
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 

ครั้งที่ 5/๒๕๕8 

วันพุธที่  27  พฤษภาคม  ๒๕๕8  เวลา ๑๓.๐๐ 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 รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจงัหวัด (ฝายทหาร) 

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

5. นายสมชัย  บรรจง   แทน ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 

6. พ.ต.อ.ยุทธชัย บัวประเสริฐ  แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

7. น.ส.สุกัญญา ใหญวงศ  แทน ผอ.สํานกังานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 

8. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์  แทน ผอ.สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  

9. พ.อ.เดชชาติ คชอัมพล  แทน ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 

10. ร.ท.อภิชาต ิ   แทน ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน  

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

12. ร.ต.ท.เสรี เฟงสีใหม  แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 

13. ร.ต.ท.วิทยา สิงหมณ ี  แทน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม 

14. พ.ท.เชดิศักดิ์ เกตุสม  แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 

15. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

16. นางณัฏฐฎาพร แสงสุวรรณ  แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 

17. นางนวรัตน เมฆขยาย  แทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 

18. นางพิมพพิศา หงษรัตน  แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 

19. นายชินโชต ิจักรฝน    แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

20. นายวิวัฒน สุระเดช   ผูแทนศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 13 จังหวัดเชยีงใหม 

21. นางอรทัย วงศวิเศษ  แทน สรรพสามติพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม 

22. นางพิสมัย ศรตีระกูล  แทน วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 

23. นายวสันต มีจินดา   แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม 

24. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง แทน ขนสงจังหวัดเชยีงใหม  

25. นายอวยชัย ศรตีระกูล  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

26. นางสมจินตนา ทาอุบล  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 2 

27. นางสุพรรณี ทองคํา  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3  

28. นายบุญทวี จิตติวงค  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 4 
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29. นางฉัตรชฎา อํานา   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต ๕ 

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

31. นายสุพจน เจรญิทรัพย  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

32. นางชฎาภรณ เกตุสม  แทน ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 

33. นางรัชนีภา ศรีสวาง  แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 1 

34. นายอรรถกฤต อินทะโย  แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชยีงใหม 

35. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

36. น.ส.รัศมี อภริมย แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 

37. นายคมสันต บังคมเนตร แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

38. นายธวัช  จันตะวงค แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชมงคลเชียงใหม 

39. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

40. นายชํานาญ วัฒนานุสทิธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 

41. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 

42. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร  แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

43. นายสุทธิภัทธพงศ สมคํา  แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 

44. นายมนตร ีกิจสาริกรรณ  แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 

45. นายเอกพงษ วรีะวัฒนโสภณ ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 

46. นางณัฐธยาน  ศรสีุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดเชยีงใหม 

47. นายภูวเดช มหาวันแจม  แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม 

48. นายพิชิต จันตะคาด  แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 

49. นายบุญเจริญ พุทธสอน  แทน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 

50. น.ส.สุภาพร ดาวใจ   แทน ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

51. นายวีรชาต ิจันทจร   ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 

52. นายชัยพัฒน ธิตะจาร ี  แทน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑ เชียงใหม 

53. นายยศพัทธ พิมพชาร ี  แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชยีงใหม 

54. นายจตุพร นันทวงค  แทน ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชยีงใหม 

55. นางทิพศมัย ทายะรังษี  แทน ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง 

56. น.ส.ศศิธร พยัคฆชาติ  แทน ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค 

57. น.ส.เดือน อินตะ   แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจางเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม 

58. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

59. นายพิศาล พันธุเสนีย  แทน นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 

60. นายประพันธ ทินอุทัย  แทน นายกเทศมนตรีเมอืงตนเปา 

61. นายพิสิษฐ กสิกรณ   แทน นายกเทศมนตรเีมืองแมเหียะ  
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62. นายนวพร แสงหนุม  แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

63. นายชัชวาลย  ปญญา  นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 

64. นายธํารงศักดิ์ ยาด ี  แทน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 

65. นายอภวิีชร  กลับจําป  แทน แทน นายอําเภอฝาง 

66. นายณัฐสิทธิ์  จิ๋วเชื้อพันธ  แทน นายอําเภอแมริม 

67. นายมีชัย  จันทรกระจาง  แทน นายอําเภอสารภ ี 

68. นางวิมลรัตน  หลอดเข็ม  แทน นายอําเภอสันทราย 

69. นายวรศักดิ์ พานทอง  แทน นายอําเภอดอยสะเก็ด 

70. นายสมาน เสตะพันธ  แทน นายอําเภอสันกําแพง 

71. นายอนุชา วีรยุทธกําจร  แทน นายอําเภอแมแตง    

72. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ  แทน นายอําเภอเชยีงดาว 

73. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ  แทน นายอําเภอพราว 

74. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  แทน นายอําเภอแมอาย 

75. นายทรงศักดิ์ มาอู   แทน นายอําเภอหางดง 

76. วาที่ ร.ต.กนก ตัณฑเสน  แทน นายอําเภอสันปาตอง 

77. นายนพคุณ  สุวรรณฤทธิ ์  แทน นายอําเภอจอมทอง  

78. นายวสันต มหานาม  แทน นายอําเภอแมแจม  

79. นายนคร กาวิชัย   แทน นายอําเภอสะเมงิ 

80. นายนรินทรชัย เลื่อมใจหาญ แทน นายอําเภออมกอย 

81. นายนพรัตน จันทะอนิทร  แทน นายอําเภอฮอด 

82. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ  แทน นายอําเภอดอยเตา 

83. น.ส.นิยมล ยาวนิัง   แทน นายอําเภอแมวาง 

84. นายนพ มีทองคํา   แทน นายอําเภอไชยปราการ 

85. นายโอภาพร บัวศรี   แทน นายอําเภอเวียงแหง 

86. นายวีระวัฒน กิจมานะทรัพย แทน นายอําเภอแมออน 

87. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย แทน นายอําเภอดอยหลอ 

88. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสอืพิมพภาคเหนอื 

89. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ  จาจังหวัดเชียงใหม 

90. นายชัชวาลย  พุทธโธ  ปองกันจังหวัดเชียงใหม 

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

92. นายธีรวัฒน  ณ ลําพูน  เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

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

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

95. นางสาวรัตตยิากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 
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96. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                      

97. พ.ต.ท.สมเด็จ กันตี  ศอ.ปส.ภ.จว.ชม. 

98. น.ส.เดือน อินตะ   นักสื่อสารมวลชน ชํานาญการ 

99. นายธัชชัย โกมลรัตน  นสพ.เชียงใหมนิวส 

100. นายชํานาญบุญ วอหลา  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

101. นางกัลฑธิดา  กรุงวงศ แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

102. นายธนา นวลปลอด แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม 

103. พ.ต.ท.รณชัย รอดลอย  แทน ผกก.กลุมงานจราจร ภ.จว.ชม. 

104. พ.ต.ท.บัณฑิต จิตตภาคภูม ิ แทน ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม 

105. พ.ต.ท.อมรพงษ พงษสุพรรณ แทน ผกก.สภ.แมปง 

106. พ.ต.ท.ธงชัย กรรณิการ  แทน ผกก.สภ.ภูพิงค 

107. พ.ต.ต.ณรงคชัย เอกฉันท  แทน ผกก.สภ.ชางเผอืก 

108. พ.ต.ท.อาทิตย ทองเลิศ  ผกก.สภ.ฝาง 

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

110. พ.ต.ท.ภาสกร  ปกปงเมือง แทน ผกก.สภ.เชียงดาว 

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

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

113. ร.ต.ท.สิงหดาส  ทองตน  แทน ผกก.สภ.แมริม 

114. พ.ต.ท.นคร สุพรรณ  แทน ผกก.สภ.สันทราย 

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

116. พ.ต.ท.บุญรักษ คําประพันธ แทน ผกก.สภ.สันกําแพง 

117. พ.ต.ท.ทิฐิตกร  เนอืงหวา  แทน ผกก.สภ.สารภี 

118. พ.ต.ท.ภัทรพล เที่ยงชัย  แทน ผกก.สภ.หางดง 

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

120. พ.ต.ท.ศักดิ์จรูญ ดาจสุข  แทน ผกก.สภ.จอมทอง 

121. พ.ต.ท.มานติย จันทนุพงศา แทน ผกก.สภ.ฮอด 

122. พ.ต.อ.ณัชทสิษฐ บุญมาก  แทน ผกก.สภ.แมแจม  

123. พ.ต.ท.จิรพงศ สุรวิชัย  แทน ผกก.สภ.แมอาย    

124. พ.ต.ท.สกานต  ใจแทน   แทน ผกก.สภ.ดอยหลอ 

125. พ.ต.ท.วีระพงศ     แทน ผกก.สภ.แมวาง 

126. พ.ต.ท.คงศักดิ์ พันพอน  แทน ผกก.สภ.ดอยเตา 

127. พ.ต.ต.คมสันต  พิมพันธชัยบูลย แทน ผกก.สภ.อมกอย 

128. พ.ต.ท.ตรีกฤช จงวิไล  แทน ผกก.สภ.สะเมงิ 

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



-5- 

 

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

131. พ.ต.ท.เอกพงษ ไชยวงคสาย แทน ผกก.สภ.หนองตอง 

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

133. พ.ต.ท.สุรพล  เทพเริน  แทน ผกก.สภ.นาหวาย 

134. พ.ต.ท.เกศ สมมาน  แทน ผกก.สภ.แมกา 

135. พ.ต.ท.ธัชชัย อรุณทิพยไพฑูรย  แทน สวญ.สภ.กัลยาณิวัฒนา 

136. พ.ต.ท.ทรงวุฒ ิพูนนิลรัตน แทน สวญ.สภ.ปาแป 

137. ร.ต.ต.สุรพล  สุนทรทัศน  แทน สวญ.สภ.โหงขอด 

138. พ.ต.ท.ชวลิต  หนอคํา  แทน สวญ.สภ.แมตื่น 

139. พ.ต.ท.พิศษิฐ ศรีจันทร  แทน สว.สภ.แมโปง 

140. นายจรัล มานโทกุ  แทน พาณชิยจังหวัดเชยีงใหม 

141. นายวัชรพงษ  ยศธวงศ  แทน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 

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

เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐ น. 

ประธานฯ เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 5/๒๕๕8  

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1  เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558   

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบรอยจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/๒๕๕8 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ  

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

สถานการณยาเสพติดในหวงเวลา 

1. การลักลอบลําเลียง/ชองทางนําเขายาเสพติด 

แหลงผลติยาเสพติดภายนอกประเทศ 

แหลงผลติใน สมม. 12 แหง  

- พืน้ที่รัฐฉานตอนเหนือ 6 แหง  

- พืน้ที่รัฐฉานตอนใต 6 แหง 
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แหลงผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศ แหลงผลิต หนองเทา สมม.เปนของกลุมวา สามารถผลิตยาเสพติด  ไดทุก

ชนิด (ยาบา, เฮโรอีน และไอซ) แหลงผลิต บ.หนองเทาฯ อยูในสวนยางพาราของกลุมวาซึ่งมีเนื้อที่

ประมาณ 1,000 ไร 

แหลงพักยาเสพติด  ในเขตเมียนมาร 14 แหง ในเขต สปป.ลาว 7 แหง 

การลําเลียงยาเสพติด ผาน สปป.ลาว เขาทางภาคอีสานมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น  หวงเดือน พ.ค.58  การนําเขา

พื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม มีการนําเขานอยลงแตยังมียาเสพติดเขามาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเพื่อกระจาย

ในจังหวัดเชยีงใหม และลําเลียงผานเขาพืน้ที่ตอนใน 

2. รูปแบบในการลําเลียง  ทางรถโดยสารประจําทาง รถไฟ รถยนตสวนบุคคล  

3. การจับกุมรายสําคัญ 

วันที่ 29 เม.ย. 2558 14.40 น. ตํารวจรถไฟศิลาอาสนจับหนุมชาวเขาเผาลซีอ นายบวร เลามูอายุ 

29 ป อยูบานเลขที่ 53 หมูที่ 7 ต.เวียงใต อ.ปาย จ.แมฮองสอน  ขณะนั่งรถไฟขบวนรถเร็วเชยีงใหม-

กรุงเทพฯ นํายาบา 10,800 เม็ด ไปสงลูกคาที่นครสวรรค ขณะสารภาพไดคาจาง 4 หมื่นบาท คุมตัวสงพนง.

สอบสวน สภ.เมอืงอุตรดิตถ ขบวนที่ 102 เชยีงใหม-กรุงเทพฯ ขณะที่วิ่งระหวางสถานรีถไฟบานดาน–สถานี

รถไฟศิลาอาสน ต.น้ําริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ 

เมื่อวันที่ 21 พ.ค. 2558 ศอ.ปส.ภ.5 จับกุมนายสัญชัย เลายั้ง อายุ 36 ป พรอมของกลางยาบา 

200,000 เม็ด รถกระบะ เชฟโรเล็ต สบีรอนซเทา ทะเบียน ขน-6089 เชียงใหม ไดที่ รมิถนนเลี่ยงเมือง แม

แตง-ปาย ต.ขีเ้หล็ก อ.แมแตง จ.เชยีงใหม ทั้งนี้สบืเนื่องจากเจาหนาที่ชุดจับกุมสืบทราบวาแกงคายาเสพติดขาม

ชาติจะลักลอบขนยาบาลอตใหญมาตามถนนเลี่ยงเมอืงแมแตง-ปาย ต.ขีเ้หล็ก อ.แมแตง จ.เชยีงใหม  

ราคายาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ป ๒๕๕๘ 

พืน้ที่ตอนใน   

 - เฮโรอีน  จว.ม.ส. ๓๕๐,๐๐๐ บาท/ตัว  

   จว.ช.ม. ๓๕๐,๐๐๐ - ๓๘๐,๐๐๐ บาท/ตัว   

   จว.ช.ร. ๒๗๐,๐๐๐ - ๓๕๐,๐๐๐ บาท/ตัว    

 - ยาบา   จว.ม.ส.  ๘๐ – ๒๐๐ บาท/เม็ด  

   จว.ช.ม. ๘๐ - ๒๐๐ บาท/เม็ด  

   จว.ช.ร. ๓๕ – ๒๐๐ บาท/เม็ด  

สถานการณและแนวโนม 

1. การนําเขายาเสพติดรายใหญ พื้นทีช่ายแดนจังหวัดเชยีงใหมลดลง 

2. ยาเสพติดเขาสูจังหวัดเชยีงใหมสวนใหญมาจากเชยีงราย เพื่อเตรียมสงเขาพื้นที่ตอนใน ดังนั้น

ควรเฝาระวังพืน้ที่สําคัญที่มีเขตติดตอกับจังหวัดเชยีงรายทั้งถนนเสนทางหลักและเสนทางรอง 

3. ชาวเขาเผามงและลีซอ เกี่ยวของกับลําเลียงเขาสูพืน้ที่ตอนใน 

4. ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมยังมีการแพรระบาดของยาเสพติดในกลุมผูใชแรงงาน เกษตรกรรม หวง

อายุ 15-35 ป  ทุกอําเภอเฝาระวัง 
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรปองกันและปราบปรามยาเสพติด ป 2558 (1 ต.ค. 2557- 26 

พ.ค. 2558)  
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มติท่ีประชุม รับทราบและใหทุกหนวยงานใชประโยชนในการเฝาระวัง 

ประธาน ผลการดําเนินงานไมเปนไปตามเปา ขณะนี้เหลือเวลาอีก 4 เดือน จะสิ้นปงบประมาณ ฝากทาง

สวนราชการเรงดําเนินการใหตรงตามเปาหมายที่กําหนด สวนใหญจะดําเนินการแลว แตไมไดรายงานเขาระบบ

ผลงานจึงออกมาต่ํากวาเปาหมาย 
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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 สพป.ชม. เขต 1-6    รายงานผลการดําเนินการในสถานศึกษา ดังนี ้

1. โครงการประชุมคณะอนุกรรมการสรางภูมคิุมกันปองกันยาเสพติด(ในสถานศึกษา) จังหวัดเชียงใหม

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม  เขต 1 โดยนายอวยชัย  ศรีตระกูล  รองผูอํานวยการสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 จัดประชุมคณะอนุกรรมการสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติด

(ในสถานศึกษา) จังหวัดเชียงใหม เพื่อปรึกษาหารือ การจัดงานวันตอตานยาเสพติดโลกจังหวัดเชียงใหม 

ประจําป 2558  เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558  ณ หองประชุมลานนา  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ทีป่ระชุมมีมติ  ดังนี ้

                    1. เจาภาพหลักในการจัดงาน  จังหวัดเชียงใหม โดย สพป.เชยีงใหม เขต 1 

  2. สถานที่ จัดงาน  วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหม 

   3. ชื่องานวันตอตานยาเสพติดโลกจงัหวัดเชยีงใหม TO BE NUMBER ONE  ประจําป 2558 

  4. จํานวนวันที่จัดงาน  1 วัน 

  5. วันที่ 30  มิถุนายน  2558 

                    6. กิจกรรมในงานประกอบดวย  การแสดงบนเวทีในพิธีเปดงาน 1 ชุด  ประกวดรองเพลงไทย

ลูกทุงพรอมหาเครื่อง  ประกวดทาเตนประกอบเพลง  ประกวดวาดภาพ  แขงขันฟุตบอล 5 คน  แขงขัน

ประกวดวงดนตรีไทยสากล  แขงขันหมากรุกไทย แขงขันออกแบบโปสเตอร การจัดแสดงบูธนิทรรศการ  ถนน

เด็กสรางสรรค ขบวนลูกเสือตานภัยยาเสพติด ขบวนสภานักเรียนเชียงใหมตานภัยยาเสติด ชมรม  TO BE 

NUMBER ONE 

   7. จัดพิธีมอบธงลูกเสือตานภัยยาเสพติดและสวนสนามของลูกเสือ จํานวน 280 โรงเรียน 

2,800 คน 

2. โครงการปองกันเยาวชนวัยเสี่ยง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 ไดจัด

ประชุมและจัดสรรเงินงบประมาณใหกับโรงเรียนเปาหมาย  จํานวน  48  โรง ทั้งภาครัฐและเอกชน             

ตามโครงการปองกันเยาวชนวัยเสี่ยง  เพื่อชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนในการจัดกิจกรรมทั้งระดับประถมศึกษา  

มัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา เมื่อวันที่  21 พฤษภาคม 2558 ณ ศูนยพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา  

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 โดยมีนายอวยชัย ศรีตระกูล รองผูอํานวยการ     

สพป.เชยีงใหม เขต 1 เปนประธานในการประชุม                                     

 ผูแทน ศูนยเสมารักษฯ รายงานนโยบายปลัดกระทรวงศึกษาธิการสั่ งการใหศูนย เสมารักษ ฯ              

ทั่วประเทศดําเนินโครงการไปเรียนปลอดภัย เนนการตรวจตราเฝาระวังโดยเฉพาะปญหาการทะเลาะวิวาท  

เนนชวงระยะเวลากอนเขาเรียน และหลังเลิกเรียน โดยจะดําเนินการระหวางวันที่ 11 พ.ค. – 19 มิ.ย. 2558 

ซึ่งไดทําพธิีเปดโครงการวันที่ 11 พ.ค. 2558 ณ สํานักงานศูนยเสมารักษ ที่ 1 โดยนายประเทือง ทรัพยเกิด  
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ผอ.ศูนยเสมารักษ เปนประธาน และไดรับความรวมมือจาก พมนจ.ชม. วัฒนธรรม สรรพสามิตรเชียงใหม และ

หนวยงานที่เกี่ยวของ พรอมทั้งสถานศึกษาทุกสังกัด ที่อนุเคราะหจัดสงเจาหนาที่ และรถยนตออกตรวจการ 

  ผลการปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ประจําเดือน 1-25 พ.ค. 2558 ตรวจ

รวม 22 ครั้ง พบนักเรียนนักศึกษา จํานวน 23 คนเปนชาย 20 คน  หญิง 3 คน   แยกตามลักษณะความ

ประพฤติที่ไมเหมาะสม สถานที่ตรวจพบ เวลาที่ตรวจพบ  สังกัดการศึกษา ระดับการศึกษา ระดับอายุ สาเหตุ

เบื้องตนและการดําเนินการ ดังนี ้

ลักษณะความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย รวม ชาย หญิง รอยละ 

- มั่วสุม 9 9  - 39.13 

- ดื่มเหลา/เบียร/สูบบุหรี่ 7 7  - 30.43 

- หนเีรียน 5 3 2 21.74 

- ชูสาว 2 1 1 8.7 

รวม 23 20 3 100 

สถานที่ตรวจพบนักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย 

สถานที่ตรวจพบ รวม ชาย หญิง รอยละ 

- สุสานสันกูเหล็ก  9 9 - 39.13 

- รอบๆสถานศกึษา  8 7 1 34.77 

- บริเวณกาดสวนแกว 2 - 2 8.7 

- รานกาแฟ 2 2 - 8.7 

- บริเวณหนาหอศลิปฯ 2 2 - 8.7 

รวม 23 20 3 100 

 

ไดรับการรองเรียนจากอาจารยในทุกสังกัดวามีนักเรียน นักศึกษามั่วสุมในรานกาแฟแถว

บริเวณ เด็กนักเรียนเขาไปใชบริการในลักษณะมั่วสุมที่รานกาแฟยานตําบลวัดเกต อ.เมืองเชียงใหม ซึ่งไดมีการ

ไปตรวจสอบและสังเกตการณ พบวามีนักเรียน นักศึกษาไปใชบริการ โดยเฉพาะนักเรียนชาย สังกัดอาชีวะ

ศึกษา ซึ่งประสานกับทางตํารวจ อยูระหวางการสืบสวน สอบสวนเชิงลึก วาจะมีการเกี่ยวของกับยาเสพติด

หรอืไม 
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ระดับอายุนักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ระดับอายุ รวม ชาย หญิง รอยละ 

- อายุระหวาง 13-15 ป 5 5 0 21.74 

- อายุระหวาง 16-18 ปขึ้นไป 16 13 3 69.56 

- อายุสูงกวา 18 ป 2 2 0 8.7 

รวม 23 20 3 100 

สาเหตุเบื้องตนนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

สังกัดการศึกษา รวม ชาย หญิง รอยละ 

- จากตัวนักเรียน นักศึกษา 14 13 1 60.87 

- จากสถานศึกษา 9 7 2 39.13 

รวม 23 20 3 100 
 

ผลการดําเนินการนักเรียน นักศกึษาประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

สังกัดการศึกษา รวม ชาย หญิง รอยละ 

- อบรมแนะนําตักเตือน 12 9 3 52.17 

- แจงสถานศกึษา 11 11 -  47.83 

รวม 23 20 3 100 

 

ประธาน ใหทาง อ.เมอืงเชยีงใหม ไปตรวจสอบรานกาแฟและรายงานผลใหทราบ พรอมทั้งหาทางแกไข 

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

ผูแทน ปค.จ.ชม.  การดําเนนิการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม/นโยบายลดอบายมุขสรางสุขใหสังคม  

“ประจําเดอืนพฤษภาคม ๒๕๕8”  

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) พบการทําผิด (แหง) 

1.สถานบริการ 22 7 

2.รานจําหนายสุรา 877 66 

3.รานคาราโอเกะ 258 - 

4.แหลงอบายมุขอื่นๆ 937 - 

รวม 2,094 73 
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ฐานความผดิที่ตรวจพบ 

 

การจัดกิจกรรมเชงิสรางสรรค (อําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานในพืน้ที่) 

 ๑) ลานกีฬา                     จํานวน   92 แหง 

           ๒) ลานดนตรีและศิลปะ       จํานวน   18 แหง 

           ๓) กิจกรรมทางดานศาสนา  จํานวน   106 แหง 

           ๔) กิจกรรมสรางสรรคอื่น ๆ   จํานวน     8 แหง 

                                                 รวม    224 แหง 

การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ในชวงระหวางวันที่ ๒๗ 

เมษายน – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕8 อําเภอเมืองเชยีงใหม ไดมีการเสนอใหสั่งปดสถานประกอบการ จํานวน ๗ 

แหง ตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๐๒ ดังนี้ 

1. รานโซอี ้อนิเยลโล ผับ  ในขอหา  

      - จําหนายสุราในเวลา หามจําหนาย 

      - ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต 

(อยูระหวาง ดําเนนิการทางวิธีพิจารณาทางปกครอง (สิทธิโตแยง) 

2. รานโซอี้อินเยลโลการเดนท ในขอหา  

   - จําหนายสุราในเวลา หามจําหนาย 

   - ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต 

(อยูระหวาง ดําเนนิการทางวิธีพิจารณาทางปกครอง  (สิทธิโตแยง) 

3. รานบารบีลอนบาร ในขอหา  

      - จําหนายสุราในเวลา หามจําหนาย 

      - ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต 

(อยูระหวาง ดําเนนิการทางวิธีพิจารณาทางปกครอง (สิทธิโตแยง) 

 

 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) 

- ความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จําหนายสุราโดยไมมีใบอนุญาต 64 

- จําหนายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด ตาม ปว.ฉบับที่ ๒๕๓ 2 

- เปด/ตัง้สถานบริการโดยไมไดรับใบอนุญาต 4 

- สงเสียงดัง สรางความเดือดรอน รําคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญา - 

- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกผูมอีายุต่ํากวา 20 ป 3 

- ชักจูงยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควร 1 

รวม 74 
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4. รานทาชาง ในขอหา  

   - จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ  

(อยูระหวาง ดําเนนิการทางวิธีพิจารณาทางปกครอง  (สิทธิโตแยง) 

5. รานเพลินคาราโอเกะ ในขอหา  

   - จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ  

(จังหวัด ทําคําสั่งปดแลว อยูระหวางนําเสนอผูบังคับบัญชาลงนาม) 

6. รานเฟรบริค ในขอหา  

      -  ตั้งสถานบริการโดยไมไดรับอนุญาต 

(อยูระหวาง ดําเนนิการทางวิธีพิจารณาทางปกครอง (สิทธโิตแยง) 

7. รานมึนบุรี คาเฟ ในขอหา  

   - จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป บริบูรณ 

   - ยุยงสงเสริมหรอืยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรอืนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติ

เสี่ยงตอการกระทําความผิด   

(อยูระหวาง ดําเนนิการทางวิธพีิจารณาทางปกครอง  (สิทธิโตแยง) 

  สําหรับเรื่องการจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของทาน ผวจ.ชม. มีแนวคิดจัดระเบียบสังคมให

เกิดเปนรูปธรรมชัดเจน โดยมีแผนบูรณาการประสานการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไข

ปญหาดานเศรษฐกิจ และการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงใหม ประจําป 

๒๕๕๘ มีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานในการกํากับ ดูแล กวดขันสถานประกอบการ รวมทั้งเรียกรายงานและ

สนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของ บังคับใชกฎหมายระดับจังหวัด โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด

เชียงใหม ทั้ง ๓ ทาน เปนหัวหนาคณะทํางาน สามารถสนธิกําลังในการปฏิบัติงานพรอมกันได และในกรณี

อําเภอรองขอการสนับสนุน มีการจัดประชุมชี้แจงผูประกอบการ เพื่อสื่อสารสรางความเขาใจ และแสวงหา

ความรวมมือจากผูประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมาย ดําเนินการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังตอเนื่อง      

กรณีตักเตือนแลวไมปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ และรวบรวมรายงานขอมูลผลการดําเนินงาน และอีกกรณี

เรื่องการเกิดอุบัติเหตุรถเกง ชนผูปนรถจักรยานจนเสียชีวิต จํานวน 3 ราย และไดมีการโพสลงเฟสบุควาไดไป

เที่ยวสถานบันเทิงจนถึงเชา ซึ่งในทางคดีอาญา สภ.ดอยสะเก็ดเปนผูรับผิดชอบ ผูกระทําผิดไดเขาพบพนักงาน

สอบสวนและใหปากคํา แตสถานบันเทิงที่กลาวถึงทางผูกระทําผิดไมไดใหรายละเอียดแกพนักงานสอบสวน 

จากการตรวจสอบขอเท็จจริงพบวาสถานประกอบการบางแหงไดเขาพบพนักงานสอบสวน สภ.ชางเผือก และ

ยอมรับวาไดเปดเกินกวาเวลาที่กําหนดจริง ซึ่งไดมีการแจงขอกลาวหากําลังเปนคดี  สําหรับทางจังหวัดไดมกีาร

ตรวจสอบวาเปนที่ไหน ซึ่งอยูระหวางการจัดทําคําสั่งทางปกครองเพื่อเสนอปดสถานประกอบการแหงนี้ ซึ่ง

ไมใชสถานบริการตามกฎหมายสถานบริการ 

ประธาน การประชุมชี้แจงผูประกอบการใหแบงเปนกลุมๆ กลุมสถานบริการที่มีปญหา ก็ใหแสดงความ

คิดเห็น ปญหาตางๆ ตองหามาตรการวิธีการแกไข กลุมสถานบริการที่ไมมีปญหาอีกลุม อาจจะมีการยกยอง

ชมเชย มอบเกียรติบัตรสถานประกอบการตัวอยาง   
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นายอินสม ปญญาโสภา ขอสังเกตเวลาทางราชการเชิญประชุมผูประกอบการ สวนใหญผูที่มีประชุมจะ

เปนลูกจาง และเวลาถูกจับดําเนินคดีลูกจางก็จะรับเปนเจาของแทนเจาของกิจการ 

ผูแทน พมจ.ชม. รายงานผลการดําเนินงานตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ตามภารกิจของคณะทํางาน

ประสานการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหาดานเศรษฐกิจ และการบังคับใช

กฎหมายเกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงใหม (คณะทํางานดานสังคม) 

พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 

  พรบ. หอพัก พ.ศ. 2558 ประกาศในราชกิจจานุเษกษา เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 และ

จะมีผลบังคับใชภายใน 120 วันหลังจากวันดังกลาว โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 โดยมี

สาระสําคัญของพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558 ดังตอไปนี ้

1. เปลี่ยนจากขอกําหนดที่เขาหลักเกณฑหอพัก จากการเปนที่พักของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต 5 คนขึน้ไป 

เปลี่ยนเปนที่พักของนักเรียนนักศึกษาตัง้แต 1 คน (เพื่ออุดชองวางของกฎหมายเดิมทีไ่มครอบคลุมถึง

บานเชา และอาคารชุด ทําใหผูใหเชาไมรับนักเรียนนักศึกษา และเปนการกําหนดกรอบใหนักเรียน

นักศึกษามาพักในหอพักที่ถูกตองตามกฎหมาย) 

2. กําหนดใหหอพักมี 2 ประเภท คือ หอพักหญิง และหอพักชาย พรอมทั้งกําหนดใหผูจัดการและผูที่

ทํางานในหอพักหญิงตองเปนผูหญิงเทานัน้ 

3. อัตราโทษทุกประเภทเพิ่มสูงขึน้ โดยเปนโทษปรับตั้งแต 50,000-300,000 บาท และโทษจําคุก

ตั้งแต 3 เดือนถึง 1 ป โดยเฉพาะหอพักที่ไมมใีบอนุญาต มรีะวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป ปรับไมเกิน 

100,000 บาทหรือทั้งจําทั้งปรับ 

4. เปลี่ยนนายทะเบียนจากผูวาราชการจังหวัด เปนนายกองคกรปกครองทองถิ่น  

5. กําหนดใหหอพักในสถานศึกษาทุกแหง (ยกเวน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐ) ตองขอใบอนุญาต

ตามกฎหมายนี้ และรับไดเฉพาะนักเรียนนักศึกษาของสถานศกึษานัน้ ๆ เทานัน้ 

6. กําหนดใหหอพักเอกชน รับผูพักไดเฉพาะที่ศึกษาในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) เทานัน้ ยกเวนมี

ขอตกลงกับสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

7. เพิ่มหนาที่ของผูประกอบการหอพักในการดูแลนักเรียนศึกษามากขึ้น เชน การจัดใหมปีระกันภัย การ

ดูแลเรื่องสุขภาพและความเปนอยูของผูพัก และสอดสองดูแลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดและอบายมุขอื่น 

8. กําหนดใหหอพักทุกแหง ตองยื่นขอใบอนุญาตใหม กับนายทะเบียนประจําทองถิ่น โดยใบอนุญาตจะมี

อายุ 5 ป และนายทะเบียนมีอํานาจเพิกถอนไดหากพบการกระทําความผิดตามกฎหมาย 

9. กําหนดใหนายทะเบียนและพนักงานเจาหนาที่มอีํานาจตรวจหอพัก และสถานที่ที่พึงเช่ือไดวา มีนักเรียน

นักศึกษาเขาพัก ไดตลอดเวลา ตามความเหมาะสม โดยอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เปนของ

กระทรวงมหาดไทย และใหพนักงานเจาหนาที่เปนเจาพนักงานตามกฎหมายอาญา 
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10. ใหผูประกอบการสามารถอุทธรณคําสั่งนายทะเบียนได โดยในระดับจังหวัด ใหยื่นตอผูวาราชการ

จังหวัด ภายใน 30 วันนับตั้งแตในที่ไดรับคําสั่ง 

ตารางเปรียบเทียบสาระสําคัญระหวาง พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 และ พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 

ประเด็นขอกฎหมาย 

ประเด็น พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 

1. ความหมายของหอพัก สถานที่ใหเชาพักที่รับผูพักเขา

พักอาศัยตั้งแต 5 คน ขึน้ไป 

และมกีารเรยีกเก็บคาตอบแทน 

สถานที่ที่รับผูพักเขาพักอาศัย 

และมีการเรยีกเก็บคาเชา 

2. ความหมายของผูพัก นักเรียนนักศึกษา ระดับไมเกิน

ปริญญาตรี อายุไมเกิน 25 ป 

ผูซึ่งอยูระหวางการศกึษาใน

สถานศกึษา ในระดับไมสูงกวา

ปริญญาตรี และมีอายุไมเกินยี่สิบ

หาป 

3. ประเภทของหอพัก หอพักชาย 

หอพักหญิง 

หอพักชาย 

หอพักหญิง 

4. รัฐมนตรีที่ที่รักษาการตาม 

พรบ. 

กระทรวง พม. กระทรวง พม. 

กระทรวงศึกษาธิการ 

กระทรวงมหาดไทย 

5. นายทะเบียนประจําทองที่ ผูวาราชการจังหวัด นายกองคกรปกครองทองถิ่นใน

พืน้ที่ที่หอพักตั้งอยู 

6. คณะกรรมการสงเสริม

กิจการหอพักระดับประเทศ 

ไมม ี รมต. พม.เปนประธาน 

ปลัดกระทรวง พม. เปนรอง

ประธาน 

ปลัดกระทรวงที่รักษาการเปน

กรรมการ 

สวนราชการที่เกี่ยวของเปน

กรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน 

อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน

เปนเลขานุการ 

7. คณะกรรมการระดับจังหวัด ไมม ี ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน  

ปลัดจังหวัดเปนรองประธาน 

สวนราชการที่เกี่ยวของเปนกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน 

ทองถิ่นจงัหวัดเปนเลขานุการ 



ประเด็น พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 

8. พนักงานเจาหนาที่ในจังหวัด แตงตัง้โดยผูวาราชการจังหวัด 

ประกอบดวย ขาราชการ พม. 

ตั้งแตระดับ 3 ขึ้นไป เจาหนาที่

ตํารวจ เจาหนาที่ของทองถิ่น 

ครูอาจารยของสถานศกึษา 

 

บุคคลที่ รมต.มหาดไทย แตงตั้ง 

ตามกฎหรือประกาศ

กระทรวงมหาดไทย 

9. รูปแบบของหอพัก รูปแบบเดียวคือ หอพักเอกชน มี 2 รูปแบบคือ  

1. หอพักสถานศึกษา – ตองรับผู

พักเฉพาะนักเรียนนักศึกษาของ

สถานศกึษา (ยกเวนชวงปด

เทอม) 

2.  หอพักเอกชน – รับไดเฉพาะ

ระดับอุดมศึกษาเทานัน้ 

10. หนาที่ของผูประกอบ

กิจการหอพักและผูจัดการ

หอพัก 

- ผูประกอบกิจการหอพัก 

คือ ผูรับใบอนุญาต

ประกอบกิจการหอพัก 

- ผูจัดการหอพัก – ผูมี

หนาที่ควบคุมดูแล

หอพัก 

1. ติดปายหอพัก 

2. จัดทําระเบียบหอพัก 

3. ทะเบียนผูพัก 

4. ดูแลความเปนอยูตามความ

เหมาะสม 

5. ใหความรวมมอืกับ

สถานศกึษา 

6. คนทํางานในหอพักหญิงตอง

เปนหญิง 

1. จัดทําปายหอพักตามประกาศ 

2. ทําประกันภัยคุมครองผูพัก 

3. หอพักสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ตองจัดอาหารอยางนอยวันละ 2 

มื้อ 

4. จัดทําระเบียบหอพัก 

5. จัดทําทะเบียนผูพัก 

6. สอบประวัติคนทํางาน/หอพัก

หญิงคนทํางานตองเปนหญิง 

7. ดูแลสภาพหอพักตามกฎหมาย

ควบคุมอาคาร 

8. ดูแลสุขลักษณะและอนามัย 

9. จัดยาและเวชภัณฑจําเปน 

10. จัดทําผังแสดงทางหนีไฟ 

11. ดูแลความสงบเรียบรอยและ

ปองกันอาชญกรรมภายใน

หอพัก 

11. อํานาจนายทะเบียน 1. มีคําสั่งและกําหนดเวลาให

ผูประกอบการปฏิบัติ 

2. ใหผูอื่นเขาไปดูแลหอพัก

แทน 

3. เพิกถอนใบอนุญาต 

1. มีคําสั่งและกําหนดเวลาให

ผูประกอบการปฏิบัติ 

2. เพิกถอนใบอนุญาต 

3. ใหเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 
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ประเด็น พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 

12. อํานาจของพนักงาน

เจาหนาที่ 

1. เขาตรวจสอบหอพักตั้งแต

พระอาทิตยขึ้นถึงตก 

2. เขาตรวจสอบตามคําสั่งของ

นายทะเบียน 

1. เขาไปในหอพักเพื่อตรวจสอบ 

2. เขาไปในสถานที่ใด ๆ ที่เชื่อวา

ประกอบกิจการหอพัก 

3. เรียกผูประกอบการมาช้ีแจง 

4. ใหเปนเจาพนักงานตามประมวล

กฎหมายอาญา 

13. การอุทธรณคําสั่งนาย

ทะเบียน 

1. ไมไดระบุ 1. สงเรื่องถึงผูวาราชการจังหวัด

ภายใน 30 วัน 

2. คําวินจิฉัยของผูวาราชการ

จังหวัดใหเปนที่สุด 

 

บทลงโทษ 

ประเด็น พรบ.หอพัก พ.ศ. 2507 พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 

1. ใชคําวา “หอพัก” โดยไมมี

ใบอนุญาต 

ไมไดระบุ ปรับไมเกิน 50,000 บาท 

2. หอพักไมขอใบอนุญาต จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไม

เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจําทั้ง

ปรับ 

1. หอพักสถานศึกษา – ปรับไมเกิน 

1 แสนบาท และปรับเพิ่มวันละ

ไมเกิน 1 หม่ืนบาท 

2. หอพักสถานศึกษา – จําคุกไม

เกิน 1 ป ปรับไมเกิน 1 แสน

บาท และปรับเพิ่มวันละไมเกิน 

1 หม่ืนบาท 

3. หอพักที่ไมรับผูพักตาม

ประเภทที่กําหนด 

จําคุกไมเกิน 1 เดือน ปรับไม

เกิน 1,000 บาท หรอืทั้งจําทั้ง

ปรับ 

1. จําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 

50,000 บาท หรอืทั้งจําทั้ง

ปรับ 

4. หอพักที่ดําเนินการโดยผดิ

กฎหมาย 

ปรับตั้งแต 500-1,000 บาท 2. จําคุกตั้งแต 3 – 6 เดอืน 

ปรับตั้งแต 2,000-300,000 

บาท หรอืทั้งจําทั้งปรับ 

5. คณะกรรมการเปรียบเทียบ

ปรับระดับจังหวัด 

ไมไดระบุ 1. อัยการจังหวัดเปนประธาน 

2. ผบ.ภจว. เปนกรรมการ 

3. พมจ.เปนเลขาฯ 
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ทางสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชยีงใหม จึงไดเตรียมจัดทําแผนงาน เพื่อ

ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามกฎหมายดังกลาว ดังตอไปนี้ 

ที่ กิจกรรม เปาหมาย ระยะเวลา หนวยรับผิดชอบ 

1 ประชุมหารอืกับสวนกลางและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับ

เนือ้หาสาระของกฎหมายและแนว

ทางการปฏิบัติการ 

20 คน มิ.ย.58 สนง.พมจ.เชยีงใหม 

2 อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมายหอพัก ฉบับใหม 

แกองคกรปกครองทองถิ่น 

เจาหนาที่ตํารวจ สถานศึกษา และ

เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ 

100-150 คน 

(เลือกเฉพาะพืน้ที่ที่มี

สถานศกึษา

ระดับอุดมศึกษาร

หรอืมีหอพักใน

สถานศกึษา) 

ครึ่งวัน 

ภายในเดือน 

ก.ค. 

สนง.พมจ.เชยีงใหม 

ทองถิ่น จ.เชยีงใหม 

3 อบรมเสริมสรางความรูความเขาใจ

เกี่ยวกับกฎหมายหอพัก ฉบับใหม 

แกผูประกอบการหอพัก และผูที่

สนใจ 

300 คน ครึ่งวัน 

ภายในเดือน 

ก.ค. 

สนง.พมจ.เชยีงใหม 

ทองถิ่น จ.เชยีงใหม 

4 จัดชุดตรวจแบบบูรณาการ เพื่อเขา

ชี้แจงขอกฎหมายและแนวทางการ

ปฏิบัติแกหอพักในพืน้ที่ 

200 แหง ส.ค.-ก.ย.

58 

สนง.พมจ.เชยีงใหม 

ทองถิ่น จ.เชยีงใหม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน   

ฝายเลขานุการ  สรุปสถานะขอมูลการดําเนินการเสริมสราง หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ขอมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 2558 

สถานะ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 

หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด หมูบาน/ชุมชน 2,178 1,528 70.16 

ไมมีปญหายาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 1,284 866 67.45 

มีปญหาระดับนอย หมูบาน/ชุมชน 438 302 68.95 

มีปญหาระดับปานกลาง หมูบาน/ชุมชน 167 124 74.25 

มีปญหาระดับมาก หมูบาน/ชุมชน 289 236 81.66 

กองทุนแมของแผนดิน หมูบาน/ชุมชน 406 292 71.92 

ซึ่งกําหนดใหแลวเสร็จภายในเดือนมนีาคม 2558  ซึ่งยังมหีลายอําเภอยังไมไดดําเนินการใหเรงดําเนินการ 
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่4.3.2 ดานการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (Demand)     

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

2) ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีใหสังคม (สส.จ. และ คป.จ.) 

ผูแทน สสจ.ชม.     สรุปผลการดําเนินการ (ขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 57 - 25 พ.ค. 2558) 

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

สมัครใจ 3,479 1,463 42.05 

บังคับบําบัด 2,270 2,092 92.16 

ตองโทษ 900 698 77.56 

รวม 6,649 4,253 63.96 

จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 

สมัครใจ 762 701 1,463 

บังคับบําบัด 809 1,283 2,092 

ตองโทษ 207 428 689 

รวม 1,841 2,412 4,253 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (26 พฤษภาคม 2557 -  25 พฤษภาคม 2558) 
 

ดัชนคีวามสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 

รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 80.75 
 

จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ   441 ราย 

- ไดรับการฝกอาชพีแลว  383 ราย (รอยละ 86.85) 

- ยังไมไดรับการฝกอาชีพ  58 ราย (รอยละ 13.15) 

ประเด็นขอความรวมมือการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด (โรงเรียนวิวัฒนพลเมืองฝายปกครอง) 

1.สงศูนยคัดกรองอําเภอ เพื่อจัดทําแบบคัดกรองกอนทุกครั้ง  

2.คุณสมบัติหลัก 

- อายุไมเกิน 18 ป 

- ไมเปนผูที่ติดฝน/แอลกอฮอลรุนแรง 

- ถามโีรคทางกาย หรือจิต ใหศูนยพิจารณากอน หากพิจารณาวาสามารถเขารวมได ใหนํายา

ประจําตัวมาดวย 
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แผนการดําเนินงาน เดือน มิถุนายน 2558  

พัฒนาศักยภาพผูนําชุมชนในการตดิตามดูแลชวยเหลอืผูผานการบําบัดฟนฟูในชุมชน 

รุนที่ 1  วันที่ 16 มิ.ย. 2558  

  สถานที่ ที่วาการอําเภอเชยีงดาว 

  อําเภอเปาหมาย แมอาย ฝาง ไชยปราการ พราว 

  เชียงดาว แมแตง เวียงแหง กัลยาณวิัฒนา 

รุนที่ 2  วันที่ 18 มิ.ย. 2558  

  สถานที่ เทศบาลเมอืงแมเหียะ 

  อําเภอเปาหมาย เมอืง สะเมิง หางดง สันกําแพง  

  ดอยสะเก็ด สารภี แมออน สันทราย แมรมิ  

รุนที่ 3  วันที่ 24 มิ.ย. 2558  

  สถานที่ ที่วาการอําเภอจอมทอง 

  อําเภอเปาหมาย แมวาง สันปาตอง ดอยหลอ  

  จอมทอง ฮอด ดอยเตา แมแจม อมกอย 

ผูแทน สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 

เปาหมายป 2558 1,866 ราย ขณะนี้ดําเนนิการเกินเปาหมาย ดําเนินการไปแลว จํานวน 2,080 ราย 

ผลการฟนฟูฯ สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ปงบประมาณ 2558 

ขอมูล ณ วันที่ 26 พ.ค. 2558 คดีที่เสร็จสิน้ จํานวน 2,046 คดี พอใจ จํานวน 1,446 รอย

ละ 71 คืนมาตรา 33 จํานวน 550 รอยละ 27 สงคืน ม.24/19 จํานวน 38 รอยละ 2  

หนวยงานฟนฟูในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวในจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 2558 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ฝายเลขานุการ  การบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด และการฝกอบรมอาชพีใหแกผูที่ผานการบําบัดฟนฟู 

(คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอําเภอ)         

    

 

 

หนวยบําบัด เปาหมายป 57 สงบําบัดแลว เตียงที่สงตอรอบ 

กองพันสัตวตาง 450 360 รับไดเดือนละ 50 ราย 

กองบิน 41 90 67 ครั้งละ 30 ราย 

ร.พ.ธัญญารักษเชียงใหม 700 453 สัปดาหละ 5 ราย 

ร.พ.สวนปรุง 40 25 รับไดจนครบเปาหมาย 

รวม 1,310 905 รอยละ 62.13 
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ตามที่กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น ไดจัดสรรงบประมาณใหแก ศป.ปส.อปท.  เพื่อเปน

คาใชจายสําหรับการสงเสริมการบําบัดฟนฟูผูติด/ผูเสพยาเสพติด และคาใชจายสําหรับการสงเสริมการฝกอบรม

อาชีพใหแกผูที่ผานการบําบัดฟนฟู  ทั้งสิ้น 19 อําเภอ จํานวน 2,081 คน  จึงใหศูนยปฏิบัติการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดอําเภอ  ดําเนินการตามแนวทางของประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 

108/2557 อยางเครงครัด  ทั้งนี้ ใหเรงรัดดําเนินการบําบัดฟนฟูฯ ใหแลวเสร็จโดยเร็ว ซึ่งจะมีผลตอการ

เบิกจายงบประมาณในการตดิตามดูแลชวยเหลอืผูผานการบําบัดฯ (4 ครั้ง)  

ผูแทน อ.สารภี   บางอําเภอจํานวนผูบําบัดฟนฟูฯ กับกิจกรรมฝกอาชพีไมสอดคลองกัน เวลาดําเนินการ

จัดคายจะตองดําเนินคาย 9 วัน หรอื 12 วัน เพราะจํานวนงบประมาณไมสอดคลองกับจํานวนคน 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.  งบของทางปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งทางองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ใน

การกําหนดขอสนับสนุนงบประมาณ แตของทาง ป.ป.ส. ไดกําหนดแนวปฏิบัติเรื่องคายมาตรฐานใหม คือการ

ดําเนินการคาเนื้อหาการบําบัดทางวิชาการ จิตวิทยา รางกาย จํานวน 9 วัน และฝกอาชีพอีก 3 วัน แตถาเปน

คายของกรมการปกครอง หรือคายวิวัฒนพลเมืองจะดําเนินการ 5 วัน ถาอําเภอไดรับงบประมาณทั้งเรื่องของ

การบําบัดและการฝกอาชีพเทากันใหดําเนินการ 12 วัน สําหรับอําเภอไหนที่ไดรับงบประมาณไมเทากันก็ให

ดําเนินการคาย 9 วัน สวนเรื่องการฝกอาชีพใหประมาณกับทางทองถิ่นวาจะขอรับงบประมาณเพิ่มเติม 

ผูแทน อ.ดอยเตา  ประเด็นที่ 1 กรณีแตละอําเภอมียอดที่จะเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อาจจะเปน

ยอดที่มาจากเทศบาลแตละแหง รวมออกมาเปนยอดอําเภอ อยางของ อ.ดอยเตา มี 50 ราย ซึ่งขณะนี้ก็มี

ปญหาเทศบาลตั้งงบประมาณ 5 ราย แตการคนหาได 15 ราย จํานวน 10 ราย ตองสงเรื่องไปกรมสงเสริม

ทองถิ่น ซึ่งในทางปฏิบัติมีผลกระทบตอการดําเนินการจัดคาของแตละอําเภอ ประเด็นที่ 2 เรื่องการดําเนินกา

ราตามประกาศ คสช. 108 มีขอสังเกตวาการดําเนินการตามประกาศ ไมไดมุงหวังผลเพียงแตการคนหาผูเสพ 

ผูติดจากปกครองฝายเดียว ในการดําเนินการตามประกาศยังใชบังคับกับทางฝายตํารวจ ทั้งในเรื่องของการหา

ผูตองสงสัยที่กระทําความผิดเพราะมีสารเสพติดในรางกาย ความผิดครอบครองยาเสพติดไมเกิน 5 หนวย 

ยังคงตองอาศัยผลการดําเนินการของตํารวจ ดังนั้น เมื่อ ป.ป.ส. หรือทางจังหวัดบอกวาการดําเนินการตาม

ประกาศ คสช. ยังเปน 0 เรียนวาแตละอําเภอหรือทางจังหวัดจะไดมีมาตรการซักซอม หรือเนนย้ําการ

ดําเนินการนีก้ับทางตํารวจ 

ประธาน การดําเนินงานตองทําตามเปาหมาย หากทําเกินเปาหมายก็ใหดําเนินการของบประมาณมาที่

จังหวัด จังหวัดพรอมที่จะสนับสนุนงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.3 ดานการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด (Supply)  

1) ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด (ภ.จว., ศอ.ปส.ชน., กกล.

ผาเมือง และ ตชด.ภาค 3) 

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัด ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมายตั้งแตวันที่  

1 ต.ค. 2557 – 25 มี.ค. 2558  
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สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 – 25 พ.ค. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

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

358 366 - - 43 52 70 77 117 109 128 128 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สาร

ระเหย 

เอ็กซตาซี่ โคเคน ไอซ 

1,427,867 

เม็ด 

574.97 

กรัม 

1,657.42 

กรัม 

57.90 

กรัม 

62.81 

กรัม 

0 

กระปอง 

0 

เม็ด 

0 

กรัม 

17.12 

กรัม 

 

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

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

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

5,028 5,147 45 8 259 310 649 738 1,442 1,458 2,633 2,633 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สาร

ระเหย 

เอ็กซตาซี่ โคเคน ไอซ 

3,960,530 

เม็ด 

2,975.20 

กรัม 

6,642.69 

กรัม 

270.35 

กรัม 

1,229.77 

กรัม 

14 

กระปอง 

1 

เม็ด 

0 

กรัม 

7,344.81 

กรัม 

ผลการจับกุม 

          วันที่ 1 พ.ค. 58 เจาหนาที่ตํารวจ บก.สส.ภ.5 จับกุมตัวนายสัญญา  ฤทัยงามยิ่ง อายุ 30 ป อยู

บานเลขที่ 91 หมู 7 ต.สบปอง อ.ปางมะผา จ.แมฮองสอน และนายนภดล หมอคํา อายุ 33 ป อยูบานเลขที่ 

1/1 หมู 7 ต.ทุงยาว อ.ปาย จ.แมฮองสอน   พรอมของกลางยาบา จํานวน 150,000 เม็ด เหตุเกิด  ซอยหลัง

โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา  ต.ปาตัน อ.เมือง จ.เชยีงใหม ตอเนื่องลานจอดรถโรงพยาบาลมหาราช ต.สุเทพ อ.

เมือง จ.เชยีงใหม 
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วันที่ 19 พ.ค. 58 เจาหนาที่ตํารวจ บก.สส.ภ.5 ทําการตรวจยึดยาบา จํานวน 1,236,000 เม็ด   

เหตุเกิด ทอระบายน้ํารมิถนน ม.8 ต.ตนเปา อ.สันกําแพง จ.เชยีงใหม และขยายผลทําการจับกุม นายไพโรจน  

ทองสะอาด พรอมพวกรวม 6 คน ในพื้นที่จังหวัดปทุมธาน,ี ระยอง และกรุงเทพมหานคร 

วันที่ 20 พ.ค. 58 เวลา 15.45 น. เจาหนาที่ตํารวจ บก.สส.ภ.5 ทําการจับกุมนายสัญชัย  เลายั้ง 

อายุ 36 ป อยูบานเลขที่ 102/1 หมู 5 ต.บานชาง อ.แมแตง จ.เชียงใหม พรอมของกลาง ยาบา จํานวน  

200,000 เม็ด เหตุเกิด ถนนเลี่ยงเมอืง แมแตง – ปาย  หมู 4 ต.ขี้เหล็ก อ.แมแตง จ.เชยีงใหม  

วันที่ 25 พ.ค. 58 เวลา 02.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ภูพิงคฯ  จับกุมตัวนายนพคุณ ศรีจันทร  

อายุ 31 ป  อยูบานเลขที่  54 ถ.กําแพงเมือง ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง และนายสุริยัน สุรินทร                    

อายุ 31 ป  อยูบานเลขที่  42/5 หมู  7 ต.หวยทราย อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา               

จํานวน 10,577 เม็ด เหตุเกิด แยกประตูสวนดอก ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ตอเนื่อง หอพักไมมีเลขที่      

ต.รองวัวแดง อ.สันกําแพง และบานเลขที่ 42/5 หมู 7 ต.หวยทราย อ.สันกําแพง จ.เชยีงใหม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ผูแทน ศอ.ปส.ชน. รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕8 

 สถานการณยาเสพติด 

1. ความเคลื่อนไหวกลุมขบวนการฯ นอกประเทศหวงเดือน พ.ค.58 ปรากฏขาวสารการลําเลียงยาเสพ

ติดจากแหลงผลิตมาพักคอยตามแนวชายแดนปริมาณยาบา 8,000,000 เม็ด, ไอซ 120 กิโลกรัม แยกตามพื้นที่

ดังนี ้

   1.1 กลุมวาฐานฯ บก.46 บ.เมืองใหม ดานตรงขาม ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จว.ช.ร.ยาบา 

2,000,000  เม็ด, ไอซ 70 กก.  

   1.2 กลุมมูเซอ บ.แมโจก ดานตรงขาม ต.แมฟาหลวง อ.แมฟาหลวง จว.ช.ร. ยาบา 6,000,000 

เม็ด, ไอซ 50 กก. 

2. ความเคลื่อนไหวกลุมขบวนการฯ ในประเทศ จว.ช.ม. ไดแก  

   - กลุมมูเซอ บ.หวยไคร ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง, บ.หวยงู ต.เมืองคองอ.เชียงดาว , บ.หวย

เฮี้ยน ต.เวียง อ.ฝาง , บ.ผาใต ต.ทาตอน อ.แมอาย 

3. ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณ กลุมขบวนการฯ ทั้งนอกและในประเทศ ยังคงมีความพยายาม

จะลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทยอยางตอเนื่อง การลําเลียงยาเสพติดตามภูมิประเทศในภาคเหนือ ดวย

วิธีการทะยอยจะมมีากขึ้น โดยมีพ้ืนที่เพงเล็งการนําเขายาเสพติดดังนี ้

   - จว.ช.ม. ไดแก ต.เมอืงนะ อ.เชยีงดาว , ต.แมอาย ,ต.ทาตอน  อ.แมอาย 

   4. สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดในหวงเดือน พ.ค.58 รายละเอียดดังนี ้

    ยาบา  9,460 เม็ด     เฮโรอีน  2,116.15  กรัม     ผูตองหา  31  คน 

  ซึ่งในพื้นที่ จว.ช.ม. มีผลการสกัดกั้นยาบา จํานวน 1,526 เม็ด คิดเปน 16.12 %  เฮโรอีน 0.70 กรัม  

คิดเปน 0.03 % ของพืน้ที่รับผดิชอบของ ศอ.ปส.ชน. 
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ผูแทน กกล.ผาเมือง  รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕8 

๑. การดําเนนิงานของหนวย   

 ๑.๑ ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 

   การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน พ.ค.๕๘ 

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

ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  

เม.ย.๕๘  

ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 

พิสูจน

ทราบ 

ลว. 

หาขาว 

เฝา

ตรวจ 
ซุมโจมต ี

ปดลอม/ตรวจ

คน 

ตั้งจุดตรวจ

ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ

ชั่วคราว 

รวม ๑๑๒ ๑๒๓ ๑๒๒ ๔ ๙ ๒๑ ๑๓๒ 

 สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน พ.ค.๕๘   ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น          

และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๐ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๙ คน     

ของกลางยาบา จํานวน ๑,๖๑๒ เม็ด  

พืน้ที่ จว.เชยีงใหม 
จํานวน 

(ครั้ง) 

ผูตองหา 

(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๒ 

ยาบา (เม็ด) เฮโรอีน (กรัม) ฝน (กรัม) 

อ.เวียงแหง 2 2 45 - - 

อ.เชยีงดาว 3 3 93 0.70 - 

อ.ไชยปราการ 1 1 1,200 - - 

อ.ฝาง 2 2 272 - 209.02 

อ.แมอาย 1 - 10,000 - 1,600 

อ.พราว 1 1 2 - - 

รวม 10 9 11,612 0.70 1,809.02 

 ผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ 

 - เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๘ เวลา ๑๔๕๕ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ สย.๑ จัดกําลัง ทําการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น

ชั่วคราว บริเวณ บ.แมแฮง - บ.โปงไฮ  ต.แมสาว อ.แมอาย จว.ช.ม. ตรวจพบชายตองสงสัย จํานวน ๒ คน ขับขี ่      

รถ จยย. ยี่หอฮอนดา รุนเวฟ จึงทําการเรียกตรวจคน แตผูตองสงสัยทั้ง  ๒ คน ไดทิ้ง รถ จยย. และสามารถ

หลบหนีไปได ผลการปฏิบัต ิตรวจยึดยาบาได จํานวน ๑๐,๐๐๐ เม็ด และฝนดิบ จํานวน ๑,๖๐๐ กรัม 

     ๑.๒ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเดือน เม.ย.๕๘ 

ในหวงเดือน พ.ค.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ไดมีการพบปะพัฒนาสัมพันธกับทหารประเทศเพื่อนบาน

อยางไมเปนทางการระหวาง ฐานปฏิบัติการ ในพื้นที่ จว.ช.ม. จํานวน ๒ ครั้ง  
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ผูแทน ตชด.33  สรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด หวงเดือน เมษายน 2558  

1.ดานการปองกัน  

1.1 โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/58 อยูระหวาง

ประสานกับสถานศึกษาในพืน้ที่ 14 โรงเรียน จํานวน 746 คน 

1.2 จัดวิทยากรประชาสัมพันธรณรงคปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดทางสถานีวิทยุ กระจาย

เสียงแหงประเทศไทย (สวท.)ฝาง จํานวน 2 รายการ 

1.3 สนับสนุนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 

 - พืน้ที่ อ.ฝาง จํานวน 2 ครั้ง ผูเขารับการอบรม จํานวน 87 คน 

2.ดานการปราบปรามยาเสพติด  ลาดตระเวนหาขาว/สกัดกั้นพิสูจนทราบ 409 ครั้ง  จุดตรวจ/จุดสกัด 

399 ครั้ง ปดลอม/ตรวจคน 1 ครั้ง 

     ผลการปฏิบัต ิ   จํานวน 25 คดี  

     ผูตองหา   จํานวน 25 คน  

     ผูตองหาเสียชีวิต จํานวน 1 ราย  

     ยาบา  จํานวน 1,771 เม็ด  

     ฝน จํานวน 3.6 กรัม  

     อาวุธปน จํานวน 1 กระบอก  

     โทรศัพทเคลื่อนที่  จํานวน 1 เครื่อง  

     ผลการตรวจปสสาวะ  จํานวน 9 ใบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.4 ดานดานบริหารจัดการ  (Management)  

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา          

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2558  

ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,677,000 บาท(เจ็ดลานหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน)เบิกจายแลว 

4,050,894.07 บาทคิดเปนรอยละ 52.77  แยกเปน 

 - เมื่อ ๐๔ พ.ค.๕๘ รอง ผบ.บก.ควบคุมที่ ๑ ฉก.ม.๕ และคณะ รวมกับ ทมม.พัน.คร.๓๕๙ ทําการ ลว.

เสนทางตามแนวชายแดน บริเวณ ชองทางกิ่วผาวอก ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว  จว.ช.ม. จากนั้นไดทําการ

พบปะพัฒนาสัมพันธ และรับประทานอาหารรวมกัน  

 - เมื่อ ๒๒ พ.ค.๕๘ ผบ.ฉก.ม.๕ ทําการพบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.พัน.คร.๓๕๙ บริเวณจุด

ประสานงานชองทางกิ่วผาวอก บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. โดยมีการประสานการปฏิบัติงาน

พื้นที่ตามแนวชายแดนเรื่อง การลาดตระเวนรวม และการจัดงานหมูบานคูขนาน  และงานปลูกปาอาเซียน 

ที่จะจัดขึ้นในหวงปลายเดือน มิ.ย.๕๘ 
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งบ ป.ป.ส. 

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

และเครือขายการคายาเสพติด ไดรับการดําเนินการตามกระบวนการยุตธิรรม  

รายการ : คาใชจาย ดานการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบ

รายจายอื่น รหัสงบประมาณ 1500217701701001 รหัสแหลงของเงิน 5711500 มีการเบิกจายแลว  

814,890  บาท  คิดเปน 51.94% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม.) 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับการ

ปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  รายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพืน้ที่ 

ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701002 รหัส

แหลงของเงิน 5711500  จํานวน 5,962,000 บาท มีการเบิกจายแลว 3,163,004.07  บาท  คิดเปน 

53.05%  (ศอ.ปส.จ./พช.จ./ตชด.33/สพป.ชม. 1-6/สพม. 34/ว.อาชีวะ/กศน.จ./มช.คณะกรรมการอาชีวะ/

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

3) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับการ

ปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  รายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพืน้ที่ 

ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701005 รหัส

แหลงของเงิน 5711500  จํานวน 146,000 บาท มีการเบิกจายแลว 73,000  บาท  คิดเปน 50% 

(ศอ.ปส.จ.ชม.) 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม 

รายการ : คาใชจายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเสพ  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น    

รหัสงบประมาณ 1500217702701005  รหัสแหลงของเงนิ 5711500  จํานวน 2,306,400 บาท 

จัดสรรงวดที่ 1 ตามรายช่ือเปาหมายของสํานักงาน ป.ปส. จํานวน 2,880 คน เปนเงิน 1,152,000 บาท 

มีการเบิกจายแลว 1,013,200 บาท  คิดเปน 87.95% 

จัดสรรงวดที่ 2 ตามรายช่ือเปาหมายของสํานักงาน ป.ปส. จํานวน 381 คน  เปนเงิน 152,400 บาท 

ยังไมมีการเบิกจาย (ศป.ปส.อ.)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา 

งบประมาณเพื่อดําเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตรที่ 3   การสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดี

ใหสังคม (คาใชจายในการติดตามผูผานการบําบัดรักษา)  ตามที่สํานักงาน ป.ป.ส.  ไดจัดสรรงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ 2558 (ทั้งป) ให ศอ.ปส.จ.ชม. จํานวน 2,306,400 บาท (สองลานสามแสนหกพัน

สี่รอยบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการติดตามผูผานการบําบัดฯ จํานวน 5,766 คน ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 100 

บาท ตามเปาหมายและแนวทางการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 3  การสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืน

คนดีใหสังคมของแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558 นั้น   
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ศอ.ปส.จ.ชม. ไดจัดสรรงบประมาณให ศป.ปส.อ. ในการติดตามผูผานการบําบัดฯ ในป 2557-2558  ดังนี ้

- งวดที่ 1 จํานวน 2,880 คน ๆ ละ 4 ครั้ง ๆ ละ 100 บาท  รวมเปนเงิน 1,152,000 บาท  (หนึ่งลาน

หนึ่งแสนหาหมื่นสองพันบาทถวน) โดยใหติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฯ  ใหแลวเสร็จภายในเดือน

มกราคม 2558 เปนตนไปจนครบ 4 ครั้ง (เดือนเมษายน 2558)  

 - งวดที่ 2 จํานวน 381 คน ๆ ละ 100 บาท รวมเปนเงิน 152,400 บาท (หนึ่งแสนหาหมื่นสองพัน

สี่รอยบาทถวน) โดยใหติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฯ ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2558 

เปนตนไปจนครบ 4 ครั้ง (เดือนสิงหาคม 2558)   

 - ยังคงเหลือเปาหมายจากคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอําเภอ ประมาณ 2,081 คน และเปาหมายจาก

สํานักงานคุมประพฤติฯ อีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งยังไมมีขอมูลในระบบ NISPA   

 กรณีการติดตามงวดที่ 1  ถาติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฯ 2 ครั้งไมเจอ บางรายอยูนอกพื้นที่

ไมสามารถติดตามได หากอําเภอดําเนินการเสร็จสิ้น เงินเหลือเทาไหร ตองสงเงินคืนกอน หรือไม กรณีงวดที่ 2 

งบประมาณที่ไดรับสําหรับการติดตาม ถาหลังจากเดือนกันยายน ตองมีการกันเงินสําหรับการติดตามหรือไม 

เพราะการติดตามอาจจะดําเนินการไมครบ 

ผูแทน สํานักงาน ปปส.  สําหรับงบประมาณที่เหลือจากการติดตามงวดที่ 1 การคืนเงินก็จะอยูที่       

การบริหารของจังหวัด  อาจจะนําไปใชกิจกรรมนําผูเสพเขาสูศูนยคัดกรองได เปนเรื่องการบริหารจัดการ

ภายใน  สําหรับการติดตามงวด 2 อาจจะลาชาเนื่องจากเปาหมายยังไมครบเนื่องจากรายชื่อผูผานการบําบัดยัง

ไมไดนําเขาระบบ NISPA ทําใหการติดตามลาชา งบนี้เบื้องตนใหสามารถนําไปใชเบิกจายในการนําผูเสพมา         

ศูนยคัดกรองได 100 บาท คือใหสามารถใชบริหาร 2 กิจกรรม ถาปลายปแลวงบประมาณไมเพียงพอ         

ทางสํานักงาน ปปส. จะตัดโอนงบประมาณเพิ่มเติมให  แตถาใช 2 กิจกรรมแลวยังไมหมดสามารถกันเงิน

เหลื่อมปได 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ (ไมมี) 

ปดประชุม  เวลา 15.30 น. 

 

                นพรัตน  จันทรแต               ศิริพร ใจสุข 

         (นางสาวนพรัตน  จันทรแต)              (นางสาวศริิพร  ใจสุข) 

    เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                  เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน 

           ผูจดรายงานการประชุม             ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 

 

 


