
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 

ครั้งที่ 6/๒๕๕8 

วันพฤหัสบดีที่  25  มิถุนายน  ๒๕๕8  เวลา ๑2.๐๐ 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.รุงโรจน  ถุงเปา   แทน ผอ.ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 

5. นายประโลม เปา   แทน อัยการจังหวัดเชียงใหม 

6. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล  แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

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

8. พ.ท.อนุวัช  ปญญานันท  แทน ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 

9. น.ท.คมศักดิ์  คําสอน  แทน ผูบังคับการกองบิน 41  

10. พ.ต.อ.อทิวัฒน  กลั่นวาร ี  แทน ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

11. พตท.ผจญ  กุลให   แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 

12. พ.ต.ต.ปญญา แดงมูล  แทน ผูกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 

13. พ.ต.ท.พิรุณ  สมพงษ  แทน ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ 

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

15. นายธีระพงศ อินทนาม  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาต ิภาค 2 

16. พ.ท.เชดิศักดิ์ เกตุสม  แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 

17. นพ. อภศิักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

18. นางสาวกัญจนา กลิ่นทอง  แทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 

19. นางพิมพพิศา หงษรัตน  แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 

20. นายกัมปนาท กาบทอง   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

21. นางอรทัย วงศวิเศษ  แทน สรรพสามติพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม 

22. นายไผท สุวรรณเสวตร  แทน ประชาสัมพันธจังหวดัเชียงใหม 

23. นายเรืองศักดิ์ ภูมสิันต ิ  แทน ขนสงจังหวัดเชยีงใหม  

24. นางอรัญญา วงศดาว  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

25. นางฉัตรชฎา อํานา   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต ๕ 

26. นางสุภาภรณ อินทมา  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 6 

27. นายสุพจน เจรญิทรัพย  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
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28. นางชฎาภรณ เกตุสม  แทน ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 

29. นางรัชนีภา ศรีสวาง  แทน ผอ.สํานกังานศึกษาธิการ ภาค 1 

30. นายธวัชชัย แสงโพธิ ์  แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชยีงใหม 

31. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

32. นายธวัช  จันตะวงค แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชมงคลเชียงใหม 

33. วาที่ ร.ต.วทิวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

34. นายชํานาญ วัฒนานุสทิธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 

35. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 

36. นายวิทยา ฉุยกลัด   แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

37. นางฉัตรรัตน  ธนัทศรัณยดิลก แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 

38. นายวันชัย มีสุนทร   แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 

39. นายภูวเดช มหาวันแจม  แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม 

40. นายกฤษณ ศรอีําไพ  แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 

41. นายบุญเจรญิ พุทธสอน  แทน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 

42. นางชญาณิศา เกษรจําปา  แทน ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

43. น.ส.อินทิรา  ศรสีมัย  แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 

44. นายบัญญัติ  ทองทศ  แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 

45. นางพิมอําไพ  คงแดง  แทน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑ เชียงใหม 

46. น.ส.ฉัตรวิไล อัฐนาค  แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชยีงใหม 

47. นางสุดารักษ กระจาง  แทน ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชยีงใหม 

48. นางสุมิตรา ศรสุวรรณ  แทน ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง 

49. น.ส.ศศธิร พยัคฆชาติ  แทน ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค 

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

51. น.ส.ธิติมา พันรอด   รักษาการ ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง 

52. น.ส.นงนุช แสนสุรินทร  แทน ทองถิ่นจังหวัดเชยีงใหม 

53. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

54. นายพิรุณ  ฟองมณ ี  แทน นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 

55. นายประจบ กาขาว   สนง.เทศบาลนครเชียงใหม 

56. นายนรินทร หลวงปา  แทน นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกน 

57. นายยงยุทธ คุณรา   แทน นายกเทศมนตรีเมอืงแมเหียะ  

58. นายนวพร แสงหนุม  แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

59. นายชาญชัย ศรเีสถียร  นายอําเภอพราว 

60. นายธํารงศักดิ์ ยาด ี  แทน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
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61. นายอภวิัชร  กลับจําป  แทน แทน นายอําเภอฝาง 

62. นายณัฐสิทธิ์  จิ๋วเชื้อพันธ  แทน นายอําเภอแมริม 

63. นายมีชัย  จันทรกระจาง  แทน นายอําเภอสารภ ี 

64. นางวิมลรัตน  หลอดเข็ม  แทน นายอําเภอสันทราย 

65. นายวรศักดิ์ พานทอง  แทน นายอําเภอดอยสะเก็ด 

66. นายสมาน เสตะพันธ  แทน นายอําเภอสันกําแพง 

67. นายณัฐ  สัจจวิโส   แทน นายอําเภอแมแตง    

68. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ  แทน นายอําเภอเชยีงดาว 

69. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  แทน นายอําเภอแมอาย 

70. นายทรงศักดิ์ มาอู   แทน นายอําเภอหางดง 

71. นายอํานาจ มหายนต  แทน นายอําเภอสันปาตอง 

72. นายวิทวัส  บุตรตะ   แทน นายอําเภอจอมทอง  

73. นายวสันต มหานาม  แทน นายอําเภอแมแจม  

74. นายนคร กาวิชัย   แทน นายอําเภอสะเมงิ 

75. นายกําพล งะสมัน   แทน นายอําเภอฮอด 

76. วาที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง แทน นายอําเภอดอยเตา 

77. น.ส.นิยมล ยาวินัง   แทน นายอําเภอแมวาง 

78. นายนพ มีทองคํา   แทน นายอําเภอไชยปราการ 

79. นายโอภาพร บัวศรี  แทน นายอําเภอเวียงแหง 

80. น.ส.กนกวรรณ สมนา  แทน นายอําเภอดอยหลอ 

81. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสอืพิมพภาคเหนอื 

82. นายจักรพันธุ ทองอ่ํา   แทน จาจังหวัดเชียงใหม 

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

94. นายธีรวัฒน  ณ ลําพูน  เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 

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

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

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

98. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                      

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

100. นายภาณุมาศ ตันโต  MCOT 

101. นายชํานาญบุญ วอหลา  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 

102. นายธนา นวลปลอด แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม 

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

104. พ.ต.ท.จักรินทร อัสดงพงพนา แทน ผกก.สภ.แมปง 
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105. พ.ต.ท.ธงชัย กรรณิการ  แทน ผกก.สภ.ภูพิงค 

106. พ.ต.ท.เจนโสภา   แทน ผกก.สภ.ชางเผอืก 

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

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

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

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

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

112. พ.ต.ท.ชัชวาล แสงบุญ  แทน ผกก.สภ.แมริม 

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

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

115. พ.ต.ท.ชนิเดช ดีแท  แทน ผกก.สภ.สารภี 

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

117. พ.ต.ท.อาชพล สุพิมาสาร  แทน ผกก.สภ.สันปาตอง 

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

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

120. พ.ต.ท.มังกร ดอกทุเรียน  แทน ผกก.สภ.แมแจม  

121. พ.ต.อ.ฐปพน เกิดภู  ผกก.สภ.แมอาย    

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

123. พ.ต.ท.จรีะพงศ     แทน ผกก.สภ.แมวาง 

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

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

126. พ.ต.ท.ตรีกฤช จงวไิล  แทน ผกก.สภ.สะเมงิ 

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

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

129. ร.ต.ต.พงศศักดิ์  พรหมมนิทร แทน ผกก.สภ.หนองตอง 

130. พ.ต.อ.ปภาณ สุจินตะเดชา ผกก.สภ.บอหลวง 

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

132. พ.ต.ท.สุระพล  เทพเสน  แทน ผกก.สภ.นาหวาย 

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

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

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

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

137. ร.ต.ท.วีระพงษ    แทน สวญ.สภ.แมตื่น 

138. ร.ต.ท.มรกต ธนะสาร  แทน สว.สภ.แมโปง 
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139. นางฤดี โอมา   แทน พาณชิยจังหวัดเชยีงใหม 

140. นางรุจริา ชมภูพาน  แทน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 

141. นายอมร เพชรบูรณิน  แทน ผอ.แขวงการทางเชียงใหม ที่ 2 

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

เริ่มประชุม  เวลา  14.0๐ น. 

ประธานฯ เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 6/๒๕๕8  

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1  เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

   1.ระหวางวันที่ 29-30 มิ.ย. 2558 คณะรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุมสัญจร ครั้งที่ 

2 ณ ศูนยประชุมและแสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ในวันที่ 30 มิ.ย. 2558 

ซึ่งเปนภารกิจสําคัญของจังหวัดเชียงใหม ซึ่งทาน ผวจ.ชม. ไดมอบหมายใหหลายหนวยงานรับผิดชอบ โดยมี

รอง ผวจ.ชม. กํากับ ดูแล ในการปฏิบัติของหนวยงานตางๆ ของทุกภาคสวนใหเปนไปดวยความเรียบรอย 

   2. วันที่  26 มิถุนายน 2558  พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานในการมอบหนังสืออนุญาตใหเขาทําประโยชนหรือ

อยูอาศัยในเขตปาสงวนแหงชาต ิณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชยีงใหม  

       1.2 เรื่องทีฝ่ายเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

         อนุมัติรายชื่อผูไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป 2556 (กรณี

พิเศษ) ใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดของหนวยงานในระดับพื้นท่ี (จังหวัด) 

  ตามมติที่ประชุมคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.)  เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2557 

เห็นชอบตามที่กระทรวงยุติธรรม เสนอใหมีการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป 2556 (กรณีพิเศษ) ใหแก

เจาหนาที่ผูมีผลการปฏิบัติงานดานยาเสพติดดีเดน  และศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงมหาดไทย ไดพิจารณาจัดสรรโควตาบําเหน็จความชอบฯ  ใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม   

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม จํานวน 131 อัตรา  แยกเปน กระทรวงมหาดไทย ๕๕ อัตรา, กระทรวงศึกษาธิการ    

๓ อัตรา, กระทรวงสาธารณสุข ๑๔ อัตรา, กระทรวงยุติธรรม ๓ อัตรา, สํานักงานตํารวจแหงชาติ ๔๐ อัตรา,

กระทรวงแรงงาน ๒ อัตรา และอื่นๆ ๑๔ อัตรา โดยแยกเปน ผูปฏิบัติงานโดยตรง ๑๐๘ อัตรา และผูปฏิบัติงาน

เกือ้กูล ๒๓ อัตรา นั้น 

      ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย แจงผลการอนุมัติ

รายชื่อผูไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป 2556 (กรณีพิเศษ)  ใหแกผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด  

ของหนวยงานในระดับพื้นที่ (จังหวัด) แลว  โดยใหหนวยงานตนสังกัดของผูไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบฯ 

ดําเนินการดังนี ้ 

   1. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบฯ ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑการพิจารณาบําเหน็จความชอบฯ อยางเครงครัด  เชน ตองไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 

(ทุกประเภท) ตดิตอกันเกินกวา 2 ป (ในปงบประมาณ 2554 และ 2555) ยกเวน กรณีขาราชการในระบบ 
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ขาราชการผูมีผลสัมฤทธิ์สูง (HiPPS : High Performance and Potential System) เนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และกระทรวงมหาดไทย สามารถตรวจสอบขอมูลยอนหลังไดเฉพาะผูที่ไดรับ

บําเหน็จความชอบดานยาเสพติดเทานั้น 

   2. ใหแกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือน โดยระบุวา “เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ/คาตอบแทนพิเศษ 

ใหแกผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด” ทั้งนี้ หากไมสามารถสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ ได ขอใหแจงศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ทราบดวย 

   3. เมื่อแกไขคําสั่งเลื่อนเงินเดือนฯ แลว ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบบันทึกขอมูลลงใน ก.พ.7 

รวมทั้งระบบฐานขอมูลการเลื่อนเงินเดือนของเจาหนาที่ผูไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบฯ วา “เลื่อนเงินเดือน

ยาเสพติด” เพื่อใชเปนขอมูลในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูที่จะไดรับบําเหน็จความชอบ (กรณีพิเศษ) ในคราวตอไป 

   4. กรณีเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดที่ไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบฯ 

แตอัตราเงินเดือนในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตั้งจายที่จังหวัดหรือสวนราชการอื่น ๆ ขอใหแจงหนวยงานที่          

สั่ง เลื่อนเงินเดือนของบุคคลดังกลาวในแตละรอบการประเมิน  ดําเนินการตามขอ 1-3  เชนเดียวกัน 

   5. องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดําเนินการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่

ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดที่ไดรับการพิจารณาบําเหน็จความชอบประจําป 2556 (กรณีพิเศษ)  โดยใหดําเนินการ

เชนเดียวกันกับ ขอ 1-3   สําหรับงบประมาณในการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษใหใชงบประมาณขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ  

   6. เมื่อดําเนินการออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือน/คาตอบแทนพิเศษ เสร็จเรียบรอยแลว      

ใหสงสําเนาคําสั่งใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชยีงใหม ทราบดวย 

ระเบียบวาระที่ ๒  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558   

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบรอยจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕๕8 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ  

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

ยาเสพติดในหวงเวลา 

ผูแทน สํานักงาน ปปส.ภาค 5  ขอแจงผลการดําเนินงานการประกวดภาพถาย และการคัดเลือก

บุคคลดีเดน 

1. สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดประกวดสุดยอดภาพถายกิจกรรมปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ระดับประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีซึ่งมี 2 ประเภท คือ 
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เยาวชนอายุไมเกิน 18 ป และเยาวชนอายุตั้งแต 18 ปขึ้น ซึ่ง ศอ.ปส.จ.ชม. รวมกับ สพป.ชม.เขต 1                

ไดคัดเลือกของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เพื่อคัดเลือกระดับประเทศ เพิ่งไดรับแจงผลการตัดสินการประกวดสุด

ยอดภาพถายกิจกรรมปองกันยาเสพติดระดับประเทศ ซึ่ง จ.เชียงใหม ระดับเยาวชนอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป     

ไดรางวัลชนะเลิศที่ 1  คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม ซึ่งจะเขารับรางวัล     

และโล เกียรติบัตร และเงินรางวัล จํานวน 50,000 บาท ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 จาก ฯพณฯทาน 

นายกรัฐมนตร ี

2. สํานักงาน ป.ป.ส. ไดคัดเลือกองคกร บุคคลดีเดน เนื่องในวันตอตานยาเสพติด ประจําป 

2558 สําหรับจังหวัดเชียงใหม ดร.อวยชัย ศรีตระกูล ไดรับเปนบุคคลดีเดนในการปองกันและแกไขปญหา    

ยาเสพติดในสถานศึกษา โดยจะเขารับโล จาก ฯพณฯทาน นายกรัฐมนตร ีในวันที่ 26 มิถุนายน 2558 
 

สรุปภาพรวมสถานการณและแนวโนมปญหายาเสพติด เนื่องจากไดรับสรุปผลภาพรวมเบือ้งตน ดังนี้ 

สัดสวนการนําเขายาเสพติดจากการจับกุมคดีจากการจับกุมคดีรายสําคัญรายภาค 
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สถิติการจับกุมคดีคา แยกตามชนิดยา 

 

 

การจับกุมคดียาเสพติด แยกคดีคา คดีเสพ 
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สถิติจํานวนรองเรียนเจาหนาที่รัฐ 
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สัดสวนผูเขาบําบัดรักษาทั้งหมด แยกตามอายุ 

 

 

สัดสวนผูเขาบําบัดรักษาทั้งหมด แยกตามอาชีพ 
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สัดสวนผูเขาบําบัดรักษาทั้งหมด แยกตามชนิดยาเสพติด 

 

 

 

สัดสวนผูเขาบําบัดรักษากลุมนักเรียน/นักศึกษา จําแนกตามระดับการศกึษา 
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สัดสวนผูเขาบําบัดที่เปนนักเรียน/นักศึกษา แยกตามชนิดยา 

 

 

 

ปจจัยที่สงผลตอสถานการณยาเสพติดใหยังคงมีความรุนแรงอยู 

1.สถานการณตางประเทศ 

2.พืน้ที่นําเขาและชองทางการนําเขายาเสพติด 

3.นักคารายสําคัญที่ถูกจับกุมไดในระดับหมื่นและแสนเม็ด มีแนวโนมเพิ่มขึน้ 

4.นักคารายใหมที่พบในพืน้ที่ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนอืเพิ่มขึน้ 

5.เจาหนาที่รัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

6.การสั่งการจากเรือนจํา 

7.กลุมผูลักลอบลําเลียงทีส่ําคัญ  

8.ยาเสพติดที่แพรระบาด ยังคงเปนยาบา ไอซ กัญชา ในขณะที่มีการนํายารักษาโรคมาใชในทางที่ผดิ

เพิ่มขึน้ 

9.การใชยาในลักษณะผสมผสาน 

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.) 
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ผูแทน สพม.34 ไดดําเนนิการจัดโครงการอบรมนักเรียนแกนนําคายสรางเสริมทักษะชีวิตและแกปญหา

ยาเสพติดดวยพลังเด็ก  ในวันที่ 18-19 มิถุนายน 2558 ณ ศูนยการเรยีนรูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ตามแนวพระราชดํารฯิ และศูนยสาธิต และสงเสริมศิลปาชีพ ภาคเหนือ โดยนักเรียนสังกัดมัธยมศกึษา  

ผูแทน ศูนยเสมารักษฯ ผลการปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ประจําเดือน 1-24 มิ.ย. 

2558 ลักษณะ  ความประพฤติที ่ไมเหมาะสม สถานที่ตรวจพบ เวลาที่ตรวจพบ  สังกัดการศึกษา ระดับ

การศึกษา ระดับอายุ สาเหตุเบื้องตนและการดําเนินการ ดังนี ้

ลักษณะความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย รวม ชาย หญิง รอยละ 

- ทะเลาะวิวาท ทํารายรางกายผูอื่น 2 -  2 2.13 

- ดื่มเหลา/เบียร/สูบบุหรี่ 21 21  - 22.34 

- หนเีรียน 64 55 9 68.08 

- ชูสาว 7 4 3 7.45 

รวม 23 20 3 100 

สถานที่ตรวจพบนักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย 

สถานที่ตรวจพบ รวม ชาย หญิง รอยละ 

- วังบัวบาน/สวนบวกหาด 31 27 4 32.98 

- รานเกม  24 23 1 25.53 

- หางสรรพสินคาเซ็นทรัลกาดสวนแกว/เฟสติวัล 16 8 8 17.02 

- บริเวณสถานศึกษา 15 15 - 15.96 

- สนามกีฬาเทศบาล 5 4 1 5.32 

- รานอาหาร 2 2 - 2.13 

- จุดจอดรถวัดเชยีงมั่น 1 1 - 1.06 

รวม 80 94 14 100 

ระดับอายุนักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ระดับอายุ รวม ชาย หญิง รอยละ 

- อายุต่ํากวา 10–12 ป 1 1 - 1.06 

- อายุระหวาง 13-15 ป 16 24 2 27.66 

- อายุระหวาง 16-18 ป 61 49 12 64.90 

- อายุสูงกวา 18 ป 6 6 - 6.38 

รวม 94 80 14 100 
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สาเหตุเบื้องตนนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

สังกัดการศึกษา รวม ชาย หญิง รอยละ 

- จากตัวนักเรียน นักศึกษา 49 44 5 52.13 

- จากเพื่อน 25 21 4 26.59 

- จากสถานศึกษา 13 11 2 13.83 

- ครอบครัว 7 4 3 7.45 

รวม 80 14 94 100 
 

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

ผูแทน ปค.จ.ชม.  การดําเนนิการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม/นโยบายลดอบายมุขสรางสุขใหสังคม  

“ประจําเดอืนมิถุนายน ๒๕๕8”  

 

 

 

 

 

 

 

ฐานความผดิที่ตรวจพบ 

 

การจัดกิจกรรมเชงิสรางสรรค (อําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานในพืน้ที่) 

 ๑) ลานกีฬา                     จํานวน   3 แหง 

           ๒) ลานดนตรีและศิลปะ       จํานวน   4 แหง 

           ๓) กิจกรรมทางดานศาสนา  จํานวน   4 แหง 

           ๔) กิจกรรมสรางสรรคอื่น ๆ   จํานวน   6 แหง 

                                                 รวม    17 แหง 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) พบการทําผิด (แหง) 

1.สถานบริการ 22 7 

2.รานจําหนายสุรา 530 63 

3.รานคาราโอเกะ 258 - 

4.แหลงอบายมุขอื่นๆ 131 79 

รวม 941 145 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) 

- ความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จําหนายสุราโดยไมมีใบอนุญาต 73 

- จําหนายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด ตาม ปว.ฉบับที่ ๒๕๓ - 

- ขายสินคาเถื่อน/สินคาปลอม 74 

- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกผูมอีายุต่ํากวา 20 ป 3 

- ชักจูงยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควร 1 

รวม 74 
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การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ในชวงระหวางวันที่ ๒๗ พฤษภาคม – 

๒๕  มิถุนายน ๒๕๕๘ อําเภอเมอืงเชยีงใหม ไดมีการเสนอใหสั่งปดสถานประกอบการ จํานวน ๓ แหง ตาม

ประกาศคณะปฏิวัต ิฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๐๒ ดังนี้ 

1. รานฉลุย คาเฟ และรานซาหลิ่มบาร ในฐานความผิด 

   - จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 

2. รานมาลินสกาย 

- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 

- ยุยงสงเสริมหรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรอืนาจะทําใหเด็กมีความประพฤติ

เสี่ยงตอการกระทําความผิด 

 เมื่อวันที่ 23 มิ.ย. 2558 ไดจัดประชุมชี้แจงมอบนโยบายใหผูรับอนุญาตตั้งสถานบริการและ

ผูประกอบการคลายสถานบริการ (สถานบันเทิง) จังหวัดเชยีงใหม ป 2558  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน   

ฝายเลขานุการ    สรุปสถานะขอมูลการดําเนินการเสรมิสราง หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ขอมูล ณ วันที่    

24 มิ.ย. 2558 

สถานะ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 

หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด หมูบาน/ชุมชน 2,178 1,688 77.50 

ไมมีปญหายาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 1,284 1,003 78.12 

มีปญหาระดับนอย หมูบาน/ชุมชน 438 313 71.46 

มีปญหาระดับปานกลาง หมูบาน/ชุมชน 167 126 75.45 

มีปญหาระดับมาก หมูบาน/ชุมชน 289 246 85.12 

กองทุนแมของแผนดิน หมูบาน/ชุมชน 406 319 78.57 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 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 – 22 มิ.ย. 2558) 
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จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

สมัครใจ 3,479 1,684 48.4 

บังคับบําบัด 2,270 2,228 98.1 

ตองโทษ 700 736 105.1 

รวม 6,449 4,648 72.1 

จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 

สมัครใจ 879 808 1,684 

บังคับบําบัด 876 1,352 2,228 

ตองโทษ 290 446 736 

รวม 2,042 2,606 4,648 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (23 มิถุนายน 2557 -  22 มิถุนายน 2558) 
 

ดัชนคีวามสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 

รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 79.85 
 

จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ   459 ราย 

- ไดรับการฝกอาชพีแลว  409 ราย (รอยละ 89.1) 

- ยังไมไดรับการฝกอาชีพ  50 ราย (รอยละ 10.9) 

ฝายเลขานุการ  การติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด ป  2557-2558  ศอ.ปส.จ.ชม.              

ไดจัดสรรงบประมาณให ศป.ปส.อ. เพื่อเปนคาใชจายในการติดตามผูผานการบําบัดฯ ตามรายชื่อเปาหมายผูผาน

การบําบัดฯ งวดที่ 3  แลวใหรายงานผลการติดตามฯ ผานระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA)  ตั้งแตเดือนมิถุนายน 

2558 เปนตนไป และดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 

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 – 24 มิ.ย. 2558  
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สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 – 24 มิ.ย. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

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

374 404 2 2 24 35 66 81 102 106 180 180 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สาร

ระเหย 

เอ็กซตาซี่ โคเคน ไอซ 

460,116 

เม็ด 

58.68 

กรัม 

912.44 

กรัม 

9 

กรัม 

11 

กรัม 

0 

กระปอง 

0 

เม็ด 

0 

กรัม 

1 

กรัม 

 

สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 ต.ค. 57 – 24 มิ.ย. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

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

5,597 5,754 47 10 294 357 752 863 1,608 1,628 2,896 2,896 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สาร

ระเหย 

เอ็กซตาซี่ โคเคน ไอซ 

4,655,862.57 

เม็ด 

3,033.82 

กรัม 

9,254.90 

กรัม 

279.43 

กรัม 

1,247.17 

กรัม 

14 

กระปอง 

1 

เม็ด 

0 

กรัม 

7,352.10 

กรัม 

ผลการจับกุม 

          วันที่ 2 มิ.ย. 58 เวลา 19.30 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.เชียงดาว  จับกุมตัว 1.)นายจะแฮ  จะแน  อาย ุ

38 ป  อยูบานเลขที่ 591  ม.9  ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว  จว.เชยีงใหม  2.)  นายกิตติศักดิ์  ตุเออะ  อายุ 21 

ป อยูบานเลขที่ 303  ม.4 ต.แมนะ อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม   3.) นายสรายุทธ  จะปา อายุ 19 ป  อยู

บานเลขที่ 553 ม.9 ต.เชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม   4.) นายทวี   วงกะสันต อายุ 16 ป อยูบานเลขที่   
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306 ม.4 ต.แมนะ  อ.เชยีงดาว  จ.เชียงใหมพรอมของกลางยาบา จํานวน 20,000 เม็ด เหตุเกิด  บนถนนสาย

เลี่ยงเมืองเชียงดาว  เชียงใหม – ฝาง  ม.12  ต.เชียงดาว  อ.เชียงดาว  จว.เชยีงใหม 

วันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 22.00 น. จนท.ตร.บก.สส.ภ.5 รวมกับ รอย.ตชด.334     

ไดทําการลอซื้อยาเสพติด บริเวณหนาปมน้ํามัน บ.ใหมปูแช NC.307147 หมู 4 ต.แมอาย อ.แมอาย         

จ.เชยีงใหม สามารถจับกุม ผตห. จํานวน 2 คน คือ  1. นางสาวนูลา  แอยี  อายุ 31 ป อยูบานดอยแหลม หมู 

13 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม.   2. นายปนะวิทยา  ไอตอง  อายุ 20 ป อยูบานแมสลัก หมู.6 ต.แมนา

วาง อ.แมอาย จ.เชยีงใหม  พรอมของกลาง ยาบา จํานวนประมาณ 96,000 เม็ด 

วันที่ 14 มิถุนายน 2558  จนท.ตร.บก.สส.ภ.5 รวมกับเจาหนาที่ ป.ป.ส.ภาค5,  รอย.ตชด.334 

ไดรับแจงวานายธนกิจ หรือเบส  จิรายุคพนุกุล อายุ 27 ป อยูบานเลขที่ 237 หมู 1 ต.หวยชมพู อ.เมอืง     

จ.เชยีงราย จะเดินทางมารับยาเสพติดในเขต อ.แมอาย จ.เชยีงใหม จึงสืบสวนติดตามพฤติการณจนกระทั่งวันที ่

15 มิถุนายน 2558 เวลาประมาณ 22.00 น. พบนายธนกิจฯ ขับขี่รถจักรยานยนตออกมาจากบานหวย

ศาลา ต.ทาตอน จึงตดิตามสะกดรอยจนกระทั่งถึงบานหวยน้ําเย็น ต.ทาตอนจึงแสดงตัวทําการตรวจคนพบ 

ยาบา จํานวน 30,000 เม็ด 

วันที่ 20 มิ.ย. 58 เวลา 12.45 น. เจาหนาที่ตํารวจ บก.สส.ภ.5  รวมกับทหาร ร.7 พัน 2 คายพิชิต

ปรีชากร จับกุมตัว 1.)นายขันตรี  ศรีจันทร อายุ 35 ป  อยูบานเลขที่ 44  ม.2  ต.เหลาตางคํา อ.โพนพิสัย    

จ.หนองคาย  2) นายปรีชา ไอจาง อายุ 23 ป อยูบานเลขที่ 69/2 ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม   

พรอมของกลางยาบา จํานวน 80,000 เม็ด เหตุเกิด ลานจอดรถปมน้ํามัน ปตท.สาขาเชียงดาว หมู 2         

ต.เชยีงดาว อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ผูแทน ศอ.ปส.ชน. รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕8 

สถานการณยาเสพติด  

1. ปรากฏขาวสารความเคลื่อนไหวของกลุมขวนการคายาเสพติดนอกประเทศ  

ดานตรงขามพื้นที่  

                 -  จว.ช.ม.                         จํานวน        ๒  ครั้ง 

                       อ.ฝาง                 จํานวน      ๑  ครั้ง 

             อ.แมอาย                 จํานวน      ๑  ครั้ง 

                 -  จว.ช.ร.                         จํานวน        ๒  ครั้ง  

     ความเคลื่อนไหวที่สําคัญตรงขามพืน้ที่ จว.ช.ม. 

    - หวงตนเดือน มิ.ย.๕๘ ไดปรากฏขาวสาร กลุมขบวนคายาเสพติด นายจะปกอย ผบ.กกล.

ปองกันชายแดน (BGF) พัน.๑๐๐๗ บ.นากองมู สมม. จํานวน ๑๐ – ๑๕ คน ได  รับจางลําเลียง (ยาบา) จํานวน

ประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหลงพัก บ.นากองมูฯ เขามาในเขตไทยบริเวณชองทางดอยสันจุ บ.ขุนมาว        

ต.มอนปน อ.ฝาง โดยใชเสนทางในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยผาหมปก ต.โปงน้ํารอน นํามาสงใหกับ กลุมมูเซอ 

กลุมของนายจะทอโก บ.แมแฮง ต.แมสาว อ.แมอาย โดยไดรับคาจางในการลําเลียงเปนเงินจํานวน ๓๐,๐๐๐ บาท/๑ เป 
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                    - ๑๓ มิ.ย.๕๘ ไดปรากฏขาวสารวา กลุมวา ลักลอบลําเลียงยาบา จํานวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด 

ซุกซอนในรถปคอัพ จํานวน ๒ คันๆละ ๑,๐๐๐,๐๐๐ เม็ดนํา รยบ.ปคอัพดังกลาวใหกับ กลุมของ ร.อ.ดาเหวย 

ผบ.หนวย ๒๙๙ สังกัด กกล.เมียนมา  เชื้อสายวา พล.น.๕๑๘  ม.ยอน สมม.  และนายตะนับ ผบ.กกล.เมียนมา 

เชื้อสายวา พล.น.๕๑๘ เพื่อเตรียมลําเลียงเขาสูเขตไทยตอไป  

2. ความเคลื่อนไหวในประเทศ   

-  จว.ช.ม.  จํานวน  ๔  ครั้ง  

 อ.ไชยปราการ   จํานวน       ๑        ครั้ง 

 อ.ฝาง             จํานวน       ๑         ครั้ง 

 อ.แมอาย         จํานวน       ๒        ครั้ง  

-  จว.ช.ร.  จํานวน  ๗   ครั้ง  

  ความเคลื่อนไหวที่สําคัญพื้นที่ จว.ช.ม. 

 - เมื่อ ๒๕ พ.ค.๕๘ ไดปรากฏขาวสารวา กลุมขบวนการคายาเสพติด บ.แมแฮง ต.แมสาว  

อ.แมอาย  ประมาณ ๕ คน พรอมเปสะพายหลัง และอาวุธ ปลย.AK – ๔๗ จํานวน ๒ กระบอก ลําเลียง    

ยาเสพติด จากแหลงพักใน    สมม. เดินเทาตามภูมปิระเทศ เขาแหลงพัก บ.แมแฮง ต.แมสาว อ.แมอายฯ  

       - ปรากฏขาวสารวา กลุมมูเซอ ประมาณ ๕ คน ลําเลียงยาบา ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหลง

พักคอย ดานตรงขาม ต.แมอาย จว.ช.ม. เขาสูเขตไทย ดวยการเดินเทาตามเสนทางภูมิประเทศผานบริเวณพื้นที่  

บ.นามะอื้น ต.แมอายฯ – โครงการบานเล็กในปาใหญ– บ.ปาโหล– บ.แมแฮง ต.แมสาว อ.แมอายฯ ไปยังแหลงพัก

คอยบริเวณพืน้ที่ บ.หวยมะยม ต.เวียง อ.ฝาง   

3. ขอพิจารณาและแนวโนมของสถานการณ   

 ในหวงเวลาที่ผานมา จนท.ตร.เมียนมา รวมกับ จนท.ปปส.ทาขี้เหล็ก และ ทมม. ไดเขากดดัน กกล.ชกน. 

กลุมมูเซอ ในพื้นที่ ดานตรงขาม อ.แมฟาหลวง จว.ช.ร. ดวยการจัดกําลังเขาทําการปดลอม/ตรวจคน สามารถ

ตรวจยึดยาเสพติด, เครื่องผลิตยาเสพติดพรอมอุปกรณ และสารเคมีที่ใชในการผลิตยาเสพติดไดเปนจํานวนมาก 

แตกลุมมูเซอ ก็ยังสามารถนํายาเสพติดจํานวนมาก ลําเลียงสงใหกับกลุมเครือขายในเขตไทยในพื้นที่ ชายแดนดาน 

อ.เชียงดาว, อ.ฝาง, อ.แมอาย จว.ช.ม., อ.แมจัน, อ.แมฟาหลวง, อ.แมสาย, อ.เชียงแสน และ อ.เชียงของ จว.ช.ร. 

กกล.ชกน. ที่ไมไดถูกทางการเมียนมาเขากดดัน โดยเฉพาะกลุมวา ยังมีความเคลื่อนไหวในการลําเลียงเขามาในเขต

ไทย ลดลงแตไดเปลี่ยนเสนทางลําเลียงยาเสพติดไปทางดาน สปป.ลาว มากขึน้ โดยมีแหลงพักหลักที่สําคัญ ไดแก 

ม.ตนผึ้ง แขวงบอแกว และ ม.หวยทราย สปป.ลาว กอนลําเลียงขามแมน้ําโขง ในพื้นที่ อ.เชียงแสน และ อ.เชียง

ของ จว.ช.ร. และลําเลียง ยาเสพติดไปในพื้นที่ตอนใน โดยใชเสนทางออมผานดานตรวจ และจุดตรวจของ

เจาหนาที่ และไดปรากฏขาววากลุมขบวนการคายาเสพติด กลุมเหวยเซี้ยะกัง ไดกําหนดพื้นที่ จว.ตองยี เปน

แหลงพักยา จากนั้นจะลําเลียงโดยใชเสนทาง ผานรัฐกระเหรี่ยงดานตรงขาม จว.ต.ก. และรัฐมอญ สมม. ตรงขาม 

จว.ก.จ. เพื่อสงประเทศที่สาม  
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  ในหวงตอไปคาดวาสถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาในเขตไทย ยังคงมีการดําเนินการ 

แตจะมียาเสพติดที่นําเขามาจํานวน 100,000 - 500,000 เม็ด กอนลําเลียงเขาสูพืน้ที่ตอนใน ดวยวิธีการซุก

ซอนปะปนไปกับพืชผลทางการเกษตร ฝากสงทางรถโดยสารประจําทาง หรือระบบขนสงทางไปรษณีย    ตาม

จํานวนเงินหรือเครดิตของกลุมผูคายาเสพติดตามแนวชายแดนที่ไดตกลงกันไว สวนยาเสพติดจํานวนตั้งแต 

๕๐๐,๐๐๐ – ๑,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด นาจะสงผานเขตภายใน สปป.ลาว เขาเขตไทย   ดานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

   พื้นที่เพงเล็งในการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาเขตไทยในหวงตอไป ไดแก รอยตอ อ.ปาย กับ อ.เวียงแหง 

พืน้ที่เพ็งเล็ง จว.ช.ม. ไดแก อ.เชยีงดาว, อ.ฝาง, อ.แมอาย  

ดานยุทธการ  

การปฏิบัติงานดานยุทธการในพืน้ที่ จว.ช.ม. ของ ศอ.ปส.ชน. 

   - การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน   37 ครั้ง 

   -  ลาดตระเวน/เฝาตรวจ จํานวน   25 ครั้ง 

   -  ปดลอม/ตรวจคน  จํานวน     2 ครั้ง 

   -  จับกุม/ตรวจยึด  จํานวน     4 ครั้ง 

  รวมการปฏิบัติทั้งสิน้  จํานวน   68 ครั้ง  

สรุปผลการสกัดกั้นในเดือน มิ.ย.58 

   - ยาบา   1,822,243  เม็ด 

   - ไอซ          1,055   กรัม 

   - เฮโรอีน          7.1     กรัม 

   - ผูตองหา      53   คน 

   - ยึดทรัพย    15,470   บาท   

แยกตามอําเภอรับผิดชอบ 

      -  ยาบาจับไดมากที่สุดคือ / อ.เมอืงเชยีงราย จํานวน 706,000 เม็ด รองลงมา / คือ  

อ.แมฟาหลวง จํานวน 508,800 เม็ด รายละเอียดตามจอภาพ/ 

    -  ซึ่งในพื้นที่ จว.ช.ม. มีผลการสกัดกั้นยาบา จํานวน 411,313 เม็ด คิดเปน 23% ของพื้นที่

รับผดิชอบของ ศอ.ปส.ชน.  

ดานกิจการพลเรือน  

  การคัดกรอง / ตดิตามผูเสพ / ผูติดยาเสพติด 

   - จว.ม.ส.  -   ครั้ง 

   - จว.ช.ม.   7  ครั้ง    

 การติดตาม 

  - ในหวง ๑-๔ พ.ค.๕๘ ชป.ศอ.ปส.ชน.ที่ ๔ จัด กพ. ทําการติดตามผลการบําบัดของราษฎรที่

สมัครใจบําบัดยาเสพติดดวยตัวเองในพื้นที่ บ.โปงไฮ ม.๑๕ และ บ.ปาไหล ต.แมสาว อ.แมอาย จว.ช.ม. 

  - เมื่อ ๐๕๑๐๓๐ พ.ค.๕๘ ชป.ศอ.ปส.ชน.ที่ ๔ จัด กพ. ทําการติดตามผลการบําบัดของราษฎร

ที่สมัครใจบําบัดยาเสพติดดวยตัวเองในพื้นที่ บ.แมแฮง ม.๑๕ ต.แมสาว อ.แมอาย จว.ช.ม. 
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  - เมื่อ ๐๖๐๙๓๐ มิ.ย.๕๘ ชพส.ที่ ๓๒๐๖ จัด กพ.ทําการติดตามผลการบําบัดของราษฎรที่

สมัครใจบําบัดยาเสพติดดวยตัวเองในพืน้ที่ บ.สันมะกอกหวาน ต.แมงอน อ.ฝาง จว.ช.ม. 

  - เมื่อ ๐๙๐๙๓๐ พ.ค.๕๘ ชป.ศอ.ปส.ชน.ที่ ๔ จัด กพ. ทําการติดตามผลการบําบัด ของราษฎร

ที่สมัครใจบําบัดยาเสพติดดวยตัวเองในพื้นที่ บ.แมแฮง ม.๑๕ ต.แมสาว อ.แมอาย จว.ช.ม.  

  - เมื่อ ๑๑๑๑๐๐ มิ.ย.๕๘ ชป.ศอ.ปส.ชน.ที่ ๔ จัด กพ.ทําการติดตามผูผานการบําบัดของราษฎรที่

สมัครใจบําบัดดวยตัวเองในพื้นที่ ต.แมนาวาง อ.แมอาย จว.ช.ม. 

  - เมื่อ ๑๙๑๓๐๐ มิ.ย.๕๘ ชป.ศอ.ปส.ชน.ที่ ๒ จัด กพ.ติดตามผูรับการบําบัดยาเสพติด  

บ.หนองเขียว ม.๑๒ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ชื่อ นายสมชัย จะที อยูบานเลขที่ ๒๕๗ ม.๑๒ ต.เมืองนะ          

อ.เชียงดาว ฯ จากการสอบถาม ไดกินยาบําบัดยาเสพติด ๒ อาทิตยแลวมีอาการดีขึน้ และมีความตั้งใจที่จะเลิก

ยาเสพติดใหได จากการพบปะใหความรวมมอืเปนอยางดี 

  - เมื่อ ๒๑๑๒๐๐ มิ.ย.๕๘ ชป.ศอ.ปส.ชน.ที่ ๔ จัด กพ.ประสานขอมูลและติดตาม ผูที่ผาน

การบําบัดยาเสพติดกับทาง ผญบ.เมืองหนอง ม.๑๐ ต.แมสาว อ.แมอาย จว.ช.ม. และสอบถามรายไดของ

ชาวไร - ชาวนา หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บเกี่ยวผลผลิต จากการสอบถามทราบวารายไดจากการปลูกขาวโพด

ไดราคาดีพอมีเงนิเก็บไวใชในครัวเรือน ผลการปฏิบัติเปนไปดวยความเรียบรอย  

ผูแทน กกล.ผาเมือง  รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๕8 

๑. การดําเนินงานของหนวย   

 ๑.๑ ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 

   การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  

    การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน มิ.ย.๕๘ เฉพาะพื้นที่ 

จว.ช.ม. ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  

มิ.ย.๕๘  

ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 

พิสูจน

ทราบ 

ลว. 

หาขาว 

เฝา

ตรวจ 
ซุมโจมต ี

ปดลอม/ตรวจ

คน 

ตั้งจุดตรวจ

ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ

ชั่วคราว 

รวม ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๕ ๘ ๒๑ ๑๔๐ 

 

  สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน มิ.ย.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัด

กั้น และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๐ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๑๖ คน  

ของกลางยาบา จํานวน ๒๓๒,๗๕๙ เม็ด  
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พืน้ที่ จว.เชยีงใหม 
จํานวน 

(ครั้ง) 

ผูตองหา 

(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดให

โทษประเภท ๒ 

ยาบา (เม็ด) 
เฮโรอีน 

(กรัม) 
ฝน (กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - 

อ.เชยีงดาว ๔ ๔ ๑๖๒,๔๐๙ ๓๗.๕๐ - 

อ.ไชยปราการ ๓ ๕ ๑๙๐ - - 

อ.ฝาง - - - - - 

อ.แมอาย ๓ ๗ ๗๐,๑๖๐ - - 

รวม ๑๐ ๑๖ ๒๓๒,๗๕๙ ๓๗.๕๐ - 

 

ผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ 

 - เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๕๘ เวลา ๒๑๒๐ ฉก.ม.๕ รวมกับ มว.ลว.ไกล กกล.ผาเมือง ทําการ ปดลอม/ตรวจ

คน บานไมมีเลขที่ หมู ๑๐ บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหา 

จํานวน ๑ คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๑๖๐,๐๐๐ เม็ด, อาวุธปนพก ขนาด 

๙ มม. จํานวน ๑ กระบอก, กระสุนปน ขนาด ๙ มม. จํานวน ๓๔ นัด และกระสุนปนลูกซอง จํานวน ๗ นัด 

 ๑.๒ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ 

       ในหวงเดือน มิ.ย.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ไดมีการพบปะพัฒนาสัมพันธกับทหารประเทศเพื่อน

บานอยางไมเปนทางการระหวางฐานปฏิบัติการ ในพื้นที่ จว.ช.ม. จํานวน ๒ ครั้ง รายละเอียดตามจอภาพ 

 

 
 
 
 

 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.4 ดานดานบริหารจัดการ  (Management)  

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา          

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2558  ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,677,000 บาท (เจ็ดลาน

หกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) เบิกจายแลว 4,593,814.07 บาท คิดเปนรอยละ 59.83  แยกเปน  

  

 - เมื่อ ๐๓ มิ.ย.๕๘ ผบ.บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕ และคณะ รอง ผบ.พัน.คร.๓๓๑ ผบ.ฐานฯ ปาคี  ทําการ 

ลว.เสนทางตามแนวชายแดน บริเวณชองทาง บ.นอแล ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม. จากนั้นไดทําการพบปะ

พัฒนาสมัพันธ และรับประทานอาหารรวมกัน 

 - เมื่อ ๐๗ มิ.ย.๕๘  รอย.ม.๓ ฉก.ม.๕ ทําการพบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.พัน.คร.๓๓๑ และเลนกีฬา

เซปกตะกรอเพื่อเชื่อมความสัมพันธ ณ จุดพัฒนาสัมพันธ บ.นอแล ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม. 
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งบ ป.ป.ส. 

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

และเครือขายการคายาเสพติด ไดรับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รายการ : คาใชจาย ดานการ

ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น รหัสงบประมาณ 

1500217701701001 รหัสแหลงของเงิน 5711500 มีการเบิกจายแลว  มีการเบิกจายแลว  

1,114,470  บาท  คิดเปน 71.03% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม.) 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับการ

ปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  รายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701002  

รหัสแหลงของเงิน 5711500 จํานวน 5,962,000 บาท มีการเบิกจายแลว 3,406,344.07 บาท        

คิดเปน 57.13% (ศอ.ปส.จ./พช.จ./ตชด.33/สพป.ชม. 1-6/สพม. 34/ว.อาชีวะ/กศน.จ./มช.คณะกรรมการ

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

3) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับการ

ปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด  รายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701005  

รหัสแหลงของเงิน 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 1,042,400 บาท  คิดเปน 90.49% 

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

มีการเบิกจายแลว 18,000 บาท  คิดเปน 11.81% (ศป.ปส.อ.)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ไมมี) 

ปดประชุม  เวลา 15.30 น. 

                นพรัตน  จันทรแต               ศิริพร ใจสุข 

         (นางสาวนพรัตน  จันทรแต)              (นางสาวศริิพร  ใจสุข) 

    เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                  เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน 

           ผูจดรายงานการประชุม             ผูตรวจรายงานการประชุม 

 



 

 
 

 

 


