
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 

ครั้งที่ 4/๒๕๕8 

วันอังคารที่  28  เมษายน  ๒๕๕8  เวลา ๑๓.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

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

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม 

2. นายนาวนิ สินธุสอาด รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชยีงใหม ประธานการประชุม  

3. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย ปลัดจังหวัดเชียงใหม 

4. นางรัชนี กันทะส ี   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชยีงใหม สาขาฝาง 

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

6. น.ส.จันทรทินี จิตใหญ  แทน ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 

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

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

9. นายวีระพล ใจจันทร   แทน ผอ.สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  

10. พ.ท.อนุวัช ปญญานันท  แทน ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 

11. จ.ส.อ.สมพงษ มีแดนไผ  แทน ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน  

12. ร.ต.วิทวัส กฤตพุทธ  แทน ผูบังคับการกองบิน 41 

13. ร.ต.ท.ชัชวาล มณีวงค  แทน ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

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

15. ร.ต.อ.พิทยา สุรินตะ  ผูแทนสถานตีํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5 

16. นายธีระพงค อินทนาม  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาต ิภาค 2 

17. นางชลลสิา จรยิาเลิศศักดิ์  แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

18. นางณัฏฐฎาพร แสงสุวรรณ แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 

19. น.ส.เกศรินทร กันโท  แทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 

20. นายมณฑล ปริปุญโญ  แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 

21. นางจินตนา กาทองทุง   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

22. นายวิวัฒน สุระเดช   ผูแทนศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 13 จังหวัดเชยีงใหม 

23. นายดําริ เอี่ยมประดษิฐ  แทน สรรพสามติพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม 

24. นายณรงค เหล็กสมบูรณ  แทน วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 

25. วาที่ ร.ต.หญงิ นิสารัชน นิลสวาง แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม 

26. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง แทน ขนสงจังหวัดเชยีงใหม  

27. นายอุดม แปงทิศ   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  
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28. นายพิเชฐ คํารินทร   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 4 

29. นายไกรสร สุทินโน   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต ๕ 

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

31. นายอนิรุทธิ ลามพระยา  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

32. น.ส.รักษมณ ีฉายวัฒนา  แทน ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชยีงใหม 

33. นางรัชนีภา ศรีสวาง  แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 1 (ศธ๓.1) 

34. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

35. วาที่ ร.ต.วทิวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

36. นายชํานาญ วัฒนานุสทิธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 

37. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 

38. นายทวีวิทย รัตนวจิิตร  แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

39. นายสุทธิภัทธพงศ สมคํา  แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 

40. นายวันชัย    ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชยีงใหม 

41. นางณัฐธยาน  ศรีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดเชยีงใหม 

42. นายภูวเดช มหาวันแจม  แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม 

43. นายพิชิต จันตะคาด  แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 

44. นายบุญเจริญ พุทธสอน  แทน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 

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

46. น.ส.ปยรัชณี ตระกูลจันทรแสง ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 

47. นายอภศิักดิ์ วิทยานกุูลลักษณ แทน ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษเชยีงใหม 

48. นางสุดใจ นันตารัตน  แทน ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ ๑ เชียงใหม 

49. นายยศพัทธ พิมพชาร ี  แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชยีงใหม 

50. นางสุดารักษ  กระจาง  แทน ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชยีงใหม 

51. นางทิพศมัย ทายะรังษี  แทน ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง 

52. น.พ.สุกฤษฎิ์ เลาหอุทัยวัฒนา แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค 

53. น.ส.นงนุช แสนสุรินทร  แทน ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 

54. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

55. นายพิรุณ ฟองมณ ี  แทน นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 

56. นายชาตรี กันทวี   แทน นายกเทศมนตรีเมอืงเมอืงแกนพฒันา 

57. นายพิสิษฐ กสิกรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมอืงแมเหยีะ  

58. นายดํารงศักดิ์ ชมมณฑา  แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

59. นายอนุพงษ วงวงศมูล  นายอําเภอสะเมงิ 

60. นายประพัฒน วงศชมภ ู  แทน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
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61. นายสิทธิ วงศมาน   แทน นายอําเภอฝาง 

62. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ  แทน นายอําเภอแมริม 

63. นายเพิ่มเกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา แทน นายอําเภอสารภ ี 

64. นายจริะชาติ ซื่อตระกูล  แทน นายอําเภอสันทราย 

65. นายวรศักดิ์ พานทอง  แทน นายอําเภอดอยสะเก็ด 

66. นายสมาน เสตะพันธ  แทน นายอําเภอสันกําแพง 

67. นายณัฐ สัจจวิโส   แทน นายอําเภอแมแตง    

68. นายณัฐสิทธิ์ จิว๋เชือ้พันธุ  แทน นายอําเภอเชยีงดาว 

69. นายฉัตรชัย สุวรรณวงศ  แทน นายอําเภอพราว 

70. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  แทน นายอําเภอแมอาย 

71. นายทรงศักดิ์ มาอู   แทน นายอําเภอหางดง 

72. นายอํานาจ มหายนต  แทน นายอําเภอสันปาตอง 

73. นายพิทักษ ริยะนา   แทน นายอําเภอจอมทอง  

74. นายวสันต มหานาม  แทน นายอําเภอแมแจม  

75. นายนรินทรชัย เลื่อมใจหาญ แทน นายอําเภออมกอย 

76. นายนพรัตน จันทะอนิทร  แทน นายอําเภอฮอด 

77. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ  แทน นายอําเภอดอยเตา 

78. น.ส.นิยมล ยาวินัง   แทน นายอําเภอแมวาง 

79. นายนพ มีทองคํา   แทน นายอําเภอไชยปราการ 

80. นายชานนท ดวงมณี  แทน นายอําเภอเวียงแหง 

81. นายวีรวัฒน กิจมานะทรัพย แทน นายอําเภอแมออน 

82. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย  แทน นายอําเภอดอยหลอ 

83. นายวรากร พาจรทิศ  แทน นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 

84. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสอืพิมพภาคเหนอื 

85. นายจักรพันธ ทองอ่ํา   แทน จาจังหวัดเชียงใหม 

86. นายชัชวาลย  พุทธโธ  ปองกันจังหวัดเชียงใหม 

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

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

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

90. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 

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

92. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

93. นายกฤษณ ศรอีําไพ  เรือนจํากลางเชียงใหม 
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94. น.ส.เดือน อินตะ   นักสื่อสารมวลชน ชํานาญการ 

95. นายธัชชัย โกมลรัตน  นสพ.เชียงใหมนิวส 

96. นายชํานาญบุญ วอหลา  อุตสาหกรรมจังหวัดเชยีงใหม 

97. พ.ต.ท.ชัยกร ไชยพรม  แทน ผกก.กลุมงานจราจร ภ.จว.ชม. 

98. พ.ต.ท.มนัสชัย อินทรเถื่อน  แทน ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม 

99. พ.ต.ท.เดนดวง ศรคีํา  แทน ผกก.สภ.แมปง 

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

101. พ.ต.อ.สุรชัย ศุภยศอมร  ผกก.สภ.ฝาง 

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

103. พ.ต.ต.ดวงเด็ด กันทะคํา  แทน ผกก.สภ.เชียงดาว 

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

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

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

107. พ.ต.ท.พัชรพงษ อัครเมธากุล แทน ผกก.สภ.สันทราย 

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

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

110. พ.ต.ท.ชตเิดช ดีแท  แทน ผกก.สภ.สารภี 

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

112. พ.ต.ต.วีรพล อุนอารมณ  แทน ผกก.สภ.สันปาตอง 

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

115. พ.ต.ท.มานติย จนัทนุพงศา แทน ผกก.สภ.ฮอด 

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

116. พ.ต.ท.ธวัช พิทักษกิตตกิร  แทน ผกก.สภ.ดอยหลอ 

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

118. พ.ต.อ.มานนพ  พิมสาร  แทน ผกก.สภ.อมกอย 

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

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

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

122. พ.ต.ท.เอกพงค ไชยวงคสาย แทน ผกก.สภ.หนองตอง 

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

124. พ.ต.ท.วชริะ แสงไชลัง  แทน ผกก.สภ.นาหวาย 

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

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

127. พ.ต.ท.ทรงวุฒ ิพูนนิลรัตน แทน สวญ.สภ.ปาแป 
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128. พ.ต.ท.ชวลิต  หนอคํา  แทน สวญ.สภ.แมตื่น 

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

130. นายจรัล มานโทกุ  แทน พาณชิยจังหวัดเชียงใหม 

131. นางรุจริา ชมพูพาน  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 4/๒๕๕8  

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1  เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/๒๕๕8 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ  

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

สถานการณยาเสพติดในหวงเวลา 

1.การลักลอบลําเลียง/ชองทางนําเขายาเสพติด 

ขอมูล กกล.ผาเมอืง 

การลักลอบนําเขายาบาไดลดลง จากสาเหตุหลักดังนี้ 

 1. การสกัดกั้นตามพืน้ที่ปาภูเขา 
 2. การสกัดกั้นการสงออกเงินที่ไดจากการคาขายยาเสพติด 
 3. โครงสรางฯ บรรยากาศการบริหารงานของรัฐบาลในพื้นที่ภายใน 
(จะสงผลเปนรูปธรรมอกีประมาณ 2 เดือน, เนื่องจากยังม ีstock ยาอยูในพื้นที่ภายใน) 

  - กลุมขบวนการลําเลียงยาเสพติดฯมีการพัฒนา จากเดิมใชหลายๆขบวน (คน) เปนสวนหนาในการ
ลักลอบลําเลียง ปจจุบันหันมาใชสายลับ สืบความเคลื่อนไหวของเจาหนาที,่ เสนทาง และชองทาง 

  - ขอดีของการใชสายลับของกลุมขบวนการฯ คอื ลดความเสียหายที่อาจเกิดจากการปะทะกับเจาหนาที่

ทหารในพื้นที่ แตพบขออุปสรรคคือไมสามารถลักลอบลําเลียงเขาสูตอนในไดอยางสะดวก (ตองลาถอย) 

(ซึ่งในหวงเวลาที่ผานมาก็พบการรายงานการปะทะกับเจาหนาที่ทหารนอยลง และพบการรายงานวาสงออก         

ยาฯ ไปทางเมอืงเลน (น้ําเลน-ลําน้ําโขง) เพิ่มมากขึ้น) 

 - ขบวนการลักลอบลําเลียงฯ ในพื้นที่ชายแดนไดพบปญหาและอุปสรรคมากขึ้น จนทําใหยาเสพติดลด

จํานวนลงไปที่จะนําเขาเขาสูเขตไทย แตเจาหนาที่ฝายไทยก็ควรระมัดระวังบุคคลที่กระทําตน 
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ขอมูลจากหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 

- สถานการณการลักลอบนําเขาพื้นที่ จว.ม.ส. ยังคงสามารถควบคุมไดในระดับหนึ่ง 

- พืน้ที่เพงเล็งที่สําคัญ  

    1) รอยตอ อ.ปาย กับ อ.เวียงแหง 

    2) ต.โปงสา อ.ปาย 

    3) กลุมมง และเครอืขาย ในพื้นที่รอยตอภายใน 

      - จว.ช.ม. : อ.สะเมิง, อ.กัลยาณวิัฒนา, อ.แมแจม ฯลฯ 

     - จว.ม.ส. : อ.ขุนยวม, อ.แมลานอย ฯลฯ 

การนําเขายาเสพติด พื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก อ.แมอาย อ.ฝาง อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ     

อ.เวียงแหง อ.ดอยสะเก็ด 

2. รูปแบบในการลําเลียง 

ใชรถยนตสวนบุคคลสวนใหญจะเปนรถใหม เพราะใชความเร็วในการวิ่ง รถเกาสภาพเครื่องไมดีเสีย

กลางทาง จะลําบาก ลักษณะ อาการ ที่สอไปในทางพิรุธ และนาสงสัย ของบุคคลในยานพาหนะ เหงื่อออกมาก

ผิดปกติทั้งที่อากาศเย็น หรือ แอร ในรถเย็น ปากสั่น อยูไมเปนสุข ลุกลี้ลุกลน หนาซีด ตัวสั่น โวยวาย เสียงดัง

ไวกอน  มีการพูดจาขมขูเจาหนาที่ 

3. การจับกุมรายสําคัญ 

 - เมื่อ วันที่ 2 เม.ย. 58 (23.30 น.) ตร.ดานตรวจหวยไร จ.แพร  จับกุม ชื่อ น.ส.พัชรี แสง ใหม 

เลขที่36 ม.6 และ น.ส.สุพรรษา แสงใหม อยูบานเลขที่167 ม.6 ต.ศรีถอย อ.แมสรวย จ.ชร.นําเอกซเรยพบ 

ยาบาในทวารหนัก คนละ 5กอน รวม ยาบา 4,000เม็ด ผูตองหาโดยสารรถบัสสายเชียงใหม-นครรราชสีมา       

เลขทะเบียน 10-8881นครราชสีมา  

  - เมื่อ วันที่ 3 เม.ย. 58 (03.30 น.) ตร.ดานตรวจหวยไร จ.แพร จับกุม น.ส. ชุติมณฑน สิริภักดีกุล 

เลขที่172 ม.6 และ น.ส.คนึงนิตย ขันทะเสน เลขที่156 ม.6 ต.ศรีถอย อ.แมสรวย จ.ชร. นําตัว เอกซเรย   

พบยาบา 7 กอนในทวาร หนัก  รวม 3,000เม็ด นําสอบ ขยายผล และดําเนินคดี ผูตองหาโดยสารรถบัสสาย

เชียงใหม-นครรราชสมีา เลขทะเบียนทะเบียน 10-7880นคราชสีมา  

- เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 58 ตร.สภ.เชียงดาว จ.เชียงใหม จับกุมตัวชาวเขาเผามูเซอร 2 คนไดพรอมของ

กลางยาบา 1,759 เม็ด ทราบชื่อวานางนาโปะ สงวนนามสกุล อายุ 36 ป และ นายเอ (นามสมมุติ) อายุ 18 

ป ทั้งคูเปนแมลูกกัน มีภูมิลําเนา อ.ปาย จ.แมฮองสอน โดยกอนหนานีส้ายลับแจงวา จะมีการลําเลียงยาเสพติด

เครือขายทางภาคเหนือผานมายัง จ.เชียงใหม จึงนํากําลังไปซุมดูตามจุดตาง ๆ กระทั่งพบรถกระบะโตโยตาวีโก 

สีน้ําตาล ทะเบียน ผล- 8545 เชียงใหม 

- เมื่อ 5 เม.ย.58 ฝทพ.ศป.ปส.ทภ.3 สย.1 จับกุมผูตองหา จํานวน 3 คน นายจะลอ อาลา บานเลขที่ 

๔๘ หมู ๑๓ น.ส.นาตอ  หาญศิลาวรรณ บานเลขที่ ๒๔๑/๑ นายจะแต หาญศิลาวรรณ บานเลขที่ ๒๔๑/๑  ต.

เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม.พรอมยาเสพติด บรรจุอยูในเปสะพายหลังสีเขียวแบบวา หอดวยกระสอบฟางอีกชั้นหนึ่ง 

จํานวน ๕๐ มัด รวมประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด  
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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 สพป.ชม. เขต 1-6    รายงานผลการดําเนินการในสถานศึกษา ดงันี้ 

   1. โครงการฝกอบรมครูหลักสูตรผูบังคับบัญชาลูกเสือตานภัยยาเสพติด ในโรงเรียนขยาย

โอกาสและโรงเรียนเอกชนมัธยมตามนโยบายของรัฐบาล 

   2. โครงการฝกอบรมลูกเสือเนตรนารี ตานภัยยาเสพติดในสถานศึกษา จะอบรมตาม

กลุมเปาหมาย และจะดําเนินการใหแลวเสร็จกอนการเปดภาคเรียนที่ 1 ของปการศกึษา 2558  

    3. อบรม TO BE NUMKBER ONE ไปขยายผลในทุกอําเภอที่แตละเขตพื้นที่การศึกษารับผิดชอบ  

ผูแทน ศูนยเสมารักษฯ ดําเนินกิจกรรมในหวงเดือนที่ผานมา จํานวน 3 โครงการ  1. จัดเจาหนาที่เฝา

ระวังตามจุดเสี่ยงตาง ๆ  2. การประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยการประสานกับ สภ.

ชางเผือก กรณีมีนักเรียน นักศึกษา ชายและหญิง ประมาณ 50 คน  มั่วสุม ดื่มของมึนเมา กอความรําคาญ 

เดือดรอน แกผูอื่น บริเวณลัดดาแลนด 3. การเปนวิทยากรตามโครงการฝกอบรมพนักงานเจาหนาที่สงเสริม 

ความประพฤตินักเรียน นักศึกษา หรือสารวัตรนักเรียน นักศึกษาเดิม ซึ่งครอบคลุม 8 จังหวัดภาคเหนือ ไดแก 

เชียงใหม เชียงราย ลําพูน ลําปาง แพร นาน พะเยา และแมฮองสอน ซึ่งในเดือนเมษายน ไดดําเนินการเปน

วิทยากรจํานวน 2 แหง  คือ ในวันที่ 9-10 เม.ย. 2558 เปนวิทยากรใหกับ สพม.34 ซึ่งมีอาจารยจาก

เชียงใหมและแมฮองสอนเขารับการอบรม จํานวนทั้งสิ้น 80 คน ครั้งที่ 2 เปนวิทยากรใหกับ สพป.ลป. เขต 1, 

2 และ เขต 3 จํานวนทั้งสิ้น 120 คน   

ผูแทน สวัสดิการและคุมครองแรงงาน  มีการดําเนินการกิจกรรมดังนี้ 1.สงเสริมใหมีการคนหาผูเสพ/

ผูติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ สุมตรวจ 13 แหง จํานวน 355 คน พบผลบวก 4 คน 2.กิจกรรม

โรงงานสีขาวสงเสริมใหสถานประกอบกิจการเขารวมโครงการโรงงานสีขาว 20 แหง รวมทั้งหมด 1,108 แหง 

คิดเปนรอยละ 52.39 ของเปาหมายทั้งหมด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

ผูแทน ปค.จ.ชม.  การดําเนนิการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม/นโยบายลดอบายมุขสรางสุขใหสังคม  

“ประจําเดอืนเมษายน ๒๕๕8”  
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ฐานความผดิที่ตรวจพบ 

 

การจัดกิจกรรมเชงิสรางสรรค (อําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานในพืน้ที่) 

 ๑) ลานกีฬา                     จํานวน   26 แหง 

           ๒) ลานดนตรีและศิลปะ       จํานวน   14 แหง 

           ๓) กิจกรรมทางดานศาสนา  จํานวน   65 แหง 

           ๔) กิจกรรมสรางสรรคอื่น ๆ   จํานวน     8 แหง 

                                                 รวม    ๑13 แหง 

ผูแทน วัฒนธรรมจังหวัด ทางกระทรวงวัฒนธรรมไดผลติสื่อสรางภูมคิุมกันใหแกเยาวชน โดยเฉพาะ

เรื่องยาเสพติด ซึ่งเราจะดําเนนิแจกจายใหสวนที่เกี่ยวของนําไปใชประโยชน 

ผูแทน พมจ.ชม. สรุปผลการดําเนินงานภายใตยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมเพื่อปองกันปญหา

ยาเสพติด หวงเดือน กุมภาพันธ – เมษายน 58  โดยมีการดําเนินการภายใตยุทธการสรางสภาพแวดลอมเพื่อ

ปองกันปญหายาเสพติด มีการดําเนินงาน ไดแก งานสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน งานดานสงเสริมพัฒนากลไก 

ศพค. งานภายใตโครงการ TO BE NUMBER ONE และงานภายใตโครงการสภาเด็กและเยาวชน  

 

 

 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) พบการทําผิด (แหง) 

1.สถานบริการ 28 4 

2.รานจําหนายสุรา 222 128 

3.รานคาราโอเกะ 7 - 

4.แหลงอบายมุขอื่นๆ 222 - 

รวม 615 132 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) 

- ความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จําหนายสุราโดยไมมีใบอนุญาต 128 

- จําหนายสุราเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด ตาม ปว.ฉบับที่ ๒๕๓ 3 

- เปด/ตัง้สถานบริการโดยไมไดรับใบอนุญาต 4 

- สงเสียงดัง สรางความเดือดรอน รําคาญ ตามประมวลกฎหมายอาญา - 

- จําหนายสินคาในที่สาธารณะ - 

- จัดใหมเีขตปลอดบุหรี่ไมถูกตอง 135 

รวม  
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การดําเนนิงานดานครอบครัว การพัฒนากลไกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.)            

ประเด็นยุทธศาสตรที่ใชในการขับเคลื่อน ประกอบดวย  

ย. 1  สรางคนทํางานและคณะทํางานศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชนเพื่อพัฒนาครอบครัวจังหวัด

เชียงใหมโดยใชกระบวนการมสีวนรวม 

ย. 2 สรางและพัฒนาฐานขอมูลครอบครัวในชุมชนอยางครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย 

ย. 3 สรางภาคีเครือขายรวมบูรณาการงานครอบครัว 

ย. 4 สรางพืน้ที่ศึกษาดานครอบครัวระดับตําบล(พัฒนาองคความรู เตรียมความพรอมระดับพี่เลีย้ง 

โดยมีพื้นที่ดําเนินโครงการ 12 อําเภอ 34 เขต อปท. แผนการดําเนินงาน ป 2558 มี 8 กิจกรรม 

ดําเนินการในระยะเวลา ตั้งแตเดือน ธ.ค. 57 – ส.ค. 2558 ดังนี ้

1. พัฒนากลไก ศพค. (ทบทวนบทบาทหนาที่ ทํา Road map การขับเคลื่อนงานครอบครัว) 

2. อบรมกฎหมายที่เกี่ยวของ และพิธีลงนามขอตกลง 

3. อบรมการจัดเก็บขอมูล(วิจัยชุมชน) 

4. ลงพืน้ที่เก็บขอมูล /วิเคราะหขอมูล (สถานการณความรุนแรงในครอบครัว ครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว) 

5. อบรมเพื่อจัดทํายุทธศาสตร แผนงาน/โครงการครอบครัว ป 2559 – 2560  

6. เวทีสมัชชาสตรแีละครอบครัว  

7. คัดเลือกครอบครัวตนแบบ และ อปท.ที่เปนพืน้ที่ศึกษาดานการพัฒนาครอบครัว 

8. สรุปรายงานผลการทํางานทบทวน และวางแผนขับเคลื่อนระดับจังหวัด ป 2559 

ในหวงเดือน ก.พ. – เม.ย. 2558 ที่ผานมามีการรายงานผล ดังนี้ 

1. จัดอบรมพัฒนากลไกศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน ระหวางวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ 2558     

ณ ไนทซาฟารี  อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 

วัตถุประสงค เพื่อสรางเวทีแลกปลี่ยนเรียนรูเรื่องบทบาทหนาที่ การวางเปาหมาย การพัฒนาครอบครัว

ในระดับตําบลภายใตโครงการตําบลเขมแข็งไรความรุนแรง ประจําป 2558  และการวิเคราะห SWOT ผลการ

ทํางานที่ผานมา  และการทํา Road Map งานพัฒนาครอบครัว 

2. โครงการจัดอบรมกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานครอบครัว และพิธีลงนามขอตกลง

ความรวมมือเพื่อสรางเครือขาย อปท. ดานสตรีและครอบครัว  ดําเนินการในวันที่ 16 – 18 มีนาคม 2558   

ณ โรงแรมนวิเชียงใหม การเดนทรสีอรท จังหวัดเชียงใหม 

วัตถุประสงค เพื่อให ศพค. มีความรูเขาใจเรื่องกฎหมายและสามารถนําไปประยุกตใชในพื้นที่ได  

เพื่อสรางความรวมมอืในการพัฒนา สงเสริม และแกปญหาครอบครัวในทุกมิติเพื่อใหเกิดความยั่งยืน 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน   

ฝายเลขานุการ  สรุปสถานะขอมูลการดําเนินการเสรมิสราง หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ขอมูล ณ วันที่ 27 

เมษายน 2558 
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สถานะ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 

หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด หมูบาน/ชุมชน 2,178 1,379 63.31 

ไมมีปญหายาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 1,284 801 62.38 

มีปญหาระดับนอย หมูบาน/ชุมชน 438 249 56.85 

มีปญหาระดับปานกลาง หมูบาน/ชุมชน 167 105 62.87 

มีปญหาระดับมาก หมูบาน/ชุมชน 289 224 77.51 

กองทุนแมของแผนดิน หมูบาน/ชุมชน 406 253 62.32 

เปาดําเนินการ (มีปญหาระดับมาก, มปีญหา

ระดับปานกลาง, กองทุนแมของแผนดิน) 

หมูบาน/ชุมชน 746 511 66.88 

ผูแทน พัฒนาชุมชนจงัหวัดเชียงใหม  รายงานการดําเนินงานการประกวดกองทุนแมของแผนดิน

พืน้ที่ภาคเหนือตอนบน สํานักงาน ปปส.ภาค 5  รวมกับผูแทนสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด  ประธาน

เครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ประกอบดวย จังหวัดเชียงใหม 

เชียงราย พะเยา ลําพูน ลําปาง แพร นาน และแมฮองสอน และวิทยากรกระบวนการกองทุนแมฯ  มีมติใหมีการ

จัดการประกวดกองทุนแมของแผนดินระดับภาค เพื่อสงเขาประกวดระดับประเทศ โดยมีการจัดตั้งคณะทํางานการ

ประกวดกองทุนแมของแผนดินระดับภาค เพื่อพิจารณาคุณสมบัติและประเมินผลการดําเนินงานหมูบาน/ชุมชน 

โดยไดกําหนดใหมีคุณสมบัติ ดังนี ้ 

  1. เปนหมูบานกองทุนแมของแผนดนิที่เปนศูนยการเรยีนรูระดับอําเภอ หรอืระดับจังหวัด 

  2. มีกระบวนการในการดําเนินงานแบบขยายผลในเรื่องตางๆ อาทิ มีนวัตกรรมใหม/เศรษฐกิจ

พอเพียง เปนตน 

  3. เปนศูนยเรียนรูที่สามารถเปนที่ศึกษาดูงานได โดยมีองคความรูในการถายทอดใหหมูบาน/

ชุมชนอื่นไดเรียนรู 

  4. มีการรวบรวม จัดเก็บและการเขาถึงแหลงขอมูลความรู และมีความคลองตัวในการนําไปใช

ประโยชน 

  5. มีการใชภูมปิญญาทองถิ่น มีการพึ่งพาตนเองในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  โดยมีขัน้ตอนการคัดเลือกคือ  

  1. ประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ทั้ง 8 จังหวัด พิจารณาสงหมูบานกองทุนแมของ

แผนดิน สงใบสมัครเขาประกวดกิจกรรมดังกลาว 

  2. คณะกรรมการประเมินผลการดําเนินงานรวมกันพิจารณาคัดเลือกหมูบานกองทุนแมของ

แผนดินทั้ง 8 หมูบานกองทุนแมของแผนดิน รอบแรกโดยการนําเสนอผลงานดวย power point ณ โรงแรม

เชียงใหมภูคํา และคัดเลือกใหเหลือรอบแรก จํานวน 4 หมูบานกองทุนฯ ซึ่งดําเนินการนําเสนอไปเมื่อวันที่ 8 

เมษายน 2558 ผลการพจิารณาคัดเลือก ดังนี ้คือ 

 



-11- 

 

   1. ลําดับที่ 1 หมูบานกองทุนแมของแผนดินบานศรีดอนมูล หมูที่ 9 ตําบลศรีดอนมูล 

อําเภอเชียงแสน จ.เชยีงราย 

   2. ลําดับที่ 2 หมูบานกองทุนแมของแผนดินบานสถาน2 หมูที่ 1 ตําบลภูซาง อําเภอ   

ภูซาง จ.พะเยา 

   3. ลําดับที่ 3 หมูบานกองทุนแมของแผนดินบานแมใจใต หมูที่ 7 ตําบลเวียง 

อําเภอฝาง จ.เชียงใหม 

   4. ลําดับที่ 4 หมูบานกองทุนแมของแผนดินบานเตาปูน หมูที่ 1 ตําบลบานธิ อําเภอ

บานธิ   จ.ลําพูน  

  3. คณะกรรมการประเมินผลการดําเนนิงาน จะเดินทางไปประเมินผลการดําเนินงานในพื้นที่

ของแตละจังหวัด ในเดือนพฤษภาคม 2558 กําหนดไวเบื้องตนในระหวางวันที่ 19-22 พฤษภาคม 2558 

และไดกําหนดจะมาประเมินผลจังหวัดเชียงใหมในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 .    

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 - 24 เม.ย. 2558) 

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

สมัครใจ 3,479 1,093 31.42 

บังคับบําบัด 2,270 1,950 87.22 

ตองโทษ 900 430 47.78 

รวม 6,649 3,503 52.68 

จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 

สมัครใจ 580 513 1,093 

บังคับบําบัด 763 1,217 1,980 

ตองโทษ 163 267 430 

รวม 1,506 1,997 3,503 
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การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (27 มกราคม 2557 -  24 เมษายน 2558) 
 

ดัชนคีวามสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 

รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 81.31 
 

ความกาวหนา ผลการดําเนินงาน  

1.วันที่  27 – 28 เมษายน 2558 มสถานที่  โรงแรมเมอรเคียวเชียงใหม 

กลุมเปาหมาย ผูรับผดิชอบงาน ยาเสพติด อําเภอละ 3 คน (ที่วาการอําเภอ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ 

โรงพยาบาล) 

  2.ประเมินโรงพยาบาล HA ยาเสพติด (ทีมจังหวัด จาก รพ.ธัญญารักษ, ปปส.ภาค 5, สสจ.เชยีงใหม) 

- วันที่ 6 พ.ค. 2558 รพ.แมออน 

- วันที่ 8 พ.ค. 2558 รพ.สันกําแพง 

- วันที่ 11 พ.ค. 2558 รพ.สันปาตอง 

- วันที่ 14 พ.ค. 2558 รพ.แมวาง 

- วันที่ 15 พ.ค. 2558 รพ.วัดจันทรฯ 

- วันที่ 20 พ.ค. 2558 รพ.สะเมงิ 

- วันที่ 22 พ.ค. 2558 รพ.พราว 
 

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัด เรื่องศูนยคัดกรอง ตามคําสั่ง 108 ผูเสพ คือผูปวย กรณีสมัครใจบําบัดไมถือ

เปนผูกระทําความผิด แตในทางปฏิบัติ ทางตํารวจมปีญหาเพราะวาจับผูเสพในหลายทองที่ แตศูนยคัดกรองไม

พรอมที่จะรับ ยังไมตัง้ศูนยคัดกรอง และบางพื้นที่ไมพรอมรับ 24 ชม. เนื่องจากทางตํารวจเราดําเนินการ

จับกุมตลอดเวลา 

ประธาน ใหดําเนนิการประสานพื้นที่เปาหมายที่ยังไมไดดําเนนิการจัดตั้งศูนยคัดกรองใหทาง สสจ.ชม. 

เพื่อหาขอมูลและวิธีการดําเนินการแกไขปญหา เพื่อจะไดตดิตามผลการดําเนนิการ 

ผูแทน ปปส. ภาค 5  ในสวนของศูนยคัดกรองตามประกาศ คสช. 108/2558 คือใหจัดตั้งใน

โรงพยาบาลทุกแหงกอน แตที่ไหนที่ไมสามารถจัดตั้งไดใหดําเนินการโดยสาธารณสุขอําเภอ  ตอนนีข้อมูลที่ทาง 

สสอ. จัดสงใหทาง ปปส. มีจํานวนทั้งสิ้น 20 อําเภอ ที่จัดตั้งศูนยคัดกรอง อกี 5 อําเภออาจจะดําเนินการแลว 

แตยังไมไดสงเอกสารใหทาง สสจ. ซึ่งทาง ปปส.ภาค 5 ไดตรวจสอบพบวามีอําเภอที่ทําถูกตองครบถวน แตมี

หลายอําเภอที่จะมีเฉพาะของสาธารณสุข ซึ่งไมมีหนวยอื่นรวมดําเนินการ ซึ่งทาง ปปส. ไดมกีารจัดการช้ีแจง

แนวปฏิบัติใหกับจังหวัดเชยีงใหม โดยเชิญปลัดอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ และเจาหนาที่ตํารวจทุก สภ. มาให

ความรูและแนวปฏิบัติในหวงเดือนมีนาคมที่ผานมา 

ฝายเลขานุการ  ทางกองรอย อส.จ. ไดดําเนินการจัดทําคายโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองฝายปกครอง โดย

จัดทําทั้งหมด 5 รุนๆ ละ 60 คน  โดยทางกรมการปกครองสนับสนุนงบประมาณ โดยผูที่เขามาบําบัดตองผาน

ศูนยคัดกรองอําเภอ และสมัครใจบําบัด  



-13- 

 

ผูแทน สนง.คมุประพฤติจังหวัดเชียงใหม การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด 

ผลการฟนฟูฯ สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ปงบประมาณ 2558 

ขอมูล ณ วันที่ 23 เม.ย. 2558 คดีที่เสร็จสิน้ จํานวน 1,700 คดี พอใจ รอยละ 68       

คืนมาตรา 33 ,507 รอยละ 29 สงคนื ม.24/19, 24 รอยละ 1 อื่นๆ รอยละ 1 

หนวยงานฟนฟูในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวในจังหวัดเชียงใหม ปงบประมาณ 2558 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.3 ดานการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด (Supply)  

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

ผาเมือง และ ตชด.ภาค 3) 

ผูแทน ภ.จว.ชม.  ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมายตั้งแตวันที่ 1 ต.ค. – 

25 เม.ย. 2558  

สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 – 25 เม.ย. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

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

382 402 1 1 22 25 64 78 99 102 196 196 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สาร

ระเหย 

เอ็กซตาซี่ โคเคน ไอซ 

147,444.50 

เม็ด 

191.72 

กรัม 

841.73 

กรัม 

0 

กรัม 

50.75 

กรัม 

1 

กระปอง 

0 

เม็ด 

0 

กรัม 

53.55 

กรัม 

หนวยบําบัด เปาหมายป 57 สงบําบัดแลว เตียงที่สงตอรอบ 

กองพันสัตวตาง 450 329 รับไดเดือนละ 50 ราย 

กองบิน 41 90 59 ครั้งละ 30 ราย 

ร.พ.ธัญญารักษเชียงใหม 700 412 สัปดาหละ 5 ราย 

ร.พ.สวนปรุง 40 14 รับไดจนครบเปาหมาย 

รวม 1,310 814 รอยละ 62.13 
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ผลการจับกุมที่นาสนใจ 

วันที่ 9 เม.ย. 58 เจาหนาที่ตํารวจ กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม จับกุมตัวนายสมบัตร แซหลี่ อายุ 42 ป   

อยูบานเลขที่ 152/ช หมู 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชยีงใหม  พรอมของกลางยาบา จํานวน 49,000 เม็ด 

เหตุเกิด บานเชาไมมีเลขที่ ซอยขางเทนคาราโอเกะ ต.ชางเผอืก อ.เมือง จ.เชยีงใหม 

วันที่ 10 เม.ย. 58 เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ฝาง รับแจงจาก บริษัท เชียงใหมธนาธรขนสง จํากัด วาพบ

กลองพัสดุที่มผีูนํามาฝากสง มีลักษณะตองสงสัย จึงเดินทางไปตรวจสอบเมื่อเปดกลองตรวจสอบภายในกลอง

พบมีครมีทานาคาอยู 6 กลอง มีหอพลาสตกิซุกซอนอยูตรงกลางกลอง เมื่อเปดหอพลาสตกิออกดูพบวาเปน

ยาบา จํานวนประมาณ 6,150 เม็ด จึงทําการตรวจยึดและประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาตัวผูฝากสง 

ตอมาเวลา 18.30 น. ไดรับแจงจุดตรวจผาหงษ สภ.ไชยปราการวาพบตัวนายวัชรินทร กาญจนสูตร ขณะนั่ง

รถโดยรถโดยสารผานจุดตรวจผาหงษ จึงควบคุมตัวสง สภ.ฝางสอบสวนดําเนนิคดี 

วันที่ 21  เม.ย. 58 เวลา 13.00 น.  เจาหนาที่ตํารวจ สภ.นาหวาย รวมกับเจาหนาที่ทหาร ฉก.ม.5 

กกล.ผาเมือง จับกุม นายมะแท  มายะ  อายุ 46 ป อยูบานเลขที่ 647 หมูที่ 12 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว         

จ.เชียงใหม พรอมดวยของกลางยาบา รวมประมาณ 11,400 เม็ด เหตุเกิดบานเลขที่ 647 หมูที่ 12 ต.เมืองนะ  

อ.เชยีงดาว จ.เชยีงใหม  ตอเนื่องสวนของผูตองหา 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ผูแทน ศอ.ปส.ชน. รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดอืนเมษายน ๒๕๕8 

1. ความเคลื่อนไหวกลุมขบวนการฯ นอกประเทศ  หวงเดือน เม.ย.58 ปรากฏขาวสารการลําเลียง   

ยาเสพติด มาพักคอยตามแนวชายแดนอยางตอเนื่องปริมาณยาบา 9,400,000 เม็ด,เฮโรอีน 100 กิโลกรัม        

แยกตามพืน้ที่ดังนี ้

   1.1 กลุมวา 2 พื้นที่  ไดแกพื้นที่  บ.หวยออดานตรงขาม อ.ฝาง ยาบา 3,000,000 เม็ด          

และ พื้นที่ตั้งแต คิงสโรมัน ดานตรงขาม อ.เชียงแสนไปจนถึง ดานตรงขาม อ.เชียงของ ยาบา 5,000,000 เม็ด เฮโรอีน 

100 กิโลกรัม 

   1.2 กลุมมูเซอ พื้นที่ บ.นากองมูดานตรงขาม อ.ฝาง ยาบา 500,000 เม็ด, บ.เอดิ ดานตรง

ขาม อ.แมฟาหลวง ยาบา 700,000 เม็ด 

   1.3 กลุมมง พืน้ที่ บ.เชยีงตองดานตรงขาม อ.เทิง ยาบา 200,000 เม็ด  

2. ความเคลื่อนไหวกลุมขบวนการฯ ในประเทศ 

   จว.ช.ม. ไดแก กลุมมูเซอ บ.หวยไครใหม ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง, บ.แกนอย ต.เมอืงนะ อ.เชยีง

ดาว, บ.หวยมะยม ต.เวียง อ.ฝาง, บ.แกงตุม ต.ทาตอน อ.แมอาย  

3. ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณยาเสพติด 

   กลุมขบวนการฯ ทั้งนอกและในประเทศ ยังคงลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทยอยาง

ตอเนื่อง/ การลําเลียงยาเสพติดตามภูมิประเทศในภาคเหนือ ดวยวิธีการทยอย ตามชองทางในภูมิประเทศ    

โดยมีพื้นที่เพงเล็งการนําเขายาเสพติด จว.ช.ม. ไดแก ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง, ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, ต.มอนปน  

อ.ฝาง ต.แมอาย,ต.ทาตอน  อ.แมอาย 
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 4. สรุปผลการสกัดกั้นในหวงเวลา (1 – 24 เม.ย.58) 

     - ยาบา       176,960         เม็ด 

     - ไอซ            7,470         กรัม 

     - เฮโรอีน           457.30     กรัม 

     - ผูตองหา            36         คน/ 

 5. แยกตามอําเภอรับผิดชอบ  

อําเภอ ยาบา ไอซ เฮโรอีน 

ปางมะผา 0 0.00 0.00 

ปาย 0 38.00 0.00 

เวียงแหง 0 0.00 0.00 

เชยีงดาว 12,080   0.90 

ไชยปราการ 1,010   0.10 

ฝาง 160,038   0.00 

แมอาย 44   300.00 

แมจัน 0 0.00 156.00 

แมฟาหลวง 2,176 7,000.00 0.00 

แมสาย 1,538   0.00 

เชียงแสน 0 0.00 0.00 

เชียงของ 0 9.00 0.00 

เวียงแกน 39   0.00 

เทิง 35   0.00 

ดอยหลวง 0 0.00 0.00 

พญาเม็งราย 0 0.00 0.00 

เวียงเชียงรุง 0 0.00 0.00 

เมืองเชียงราย 0 0.00 0.00 

เวียงปาเปา 0 0.00 0.00 

แมสรวย 0 0.00 0.30 

รวม 176,960 7,047.00 457.30 

  

  ซึ่งในพื้นที่ จว.ช.ม. มีผลการสกัดกั้นยาบา (จํานวน 29,172 เม็ด) คิดเปน 16.48 %,เฮโรอีน (จํานวน 

301 กรัม) คิดเปน 65.86 % ของพืน้ที่รับผดิชอบของ ศอ.ปส.ชน. 
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  อื่นๆ  ขออนุญาต เรียนใหในที่ประชุมทุกทานทราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงผูบริหาร ของ ศอ.ปส.ชน.

ตั้งแต 1 เม.ย.ที่ผานดังนี้ 

 - ผอ.ศอ.ปส.ชน.        เดิม        พล.ต.บรรเจิด ฉางปูนทอง  

             ทานใหม   พล.ต.กษิดิษ  หลักกรด 

 - รอง ผอ.ศอ.ปส.ชน.   เดิม         พ.อ.อํานาจ จํานงคทรง 

    ทานใหม    พ.อ.ทวี           ชาลีวรรณ 

 - เสธ ศอ.ปส.ชน.       เดิม          พ.อ.วีรวัฒน   วิวัฒนวานิช 

     ทานใหม    พ.อ.สุริยะ    เอี่ยมสุโร 

  - รอง เสธ ศอ.ปส.ชน.   เพิ่มอีกหนึ่งทาน  พ.อ.สมจริง กอร ี

ทําเนยีบผูบังคับบัญชา ศอ.ปส.ชน.  

  - ผอ.ศอ.ปส.ชน.          พล.ต.กษิดิษ   หลักกรด 

       - รอง ผอ.ศอ.ปส.ชน.(1) พ.อ.เสด็จ         บัณฑิต 

  - รอง ผอ.ศอ.ปส.ชน.(2)  พ.อ.ทวี            ชาลีวรรณ 

  - เสธ ศอ.ปส.ชน. พ.อ.สุริยะ         เอี่ยมสุโร 

  - รอง เสธ ศอ.ปส.ชน.  พ.อ.รุงโรจน      ถุงเปา 

  - รอง เสธ ศอ.ปส.ชน. พ.อ.สมจริง       กอร ี

ผูแทน กกล.ผาเมือง  รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนเมษายน ๒๕๕8 

๑. การดําเนินงานของหนวย   

 ๑.๑ ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 

   การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน เม.ย.๕๘ 

    การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมอืง ในหวงเดือน เม.ย.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) 

ตั้งจุด

ตรวจ

ชั่วคราว 

รวม ๑๓๔ ๑๔๑ ๑๒๖ ๑๒ ๘ ๓๗ ๑๒๘ 

 

  สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน เม.ย.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น 

และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพืน้ที่ จํานวน ๑๔ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๒๔ คน ของ

กลางยาบา จํานวน ๑๓๐,๑๘๓ เม็ด  
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พืน้ที่ จว.เชยีงใหม จํานวน (ครั้ง) 
ผูตองหา  

(คน) 

ยาบา  

(เม็ด) 

เฮโรอีน 

(กรัม) 

ฝน 

(กรัม) 

อ.เวียงแหง ๑ ๑ ๒๑ - - 

อ.เชยีงดาว ๕ ๖ ๑๑,๙๘๕ ๐.๙๐ ๕๐๐ 

อ.ไชยปราการ ๓ ๔ ๑,๐๑๐ ๐.๑๐ - 

อ.ฝาง ๑ ๕ ๑๐๐,๐๒๘ - - 

อ.แมอาย ๔ ๘ ๑๗,๑๓๙ ๓๐๐ ๒๑.๙๓ 

รวม ๑๔ ๒๔ ๑๓๐,๑๘๓ ๓๐๑ ๕๒๑.๙๓ 

  

 โดยมีผลการปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี ้

- เมื่อ ๕ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๖๓๐ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ สย.๑ จัดกําลัง รวมกับ ชฝด.๑ ฉก.ม.๕ ตั้งจุดตรวจ/

จุดสกัดกั้น (ชั่วคราว) บริเวณเสนทางขึน้ ดอยฟาหมปก ระหวาง บ.หวยบอน - บ.หวยมะยม ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.

ม. ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหา จํานวน ๔ คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) 

จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด และรถจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน 

- เมื่อ ๑๒ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๔๐๐ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ สย.๑ จัดกําลังรวมกับ มว.ลว.ไกล กกล.ผาเมือง 

ทําการซุมโจมตีกลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติด บริเวณทางเขา บ.หวยปาแขม หมู ๑๓ ต.ทาตอน      

อ.แมอาย จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหา จํานวน ๒ คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๑๗,๐๐๐ เม็ด, รถจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน และอุปกรณเสพยาเสพติดจํานวนหนึ่ง 

 ๑.๒ ยุทธศาสตรความรวมมอืระหวางประเทศเดือน เม.ย.๕๘ 

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

บานอยางไมเปนทางการระหวางฐานปฏิบัติการ ในพื้นที่ จว.ช.ม. จํานวน ๓ ครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘ รอย.ม.๑ ฉก.ม.๕ รวมกับ ทมม.พัน.ร.๒๒๕ นําโดย พ.ต.เพียวเหวยจอ              

รอง ผบ.พัน.ร.๒๒๕/ผบ.ฐานฯ ปางกํากอ ทําการ ลว.เสนทางตามแนวชายแดน ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง 

จว.ช.ม. เพื่อสรางความเขาใจ และความสมัพันธที่ดีตอกัน 

 - เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘ รอย.ม.๒ ฉก.ม.๕ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.พัน.คร.๓๕๙ นําโดย พ.ต.ซียาเพียว 

รอง ผบ.พัน.คร.๓๕๙ เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางของทั้งสองฝาย รวมถึงประสานการลาดตระเวน

รวมตามแนวชายแดน และการจัดกิจกรรมโครงการปลูกปาอาเซียน ณ บริเวณจุดพัฒนาสัมพันธ ชองทาง

กิ่วผาวอก ต.เมืองนะ อ.เชยีงดาว จว.ช.ม. 

 - เมื่อ ๑๓ เม.ย.๕๘ บก.ควบคุมที่ ๑ ฉก.ม.๕ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.พัน.ร.๒๒๕ นําโดย           

พ.ต.ตินอองมู ทําการแทน ผบ.พัน.ร.๒๒๕/ผบ.ฐานฯ ปางกํากอ เพื่อประสานการจัดโครงการหมูบานคูขนาน 

ไทย - เมียนมา ใน ๒๙ - ๓๐ เม.ย.๕๘ และขอความรวมมือในการงดเผาปา เพื่อแกไขปญหาหมอกควัน 

รวมถึ งทํ าบุญ สงน้ํ าพระเนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต  ณ  บริเวณ จุดพัฒนาสัมพันธ  ฐานฯ                 

วัดฟาเวียงอินทร ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม.  
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๒. การจับกุมสินคาหนีภาษี 

     - เมื่อ ๑๐ เม.ย.๕๘ เวลา ๐๕๐๐ ฉก.ม.๕ ทําการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บ.สินชัย ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 

ตรวจพบบุคคลตองสงสัยขับขี่รถจักรยานยนต จึงเขาทําการตรวจคน ผลการปฏิบัติ ตรวจพบบุหรี ่   
หนีภาษี จํานวน ๓๒ หอ (ยี่หอ FARSTAR KINGSIZE จํานวน ๒๐ หอ และ ยี่หอ KABAUNG จํานวน ๑๒ หอ) 
หนวยไดนําของกลางสง สรรพสามติ อ.ฝาง เพื่อดําเนินการตอไป 

๓. การโจรกรรมขามแดน ในพื้นที่ จว.ช.ม.  

     - เมื่อ ๑๓ เม.ย.๕๘ เวลา ๒๔๐๐ รอย.ม.๑ ฉก.ม.๕ ตั้งจุดตรวจ/ จุดสกัดกั้น (ชั่วคราว) บริเวณ      

บ.เปยงหลวง ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหา จํานวน ๑ คน พรอม

ของกลางรถยนตกระบะ ยี่หอ โตโยตา รุน วีโก ๔ ประตู สีขาว (ไมตดิแผนปายทะเบียน) จํานวน ๑ คัน หนวยสง

ตัวผูตองหา พรอมของกลางใหกับ สภ.เวียงแหง เพื่อดําเนินการตอไป 

      - เมื่อ ๑๙ เม.ย.๕๘ เวลา ๑๐๐๐ รอย.ม.๒ ฉก.ม.๕ ทําการซุมโจมตี บริเวณชองทางหนองเขียว            

ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหา จํานวน ๓ คน พรอมของกลางรถยนต

กระบะ ยี่หอ เชฟโรเลต โคโลราโด แคป ๔ × ๔ ทะเบียน บม ๗๓๙๕  ลําพูน สีเทา จํานวน ๑ คัน หนวยสงตัว

ผูตองหา พรอมของกลางใหกับ สภ.เชยีงดาว เพื่อดําเนินการตอไป 

  สรุปการสกัดกั้นการโจรกรรมขามแดน พื้นที่ จว.ช.ม. ในหวงตั้งแต ต.ค.๕๗ - ปจจุบัน มีผลการ

จับกุม จํานวน ๑๐ ครั้ง ผูตองหา จํานวน ๑๑ ราย ตรวจยึดรถยนต จํานวน ๑๐ คัน และรถจักรยานยนต 

จํานวน  ๒ คัน  

พืน้ที่ จว.เชยีงใหม 
จํานวน  

(ครั้ง) 

ผูตองหา  

(คน) 

รถยนต  

(คัน) 

รถจักรยานยนต 

(คัน) 
อื่นๆ 

อ.เวียงแหง ๒ ๑ ๑ ๑ - 

อ.เชยีงดาว ๖ ๕ ๗ - - 

อ.ไชยปราการ ๑ ๓ ๒ - - 

อ.แมอาย ๑ ๒ - ๑ - 

รวม ๑๐ ๑๑ ๑๐ ๑ - 

 

หมายเหตุ : หวงเดือน เม.ย.๕๘ มีผลการจับกุม จํานวน ๓ ครั้ง  (อ.เวียงแหง ๒ ครั้ง, อ.เชียงดาว ๑ ครั้ง) 

ผูตองหา จํานวน ๔ คน (อ.เวียงแหง ๑ คน, อ.เชียงดาว ๓ คน) ของกลางรถยนต จํานวน ๒ คัน (อ.เวียงแหง 

๑ คัน, อ.เชียงดาว ๑ คัน) และรถจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน (อ.เวียงแหง) 

ผูแทน ตชด.33  สรุปผลการปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด หวงเดือน เมษายน 2558  

1.ดานการปองกัน  

1.1 โครงการการศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในเด็กและนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/58 อยูระหวาง

ประสานกับสถานศึกษาในพืน้ที่ 
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1.2 จัดวิทยากรประชาสัมพันธรณรงคปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดทางสถานีวิทยุ กระจาย

เสียงแหงประเทศไทย (สวท.)ฝาง จํานวน 2 รายการ 

1.3 สนับสนุนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 

 - พืน้ที่ อ.ฝาง จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารับการอบรม จํานวน 102 คน 

 - พืน้ที่ อ.เชยีงดาว จํานวน 1 ครั้ง ผูเขารับการอบรมจํานวน 15 คน 

2.ดานการปราบปรามยาเสพติด  

     ผลการปฏิบัต ิ   จํานวน 22 คดี  

     ผูตองหา   จํานวน 23 คน  

     ยาบา  จํานวน 7,182 เม็ด  

     ฝน จํานวน 11.70 กรัม  

     เฮโรอีน จํานวน 7.13 กรัม  

     อาวุธปน จํานวน 1 กระบอก  

     โทรศัพทเคลื่อนที่  จํานวน 5 เครื่อง  

     ผลการตรวจปสสาวะ  จํานวน ๑3 ใบ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.4 ดานดานบริหารจัดการ  (Management)  

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา          

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2558  

จัดสรรหวง 6 เดือนแรก 3,838,500 บาท (สามลานแปดแสนสามหมื่นแปดพันหารอยบาท

ถวน)  เปาหมายรอยละ 100 เบิกจาย 3,555,598.77 บาท  คิดเปนรอยละ 92.63 แยกเปน  

งบ ป.ป.ส. 

1) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 784,500 บาท ผลผลิตที่ ๑ ผูเกี่ยวของกับ      

ยาเสพติดและเครือขายการคายาเสพติดไดรับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รายการ : คาใชจาย 

ดานการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น รหัส

งบประมาณ 1500217701701001 รหัสแหลงของเงิน 5711500 มีการเบิกจายแลว 767,640 

บาท  คิดเปน 97.85% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม.) 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับ

การปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด รายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน

พืน้ที่ ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอืน่  รหัสงบประมาณ 150021702701002 

รหัสแหลงของเงิน 5711500 จํานวน 2,981,000 บาท มีการเบิกจายแลว 2,714,958.77  บาท       

คิดเปน 91.08% (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.) 
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3) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลติที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับ

การปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดรายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด       

ในพืน้ที่ระดับภาคและ จังหวัดประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701005   

รหัสแหลงของเงิน 5711500 จํานวน 73,000 บาท มีการเบิกจายแลว 73,000 บาท คิดเปน 100%  

(ศอ.ปส.จ.ชม.) 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม (ทั้งป)  

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 925,200 บาท  คดิเปน 80.31% (ศป.ปส.อ.)  

การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ดานการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. งวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน-กันยายน 2558) 

- สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558 ให ศอ.ปส.จ.ชม. 

จํานวน 3,838,500 บาท (สามลานแปดแสนสามหมื่นแปดพันหารอยบาทถวน) เพื่อใชดําเนินงานปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด  ในงวดที่ 2 ไตรมาสที่ 3-4 (เมษายน-กันยายน 2558) รายละเอยีดดังตอไปนี้ 

  1. ผลผลิตที่ 1 (ปราบปราม) เพื่อเปนคาใชจายดานการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับ

ภาคและจังหวัด  จํานวน 784,000 บาท 

   2. ผลผลติที่ 2 (ปองกัน)  รวมทั้งสิน้ 3,054,000 บาท  แยกเปน 

2.1 เพื่อเปนคาใชจายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเสพ (ศูนยคัดกรอง-ติดตาม)  

จํานวน 73,000 บาท  

 2.2 เพื่อคาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด  

จํานวน 2,981,000 บาท 

- ทั้งนี้  สํานักงาน ป.ป.ส.  กําหนดให ศอ.ปส.จ. จัดทําแผนการเบิกจายงบประมาณในชวง 6 

เดือนหลังของปงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยใหปรับงบประมาณในสวนที่ยังไมเบิกจายชวง 6 เดือนแรก 

(ตุลาคม 2557-มีนาคม 2558) รวมกับชวง 6 เดือนหลัง (เมษายน-กันยายน 2558) โดยใหเบิกจายไตร

มาสที่ 3   ใหไดรอยละ 75 และไตรมาสที่ 4 รอยละ 98 

สําหรับงบประมาณดังกลาว อยูระหวางกองคลัง สป.มท. ดําเนินการตัดโอนใหสํานักงานจังหวัด

เปนหนวยเบิกจาย 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่น ๆ  

ผูแทน นอ.ฝาง  จากศูนยคัดกรองอําเภอฝาง เราพบผูเสพฝนทั้งหมด 4 หมูบาน จํานวน 142 ราย 

ยาบา 2 หมูบาน จํานวน 15 ราย ผูเสพฝนจะสง รพ.ธัญญารักษ ก็ไมไดเนื่องจากมีขอจํากัดเรื่องจํานวนคน   

ไมสามารถรับไดทั้งหมด ซึ่งพวกนี้อยากบําบัด เนื่องจากฝนตอนนี้ราคาแพง เพราะมีการสกัดกั้นตามชายแดน  

ทางอําเภอไดใชวิธีบําบัดโดยชุมชนมีสวนรวม โดยเขาไปบําบัดในชุมชน โดยใหผูติดฝนเปนผูปวยของ 
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โรงพยาบาลเปนผูปวยนอก แลวจัดทีมเจาหนาที่ทั้งฝายปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข เขาไปสัปดาหละ 1 ครั้ง 

สรุปผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2558 โปรแกรมเมธาโดน ในชุมชนเพื่อผูเสพเขาถึงกระบวนการ

บําบัด โปรแกรมเมธาโดน ในชุมชน 

โครงการ ๑ บานเหมอืงแร ตําบลแมคะ อําเภอฝางการคนหาผูเสพเขาสูกระบวนการบําบัด 

- ผูใหญบาน ประชุม กลาวถึงปญหาอุปสรรคการพัฒนาหมูบาน 

- ประกาศใหผูเสพฝนมารายงานตัวเพื่อเขารับการบําบัด 

- ผญบ.นําขอมูลจํานวนผูเสพ หารือกับโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลใกลบาน 

 กระบวนการบําบัด 

1. โรงพยาบาลฝาง และโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานหวยไคร ออกตรวจรางกาย จายยาตาม

อาการ และจายยาเมธาโดน สัปดาหละ ๑ ครั้ง ทุกวันจันทร เริ่ม ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดโครงการ ๓๐ 

เมษายน ๒๕๕๘ เปนเวลา ๑๐ สัปดาห  

2. คณะกรรมการ หมูบาน ผูใหญบาน คอยตามผูเสพใหมาเขาโปรแกรมทุกครั้ง 

3. ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในรางกายทุกครั้ง (ทุกสัปดาห) 

การประเมินผล 

1. จะปดโครงการ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘  

2. จํานวนผูปวยทั้งหมด ๒๔ คน 

3. ผูปวย รอยละ ๕๐ มีผลการตรวจปสสาวะเปนลบ อยางตอเนื่อง และจะไดมอบใบประกาศเพื่อเปน

ขวัญและกําลังใจ 

โครงการ ๒  บานดอยปาคา หมูที่ ๑๑ จํานวน ๓๙ ราย  

โครงการ ๓ บานหนองไผ หมูที่ ๑๕ จํานวน ๖๘ ราย ตําบลมอนปน  

โครงการ ๔ บานตาดนอย หมูที่ ๑๒ จํานวน ๑๑ ราย  ตําบลเวียง (ชพส.๓๒๐๔) 

การคนหาผูเสพ 

1. โดยการประชาคม หมูบาน 

2. การคนหาผูเสพโดยใหมารายงานตัว ตรวจปสสาวะ โดย ฝายความมั่นคง ทหาร ตํารวจตระเวน

ชายแดน ตํารวจภูธร 

3. การบําบัด ใช เจาหนาที่สาธารณสุข โรงพยาบาล ทหาร ฝายความมั่นคง ตํารวจ ตํารวจตระเวน

ชายแดน  รวมกัน ออกตรวจรางกาย จายยา เมธาโดน ตรวจปสสาวะ อาทิตยละ ๑ ครั้ง เปนเวลา  ๖ สัปดาห 

จํานวนผูเขาบําบัด โครงการเมธาโดน ชุมชน 

1. โครงการ ๑ บานเหมืองแร ต.แมคะ จํานวน ๒๔ คน 

2. โครงการ ๒ บานดอยปาคา ต.มอนปน จํานวน ๓๙ คน 

3. โครงการ ๓ บานหนองไผ ต.มอนปน จํานวน ๖๘ คน 

4. โครงการ ๔ บานโปงถบื ต.เวียง จํานวน ๑๑ คน 

รวมทั้งสิน้ ๑๔๒ คน การใชงบประมาณ เมธาโดน และ เวชภัณฑ จาก รพ.ฝาง 
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ผูแทน ปปส.ภาค 5  สําหรับการบําบัดฝนเราจะไมสามารถนําเขาระบบคายบําบัด เพราะเปนการ

ติดที่คอยขางหนักกวา การบําบัดซึ่งทาง ป.ป.ส. ไดประสานไปทาง รพ.ธัญรักษณ เรื่องหลักสูตรตางๆ ซึ่งใช

เวลาประมาณ 45 วัน จะมีการถอนพิษยาประมาณ 15 วัน และอีก 1 เดือนจะเปนการฟนฟูรางกาย และการ

ฝกอาชีพ ซึ่ง ปปส.ภาค 5 ไดเสนอโครงการไปกับทางสํานักงาน ปปส. เบื้องตน รอการอนุมัติจํานวน 100 คน 

ถามกีารอนุมัตจิะนําเรยีนที่ประชุมทราบ และประสานหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดหลักสูตร วิทยากรตางๆ   

ผูแทน เรือนจํากลางเชียงใหม  รายงานผลการตรวจคนจูโจมกรณีพิเศษ เรือนจํากลางเชียงใหม

(ภายใตแผนปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดและสิ่งของตองหามภายในเรือนจํากลางเชียงใหม สวนหนึ่งของ

ยุทธศาสตรการพัฒนาเรือนจํากลางเชียงใหม สูการเปนเรือนจําสีขาว) 

ลักษณะทางกายภาพเรือนจํากลางเชียงใหม ตั้งอยูในพื้นที่หมูบานหนองกอก หมูที่ ๖ ตําบล

สันมหาพน  อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม มีอํานาจการควบคุมตลอดชีวิต อัตรากําลังเจาหนาที่เรือนจํา

กลางเชียงใหม จํานวนขาราชการและเจาหนาที่สังกัดเรือนจํากลางเชียงใหมมีทั้งสิ้น ๑๕๙ คน ประกอบดวย 

ขาราชการ ๑๔๔ คน, พนักงานราชการ ๗ คน และลูกจาง ๘ คน จํานวนผูตองขังที่อยูในการควบคุม         

ของเรือนจํากลางเชียงใหม จํานวนของผูตองขังทั้งหมด ๕,๕๓๗ คน (ผูตองขังชายทั้งหมดขอมูล ณ วันที่      

๒๖ เมษายน ๒๕๕๘)   

ผูตองขังที่อยูในการควบคุมของเรือนจํากลางเชยีงใหม  

๑. คดีเกี่ยวกับทรัพย     ๖๔๑  คน 

  ๒. คดีความผิดตอชีวิต     ๒๗๗  คน 

  ๓. คดีความผิดตอรางกาย   ๑๐๘  คน 

  ๔. คดีความผิดเกี่ยวกับเพศ   ๑๙๖  คน 

  ๕. คดีจําหนายยาเสพติด   ๓,๖๒๖ คน 

  ๖. คดีครอบครองยาเสพติด    ๖๖๓  คน 

  ๗. คดีอื่น ๆ       ๒๖  คน 

      รวม  ๕,๕๓๗ คน 

จัดผูตองขังอยูในการควบคุมของแดนตาง ๆ ดังนี ้(ขอมูลวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๘) 

แดน ๓ สถานพยาบาล                   ๔๙ คน 

  แดน ๔ เรือนจําพิเศษเชยีงใหม              ๑,๖๙๖ คน 

  แดน ๕ แดนควบคุมนักโทษเด็ดขาดคดีทั่วไป                ๑,๖๔๐ คน 

  แดน ๗ แดนควบคุมนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด     ๑,๗๑๖ คน 

  แดน ๘ แดนความมั่นคงสูง                ๓๙๓ คน 

  แดน ๙ แดนสูทกรรม     ๔๐ คน 

  นอนรักษาโรงพยาบาลนอก     ๓ คน 
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การแบงเขตการควบคุมผูตองขัง ภายในเรือนจํา 

  แบงแดนในการบริหารจัดการพื้นที่ภายในเรือนจํา ๑๐ แดน 

แดน ๑  แดนพืน้ที่สวนกลาง และสนามใหญ (J) 

  แดน ๒  แดนเยี่ยมญาติภายใน (H) 

  แดน ๓   แดนสถานพยาบาล (I) 

  แดน ๔  เรือนจําพเิศษเชยีงใหม (B) 

  แดน ๕   แดนควบคุมนักโทษเด็ดขาดคดีทั่วไป (A) 

  แดน ๖  แดนการศึกษาฯ (E) 

  แดน ๗  แดนควบคุมนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด (C) 

  แดน ๘  แดนความมั่นคงสูง (D) 

  แดน ๙  แดนสูทกรรม (F) 

  แดน ๑๐ แดนพืน้ที่จัดเก็บพัสดุและอุปกรณ(G) 

เรือนจํากลางเชียงใหม ไดดําเนนิการตามยุทธศาสตรที่ ๔ เรื่องการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด   

ขอรายงานผลการดําเนนิงาน ในหวงปลายเดือนมีนาคม –  เมษายน ๒๕๕๘ ดังนี ้ 

การตรวจคนจูโจมกรณีพเิศษ ในหวงปลายเดือน มีนาคม - เมษายน ๒๕๕๘ 

เรือนจํากลางเชียงใหม ไดสนธิกําลังกับหนวยงานภาคีภายนอก ทําการตรวจคนจูโจมกรณีพิเศษ  

จํานวน ๒ ครั้ง ดังนี ้

 ๑. การตรวจจูโจมกรณีพิเศษ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมราชทัณฑ วันที่ ๒๘ มีนาคม 

๒๕๕๘ เวลา ๑๙.๓๐ น. สรุปผลของการตรวจคนจูโจมกรณีพิเศษ โดยศูนยปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ 

โดยทานรองอธิบดีกรมราชทัณฑ ทานเรืองศักดิ์  สุวารี ไดนํากําลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ เขาตรวจ

คนจูโจมเรือนจํากลางเชียงใหม เพื่อตรวจคนหายาเสพติด โทรศัพทมือถือและสิ่งของตองหามอื่น ๆ ตาม

นโยบายของกรมราชทัณฑและของรัฐบาล โดยสนธิกําลังจากหนวยงานภายนอก ดังนี ้ 

  ๑. ชุดปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ              จํานวน   ๑๑ นาย 

  ๒. ชุดทหารจากกองพันที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๗         จํานวน ๑๐๐ นาย 

  ๓. ตํารวจกองกํากับการสืบสวน สภอ.จังหวัดเชียงใหม  จํานวน ๑๔๖ นาย 

              รวมกําลังพลหนวยงานภายนอก      จํานวน  ๒๕๗ นาย 

             สนธิกําลังเจาหนาที่เรอืนจํากลางเชยีงใหม             จํานวน     ๖๐ นาย 

   กําลังพลเขาปฏิบัติหนาที่ตรวจคนจูโจม รวมทั้งสิ้น จํานวน  ๓๑๗ นาย 

จากการเขาตรวจคนจูโจมของศูนยปฏิบัติการพิเศษกรมราชทัณฑ ไมพบยาเสพติดและโทรศัพทมือถือ 

แตอยางใด ผลการตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะผูตองขัง สุมตรวจจากผูตองขังชายแดน ๘ แดนความมั่นคง

สูง จํานวน ๘๐ คน และผูตองขังชายแดน ๗ จํานวน ๑๑๙ คน ไมพบสารเสพติด 
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 ๒. การตรวจคนจูโจมกรณีพิเศษครั้งที่ ๓/๒๕๕๘ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. สรุปผล

ของการตรวจคนจูโจม เรือนจํากลางเชียงใหม ภายใตการอํานวยการของนายคัมภีร อนุรักษ ผูบัญชาการ

เรือนจํากลางเชียงใหม ไดมอบหมายใหนายไพโรจน  งาสวาง ผูอํานวยการสวนควบคุมผูตองขัง, นายธงชัย  

จันทรฉลอง หัวหนาฝายควบคุมผูตองขัง และนายปรเมธ มั่นชาวนา หัวหนาฝายรักษาการณ พรอมเจาหนาที่

เรือนจํากลางเชียงใหมทั้งหมด สนธิกําลังกับหนวยงานตํารวจ, ฝายปกครอง, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, 

สํานักงาน ปปส. ภาค ๕  และศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม บูรณาการ

รวมกันตรวจคนจูโจมกรณีพิเศษ เมื่อวันศุกรที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๕.๐๐ น. โดยไดทําการตรวจคนจู

โจมแดนควบคุมผูตองขัง แดน ๔ แดนเรือนจําพิเศษเชียงใหม แดน ๕  แดนควบคุมนักโทษเด็ดขาดคดีทั่วไป 

แดน ๗ แดนควบคุมนักโทษเด็ดขาดคดียาเสพติด และแดน ๘ แดนความมั่นคงสูง ซึ่งไดแบงการสนธิกําลัง

ออกเปน ๔ ชุดปฏิบัติการ กําลังพลรวมทั้งสิ้น ๒๘๔ นาย และเจาหนาที่เก็บกูวัตถุระเบิดพรอมสุนัขตํารวจ      

๑ ชุด โดยสนธิกําลังจากหนวยงานภายนอก ดังนี ้

1. กองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนที่ ๓๓   จํานวน    ๓๐  นาย 

 2. กองบังคับการฝกพิเศษ คายนเรศวรมหาราช  จํานวน   ๒๐   นาย 

 3. สถานตีํารวจภูธรแมแตง    จํานวน   ๓๑   นาย 

 4. เจาหนาที่ ปปส. ภาค ๕    จํานวน      ๘   นาย 

 5. สาธารณสุขจังหวดัเชียงใหม    จํานวน     ๑๔  นาย 

  6. อาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม   จํานวน     ๑๓  นาย 

 7. อาสารักษาดินแดนอําเภอแมแตง   จํานวน     ๓๐   นาย 

 8. อาสารักษาดินแดนอําเภอเชียงดาว   จํานวน      ๘   นาย 

  รวมกําลังพลหนวยงานภายนอก   จํานวน    ๑๕๔ นาย 

               สนธิกําลังเจาหนาที่เรือนจํากลางเชยีงใหม    จํานวน    ๑๓๐ นาย 

 กําลังพลเขาปฏิบัติหนาที่ตรวจคนจูโจม รวมทั้งสิ้น จํานวน    ๒๘๔ นาย 

สามารถตรวจยึดสิ่งของตองหามได ดังนี้ สื่อสิ่งพิมพลามกอนาจาร ไฟแช็ค  อุปกรณของมีคมและ

สิ่งของดัดแปลงเทียมอาวุธ อุปกรณเลนการพนัน เข็มขัดและเชือก อุปกรณการสักรางกาย ทั้งนี้ เจาหนาที่

สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ไดทําการสุมตรวจปสสาวะผูตองขัง แดน ๔, แดน ๕, แดน ๗ และแดน ๘ (แดนละ 

๒๐๐ คน รวม ๘๐๐ คน) โดยใชชุดตรวจเมทแอมเฟตามีนชนิดแถบ ปรากฏวาไมพบผลปสสาวะเปนบวกแต

อยางใด 

เรือนจํากลางเชียงใหม ขอขอบคุณเจาหนาที่จากทุกหนวยงานที่เขารวมตรวจคนจูโจมกรณีพิเศษ เพื่อ

แกไขปญหายาเสพติดและสิ่งของตองหามภายในเรือนจํากลางเชียงใหม เขาสูการเปนเรือนจําสีขาวอยางยั่งยืน 

ตามนโยบายของรัฐบาล 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 6  นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน ฝากประเด็นใหชวยติดตาม ดูแล ดังนี ้

 1. ศูนยดํารงธรรมยังมีการแจงขาวเบาะแสเรื่องยาเสพติด เรื่องการพนัน เรื่องการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติ ตองมีการตรวจสอบขอมูลการแจงเบาะแส โดยแจงใหหนวยงานใหชวยตรวจสอบ        

และรายงานมายังศูนยดํารงธรรม 

2. สํานักงานอัยการจังหวัด ใหชวยติดตามผูที่มีหมายจับ ซึ่งสวนใหญจะเปนเรื่องยาเสพติด 

ฝากทางตํารวจ 

3. เรื่องหอพัก บานเชา อาจจะเปนแหลงของการทําผิด การกออาชญากรรม เรื่องยาเสพติด 

ใหทาง พมจ. ดําเนินการออกตรวจ พรอมทั้งบูรณาการกับหนวยที่เกี่ยวของ เนื่องจากใกลเปดเทอม อยากให

ตรวจตราเพิ่มความเขมงวด 

4. การรายงานผลในระบบสารสนเทศตางๆ หนวยใดที่ดําเนินการผลการปฏิบัติแลว ใหบันทึก

ลงในฐานขอมูลสารสนเทศของทาง ปปส. เพื่อจะนําขอมูลมาใชประโยชนได  

ปดประชุม  เวลา 15.30 น. 

                นพรัตน  จันทรแต               ศิริพร ใจสุข 

         (นางสาวนพรัตน  จันทรแต)              (นางสาวศริิพร  ใจสุข) 

    เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                  เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน 

           ผูจดรายงานการประชุม             ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 

 

 
 

 

 


