
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 8/๒๕60 

วันอังคารที่  29 สิงหาคม ๒๕60  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          ประธานกรรมการ 

2. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม       กรรมการ 
3. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล  รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม    กรรมการ 
4. พ.อ.มงคล พันธุทอง   รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
5. พ.อ.ปรเมศวร อุดมสินคา  ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
6. นายชินวัตร เนือยทอง   อัยการจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
7. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
8. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
9. นางจารุมา ภมรบุตร   ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
10. พ.อ.ธรรมรัตน เหรียญทอง  ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
11. พ.ต.อ.อภิวัฒน กลั่นวาร ี  ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 
12. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
13. ร.ท.ศิกษนะ สมวันดี   ผูบังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 (แทน)    กรรมการ 
14. ร.ท.บุญนํา ทองจัตุ   ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน     กรรมการ 
15. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี  ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 
16. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
17. พ.ต.ท.จิรพงษ คํามี   ผูกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3  กรรมการ 
18. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์  ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ (แทน)  กรรมการ 
19. ร.ต.อ.จิน มหายศ   ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5   กรรมการ 
20. นายธีระพงค อินทนาม  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
21. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
22. นางโปรดปราน ขําสุวรรณ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
23. นางปานทิพย ศรีรัตน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
24. นายมนูญ สุขศรีจันทร  แรงงานจังหวัดเชียงใหม       กรรมการ 
25. นางพิมพพิศา หงษรัตน  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
26. นายนิธิโรจน จักรผันช ี  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
27. นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ  ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม   กรรมการ 
28. นายไพฑูรย อ่ําเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
29. นางมันทนา กันสิทธิ์   วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
30. นายอภิชาติ เฮงพลอย  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
31. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
32. นางสาวดวงมณี เครื่องรอน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  (แทน)    กรรมการ 
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33. นายปรีชา เชื้อชาต ิ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
34. นายจิรเมธ จันทบูรณ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
35. นางสาววณีรัตน แยมพราม  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
36. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
37. นางสิริพิมล ชินจิรัฐติกาล  ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
38. นายสมนึก มายัง   ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
39. วาที่ ร.ต.โกวิท จอมคํา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
40. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
41. นายตะวัน อภิวงศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน) 
42. นายอลงกรณ นําบุญจิตต ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม    กรรมการ 
43. นายชํานาญ วัฒนานุศิษย ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1     กรรมการ  
44. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2     กรรมการ 
45. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร  ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
46. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
47. นางวิศุทธ แตงทอง   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
48. นางดารารัตน แกวโพธิ์  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
49. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
50. นายบวรทัศน ทาอ่ินคํา  ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
51. นางสุนันทา คงพากเพียร  ผูบัญชาการเรือนจําฝาง      กรรมการ 
52. นางสาวหัตถกาญจน วุฒิญาณ ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
53. นายจรูญพรรณ ไชยมัวอํา  ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
54. นางพิมอําไพ คงแดง   ผูอํานวยการศูนยวิทยาศาสตรการแพทยที่ 1 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
55. นายยศพัทธ พิมพชารี  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
56. นายจีระนนท คนหาญ  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
57. นายประภัสสร วงศรักษา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
58. นพ.ภาณุ คูวุฒยากร   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
59. นางลัดดารัตน สุขกิจประเสริฐ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
60. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง กรรมการ 
61. นางสาวคนึงนิจ จิตรนาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
62. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
63. นายพิศาล พันธุเสนีย   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
64. นายณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
65. นางสาวมินทฐิตา อารยะเนติศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน)     กรรมการ 
66. นายพิสิษฐ กสิกรณ   นายกเทศมนตรีเมืองแมหียะ (แทน)    กรรมการ 
67. นายมีชัย จันทรกระจาง  นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
68. นายชัชวาลย ปญญา   นายอําเภอฝาง        กรรมการ 
69. นายอภินันท เลาหะกุล  นายอําเภอแมริม (แทน)      กรรมการ 
70. นายสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอําเภอสารภี       กรรมการ 
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71. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
72. นางสุรินทร เตชะพงษ  นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
73. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
74. นายศราวุธ ไทยเจริญ  นายอําเภอแมแตง       กรรมการ 
75. นายชนะศึก หนูชัย   นายอําเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
76. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย  นายอําเภอพราว  (แทน)      กรรมการ 
77. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
78. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง       กรรมการ 
79. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ   นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
80. นางสาวนิติยา พงษพานิช  นายอําเภอจอมทอง       กรรมการ 
81. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม       กรรมการ 
82. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
83. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
84. นายอนันต ภัทรเดชมงคล  นายอําเภอฮอด        กรรมการ 
85. นายถนอม กุยแกว   นายอําเภอดอยเตา (แทน)      กรรมการ 
86. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
87. นายเกียรติศักดิ์ นอยพุฒ  นายอําเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
88. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์  นายอําเภอเวียงแหง      กรรมการ 
89. นายไพบูลย ใจตูม   นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
90. นายวิสูตร กรมพิศาล   นายอําเภอดอยหลอ      กรรมการ 
91. นายวันชัย ตามเพิ่ม   นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
92. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
93. นางอัญญารัตน อภิกุลชัยสุทธิ์  จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
94. นายศิริพงษ นําภา   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 
95. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บนัทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
96. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
97. นางวริญญา ธรรมปญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
98. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล  สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 

เรื่องกอนวาระประชุม  การมอบทุนสงเคราะหชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม ป 2560  
(รอบที่ 2)  

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 สืบเนื่องจากนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ที่ใหความสําคัญกับการบําบัดฟนฟ ู  
ผูเสพยาเสพติด รวมถึงการดูแลใหความชวยเหลือ ใหบุคคลเหลานี้สามารถปรับเขาสูสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
    สํานักงาน ปปส. ไดเสนอโครงการสงเคราะหชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟู ป 2560     
โดยเนนไปที่ผูที่ผานการบําบัดฟนฟูทั้ง 3 ระบบ คือ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบตองโทษ ผูผานการบําบัดจะ
ไดรับความชวยเหลือในเรื่องทุนประกอบอาชีพ เพื่อไมใหกลับไปเสพซ้ําอีก โดยใหสํานักงาน ปปส.ทุกภาค รวมกับ ศอ.ปส.จ.   
ในพื้นท่ี ดําเนินการคัดเลือกผูประสงคขอรับทุนประกอบอาชีพ โดยพิจารณาผูเสพที่เขารับการบําบัดฟนฟูและไมกลับไปเสพซํ้า    
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มีความตั้งใจประกอบอาชีพ มีความพรอมของสถานที่ หรือมีทักษะอาชีพที่ขอรับทุน เขาพิจารณาอนุมัติจากคณะอนุกรรมการ
พิจารณางบเงินอุดหนุนปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในป 2560 นี้ จังหวัดเชียงใหม โดย ศอ.ปส.จ.ชม. รวมกับ           
ปปส.ภาค 5 ไดพิจารณาผูบําบัดที่เขารับทุนจํานวน 26 ราย รายละ 20,000 บาท แตมีผูสละสิทธิ์ 4 ราย เนื่องจากประกอบ
อาชีพนอกพื้นที่ และมีอาชีพที่ดีกวา คงเหลือ 22 ราย โดยไดมีการมอบทุนครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 จํานวน     
14 คน และในวันนี้มีผูเขารับทั้งหมด 8 คน โดยมีนายกมลศิษฐ โรจนธนวิภัช นายกสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม  
เปนผูแทนรับทุนในการแจกจายผูขอรับทุนประกอบอาชีพ และสนับสนุนคาติดตามใหกับปลัดอําเภอและผูใหญบาน                 
ในการดําเนินการจัดเตรียมสถานที่ จัดซื้ออุปกรณสงใหผูรับทุน รวมถึงการติดตาม 4 ครั้ง ครั้งละ 200 บาท ฉะนั้นคาใชจาย   
ในการติดตาม ผูรับทุน 1 ทาน จํานวน 1,600 บาท ในปนี้ 

ประธาน   ขอขอบคุณทาง ปปส.ภาค 5 ที่ไดมอบทุนสงเคราะห ใหแกผูผานการบําบัดใหมีความตั้งใจใน        
การประกอบอาชีพอยางสุจริต หลายๆ คนก็สามารถสรางรายไดที่มั่นคง ยั่งยืนใหกับครอบครัว ที่สําคัญคือครอบครัวมีความสุข    
และขอขอบคุณทางสมาคมกํานันผูใหญบาน 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 8/๒๕60      

   วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ไดรวมแถลงขาวจับกุมยาเสพติดที่กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5        
ไดพูดถึงเรื่อง Demand side/Supply side ถาหากเราไมสามารถลดปริมาณ Demand side ได Supply side พรอมที่จะผลิต 
ซึ่งเปนบทบาทของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ ที่จะตองเพิ่มมาตรการปองกันและแกไข รวมถึงมาตรการบําบัดฟนฟู ขอฝาก
มาตรการการปองกันในระดับชุมชน ในการสรางตระหนักรูใหกับกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหมีความตระหนัก           
เรื่องนี้มากขึ้น และในกรณีที่มีผูเสพ อยากใหทุกคนใหความสําคัญ การนําเขาสูระบบคัดกรอง เขาสูระบบคายศูนยขวัญแผนดิน 
คือสามารถนําบุคคลเหลานี้เมื่อผานกระบวนการบําบัด จะตองไมใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดอีก เพราะเปนมาตรการที่ชวยลด 
Demand side ได โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงเด็กและเยาวชน การทํางานของฝายตํารวจ ทหารที่จะเขาไปปราบปราม บางทีมี
ขอจํากัดทางกฎหมายมากมาย ตองใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม และบทบาทที่สําคัญ นอกเหนือจากมาตรการตางๆ 
  วันที่ 14 สิงหาคม 2560 ไดรวมรับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดินป 2560 
ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดรับพระกรุณาธิคุณจากพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยา
ภาทรงรับเชิญเสด็จไปทรงเปนประธานในงานมหกรรมกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2560  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 7/2560 เมือ่วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณปญหายาเสพติดในหวงนี้ ไมแตกตางจากที่ผานมา ยาเสพติดเขามาก็คอนขาง
เยอะเหมือนเดิม การดําเนินการจับกุมเพ่ือขยายผลรายอื่นๆ อยางตอเนื่องก็เยอะขึ้น 
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 การยึดทรัพยสินคดี นาสนใจพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยใช พรบ.มาตรการ ป 2534 มาตรการสมคบ และสนับสนุน
ชวยเหลือ 

คดีที่ 1 ยึดทรัพยสินรวมมูลคา 12 ลานบาท ผลการขยายผลจับกุมและยึดทรัพยสินเครือขาย นายณรงค สินเชาว   
และพวกรวม 7 คน ยาบา 326,000 เม็ด ยึดทรัพยสินรวม 42 ลานบาท  

จุดที่ 1 บานและโรงน้ําดื่ม 99/18 ม.4 ต.แมสา อ.แมริม จ.เชียงใหม และรถยนต 3 คัน รวมมูลคา 7 ลานบาท 
จุดที่ 2 บานเลขที่ 173 ม.2 ต.สันโปง อ.แมริม จ.เชียงใหม มูลคา 2 ลานบาท 
จุดที่ 3 พื้นที่ อ.แมริม และ อ.สันทราย จ.เชียงใหม ยึดบาน 2 หลัง รถยนต 3 คัน และอายัดสลากออมทรัพย ธ.ก.ส. 

มูลคา 5 แสนบาท  

คดีที่ 2 จับกุม น.ส.อริศรา ทองจินดา อายุ 33 ป ผูตองหาตามหมายจับของศาลจังหวัดระยองพักอาศัยในพื้นที่        
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม อายัดยึดอายัดทรัพยสินเครือขาย ประกอบดวย 

- เงินฝากในธนาคารของเครือขาย    - บานและที่ดิน 
- รถยนต จํานวน 2 คัน       - จักรยานยนต 2 คัน  
- เงินสด 3 แสนบาท         - ทองรูปพรรณ น้ําหนักรวม 15 บาท  
- ทองรูปพรรณ น้ําหนักรวม 15 บาท  
- รวมมูลคาทรัพยสินในการตรวจยึดครั้งนี้ ประมาณ 35 ลานบาท 

ประธาน   อ.แมอาย กรณทีี่เปนผูใหญบาน ที่ไดหมายศาลของจังหวดัเชียงราย 

นายอําเภอแมอาย กรณีนี้เปนคดีฟอกเงิน เปนเรื่องของทรัพยสินในเครือขายของนายเลาตา หมายศาลจังหวัดเชียงราย 
ทรัพยสินและผูตองหาอยู อ.แมอาย จึงดําเนินการอนุมัติหมายจับและตรวจยึดทรัพยสินและสงตัวไปยัง อ.แมสาย จ.เชียงราย 

ประธาน   อ.พราว ก็มีกรณีแบบนี้ใชไหม 

ผูแทนนายอําเภอพราว ของ อ.พราว ม.4 บานแมบอน เปนผูใหญบาน แตคนที่เกี่ยวของกับยาเสพติดเปนลูก โดยมีการ          
โอนทรัพยสินใหพอซึ่งเปนผูใหญบาน 

ประธาน   กรณีของ อ.แมอาย และ อ.พราว ตองฝากนายอําเภอทุกอําเภอชวยตรวจสอบประวัติกับหนวยงาน
ความมั่นคงใหดี เนื่องจากบุคคลเหลานีส้มัครเปนกํานัน ผูใหญบาน  

ระเบียบวาระที่ 4.2   สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด) 

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณพืชเสพติดขณะนี้อยูในหวงเริ่มตนฤดูกาลปลูกฝน       
ป 2560/2561  มีขอมูลขาวสารการเริ่มเตรียมแปลงปลูกฝน ต.นาเกียน อ.อมกอย สพส. มีแผนสํารวจพื้นที่ปลูกฝน อ.อมกอย 
ในวันที่ 11 ก.ย. 2560  
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ผลการสํารวจและผลการติดตามการปลูก HEMP (กัญชง) พื้นที่ขออนุญาตปลูกกัญชง จ.เชียงใหม ป 2560 : 8 แหง 
จ.เชียงใหม ป 2560  
 

พื้นที่ขออนุญาตปลูกกัญชง แผน (ไร) ผลติดตาม 

1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แมวาง 20 ปลูกแลว 7 ไร 1 งาน (6 แปลง) 

2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อ.แมวาง 5 ปลูกแลว 1 ไร 1 งาน (1 แปลง) 

3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง อ.แมแจม 20 ปลูกแลว 2 ไร (1 แปลง) 

4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม อ.แมริม 5 ปลูกแลว 3 งาน (1 แปลง) 

5. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร อ.กัลยานิวัฒนา 1 ยกเลิก 

6. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว อ.หางดง   30 ปลูกแลว 6 ไร (3 แปลง) 

7. สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง 20 ปลูกแลว 16 ไร (8 แปลง) 

8. สถานีเกษตรหลวงอางขาง อ.ฝาง 5 ปลูกแลว 2 ไร (1 แปลง) 

หมายเหตุ  : * เปนพื้นที่ปลูกเพ่ือเอาเมล็ดพันธุ (หวงระยะเวลาปลูก 6 เดือน) 

สําหรับการสํารวจพื้นที่ปลูกพืช HEMP เมื่อวันที่ 16 – 17 ส.ค. 2560 ดําเนินการสํารวจในพื้นที่ โครงการ
หลวงขุนวาง และโครงการหลวงทุงหลวง อ.ขุนวาง จ.เชียงใหม และโครงการหลวงหวยเสี้ยว พื้นที่ อ.หางดง จ.เชียงใหม 

ประธาน   ผลการติดตามตรวจสอบนอยกวาเปาหมายที่กําหนด สาเหตุเพราะอะไร 

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด เทาที่ทราบประสบปญหาองคความรูในการปลูก สภาพดินไม
เหมาะสม และผูปลูกเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น 

 ประธาน   พื้นที ่อ.แมแจม อยากจะปลูกเยอะๆ แตทําไมยังไดแค 2 ไร 

นายอําเภอแมแจม ในพื้นที่ อ.แมแจม ดําเนินการปลูก จํานวน 18 ไร ใหชาวบานปลูก (ในพื้นที่โครงการหลวง) 2 ไร     
ปลูกไมขึน้ก็มี สรุปแลวก็ไมไดผล 

ประธาน   โครงการหลวงจะหยุดดําเนินการหรือขยายตอ ซึ่งเปนการทดลองไปเรื่อยๆ สงเสริมใหเปนพืชเศรษฐกิจ 

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ตองดูสภาพแวดลอม สภาพองคความรู หลายองคประกอบรวมกัน 

ระเบียบวาระที ่ 4.2  ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหวงเดือนสิงหาคม 2560 

ระเบียบวาระที ่ 4.2.1   ดานการปองกัน (Potential Demand) 
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ประธาน  ใหทางฝายเลขานุการ ดําเนินการจัดประชุม เชิญผูที่มีอํานาจการตัดสินใจ เจาหนาที่รับผิดชอบดาน
การบันทึกขอมูล ของ สพป.ชม. ทุกเขต ทองถิ่นจังหวัด รวมถึงอาชีวศึกษา เพื่อแกไขปญหาเหลานี้ใหจบ และใหเรงรัดรายงาน  
ผลการดําเนินงานใหถูกตอง ครบถวน และเปนไปตามเปาหมาย บรรลุตัวชี้วัด เพราะเปนตัวชี้วัดที่รัฐบาลใหความสนใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  
ป 2560 

ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ
เดือนนี ้ ผลสะสม รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด      

1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด ทถ. 
            - สังกัด พมจ. 
      (2) กลุมปฐมวัย (แหง) 
            - สังกัด ศธ. 
            - สังกัด ทถ. 
      (3) โรงเรียนที่มีการสอนถึง 
ระดับชั้น ป.1-ป.6 (แหง) 
      (4) โรงเรียนที่มีการสอนระดับ
ขยายโอกาสสังกัด สพฐ. (แหง) 
      (5) โรงเรียนที่มีการสอนถึง
ระดับชั้นมัธยมศึกษา สังกัด สพม.และ 
สช. (แหง) 
     (6) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา  
     (7) สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
           - สังกัด ศธ./ทม. 
           - สังกัด ททท. 
           - สังกัด วธ. 
๑.2 เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา  
      - ย.อส. (คน)                                              
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- คางดําเนนิการ 2 แหง คือ     
1.วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม  
2.วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีเชียงใหม  

- ดําเนินการแลว ไมผาน 1 แหง 
คือ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจนัทรรว ี
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แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  
ป 2560 

ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ
เดือนนี ้ ผลสะสม รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด      

1.3 โครงการครูตํารวจ D.A.R.E. จํานวนโรงเรียน 218 แหง  จํานวนหองเรียน 300 หอง   
จํานวนนักเรียน 7,776 คน   จํานวนครูทั้งหมด 136 คน 

ผลการดําเนินงานเดือน ส.ค. 60 สอนบทที่ 8 เรื่อง การกระทําของแตละคน  
บทที่ 9 เรื่อง ฝก ฝก และฝก (การฝกบทที่ 1-8) บทที่ 10 เรื่องกิจกรรมพิเศษ  

บทที่ 11 เรื่องการปองกันอาชญากรรมดวยตนเอง 

1.4 โครงการตํารวจประสานโรงเรียน 
(1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) 

โรงเรียนฯ ที่เขารวมโครงการฯ ตามนโยบายของ ตร. (สภ.ละ 2 แหง) จํานวน 76 
แหง โรงเรียนฯ ที่เขารวมโครงการฯ ตามนโยบายของ ผบช.ภ.5 จํานวน 187  แหง 

ผลการดําเนินการตอนักเรียนกลุมเปาหมาย (กลุมดี) 
1.กิจกรรมใหความรูเรื่องยาเสพติด 5,852 คน 
2.กิจกรรมปองกันยาเสพติด/อบายมุข 500 คน 

            ผลการดําเนินการตอนักเรียนกลุมเปาหมาย (กลุมเสี่ยง) 
1.กิจกรรมใหความรูเรื่องยาเสพติด 225 คน 

2.กิจกรรมปองกันยาเสพติด/อบายมุข 252 คน 

1.5 โครงการจัดระเบียบสังคมรอบ
สถานศึกษา 

ออกตรวจตราหอพัก 25 แหง ไมพบการกระทําความผิด 
รานจําหนายสุรา 35 แหง พบกระทําความผิด 3 แหง  

สถานบันเทิง/สถานบริการ 3 แหง ไมพบการกระทําความผิด  
รานอินเตอรเน็ต/รานเกม 3 แหง ไมพบการกระทําความผิด 

1.6 กลุมแรงงาน 
      (1) รณรงคประชาสัมพันธการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง
ต่ํากวา 10 คน (แหง) 
     (2) รณรงคประชาสัมพันธการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง
10 คนขึ้นไป (แหง) 
     (3) สถานประกอบการผานเกณฑ
โรงงานสีขาว (แหง) 
     (4) สถานประกอบการผานเกณฑ
มาตรฐาน (มยส.) (แหง) 
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แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย 
ป 2560 

ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ
เดือนนี ้ ผลสะสม รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด      

๑.7 ประชาชนทั่วไปในหมูบาน/ชุมชน 
      (1) การปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน และ
เสริมสรางความเขมแข็ง (แหง) 
          - หมูบานที่ไมมปีญหายาเสพติด  
          - หมูบานที่มีปญหายาเสพติด  
          - หมูบานวิกฤติ  
     (2) เสริมสรางความเขมแข็ง
หมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน  
          - บานเดิมป 2559  
          - บานใหมป 2560 
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      (3) การเพ่ิมขึ้นของหมูบานสีขาว 2,178 จากการประเมินหมูบาน/ชุมชน รอบ 2/2560 มีผลการเพิ่มขึ้นของ
หมูบานสีขาว 338 ม./ช. คิดเปนรอยละ 77.96 ของหมูบาน
ทั้งหมด  

1.8 การดําเนินงานตามแผนประชารัฐ
รวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน  
(9 ขั้นตอน) 
 

อยูในขั้นตอนท่ี 1 จํานวน 2,154 ม./ช.     
คิดเปน 98.94% 
อยูในขั้นตอนท่ี 2 จํานวน 2,155 ม./ช.           
คิดเปน 98.94%   
อยูในขั้นตอนท่ี 3 จํานวน 2,154 ม./ช.           
คิดเปน 98.89% 
อยูในขั้นตอนท่ี 4 จํานวน 2,171 ม./ช.         
คิดเปน 99.67% 
อยูในขั้นตอนท่ี 5 จํานวน 2,071 ม./ช.  
คิดเปน 95.08% 
อยูในขั้นตอนท่ี 6 จํานวน 1,983 ม./ช.  
คิดเปน 91.04% 
อยูในขั้นตอนท่ี 7 จํานวน 1,758 ม./ช.  
คิดเปน 80.71% 
อยูในขั้นตอนท่ี 8 จํานวน 1,477 ม./ช.  
คิดเปน 67.81% 
อยูในขั้นตอนท่ี 9 จํานวน 1,501 ม./ช.  
คิดเปน 68.91%  

- คาง อ.สันกําแพง 1หมูบาน 
(บ.ดอยยาว ม.1 ต.แชชาง) 
- คาง อ.แมแจม 1 หมูบาน    
(บ.กองแขกเหนือ ม.7  
ต.กองแขก) 
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ประธาน  การเพิ่มขึ้นหมูบานสีขาว เปนเรื่องที่ดี ขอใหตรงกับความเปนจริง เพราะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเทาไหรยิ่งมีความเสี่ยง 
สําหรับการดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน (9 ขั้นตอน) ขอให
ดําเนินการใหครบถวนตามเปาหมาย 

1.10 การขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE 
การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนสิงหาคม 2560 
ผลการดําเนินงานการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE 
1. การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม ประจําป 2561  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2560              

ณ โรงแรมเดอะปารค  อําเภอเมืองเชียงใหม 
วัตถุประสงคเพื่อกระตุนการดําเนินงานของชมรมใหเกิดความเขมแข็งตอเนื่องทั้งเปนการเปดโอกาสใหเกิดการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดานการปองกันปญหายาเสพติด ในกลุมสมาชิก/เครือขาย 
ผลการประกวดฯชมรมที่เปนตัวแทนจังหวัดเชียงใหมเขารวมประกวดฯในระดับภาคเหนือ  

* ประเภทโรงเรียนขยายโอกาส ไดแก โรงเรียนบานหวยยา อําเภอกัลยาณิวัฒนา 
* ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษา ไดแก โรงเรียนสะเมิงพิทยาคม  อําเภอสะเมิง 
* ประเภทอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหมและ วิทยาลัยพาณิชยการลานนา 
* ประเภทชุมชน ไดแก ชุมชนหนองผึ้ง อําเภอสารภี ชุมชนหนองหอย อําเภอเมืองและชุมชนหนองควาย 

อําเภอหางดง 
* ประเภทสถานประกอบการไดแก บริษัท เชียงใหมสุขสวัสดิ์ อุตสาหกรรม 

2. กิจกรรมสรางและพัฒนาเครือขายชมรมฯ ระหวางวันที่ 14 – 18 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดหนองบัวลําภู    
จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย   

วัตถุประสงคเพื่อเปนการรวมพัฒนาเครือขายภายนอกจังหวัดในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู ซึ่งจะไดนําองค
ความรูในการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ประสบผลสําเร็จ มาปรับปรุงและพัฒนางานดานการดําเนินงานชมรม 
TO BE NUMBER ONE ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ก า รแ ข งขั น  TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2018 วั น ที่  26 
สิงหาคม 2560  ณ อุทยานการคา กาดสวนแกว ผลการแขงขัน 

  * ชนะเลิศ รุน Junior ไดแก ทีม Oh My Gosh  โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม 
* รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน Junior ไดแกทีม WE ARE FIRST DANCE  
* ชนะเลิศ รุน P-teenage ไดแก ทีม Heyday โรงเรียนสาธิต ม.ราชภัฏเชียงใหม 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  
ป 2560 

ผลการดําเนินงาน หมายเหต ุ

เดือนนี ้ ผลสะสม รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด      

๑.9 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  
       - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

600 16 715 119.16 
 

     
 - คําสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 

1.สั่งปดตามขอ 4(1) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา20ปเขาไปใช
บริการ และขอ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา 20ป จํานวน 4 แหง  
2.สั่งปดตามขอ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 3 แหง 
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* รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน Pre-teenage ไดแก ทีม Memory Dack Sixty โรงเรียนปาจี้วังแดงวิทยา 
* รองชนะเลิศอันดับ 2 รุน Pre-teenage  ไดแก ทีม Great Orbit Z โรงเรียนรังษีวิทยา 
* ชนะเลิศ รุน Teenage ไดแก ทีม Embrace Clutter  
* รองชนะเลิศอันดับ 1 รุน Teenage ไดแกทีม The Difference โรงเรียนรังษีวิทยา 

 * รองชนะเลิศอันดับ 2 รุน Teenage ทีม SMAUG มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
4. ประกวดเยาวชนตนแบบเกงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัด วันที่           

26 สิงหาคม 2560 ณ อุทยานการคา กาดสวนแกว ไดตัวแทนจังหวัดเชียงใหมเขาสูการประกวดฯระดับภาคเหนือ           
เปนฝายชาย จํานวน 4 คน และฝายหญิง จํานวน 4 คน 

5. ขอเชิญชวนรวมกิจกรรม RUN : TO BE NUMBER ONE CHIANG MAI ในวันเสาร  ที่  23 กันยายน 2560        
ณ สันเขื่อนแมกวงอุดมธารา  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม วัตถุประสงคเพื่อสรางกระแสเชิงสัญลักษณ TO BE NUMBER 
ONE ในการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ทั้งยังเปนการสงเสริมการออกกําลังกายโดยการวิ่งและรายไดจากกิจกรรม
จะนําไปสมทบกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม 

ประธาน  มีการรักษามาตรฐานไดดี ขอใหรักษามาตรฐานตอไป และใหสงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานตอไป ไดมี
โอกาสดูงานที่สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน มีเด็กที่มีความสามารถ ตรงนี้นาจะมีการสงเสริมใหเด็กมีกิจกรรม
แสดงออก เพื่อใหไมกลับเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม สังกัดกระทรวงยุติธรรม มีโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา 
สถานพินิจฯ และทัณฑสถาน 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand)  

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. 2559 – 25 ส.ค. 2560)  

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 3,772 3,510 93.05 
     - สถานบําบัด 2,972 2,332 78.47 
     - คายศูนยขวัญฯ 800 1,178 147.25 
2.บังคับบําบัด 1,611 1,630 101.18 
3.ตองโทษ 720 890 123.61 
     - กรมราชทัณฑ 600 726 121.00 
     - กรมพินิจฯ 120 164 176.67 

รวม 6,103 6,030 98.80 
 
จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมายทั้งป ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 2,522 1,974 78.27 
2.บังคับบําบัด 1,900 1,997 105.10 
3.ตองโทษ 644 662 102.79 
 5,066 4,663 91.45 
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รอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษา (1 ต.ค. 59 -  25 ส.ค. 60) 
ระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) 96.74 % 

ระบบบังคับบําบัด (คายศูนยขวัญ)  99.08 % 
ระบบตองโทษ   100% 
รวม 3 ระบบ   97.59 % 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 24 สิงหาคม 2560 
 ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี  772 คดี 809  คน   แยกขอกลาวหา  

- จําหนาย จํานวน  63 ราย  74  คน   - ครอบครอง  จํานวน  166  ราย  190 คน 
- ครอบครองเพื่อจําหนาย  จํานวน  181 คดี  182 คน   - เสพ จํานวน  362 ราย  363 คน 
 

ของกลาง 
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ยาไอซ 

582,437 158.15 2,093.46 5.58 2,427.10 77.95 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  
ป 2560 

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด      

   3.1 การสกัดก้ันยาเสพติด 
         (1) จุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติด  
    3.2 การปราบปรามยาเสพติด  
         (2) จํานวนผูคา/จับกุมคดีราย
สําคัญ รอยละ 20 ของคดีที่จับกุม
ทั้งหมด (คดี) 
         (3) หมายจับคางเกา (หมาย) 
         (4) ดําเนินการกับ จนท.ของ
รัฐที่เก่ียวของ (ราย) 
         (5) ยุติบทบาทการคาการ 
แพรระบาดในเรือนจํา (ครั้ง) 
         (6) รอยละ80 ที่เลขา ป.ป.ส.  
มีคําสั่ง อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบ 
สนับสนุน ชวยเหลือ ตองไดรับการ 
ออกหมายจับโดยศาล (ราย) 
         (7) ดําเนินการดานทรัพยสิน 
ทางกฎหมาย (บาท) 

 
7,665 

 
1,675 

 
 

188 
ทุกราย 

 
48 

 
ทุกราย 

 
 
 

ตรวจยึด/
อายัดทรัพย  

100 
ลานบาท 

 
651 

 
229 

 
 

14 
1 
 

4 
 

7 
 
 
 

1,665,00
0 
 

 
6,576 

 
2,172 

 
 

120 
2 
 

44 
 

102 
 
 
 

31,438,1
76 
 

 
85.79 

 
129.67 

 
 

63.82 
- 
 

91.66 
 
- 

 
 
 

31.43 
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ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ 

เมื่อวันที่  8  สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ 15.30 น. จนท.ตร.สภ.นาหวาย จนท.ฉก.ม.4  จนท.ตชด.335  
ไดบูรณาการรวมกับหนวยที่เกี่ยวในพื้นที่ รวมกันจับกุม นายจะหยี จะป (ผูตองหาหลบหนี) พรอมของกลางยาบา จํานวน 
60,000 เม็ด โดยกลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย สถานที่
จับกุมถนนบานอรุโณทัย - ถนนบานรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 

 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 สภ.ไชยปราการ ไดบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของในพื้นที่รวมกันจับกุม 
1. นายวรุตม หมื่นคํา ที่อยูบานเลขที่ 421/1 หมู 4 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม  2.นายสมนึก จะโป ที่อยู  
บานเลขที่ 1/2 หมู 4 ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 3.นายจะโพะ แสคํา ที่อยูบานเลขที่  29 หมู 11 ต.แมแวน       
อ.พราว จ.เชียงใหม พรอมของกลาง  ยาบา จํานวน  100,000 เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดใหโทษ
ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในความครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกุม บนถนนสาธารณะ 
บานหวยมวง หมู 7 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม 

เมื่อวันที่  11  สิงหาคม 2560  จนท.ตร.สภ.ฝาง และ สภ.แมอาย  ไดบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในพื้นที่รวมกันจับกุม 1. นายธวัชชัย ลือชัย  ที่อยู  บานเลขที่ 93 หมู 14 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม 2. นายอวยชัย    
บุญทา ที่อยูบานเลขที่ 128 หมู 4 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 3. นายมงคล  คําเทพ  ที่อยู  บานเลขที่  60 หมู 13          
ต.สันทราย อ.สันทราย จ.เชียงใหม 4. นางสาวพลอย เจนคํา ที่อยู  บานไมมีเลขที่ หมู 15 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม     
5. นายสายัณต กันทะวงศ ที่อยู 251 ม.1 ต.สันตนหมื้อ อ.แมอาย จ.เชียงใหม พรอมของกลาง  ยาบา จํานวน 92,000 เม็ด 
โดยกลาวหาวา รวมกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ไวในความครอบครองเพื่อ
จําหนายโดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกุม  40 หมู 14 ต.แมสาว อ.แมอาย  จ.เชียงใหม 

 เมื่อวันที่ 12 ส.ค.60  ทพ. 3208 ไดตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดบริเวณ บ.ปากุย ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.เชียงใหม  
ไดตรวจพบรถยนตปคอัพยี่หอฟอรดสีดํา ไดขับแหกดานและมีจักรยานยนตขับขี่ตามหลังมา ไดทิ้งกระสอบไวขางทางจํานวน     
2 กระสอบ แลวเลี้ยวกลับขับหลบหนีไป จึงไดทําการตรวจสอบพบในกระสอบดังกลาวมียาเสพติด(ยาบา) ประทับตรา 999 
จํานวนทั้งสิ้น 200,000 เม็ด  จึงไดสงมอบให สภ.แมอายทําการสืบสวนตอไป 

 เมื่อวันที่  23  สิงหาคม 2560 เวลาประมาณ  19.00 น. จนท.สภ.ฝาง ไดบูรณาการวมกับหนวยที่เก่ียวของ
ในพื้นที่รวมกันจับกุม 1.นายชนพงศ คําปน อายุ 30 ป  อยูบานเลขที่  307 หมู  4 ต.แมสาว อ.แมอาย จ.เชียงใหม                  
2.นายธีรภัทร เฉลิมพลศักดา อายุ 43 ป  อยูบานเลขที่ 236 หมู 12 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา
จํานวน 80,000 เม็ด โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติให โทษประเภทที่  1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย                      
โดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกุมถนนบานอรุโณทัย - ถนนบานรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 

ผูแทน กกล.ผาเมือง รายงานสรุปผลการดําเนินงานดานการสกัดก้ันยาเสพติด ในหวงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ 
1. สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย 
      ในหวงตั้งแต ๒๘ ก.ค.๖๐ - ปจจุบัน ปรากฏขาวสารการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาในพื้นที่รับผิดชอบ       
ดาน จว.ชม. จํานวน ๓ ครั้ง เปนยาบา ๑,๕๐๐,๐๐๐ เม็ด  
      ซึ่งกลุมขบวนการฯ ที่ลําเลียงยาเสพติดเขามาในเขตไทยจะเปนของกลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ โดยพื้นที่ที่มีการ
ลักลอบลําเลียงเขาสูเขตไทย ไดแก อ.แมอาย (๑ ครั้ง), อ.เวียงแหง (๑ ครั้ง) และ อ.ฝาง (๑ ครั้ง) จว.ช.ม. 
๒. การสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน 
 ๒.๑ การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน ส.ค.๖๐ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติภารกิจ
สกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
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เดือน 
ส.ค.๖๐  

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจนทราบ 
ลว. 

หาขาว 
เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 

ตั้งดานตรวจ/
จุดตรวจ (จุด) 

ตั้งจุด
สกัด 

รวม ๕๒ ๗๔ ๗๕ ๕ ๑๐ ๒๗ ๑๒๕ 
 

ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ส.ค.๖๐ - ปจจุบัน (๒๘ ส.ค.๖๐) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และ
ปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๕ ครั้ง จับกุมผูตองหาได จํานวน ๒๕ คน ของกลาง         
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๓๐๕,๐๐๓ เมด็, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) จํานวน ๙.๖๐ กรัม และยา
เสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ) จํานวน ๑ กรัม  

 

พื้นที่  
จว.เชียงใหม จํานวน  

(ครั้ง) 
ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดให

โทษ 
ประเภท ๒ 

ยาเสพติดให
โทษ 

ประเภท ๕ 

 
ยาบา 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ไอซ 
 (กรัม) 

ฝน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - - 
อ.เชียงดาว ๖ ๙ ๑,๓๗๒ ๐.๑๐ - - - 

อ.ไชยปราการ ๔ ๗ ๑๐๐,๐๙๖ ๔.๕๐ ๑ - - 
อ.ฝาง ๓ ๘ ๓,๓๔๑ ๕ - - - 

อ.แมอาย ๒ ๑ ๒๐๐,๑๙๔ - - - - 
รวม ๑๕ ๒๕ ๓๐๕,๐๐๓ ๙.๖๐ ๑ - - 

  

ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเปนภารกิจ ในหวงเดือน ส.ค.๖๐ - ปจจุบัน (๒๘ ส.ค.๖๐)  

 

ภารกิจ 
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 
ประเภท 

๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 
ประเภท 

๕ 

ของกลาง 

ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
 

(กรัม) 

ฝน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

รถยนต 
(คัน) 

รถจักรยานยนต 
(คัน) 

ดานตรวจ/จุดตรวจ/จุด
สกัด 

๑๑ ๑๕ ๓๐๔,๗๗๙ ๐.๑๐ ๑ - - ๑ ๔ 

ปดลอม/ตรวจคน ๓ ๗ ๑๓๕ ๕ - - - - ๒ 
ลว.พิสูจนทราบ ๑ ๓ ๘๙ ๔.๕๐ - - - - ๑ 

ซุมโจมตี - - - - - - - - - 
รวม ๑๕ ๒๕ ๓๐๕,๐๐๓ ๙.๖๐ ๑ - - ๑ ๗ 
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  ๒.๒ ขอพิจารณา และแนวโนมสถานการณ 
     ปจจุบัน กลุมมูเซอ ยังคงลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดน ไทย - สมม. เขาสูเขตไทย ดานตรงขาม     
จว.ช.ม. ดวยวิธีการเดินเทา ใชเสนทางในภูมิประเทศ และนําไปพักคอยในพื้นที่หมูบานกลุมเครือขาย กลุมมูเซอ กอนจะลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดเขาสูพื้นที่ตอนใน               
         โดยพื้นที่ชองทางที่ควรเพงเล็ง ไดแก ชองทางนามะอื้น ต.แมอาย, ชองทางเลาตา, ต.ทาตอน อ.แมอาย, ชองทาง         
ผาบอง, ชองทางปางตอง และชองทางนอแล ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม. 
๓. สรุปผลการดําเนินการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
   ๓.๑ โครงการจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชพส.) 
     การประชุมแบบมีสวนรวม ในหวงเดือน ส.ค.๖๐ จํานวน ๕ ครั้ง  
 

ลําดับ หนวย ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานที่ฝก 
๑. ชพส.ที่ ๓๒๐๑    

 
ประชุมแบบมีสวนรวม ๒๐/๖๐  ๑๓ ส.ค. 

๖๐ 
ศาลาอเนกประสงค  บ.หวยใคร  ต.เปยงหลวง      
อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

๒. ชพส.ที่ ๓๒๐๒    

 
ประชุมแบบมีสวนรวม ๒๐/๖๐  ๒ ส.ค. ๖๐ หอประชุมประชาคม บ.หวยทรายขาว ต.ทุงขาวพวง 

อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
๓. ชพส.ที่ ๓๒๐๓    

 
ประชุมแบบมีสวนรวม ๒๐/๖๐ ๑๕ ส.ค. 

๖๐ 
หอประชุมประชาคม บ.ทรายขาว ต.ศรีดงเย็น           
อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 

๔. ชพส.ที่ ๓๒๐๔    

 ประชุมแบบมีสวนรวม ๒๐/๖๐ ๖ ส.ค. ๖๐ 
ศาลาอเนกประสงค บ.มวงชุม ต.มอนปน อ.ฝาง 
จว.ช.ม. 

๕. ชพส.ที่ ๓๒๐๕    

 ประชุมแบบมีสวนรวม ๒๐/๖๐ 
๑๐ ส.ค. 

๖๐ 
ศาลาเอนกประสงค บ.หวยสาน  ต.แมสาว           
อ.แมอาย จว.เชียงใหม 

 
สําหรับการประชุมแบบมีสวนรวม ในพื้นท่ี จว.ช.ม. : ดําเนินการครบเรียบรอย 

  
๓.๒ โครงการสรางเครือขายผูนําหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.) 
  - การฝกอบรมคายเยาวชนทางสายใหมในพื้นที่ จว.ช.ม. : ดําเนินการครบเรียบรอย 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2560) ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 18,315,260 บาท (ทุกงบ) 
(สิบแปดลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) เบิกจายแลว 18,414,002 บาท คิดเปนรอยละ 97.57 
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     แยกเปน       
งบ ป.ป.ส. ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 11,690,000 บาท เบิกจายแลว 11,181,502 บาท คิดเปนรอยละ 95.65 
งบ ปค. ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 1,293,260 บาท เบิกจายแลว 1,275,600 บาท คิดเปนรอยละ 98.64 
งบ ปค. ไตรมาส 3-4 ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 775,300 บาท เบิกจายแลว 770,300 บาท คิดเปนรอยละ 99.36 
งบพัฒนาจังหวัด ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 5,350,000 บาท เบิกจายแลว 5,186,600 บาท คดิเปนรอยละ 96.95 

ประธาน   การดําเนินการเปนไปตามเปาหมาย ยังคงคางในบางเรื่อง ของใหเรงรัดดําเนินการเนื่องจากจะ       
สิ้นปงบประมาณ ทั้งเรื่องการดําเนินงาน และเรื่องการเบิกจาย  และที่สําคัญคือเรื่องประสิทธิผลการปองกันและแกไขปญหา    
ยาเสพติด ตองชวยกันทกุภาคสวนใหเต็มกําลัง โดยเฉพาะเรื่องของเด็กและเยาวชน ตองมีภูมิคุมกันทางดานจิตใจ สงเสริมการทํา
กิจกรรมตางๆ ใหหางไกลยาเสพติด   

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ (ไมมี) 

ปดประชุม   เวลา 16.00 น. 

                นพรัตน  จันทรแต                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน  จันทรแต)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน 
            ผูจดรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 


