
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 1/๒๕62 
วันพุธที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผู้มาประชุม 

1. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 

2. ร.อ.วรงกรณ์ ชุติมา   รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
3. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
4. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
5. นางจารุมา ภมรบุตร   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
6. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี   ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ
7. ร.อ.ศรัณย์ พุ่มอินทร์   ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
8. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
9. พ.ต.อ.เสรี เฟื่องสีใหม่   ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
10. พ.ต.ท.จิรพงษ์ ค าม ี            ผู้ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
11. พ.ต.ต. พายัพ เทพอินทร์  ผู้ก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)  กรรมการ 
12. ร.ต.สรพล กาเตจ๊ะ   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
13. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
14. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
15. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
16. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
17. นางสาวเบญญทิพย์ สิงห์ธร  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
18. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
19. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
20. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
21. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
22. นางสาวกิรณา โนนสินชยั  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
23. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
24. นางสุมิตรา กันธิยะ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
25. นางสุพรรณี ทองค า   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน) กรรมการ 
26. นายประสิทธิ์ เมืองไสย  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
27. นางสาวกีรติ การะบูรณ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
28. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
29. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
30. นายพุธชรัช อรรถวสุ   ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
     จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
31. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
32. นายฤทธิรงค์ จันทร์มีศิลป์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
33. นายธวัช จันต๊ะวงค์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)  กรรมการ 
34. นายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
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35. นางสาวมนต์ณัฐ จุฬาโคตร  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
36. นายมนตรี กิจสาริกวรรณ  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  (แทน)   กรรมการ 
37. นายสากล สุรวงศ ์                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน)  กรรมการ 
38. นายประสิทธ์ อารินทร์  ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
39. นายประมวล พูลสวัสดิ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
40. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
41. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
42. นางดารุณี ชัยวรรณา                     ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอฮอด (แทน) กรรมการ 
43. นางมณฑิรา เมธา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่   กรรมการ 
44. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
45. นายจตุพร ปันทวงค ์   ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
46. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมวัตร  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
47. นางสาวชนิสา ชมศิลป์  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม่  กรรมการ 
48. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ าเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
49. นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์           ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
50. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
51. นางลาวัณย์ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
52. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
53. นายอัจฉริยะ บุญเปิง   นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
54. ว่าที่ร.ต.เมธธีร์การ ปัญญา   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
55. นายวโรดม ปิฎกานนท์  ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
56. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
57. นายปรีชาพล พูลทวี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่(แทน)      กรรมการ 
58. นายธนกฤต ไชยสาร   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
59. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
60. นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล นายอ าเภอสารภี       กรรมการ 
61. นายอดุลย์ ฮวกนิล   นายอ าเภอสันทราย       กรรมการ 
62. นายสรรเสริญ พงษ์พิพัฒน์  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)      กรรมการ
63. นายนคร กาวิชัย    นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)               กรรมการ 
64. นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์  นายอ าเภอแม่แตง (แทน)          กรรมการ 
65. นายนพ มีทองค า   นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
66. นายจักรพันธุ์ ทองอ่ า   นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
67. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแม่อาย       กรรมการ 
68. นายสาธิต กุหลาบทอง  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
69. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอ าเภอสันปุาตอง (แทน)      กรรมการ 
70. นายสุทิน จันทร์งาม   นายอ าเภอจอมทอง       กรรมการ 
71. นายโยธิน กันทะวงค์   นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
72. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
73. นายพิสุทธิศักดิ์ ธรรมะวุฒิสุข  นายอ าเภออมก๋อย (แทน)      กรรมการ 
74. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
75. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอดอยเต่า      กรรมการ 
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76. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอ าเภอแม่วาง      กรรมการ 
77. นายอุทัย สอนจีน   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
78. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอ าเภอเวียงแหง       กรรมการ 
79. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
80. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอ าเภอดอยหล่อ      กรรมการ 
81. นายจีรพงศ์ ปภาสกุลวงศ ์  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
82. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
83. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
84. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
    
ผู้เข้าร่วมประชุม 
85. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
86. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
87. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
88. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
89. นางสาวญาณิศา เตชะโสด  นักศึกษาฝึกงาน        
90. นางสาวกุลธิดา ชื่นใจ  นักศึกษาฝึกงาน 
91. นางสาวสุธิดา อินทร์สุวรรณโณ นักศึกษาฝึกงาน 
92. นางสาวภัครพี ดอนชัย   นวค.ปก. / ปปส.ภาค 5 
93. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  นักวิชาการศึกษา ศธจ.เชียงใหม่       
 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่                         
ครั้งที่ 1/๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 12/2561  เม่ือวันที่ 27 ธันวาคม 2561 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
22 หน่วยงาน  มี 1 หน่วยงานขอแก้ไข  

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ขอน าเสนอสถานการณ์ยาเสพติดในห้วงเดือน มกราคม ๒๕๖๒ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของยาเสพติดก็มีการแพร่ระบาดมากขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และมรการกลับมาแพร่ระบาดของ LSD หรือ แสตมป์มรณะ 
ซึ่งเป็นยาเสพติดประเภทที่มีฤทธิ์ หลอนประสาท ท าให้เกิดความหวาดกลัวจนอาจเกิดการท าร้ายตัวเอง  และน าไปสู่         
ความตายได้ ปัจจุบันเป็นยาเสพติดที่ระบาดในหมู่นักท่องเที่ยว และวัยรุ่นมากขึ้นในขณะนี้ 
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 สารเคมี และสารตั้งต้น ยังมีสถิติในการลักลอบล าเลียงเข้ามาในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าต่อเนื่อง โดย เฉพาะ           
สาร P2P (1-Phenyl - 2- PROPANONE) 2,850 ลิตร กาเฟอีน 7,000 กก. กรดซัลฟูริค 14,220 ลิตร สารอีเทอร์ 
15,600 ลิตร สารอาซีโตน 1,800 ลิตร กรดไฮโดรคลอริก 7,200 ลิตร อลูมิเนียมซัลเฟต 4,800 กก. กรดอาเซติก           
150 ลิตร โซเดียมไฮดรอกไซด์ 9,440 ลิตร ฯลฯ และได้มีการจับกุมที่แนวชายแดนของ จีน-เมียนม่า เมื่อเดือนธันวาคม       
ที่ผ่านมา มีปริมาณ ๒,๘๕๐ ลิตร ซึ่งสามารถผลิตยาบ้าได้ประมาณ ๑๐๐ ล้านเม็ด 
 ผลการสกัดกั้นยาเสพติดที่ส าคัญใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่สามารถจับกุมยาบ้าได้ ๑๙ ล้าน
กว่าเม็ด รองลงมาจังหวัดเชียงราย และล าปาง ในขณะที่ไอซจ์ับได้ที่ ๒ กิโลกรัม ในห้วงแรกของงบประมาณปี ๒๕๖๒ ขณะที่
ผลการตรวจสถานบันเทิงทั่วประเทศ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๑ – ๒๑ ม.ค.๖๒ พบว่าสถานบันเทิงทั้ง ๑๘ จังหวัด  มีการตรวจพบ
การใช้ คีตามีน ของนักท่องเที่ยวสูงเพ่ิมข้ึนถึง ๗๓.๙ % ถือว่าเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูงขึ้นก็คือคีตามีน หรือยาเค  
 ราคายาเสพติดในงบประมาณปี ๒๕๖๒ พบว่ายาบ้าและไอซ์ มีราคาขายปลีกให้กลับผู้เสพลดลงทั้งราคาต่ าสุด      
ราคาทั่วไป และราคาสูงสุด เปรียบเทียบกับปี ๒๕๖๑ ในระยะเวลาเดียวกันจะพบว่าราคาต่ าสุดของยาบ้าอยู่ที่ในราคา      
๒๕ บาทต่อเม็ด ในขณะที่ ไอซ์อยู่ที่กรัมละ ๕๐๐ บาท ลดลงจากปี ๒๕๖๑ แสดงถึงกลไกลตลาดที่มีสินค้ามากกว่าความ
ต้องการ จึงกระตุ้นการบริโภคให้เพิ่มขึ้นด้วยการทุ่มยาบ้าเข้าสู่ตลาดมากขึ้นและลดราคาลงเพ่ือให้ผู้เสพเข้าถึงง่าย 
 ส านักงาน ปปส. ได้แถลงผลการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรอบ ๓ เดือน คือ ๑ ต.ค. ๖๑ – ๓๑ ธ.ค.๖๑ 
ซึ่งเป็นการด าเนินงานเชิงรุกภายนอกประเทศ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการสกัดกั้น และปราบปรามแหล่งผลิตยาเสพติด          
ซึ่งเป็นปัญหาต่อสถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศ ส่วนการด าเนินการภายในประเทศมีการด าเนินงานเชิงคุณภาพ มีการ
วางรากฐาน การปูองกัน และการบ าบัดรักษายาเสพติดอย่างครบวงจร โดยรายละเอียดจะมุ่งเน้นปิดเส้นทางในพ้ืนที่
สามเหลี่ยมทองค า (ในพ้ืนที่แหล่งผลิตส าคัญ) เน้นการสกัดกั้นตามแนวชายแดนภาคเหนือ โดยสกัดกั้นไม่ให้เข้าประเทศไทย 
คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๒๖% ในขณะที่ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นสามารถลดยาเสพติดในพ้ืนที่เปูาหมายได้ และสามารถ       
น าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดได้กว่า ๓,๐๐๐ ราย 
 การด าเนินงานในห้วงปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในระยะต่อไป ปปส. จะมุ่งเน้นการลดความต้องการในการใช้ยาเสพติด 
จะมุ่งเน้นที่มาตรการปูองกัน และมาตรการบ าบัด โดยการปูองกันผู้เสพรายใหม่ สร้างระบบนิเวศน์ทางสังคมเพ่ือปูองกัน        
การเข้าไปมีส่วนร่วมและเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และลดอัตราการท าความผิดซ้ า ในโทษฐานของการค้า และการเสพ         
โดยการบูรณาการความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ  
 การขับเคลื่อนแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะเร่งด่วน ๓ เดือน ซึ่งในการน าเสนอการประชุมที่ผ่านมาทางปปส.ภ.5 
ได้มีการแจ้งว่าจะมีการสนับสนุนงบประมาณในการอบรม ชรบ. ในพ้ืนที่เปูาหมายในจังหวัดเชียงใหม่ และพ้ืนที่ต าบลมั่นคง 
ซึ่งจากการด าเนินงานห้วง ๓ เดือน ในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีทั้งหมด ๗ อ าเภอ ที่ ปปส.ได้สนับสนุนงบประมาณ รวมเป็น
เงิน ๕๖๔,๔๔๐ บาท อ าเภอที่ด าเนินการแล้ว ได้แก่ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอฝาง อ าเภอแม่แจ่ม อ าเภอ
แม่แตง อ าเภอเมือง และอ าเภอจอมทอง ทุกอ าเภอก็จะด าเนินการในห้วงเดือนมกราคม 
 และในวันพรุ่งนี้ก็จะมีการติดตามผลการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด น าโดยนายธนาคม จงจิระ 
รองปลัดก.มท./ประธานอนุกรรมการ ก าหนดออกตรวจก ากับติดตาม พ้ืนที่จ.เชียงใหม่และเชียงใหม่ ในวันที่ 31 ม.ค.          
– 1 ก.พ. 62 ทั้งนี้ จะติดตามเข้ารับฟังและติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ 

ประธาน     แสตมป์มรณะก าลังระบาดอยู่เหรอ 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 แอลเอสดีระบาดมาช่วงก่อนหน้านี้ ซึ่งห่างหายไปประมาณ ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา มันคือ 
แสตมป์ที่เอาไว้ใช้แปะลิ้น คล้ายๆแสตมป์เซเว่น พอเอามาแปะลิ้นมันจะท าให้คึกคัก และท าให้เกิดอาการประสาทหลอน    
ซ่ึงจะใช้ในหมู่นักท่องเที่ยวเป็นส่วนใหญ่ 

ประธาน     ตอนนี้แพร่ที่ไหน 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ที่มีการจับได้ คือ ฟูลมูนปาร์ตี้ทางภาคใต้ และสถานที่ท่องเที่ยว ผับ ,บาร์ ในภาคกลาง             
ก็จะมีการใช้มากขึ้นในช่วงนี้ 
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ประธาน    สารตั้งต้นมาจากท่ีจีน หรือ พม่า ของไทยมีท่ีไหนบ้าง  

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ในไทยยังไม่มี แต่จะเป็นการแพร่จากที่จีนมายังพม่า ที่ตรวจจับที่เจอ คือ ผลิตเสร็จก็ส่งมา
ที่ไทย 

ประธาน    ที่ไทยเป็นที่พักใช่ไหม แล้วส่งออกต่อข้างนอก พักบ้างเสพบ้างคงต้องเน้นมาตรการที่บอก 
ปลูกจิตส านึก ปราบปรามก็ต้องท า และข้อที่น่าสังเกตมันทะลุเข้าผ่านเข้าไปในเมืองชั้นใน ล าปางสถิติเยอะกว่าเชียงใหม่     
ซึ่งเชียงราย เชียงใหม่เป็นเขตชายแดน แต่สารเสพติดเข้าไปถึงทางฝุายความมั่นคงตรวจดูเรื่องด่านด้วยอย่าให้เข้ามาใน
ประเทศมาก แล้วภาคกลางแพร่ระบาดไปถึงไหน  

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ภาคกลางที่จะเจอเป็นจ านวนมากคือที่ เขตปริมณฑล เพราะเป็นแหล่งพ้ืนที่พักยา         
ซึ่งล าเลียงมาจากทาง ภาคอีสาน และภาคเหนือ  

ประธาน    ลองเปรียบเทียบปริมาณ และดูเส้นทางการล าเลียงยาเสพติด  

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ในห้วง ๒-๓ เดือนที่ผ่านมา การน าเข้าปกติในช่วง ๒-๓ ปี คือ มีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคเหนือ ประมาณ ๔๐-๕๐% รวมเป็น ๙๐% แต่ช่วงปลายปี และต้นปี ช่วงนี้ในส่วนของภาคอีสานมีการล าเลียงลดลง 
ส่วนใหญ่จะเป็นทางภาคเหนือตอนบนเป็นหลัก ซึ่งการสกัดกั้นทางชายแดนค่อนข้างจะได้ผล หมายถึง จะมีการจับ ณ พ้ืนที่
ชายแดน ในปริมาณที่สูง ยังไม่เข้าสู่ พ้ืนที่ชายแดนใน แต่ก็จะมีหลุดเข้าไปบ้างในพ้ืนที่ตอนใน แต่ก็จะมีการประเมิน
สถานการณ์ว่าตอนนี้เป็นการ Over Supply แน่นอนแล้ว ซึ่งมีการผลิตมากจนใช้ไม่หมด ถึงจะส่งไปต่างประเทศก็ยังจะ
คงเหลือ คือ มีการพยายามดันตัวยาเข้าสู้เขตชายแดนไทย และมีการจับกุมที่ชายแดน ในส่วนของการน าไปต่างประเทศ         
การกระจายไม่ว่าจะเป็น ฮ่องกง,ไต้หวัน,สิงค์โปร, ออสเตเลีย ซึ่งทั้งหมดเป็นพ้ืนที่เปูาหมายหลักอยู่แล้ว รัฐมนตรีมหาดไทย
ออสเตรเลียเข้ามาดูพ้ืนที่ในประเทศ ๒ ครั้ง เพ่ือขอเข้าไปดูพ้ืนที่ชายแดนของ อ าเภอเชียงแสน และเชียงของ ในส่วนที่มีการ
ตรวจในตอนนี้มีข้อห่วงใย คือ จะมีการส่งต่อออกนอกประเทศ คือ ประเทศญี่ปุุน และเกาหลี ส่วนใหญ่ที่ส่งไปตอนนี้คือ ไอซ์ 
ไม่ใช่ยาบ้า ยาบ้ายังเป็นการใช้ในพ้ืนที่ของประเทศไทยอยู่ ในส่วนของสื่อ Social การกระจายการค้าในพ้ืนที่ตอนในยังมี 
Social เข้ามาเกี่ยวข้อง และมีการน าเด็กเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย  

 การล าเลียงของรายใหญ่ในปัจจุบันจะมีการหาคนเข้ามาเกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ที่ดึงเข้ามาเกี่ยวข้องจะไม่ใช่ผู้ค้ามืออาชีพ
จริงๆ เช่น จับคนขับรถบรรทุก ๑๐ ล้อ ได้ที่ อยุธยา คือ มีการจ้างซื้อรถและจ้างให้สามีและภรรยาขับไปส่ง หรือบางครั้งใน
รถมีของอยู่แล้วแต่จ้างคนขับ ซึ่งคนขับรถก็ไม่ทราบว่ามียาเสพติด ตัวอย่างแบบนี้จะเป็นกระบวนการตัวนักค้าที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเทคนิคอยู่ตลอดเวลา 

ประธาน     ให้เชิญเจ้าหน้าที่ในตามแนวชายแดนมาอบรม เพราะ ผู้ค้าเปลี่ยนวิธีการเยอะ ยังไงก็ดู
วิธีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดด้วยว่าเป็นยังไง และเชิญมาอบรม จะได้มีวิธีการสังเกตท่ีดีขึ้น เพราะการขนล าเลียงมีการบรรทุกขน
ใส่รถมาเลย ไม่ได้เอายัดใส่ผักแล้ว ทางฝั่งขอบตะเข็บชายแดนเชียงใหม่ให้ระวังด้วย ส่วนการค้นก็ขอให้มีความสุภาพ บอกว่า
มันมีความจ าเป็นที่เราต้องค้น รถทุกชนิด เบนซ์,บีเอ็ม รถหรูๆ ให้บอกเจ้าหน้าที่ว่ารถยิ่งหรูยิ่งน่าสงสัย ให้ขออนุญาตตรวจค้น 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  ประเด็นการเฝูาระวังในตัวบุคคลที่บอกว่าในตัวผู้หญิงเป็นคนล าเลียงธรรมดา แต่ปัจจุบัน
ผู้หญิงเป็นนักค้าด้วยตนเอง และตรวจพบเจอการล าเลียงด้วยตนเอง ยกตัวอย่างเช่น คนที่จับได้ที่อ าเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ พบเจอยาบ้า ๑ ล้านกว่าเม็ด ขับรถตู้ Hyundai H๑ ผ่านด่านห้วยไร่ โดยถูกจับกุม ยึดทรัพย์ ๒๓ ล้าน และมีการ
สร้างสนามกีฬาฟุตซอล ต้านภัยยาเสพติด ที่อ าเภอดอยสะเก็ด ๒ สนาม ให้กับลูกชาย ผู้ถูกจับกุมอายุ ๓๒ ปี จึงมีประเด็น
เพ่ิมข้ึนที่เชียงใหม่ คือ การค้าเอง ขายเอง รวยเอง แต่บางคนก็เป็นมือต่อ และในเรื่องของการฟอกเงินในพ้ืนที่ของเราก็ยังใช้
เป็นพ้ืนที่เก็บรักษาทรัพย์สินคดียาเสพติดเยอะพอสมควร เพราะมีความหลากหลาย ฉะนั้นการสั่งซื้ออสังหาริมทรัพย์ต่างๆ 
บางครั้งเราไม่ได้สังเกตผู้ซื้อว่าเป็นใครมาจากไหน เหมือนที่เราจับ ๘๓ ล้าน ที่สันผีเสื้อ ก็มาจากเชียงดาว เนื่องจากว่าของเรา
ส่วนใหญ่จะมีทีมที่มีการค้าข้ามชาติด้วยเงินก็เพ่ิมข้ึน พอเงินเยอะขึ้นก็จะมีการซื้อทรัพย์สินที่เยอะขึ้นในพ้ืนที่เชียงใหม่ รวมถึง
รถหรูต่างๆที่มีการซื้อมา และขายไป ถ้ามีการขายไปในราคาที่ต่ าผิดปกติ เช่น รถ BMW  
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ดังนั้นเวลามีการจะซื้อรถ หรืออะไรต่างๆ ถ้าสามารถตรวจสอบได้ให้ตรวจสอบชื่อเจ้าของด้วยว่ามีประวัติการเปลี่ยนชื่อ
หรือไม่ และรวมถึงการขายรถ ท่านไหนที่มีการขายรถให้เต็นท์หรือใครก็ตามการโอนลอยต่างๆ อย่าท า โอนก็ขอให้โอนเสร็จ
สิ้นให้เรียบร้อย ถ้าโอนลอยรถของท่านอาจเกี่ยวข้องกับกระบวนการล าเลียงยาเสพติด ฉะนั้นฝากทุกคนแจ้งเตือนใน
หน่วยงานของตน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงถ้าได้มีโอกาสได้ไปบรรยายให้ความรู้กับคนในพ้ืนที่ต่างๆ ขอให้แจ้ง
ข่าวสารเรื่องนี้กับพื้นท่ีด้วย รวมถึงการเปิดบัญชีธนาคารเพ่ือผ่านเงิน รวมถึงการฟอกเงินคดียาเสพติดอันมีความผิด 

ประธาน    ธนาคารเขามีมาตรการอยู่แล้ว ขอถามขนส่งมีมาตรการยังไงในการขนส่งจดทะเบียนรถ 

ผู้แทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ในส่วนของการจดทะเบียน ปกติจะมีช่างตรวจสอบสภาพของรถอยู่แล้ว  

ประธาน    เราสามารถยืนยันคนที่เป็นกรรมสิทธิ์เจ้าของรถได้ไหม 

ผู้แทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ได้ครับ 

ประธาน    แล้วได้ตรวจสอบบ้างไหม 

ผู้แทนขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ถ้าเป็นรถตู้จะมีการตรวจสอบทุกคัน 

ประธาน    ให้ตรวจสอบทุกคันเลย เพ่ิมความเข้มข้นหน่อย เหมือนทาง ปปส.บอก รถหรู ก็ ใช่        
ต้องช่วยกันทุกหน่วย เฝูาสังเกต ทางนายอ าเภอ ขอให้แจ้งท้องที่ท้องถิ่นด้วย อะไรที่ผิดสังเกตในพ้ืนที่ ให้เขามารายงาน 
ข้อสังเกต ผู้ใหญ่บ้านก็ต้องช่วยกันดูแลลูกบ้าน อย่างที่บอก Over Supply ราคามันลดลงๆ แรงจูงใจมันก็สูงขึ้น ขนผ่านไป         
๑๐ - ๒๐ ล้าน บางที่ปล่อยผ่านเป็น ๑๐๐ ล้าน 

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย อยากสอบถาม เรื่อง เทพบุตรโซโล ที่ตามข่าวบอกว่ามี
เครือข่ายทั่วประเทศ ไม่ทราบว่าภาคเหนือ   ทาง ปปส.ภาค๕ ได้รับการรายงานยังไงบ้าง 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ในส่วนของเทพบุตรโซโล จริงๆเกิดขึ้นในภาคเหนือตอนล่าง แต่ในส่วนของ Social           
ในพ้ืนที่ของเราก็มีการเฝูาระวัง และตรวจสอบอยู่ แต่ยังไม่ได้เจอเครือข่ายชัดเจนเหมือนภาคเหนือตอนล่าง และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งแบบภาคเหนือตอนล่างที่ชัยภูมิ ที่เจอกรณีเกิดขึ้นที่เด็กมีการลุมท าร้ายกันจากคลิปต่างๆ คือไม่
จ่ายเงินค่ายา จึงมีการสอบสวนกับทาง Social ว่าในพ้ืนที่เชียงใหม่ยังไม่เจอในกรณีแบบนี้เกิดขึ้น แต่เชื่อว่าการผ่าน Social 
ต่างๆ คนในพ้ืนที่ของเราก็มีโอกาสที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่องของการรับยาเสพติดมาจ าหน่าย แต่ว่าในปัจจุบันได้ให้
ส่วนกลางและส่วนที่เกี่ยวข้องเฝูาระวังอยู่ เมื่อวานก็ได้มีการประชุมในเรื่องของศูนย์ปฏิบัติการ ปปส. ก็มีการสั่งการลง 
เพราะว่ากระบวนการแบบนี้มันมีความรุนแรงกับตัวเด็กมีการแพร่เข้าไปอย่างรวดเร็ว แรงจูงใจในการให้เงินและบทลงโทษ 
จะมีความแรงพอสมควร ถ้าท าได้จริงก็จะให้เงินเยอะ หรือถ้าท าไม่ได้ หรือเบี้ยว ก็จะได้รับบทลงโทษ ซึ่งในการตามหาตัว
เทพบุตรโซโล ก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิด และในเรื่อง Social ต่างๆ ก็มีการติดตามในตัวต้นตอจริงๆ แต่ในส่วนตัวนี้มันมีการ
กระจายไปค่อนข้างเยอะพอสมควร เนื่องจากว่ามันเป็น Social เด็กของก็จะรับรู้ได้เร็ว ในส่วนของภาคเหนือตอนนี้มีการเฝูา
ระวัง แต่ยังไม่เจอเหตุเหมือนที่ชัยภูมิที่ถูกท าร้ายกัน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  การส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น เดือนมกราคม 2562 
 จากการบินส ารวจทางอากาศ เมื่อวันที่ 4 ม.ค. 62พบพื้นท่ีปลูกฝิ่นที่ อ.พร้าว จ านวน 10 แปลง รวมพ้ืนที่ 12.46 
ไร่ภาพรวมของประเทศไทยข้อมูลถึงวันนี้ ๒๖๑ แปลง ๒๓๑.๔๐ ไร่ ถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมา ๕๐๐ – ๖๐๐ ไร่ ก็ยังน้อยกว่าปีที่
แล้ว ๖๑.๐๑ % ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ก็ยังน้อยกว่าปีที่แล้วอยู่ ในภาพรวมของประเทศนั้นก็จะมีจังหวัดตากที่ปลูกฝิ่ น
เยอะมากที่สุดในประเทศ ถ้าดูในแง่สัดส่วนจ านวนแปลงของจังหวัดเชียงใหม่จะมีเยอะกว่าจังหวัดอ่ืน แต่ถ้าดูเป็นจ านวนไร่ก็
จะน้อยกว่าจังหวัดตาก จะเห็นว่าจ านวนแปลงเยอะแต่พ้ืนที่รวมเป็นไร่น้อยกว่า แสดงว่าพ้ืนที่มันจะเล็กๆน้อยๆกระจัด
กระจาย  
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 เชียงใหม่เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ในส่วนข้อมูลเทียบกับเดือนที่แล้วก็จะมีเพ่ิมของตัวเลขจะขยับเพ่ิมขึ้นที่ อ.เชียงดาว  
อ.แม่แตง อ.พร้าว ภาพรวมทั้งหมดทั้งระดับจังหวัดและอ าเภอ ถ้าเทียบปีที่แล้วก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วทั้งหมด แต่ในส่วนปีที่
แล้วพ้ืนที่ของ อ.อมก๋อย จะเป็นอ าเภอท่ีมีพ้ืนที่มากกว่าอ าเภออ่ืน แต่ ณ ขณะนี้ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ จะเป็นพ้ืนที่ของ 
อ.เชียงดาว ที่จะมากกว่าพ้ืนที่อ่ืน คือ มี ๓๐.๔๔ ไร่ 
ต่อไปจะเป็นในเรื่องของการลงข้อมูลของแต่ละอ าเภอ อ าเภอแรก คือ อ.เชียงดาว รวมทั้งหมดพบพ้ืนที่ ๓๐.๔๔ ไร่ ๔๕ 
แปลง จะพบที่ ต.แม่นะ,ต.เชียงดาว,ต.เมืองงาย,ต.เมืองคอง โดยจะพบเยอะที่สุด คือ ต.แม่นะ ต่อไปเป็นพ้ืนที่อมก๋อย จะมี
ตัวเลขเท่ากับเดือนท่ีแล้วที่น าเสนอจะมี ๒๖.๐๙ ไร่ ๒๖ แปลง ที่ ต.ยางเปียงและ อ.สบโขง ต่อมาจะเป็นที่อ าเภอแม่แตงพบ
ที่ ต.กึ้ดช้าง ๓๓ แปลง ๒๓.๑๕ ไร่ ในส่วน อ.พร้าว พบ ๑๒.๔๖ ไร่ ๑๐ แปลง พบที่ ต.ปุาไหน่,ต.สันทราย,ต.ปุาตุ้ม ส่วน      
ต.เวียงแหง ตัวเลขเท่ากับเดือนที่แล้วที่น าเสนอ คือมี ๖.๖๒ ไร่ จ านวน ๙ แปลง ที่ ต.เมืองแหง ในส่วนการตัดท าลาย
ภาพรวมของทั้งประเทศที่พบการส ารวจ พบ ๒๓๑ ไร่เศษ ตัดท าลายไปแล้ว ๙๖.๔๘% ในส่วนของ จ.เชียงใหม่ ตัดท าลาย
แล้ว ๙๐.๗๘ ไร่ ซึ่งรวมกับที่ตัดท าลายไปเมื่อวันจันทร์แล้ว ในส่วนที่เหลือจาก ๑๑ แปลง ๙ ไร่เศษ มีแผนตัดท าลายในห้วง
ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 

ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น : ประเทศไทย ฤดูกาลปลูกปี 2561/62 (ณ 30 ม.ค. 62) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการตัดท าลายฝ่ิน ฤดูกาลปี 2561/62 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มกราคม 2562) 
: ประเทศไทย 
 
 
 
 
 
 
: จ.เชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

จังหวัด จ านวน (แปลง) ปริมาณพ้ืนที่ (ไร่) 

1. ตาก 119 121.35 

2. เชียงใหม่ 123  98.76 

3. แม่ฮ่องสอน  13   7.77 

4. เชียงราย   4   2.01 

5. ก าแพงเพชร   2   1.51 

 รวม  261  231.40

ผลการส ารวจ ผลการตัดท าลาย ร้อยละ 

(แปลง) (ไร่) (แปลง) (ไร่) (ไร่) 

123 98.76 112 89.65 90.78 

ผลการส ารวจ ผลการตัดท าลาย ร้อยละ 

(แปลง) (ไร่) (แปลง) (ไร่) (ไร่) 

261 231.40 250 222.29 96.48 
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ประธาน    เป็นบทพิสูจน์ทราบ ถ้าเปรียบเทียบกับยาเสพติดอ่ืนที่มีสารตั้งต้น หรือแหล่งผลิตมาจาก
ต่างประเทศ แต่ฝิ่นมาจากเราเอง มันจะเป็นการพิสูจน์ทราบประสิทธิภาพ และสามารถน าไปพูดในเวทีระหว่างประเทศได้ว่า 
ฝิ่น คือเป็นสิ่งที่เราปลูกเอง ผลิตเอง เราสามารถท าลายอะไรได้บ้าง เพราะฉะนั้นอะไรที่โผล่มาใหม่ๆ ขอฝากให้นายอ าเภอ
เชียงดาวตรวจส่วนสอบพิกัดต่างๆ ต าบลต่างๆ ทางสถาบันได้ส่งให้แล้ว จังหวัดส่งไปแล้วให้ตรวจสอบดู หาเองพอตเอง       
ขอความร่วมมือกับทางทหารได้ อ าเภอใหม่ๆที่ขึ้นมาช่วยดูด้วย เมื่อวันจันทร์ปลัดเชียงดาวได้ขึ้นฮอร์บินส ารวจก็ยังพบเจ อ      
จุดเดิม เพราะฉะนั้นเริ่มมีการปลูกใหม่แล้วซึ่งเป็นปัจจัยภายใน ผลิตในประเทศเปรียบเทียบเองเอาใจใส่ด้วย ก าลังไม่พอก็
ขอให้ประสานขอความช่วยเหลือ ส่วนคนที่รับจ้างปลูกฝิ่นไม่ให้เขาปลูกฝิ่นแล้วจะให้เขาท าอะไร อันนี้เป็นปัญหาที่ทุกคนต้อง
ช่วยกันแก้ไข จะส่งเสริมอาชีพอะไร ดูกระบวนการในพ้ืนที่ด้วย เช่น โครงการหลวงขอความพ่ึงพิงได้ไหมหรือว่าการส่งเสริม
อาชีพที่ต้องการคนเราถ้ามีอาชีพ มีโอกาส ก็จะไม่ท าความผิด ต้องแก้ไขทีละอย่าง ฝาก อส.ด้วย ต้องช่วยกันเรื่องฝิ่นด้วย ให้
สถาบันเปรียบเทียบในแต่ละปีด้วยว่าตอนนี้มันไปโผล่ที่ไหน อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.พร้าว ในส่วนของอ.พร้าวนี่พึ่งปลูกเหรอ  

ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ปีที่แล้วก็มีการปลูก แต่ส าหรับปีฤดูกาลปลูกปีนี้พ่ึงส ารวจเจอ 
เหมือนรอบแรกต้นฤดูช่วงต้นๆ รอบแรกที่เจอได้ตัดท าลายไปแล้ว ทางสถาบันส ารวจบอกว่าพร้าวปลูกช้าแต่ก็เจอ ถ้าดูสถิติ
กลัวสถิติพร้าวจะสูงกว่าปีที่แล้ว 

ประธาน    ฝากให้ทางอ าเภอพร้าวช่วยตรวจสอบ ดูแล และปูองกันการปลูกด้วย 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมกราคม 2562 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 
 

 

 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.   
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถม 

 
 

632  
 

673 
74 

 
715  

 
 
- 
 

245 
1 
 

376 

 
 

29 
 

245 
3 
 

376 

 
 

4.60 
 

36.40 
4 
 

52.59 

 
 
 
 
 
 
 
 

           - การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E.) 
                 + โรงเรียน (แห่ง) 
                 + ห้องเรียน (ห้อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
200 
269 
127 

 
- 
- 
- 

 
200 
269 
109 

 
100 
100 

85.82 

 
ผลภาคเรยีนที ่
2/2561 

นักเรียนที่สอน  
6,075 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
       (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 
           - ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (แห่ง) 
           - ค่ายทักษะชีวิต (สพป.) (แห่ง) 

 
260  
36 
18  
9 
๑  

271 
- 
- 

 
138 

- 
1 
- 
8 
- 
- 
- 

 
138 

- 
3 
- 
8 

271 
- 
- 

 
53.08 

- 
16.66 

- 
800 
100 

- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
รอเปูาหมาย 
รอเปูาหมาย 

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
        (1) อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน) 

 
200 

 
97 

 
200 

 
100 

 

        (๒) ช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา (กศน.) 

- - - -  

1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง) 
              - แรงงานนอกระบบ  

 
 

375 
 

1,020 

 
 

69 
 

1,198 

 
 

69 
 

1,198 

 
 

55.20 
 

117.45 

 

        (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ  (แห่ง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 

 
๓๕๐ 

 
40  
12  

 
3 
 

4 
- 

 
49 

 
4 
- 

 
14 

 
10 
- 

 
 
 
 
ด าเนินการ 
ไตรมาส 3 

1.4 การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มประชาชนทั่วไป 
         (1) โครงการ To Be Number One (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศึกษา 
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ราชทัณฑ์ 

 
 

140 
295 
122 

3 

 
 

35 
151 
67 
3 

 
 

35 
151 
67 
3 

 
 

25 
51.19 
54.92 
100 

 

1.5 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
        (1) พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
367 

 
218 

 
97.5 

 

        (2) ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มี 
อายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 แห่ง  
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 ม.ค. 2562   

 

 

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 - 25 มกราคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 - 25 มกราคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

262,935 171.78 489.46 0.00 0.00 1,816.50 0.00 10,414.47 
 

                      เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

2. ด้านการปราบปราม 
    2.1 การสกัดก้ันยาเสพติด  
          - ด่านตรวจ/จุดตรวจ (21 แห่ง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถโดยสารประจ าทาง (แห่ง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถไฟ (แห่ง) 
          - ไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน (แห่ง) 
          - ท่าอากาศยาน (แห่ง) 
          - การเฝูาระวังเรือนจ า/ทัณฑสถาน (ครั้ง) 

 
7,665 ครั้ง 

3 
1 
1 
1 

96 

 
675 

1 
- 
- 
- 

48 

 
2,977 

1 
- 
- 
- 

192 

 
39.09 
33.33 

- 
- 
- 

200 

 

     2.2 การจับกุมผู้กระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 1,438 คด ี 31 81 6  

     2.3 ร้อยละ80 ที่ ลปส. มคี าสั่งอนุมัติให้จับกุมฐานความ 
ผิดสมคบและสนับสนุนชว่ยเหลอืต้องให้ออกหมายจับโดยศาล 

ทุกราย 
 

22 113 -  

     2.4 จ านวนทรัพย์สินที่ยึดอายัด (บาท) 97  
ล้านบาท 

2,401,642 18,781,762 19.36  

     2.5 การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

ทุกราย 3 3 -  

     2.6 โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดในระดับจังหวัด 
(หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหารุนแรง) 

91 - - -  

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2560  ปี 2561   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2560   ปี 2561  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 476 488 596 600 119 112 25 123 138 147 152 31 14 25 
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ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 1 - 25 มกราคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 1 - 25 มกราคม 2562 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

17,526,886 2,305.55 5,255.89 85.70 513.53 3,930.27 4 318,068.01 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่น่าสนใจเดือนมกราคม 2562 

 
1. วันที่  ๕  มกราคม  ๒๕๖๒  เวลาประมาณ  ๑๗.๑๐ น.บริเวณใกล้กับหลักกิโลเมตรที่ ๒๔ (แม่ขะจาน ๕๓ กม.)         

ถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย อ.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม่ จับกุม นายจะมู   ลาหู่นะ อายุ  ๔๕ ปี  สัญชาติ ไทย        
ที่อยู่  ๒๕  หมู่ ๑0 ต.เทิดไทย  อ.แม่ฟูาหลวง  จว.เชียงราย ข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครอง        
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายและจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พบของกลาง  - ยาบ้า 10,000 เม็ด การขยายผล จากการ
ซักถามผู้ต้องหาให้การว่าได้รับจ้างจากนายอะเบ ไม่ทราบนามสกุล ใช้โทรศัพท์หมายเลข ๐๖๕-๔๙๗๓๒๖๕ ให้หารถจยย. 
ให้ ๒ คัน โดยจะน าเอายาเสพติดมาเป็นแลก หากได้รถจยย.แล้วจะโทรศัพท์แจ้งท่ีซ่อนยาเสพติดให้และจะให้ค่าจ้างภายหลัง 
 2. วันที่ 13 มกราคม 2561 เวลา 01.00 น. สี่แยกเมืองงาย ม.5 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จับกุม นายโซ แซ่ย่าง 
อายุ 38 ปี ที่อยู่ 142 ม.5 ต.เมืองก๋าย อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่  ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พบของกลาง ยาบ้า จ านวน 10,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 3. วันที่  24 มกราคม2561 เวลา 16.30 น.ทางเดินธรรมชาติริมถนนหมู่บ้านหนองตุ้ม ต.เวียง อ.ฝาง            
จว.เชียงใหม่ จับกุม นายปะโจ  จะอ่ือโบ  อายุ 25 ปี สัญชาติเชื้อชาติพม่าบ้านเลขที่542 หมู่ที่ 3.ต าบลท่าตอน อ าเภอ       
แม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย” พบของกลาง 
ยาบ้า จ านวน 200,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2560  ปี 2561   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2560   ปี 2561  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก 
สภ. 

2,717 2,745 3,065 3,120 349 375 13 660 707 772 827 112 120 17 

ล าดับ สภ. วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. ดอยสะเก็ด 7 ม.ค.62 1 ราย ยาบ้า 1.3 หมื่นเม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

2. เชียงดาว 13 ม.ค.62 1 ราย ยาบ้า 1 หมื่นเม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

3. นาหวาย 17 ม.ค.62 1 ราย ยาบ้า 1.2 หมื่นเม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

4. ฝาง 24 ม.ค.62 1 ราย ยาบ้า 2 แสนเม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม 4 ราย ยาบ้า 235,000 เม็ด - - - 
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 4. วันที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 06.15 น. บ้านพักอาศัยของผู้ต้องหาเลขที่ ๖๑๔/ช หมู่บ้านแม่จาน้อย หมู่ที่ ๔ 
ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ จับกุม นายจะบะ จะก่า อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๑๔/ช หมู่บ้านแม่จาน้อย หมู่ที่ ๔ 
ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย” 
พบของกลาง ยาบ้า จ านวน 12,770 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
25 ม.ค. 2562) จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 6,856 1,212 17.68 
     - สถานบ าบัด 6,256 1,131 18.08 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 600 81 13.50 
2.บังคับบ าบัด 2,021 1,131 55.96 
3.ต้องโทษ 800 23 2.88 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 0 0.00 
     - กรมพินิจฯ 200 23 15.33 

รวม 9,677 2,366 24.45 
 
 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 4,074 671 16.47 

 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา  
 
 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบต้องโทษ 

95.37 
98.44 
100 

รวม 3 ระบบ 97.39 
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4.3.4) ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)    

ฝ่ายเลขาฯ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2562 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ     
          (๑) การติดตามของคณะอนุกรรมการ
ติดตามระดับจังหวัด (ในพ้ืนที่) (ครั้ง) 

 
๒ 

 

 
- 

 
- 

 
- 

 

          (2) การก ากับติดตามของคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

12 1 3 25  

    4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ 
          - การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
            (1) งบ ป.ป.ส. (6 เดือนแรก) 
            (2) งบ ปค. (6 เดือนแรก) 
            (3) งบ สป.มท.  
            (4) งบพัฒนาจังหวัด 

 
16,941,850 
4,900,000 
2,056,550 
391,400 

9,593,900 

 
1,493,585.13 

954,773 
501,110 

37,702.13 
- 

 
2,093,998.13 
1,514,870 
526,670 

52,458.13 
- 

 
12.36 
30.92 
25.61 
13.40 

- 

 
   
 
 
 

    4.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน   
          (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด 
               - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
               - หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาน้อย (ข) 
               - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
               - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
๒,197 

 
๑,719  
๓๑4 
73  
91 

 
590 

 
433 
106 
28 
23 

 
965 

 
741 
145 
44 
35 

 
43.92 

 
43.11 
46.18 
60.27 
38.46 

 
 
 

          (2) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้าน
กองทุน (ม./ช.) 

 
๒๖  

๕30  

 
- 

46 

 
12 

282 

 
46.15 
53.21 

 
 

 

            (3) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐ
ร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
(9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 908 ม./ช. คิดเป็น 41.33% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 571 ม./ช. คิดเป็น 25.99%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 293 ม./ช. คิดเป็น 13.34% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 155 ม./ช. คิดเป็น 7.05% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 69 ม./ช. คิดเป็น 3.14% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 40 ม./ช. คิดเป็น 1.82% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
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ประธาน    ท้องถิ่น แจ้งทาง  สพป. และปฐมวัย ไม่มีผลการด าเนินงานเลย ให้ความส าคัญและดูเรื่อง                    
ยาเสพติดด้วย ให้ประสานงานกับทาง ศอ.ปส.จ. ด้วย โรงเรียนมัธยม สพม. ไม่มีผลการด าเนินงานเลยให้ไปด าเนินการให้ครบ
ด้วย อยากถามศึกษาจังหวัดว่าท าไมอุดมศึกษาไม่มีผลการด าเนินงานเลย 
ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  อุดมศึกษา ตอนนี้อยู่ ระหว่างการเสนองบประมาณไปที่ 
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คาดว่าสิ้นเดือนนี้จะด าเนินการได้ 
ประธาน    ให้รีบด าเนินการให้ เรียบร้อย แล้วเรื่องช่วยเหลือคุ้มครองดูแลเด็กและเยาวชน              
นอกสถานศึกษาหน้าที่ใคร ฝากศึกษาธิการบอก กศน.ด้วย ให้เฝ้าระวังด้วยเพราะเด็กไม่ได้อยู่ในโรงเรียนไม่ได้อยู่ใน
สถานศึกษา กศน.ต้องดู ทางปกครองเวลาไปคัดเยาวชน ย.อส. ให้ลองดูเด็กกศน. เป็นเป้าหมายหลัก เขาจะเป็นก าลังของเรา 
ไม่ใช่ เอานักเรียนประจ ามาเข้า ย.อส. เพราะเขาไม่มีเวลา แล้วเรื่อง To be number one ปีที่แล้วมีหนังสือสั่งการให้ขยาย
ไปในหมู่บ้านและชุมชนให้อ าเภอรีบด าเนินการ ลองดูการขยายผลจากแหล่งโรงเรียน หรือโรงงานเข้าไปในชุมชนหมู่บ้านได้
ยังไง ปรับใช้บริบทของอ าเภอให้ได้ และเรื่องโลจิสติกส์ ท าไมไม่มีผลการด าเนินงาน ปปส.เคยประชุมไปแล้ว เมื่อมีการ
ประชุมแล้วจะต้องมีผลการปฏิบัติด้วย เป้าหมายในกลุ่มโลจิสติกส์ให้หาเป้าและชี้เป้าให้เขาว่าควรจะด าเนินการเมื่อไหร่ 
ขอให้ ปปส.มีผลการปฏิบัติ เพราะ ปปส.คือเจ้าภาพทางโลจิสติกส์ ขอสอบถามอนุระดับจังหวัด  ปปส.หรือส านักงานจังหวัด
เป็นเจ้าภาพ หรือเลขา เห็นบอกมีเลขาร่วม ท างานให้ชัดเจน พรุ่งนี้คณะอนุกรรมการระดับกระทรวงจะมาตรวจ ปปส.ไม่ต้อง
มีเลขามาร่วมได้ไหม ปปส.รับเองเลยไม่ต้องมีค าสั่งส่วนกลาง เราปรับเองให้เข้ากับงานเลย ลองประสานกับทางปกครองให้
เขาช่วยท าตามตามบริบทของจังหวัดในความเป็นจริง การตรวจติดตามก าหนดเป้าหมายด้วยว่าจะเอา  อ าเภอไหน จะเอา
เรื่องอะไรก าหนดเลย เช่น เรื่องยาเสพติดทั่วไป, ฝิ่น หรือจะเอาบริบทที่ประสบความส าเร็จจะได้เอาไปเปรียบเทียบกับอ าเภอ
ที่ไม่ได้ประสบความส าเร็จ เอาไปเปรียบเทียบจะได้ทราบถึงตัวชี้วัด ส่วนเรื่องการบริหารงบประมาณมันล่าช้ามาก                 
รีบด าเนินการด้วย งบพัฒนาจังหวัดพ่ึงออก ต้องใช้งบเก่าให้หมดก่อน แต่ว่างบพัฒนาจังหวัดที่ขอมามีความจ าเป็นก็รีบใช้          
ให้เอาตามปริมาณงาน หรือความเร่งด่วนของงานที่ต้องรีบด าเนินการถ้าไม่พอจะได้น าเรียนท่านผู้ว่า เพ่ือขอใหม่งบพัฒนา
จังหวัดก็มีเงินส ารองอยู่แล้วรีบเบิกจ่ายด้วย 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ในส่วนของเป้าปีนี้ในเรื่องของการบ าบัด จะมีการน าร่องในเรื่องของการบ าบัดโดยชุมชน
เป็นศูนย์กลาง เพราะชุมชนยังไม่มีการเคลียร์พ้ืนที่หรือไม่มีการดูแลเป็นอย่างดีเด็กก็จะมีโอกาสมาเสพซ้ า ฉะนั้น จึงมีการ
เสนอโมเดลเข้าไปอยากให้ชุมชนช่วยกันดูแล แต่ไม่ได้ให้ชุมชนบ าบัด การบ าบัดชุมชนเป็นศูนย์กลาง ปีนี้เชียงใหม่มี ๕๐ ราย 
ซึ่งมีพ้ืนที่และต าบลระบุมาเรียบร้อยแล้ว และ ปปส.ได้จัดประชุมเตรียมความพร้อม โดยเชิญส านักงานสาธารณะสุขจังหวัด
ศอ.ปส.จ.ชม. ปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบอ าเภอนั้น สาธารณสุขอ าเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ผู้น าในต าบล                
มาประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อม ซึ่งมีวิทยากรเป็น โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จะมีการด าเนินการน าร่องในพ้ืนที่นี้ และจะมีการ
ก ากับติดตาม ถ้ามีผลเป็นรูปธรรมต่างๆในอนาคตจะมีการขยายค าว่าการบ าบัดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลางเพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่
เป้าหมาย ๕๐ คน 
ประธาน    ให้ ปปส. ประสานกับกระทรวงเดียวกันด้วย ใช้ยุติธรรมชุมชน เพราะมันจะมีทุกต าบล 
ปปส. รับไปประสานกับยุติธรรมชุมชน ในนั้นจะมีทุกหน่วยงานที่เป็นอาสาของชาวบ้าน ทั้ง ตม.จิตอาสา และอาสาแรงงาน 
จะได้ทราบว่าสิทธิประโยชน์จากรัฐบาลที่ให้เขาเป็นยังไง ส่วนใหญ่จะมอบให้กับอาสาซึ่งเป็นคนในชุมชนนั้น แต่เอาชุมชน
บ าบัดจริงๆ ไม่ต้องใช้เจ้าหน้าที่รัฐประสานงานกับยุติธรรมชุมชน ให้ป้องกันจังหวัดประสานกับ กม.ด้วย ฝ่ายปกครองถ้าลงใน
พ้ืนที่ให้ใช้กลไกของ กม.เป็นหลัก ร่วมกับยุติธรรมชุมชน ลองประสานกันว่าจะท ามาในรูปแบบไหน เห็นด้วยที่ว่าใช้ชุมชน
บ าบัด แต่ให้ เจ้าหน้ารัฐเข้าไปเกี่ยวข้องน้อยที่สุดใช้เจ้าหน้าที่ท่ีมีเครื่องแบบน้อยที่สุด หน่วยต่างๆ ที่มีสถานที่ตั้งระดับจังหวัด 
เวลาจะเผยแพร่งานก็ให้ใช้ยุติธรรมชุมชน ยุติธรรมต าบล ยุติธรรมต าบล คือ คณะกรรมการหมู่บ้าน ฝากปลัดอ าเภอ 
นายอ าเภอ ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ด้วย และฟ้ืนฟูกฎหมาย เพราะมันสามารถสอนได้หลายอย่าง เช่น การมีส่วนร่วมการ
รับผิดชอบร่วมกัน การท างานเป็นทีม สิ่งนี้สามารถสะท้อนถึงพ้ืนฐานในความเป็นชาติด้วย ประเทศชาติจะต้องรับผิดชอบ
ร่วมกันมันคือหลักประชาธิปไตยพ้ืนฐาน 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูยาเสพติด (ศป.ปส.อ.อมก๋อย) 
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.อมก๋อย    ชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ าเภออมก๋อย ได้จัดท าแบบเสนอโครงการส าหรับ        
ผู้ขอรับเงินอุดหนุนเพ่ือขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจากส านักงาน ปปส. ภ.5 ในการช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในเรื่องทุนประกอบอาชีพ จ านวน 60 ราย  
 มติคณะกรรมการ ศป.ปส.อ.อมก๋อย เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 เห็นชอบให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดรักษาและประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในเรื่องทุนประกอบอาชีพ จ านวน 60 รายดังกล่าว และให้น าเสนอโครงการฯ 
เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก ศอ.ปส.จ.ชม. และ ส านักงาน ปปส. ภ.5 ต่อไป 
 เรื่องการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด การน าเสนอมีทั้งหมด ๖ กรอบ ในด้านของการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะเรื่องฝิ่น หลักการและเหตุผล คือ อ.อมก๋อยได้เป็นพ้ืนที่พิเศษตามค าสั่ง ศ.ป.ศ.ที่ ๒๓/๒๕๕๕ 
เรื่อง การปฏิบัติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดดั่งน้ าหลิน เป็นการท างานบูรณาการร่วมกันระหว่าหน่วยงานในพ้ืนที่ ทั้งทาง
ส านักงาน ปปส.ภาค๕ ศูนย์อ านวยการแก้ไขความมั่นคงพ้ืนที่ อ.อมก๋อย ทาง สภ.อมก๋อย สภ.แม่ตือ กองร้อยทหารกลาง 
ศป.ปส.อ.อมก๋อย และส่วนราชการในพ้ืนที่ เนื่องจาก อ.อมก๋อยเป็นพ้ืนที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นปัญหา         
มายาวนาน จึงได้มีการบูรณาการในพ้ืนที่ โดยการให้ประชาชนผู้น าท้องที่ท้องถิ่น เข้าตัดท าลายในพื้นที่ และติดตามผู้ที่เข้ารับ
การบ าบัด โดยการให้รับยาเมทาโดน และการบ าบัดโดยใช้จิตวิญญาณ 
 จากเป้าหมายได้มีการแบ่งเป็นต าบล เพื่อบูรณาการ และได้มีการเจาะลงไปในแต่ละหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนัก
ในเรื่องของการลดปัญหาพื้นที่ฝิ่น และพ้ืนที่ของตัวเองในชุมชน โดยใช้มาตรการการมีส่วนร่วม การส ารวจจากในพ้ืนที่ในการ
ค้นหาผู้ติดฝิ่นเพื่อเข้าสู่ระบบการบ าบัด 
 การก าหนดตัวชี้วัดเป้าหมายหมู่บ้านที่มีการลักอบปลูกฝิ่น รวมทั้งการค้นหาและการแต่งตั้งทีมทั้งในระดับหมู่บ้ าน 
และระดับต าบล ในการค้นหาผู้ที่สมัครใจเข้ารับการบ าบัดพร้อมเข้าสู่ระบบ เพ่ือด าเนินการในเรื่องการส่งเสริมอาชีพต่อไป 
ผลการติดตามที่ผ่านมาของผู้ที่เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟูและผู้เสพ โดยเฉพาะเรื่องฝิ่น ต่อไปเป็นจ านวนของผู้เสพที่เข้าสู่ระบบ
ของศูนย์คัดกรองของ อ.อมก๋อย มีทั้งหมด ๑,๔๖๗ ราย แบ่งเป็นในส่วนของจิตวิญญาณ ๓๕๐ ราย รับยาเมทาโดนที่เลิกฝิ่น
ได้แล้วและคืนสมุดการติดตามให้กับทางศูนย์คัดกรองของ อ.อมก๋อย มีจ านวนทั้งหมด ๑๙๙ ราย  
 ตอนนี้มีทุนที่ประกอบอาชีพทางส านักงาน ปปส.ภาค๕ และหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริมสนับสุนน จ านวน 
๖๗ ราย ในห้วงปีที่ผ่านมา และในปัจจุบันได้มีการติดตาม และขอรับการสนับสนุนในด้านทุนประกอบอาชีพอย่างต่อเนื่อง 
ต่อไปเริ่มโดยการคัดแยกพิจารณาตามอัตราส่วนของผู้ที่สามารถเสพฝิ่นเข้าสู่ระบบการบ าบัดแบบสมัครใจ แยกเป็นรายต าบล 
รวมทั้งสิ้น ๑๙๙ คน ได้มีการแบ่งโควตาออกเป็น ๖๐ ทุน ตามอัตราส่วนของผู้ที่สามารถเลิกฝิ่นได้เยอะที่สุดจะเป็นที่ต าบล 
นาเกียน จ านวน ๒๖ ราย การด าเนินการเริ่มจากการพิจารณาดึงข้อมูลจากชุมชนในระดับหมู่บ้านของผู้ที่สมัครใจในการเข้า
รับการบ าบัดและส่งเสริมอาชีพต่อไป และได้มีการจัดประชุมในระดับหมู่ บ้าน โดยใช้กลไกของมาตรการหมู่บ้าน โดยมี
ผู้ใหญ่บ้านและ สบต. เข้าร่วมในการพิจารณาในส่วนของทุนระดับหมู่บ้าน  
 หลังจากทางหมู่บ้านได้คัดเลือกผู้ที่เข้าเกณฑ์หลักการในการเลิกฝิ่น และพร้อมที่จะได้รับการส่งเสริมอาชีพ และได้มี
ค าสั่งการจัดตั้งทีมต าบล และร่วมกันพิจารณาจ านวนผู้ที่จะมีสิทธิ์ขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพแยกเป็นรายต าบล  
ต.ยางเปียง,ต.สบโขง,ต.อมก๋อย วันที่ ๑๗ มกคราคม ที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดประชุมของคณะท างาน ศอ.ปส.อ.อมก๋อย ก็ได้มี
มติเห็นชอบในเรื่องของการเสนอรับการช่วยเหลือขอรับทุนประกอบอาชีพจ านวนทั้งหมด ๖๐ ราย จ านวนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท เพ่ือที่จะเสนอต่อ ศอ.ปส.จ.ชม. และส านักงาน ปปส.ภาค๕ เพ่ือที่จะพิจารณา
ต่อไป กลไกในการติดตามจะแบ่งเป็น ๖ ครั้ง ในการติดตามทุกเดือน เพ่ือจะให้ผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพสามารถ          
สร้างอาชีพได้ด้วยตนเอง และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด กลไกในการติดตามระดับต าบลจะแบ่งเป็น ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑  
เริ่มเดือน พฤษภาคม ครั้งที่ ๒ เดือน สิงหาคม เช่นเดียวกับระดับต าบล 
 ปัจจัยที่ช่วยในเรื่องของการดึงข้อมูล คือ การจัดระบบฐานข้อมูลใหม่ และในส่วนของทางภาคประชาชนขอให้ทราบ
ถึงการมีส่วนร่วมในเรื่องของการดึงข้อมูลผู้ที่เสพฝิ่นเข้าสู่ระบบ เพ่ือที่จะได้รับการส่งเสริมอาชีพต่อไป 
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ประธาน    อยากเลือกให้เป็นอมก๋อยโมเดล จะได้เป็นตัวอย่างให้แก่อ าเภออ่ืนๆ คือมี ขั้นตอน มี
กระบวนการชัดเจน สถาบันส ารวจฯและอ. อมก๋อย ลองเขียนเปรียบเทียบเป็น Paper ที่จะน าเสนอในข่าว ปปส. ตัวเลข 
๑,๓๐๐,๐๐๐ ผมว่ามันน่าลงทุน มันน่าจะเป็นโมเดลที่ปรับใช้ในอ าเภออ่ืนๆได้ สถาบันลองเปรียบเทียบสถานการณ์ฝิ่นขอ
งอมก๋อย 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 จริงๆตัวนี้เป็นทุนประกอบอาชีพ เริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ โดยเริ่มการสนับสนุนให้กับพ้ืนที่       
เป็นนโยบายทั้งประเทศในการด าเนินการ ซึ่งท ามาเป็นปีที่ ๔ ในปี ๒๕๖๒ กระบวนการขั้นตอนเริ่มเข้มข้นขึ้น เพราะครั้งแรก
ให้ไปเยอะมาก ปรากฏว่าทุนเราสูญเสีย คือ มีการรับทุนไปแล้วหาย ปีที่ผ่านมาเริ่มดีขึ้นแต่ว่าจ านวนลดลงเรื่อยๆ เพราะ ว่า
ความเข้มของหลักเกณฑ์ต่างๆในการท างาน เพราะปีแรกบางคนที่เขาท าอะไรไม่เป็นไม่มีใบประกอบอาชีพไม่มีใบวิชาชีพ 
เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงหมู ด้วยความที่เราไม่รู้ เราก็อนุมัติหมู เขาก็เลี้ยงจนโตที่สามารถขยายพันธ์ได้ แต่ปรากฏว่าเขตในเทศบาล 
เขตในท้องที่นั้นในเรื่องของสุขภิบาลบอกว่าเลี้ยงไม่ได้ เพราะว่าสร้างปัญหาให้ชุมชน เลยต้องขายหมูยกเล้า และหาเปลี่ยน
อาชีพ บางคนก็ไม่ท า อยากให้อมก๋อยและอ าเภออ่ืนๆ วิเคราะห์เพ่ิม โดยการวิเคราะห์อาชีพว่าเขาจะมีโอกาสอยู่ต่อได้ ขอให้
อ าเภออมก๋อยวิเคราะห์เพ่ิม และยืนยันคอนเฟิร์มมา เพราะยังไง ปปส.  ต้องให้วิเคราะห์เพ่ิมอยู่แล้ว ปีที่แล้ว ปปส. จ้าง
องค์กรให้ติดตามจริงๆ เลย เช่น การเลี้ยงวัว แล้ววัวหาย ปปส.จะต้องตามวัว เพราะห้ามสลับเปลี่ยนกับวัวตัวอ่ืน 
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.อมก๋อย ในส่วนของการขอทุน ๖๐ ทุน เพ่ือประกอบอาชีพ ในปีที่แล้วอมก๋อยได้รับ ๕ ทุน ๔ ราย    
ที่ได้รับทุนไป และก็ได้รับเสียงตอบรับกลับมา ทั้งในตัวของผู้ได้รับทุนเอง และตัวของผู้อยู่ในระหว่างการบ าบัดเพ่ือรอการ
ช่วยเหลือก็ให้การตอบรับกลับมาดีแล้วก็อยากจะได้รับทุนในส่วนตรงนี้ด้วย ส่วนของรายที่ตัดผมเนื่องจากตอนแรกเขาติดฝิ่น 
หลังจากที่เขาเลิกฝิ่นได้ ก็เปลี่ยนจากฝิ่นเป็นเหล้าแทนตอนนี้อยู่ในช่วงเข้ารับการบ าบัดอยู่ที่โรงพยาบาล ให้ความช่วยเหลือ
ทุกทาง ส่วนในเรื่องของทุนประกอบอาชีพจากที่ได้รับค าแนะน ากับทาง ปปส. ก็พิจารณาจากในพ้ืนที่ ส่วนใหญ่ในพ้ืนที่ของ 
อ.อมก๋อย จะประกอบอาชีพ ข้าว ไร่ และปศุสัตว์ โดยการเลี้ยงวัว และโคพ้ืนเมือง ในปีที่แล้วติดในเรื่องของหลักเกณฑ์        
คือ หลักเกณฑ์ปศุสัตว์โคไม่ได้รับการอนุมัติ แต่ในปีนี้เปิดกว้างในหลักเกณฑ์ที่ผู้ขอรับทุนสามารถเลี้ยงวัวเลี้ยงโคได้ ซึ่งตรงกับ
สภาพแวดล้อมของอ าเภออมก๋อยที่มีการศึกษาเรื่องของโคพ้ืนเมืองเยอะ ผู้ขอทุน ๖๐ ราย ขอเป็นเรื่องของวัวพ้ืนเมือง 
ประมาณ ๕๐ ราย ซึ่งในส่วนนี้คณะกรรมการในระดับต าบลและอ าเภอ เมื่อวานทาง ผอ.ปปส.ภาค ๕  ได้ลงพ้ืนที่ได้น าเสนอ
ให้ท่านได้ทราบแล้วในเรื่องของการติดตาม ในเรื่องของทุนประกอบอาชีพท่านก็ได้เห็นชอบมีความคิดเห็นตรงกันในเรื่องของ
การเลี้ยงโคในพ้ืนที่ของสภาพพ้ืนที่ของอ าเภออมก๋อยก็สอดคล้องกันและจะน าเรียนในที่ประชุมอ าเภออีกครั้ง เพ่ือยืนยัน
กลับมาอีกครั้ง เพ่ือให้เห็นถึงความเหมาะสมในการขอทุน ๖๐ รายตามค าแนะน าของทาง ปปส.ภาค ๕ 
ประธาน   ไม่อยากให้เสียเวลาย้อนไปย้อนมา ให้เอา ๖๐ ราย มาวิเคราะห์ความเป็นไปได้แบบ ปปส.ภาค๕ 
เห็นชอบในหลักการ ขออนุมัติในหลักการ แต่ต้องน า ๖๐ รายมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้กับ ปปส.ภาค๕  วิเคราะห์ให้เห็นถึง
คุณค่า ถ้า ๖๐ ราย ผ่านทั้งหมดมันจะเป็นตัวอย่างแรกท าให้มันเข้มแข็ง และวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ลองดูเอาผล
ความส าคัญของการลดปริมาตรการผลิตฝิ่นในอมก๋อย มันเป็นความทุ่มเทของกองทัพน้อย และอ าเภอ เพ่ือยืนยันการท างาน 
เป็นพ้ืนที่ตัวอย่าง และสถาปนาความยั่งยืนให้เกิดโดยการส่งเสริมอาชีพผู้ที่ผ่านการบ าบัดแสงให้ลองดูอาชีพที่เหมาะกับเขา 
ให้ท า Paper พิสูจน์ความส าเร็จท าอะไรให้มันครบวงจรการให้ทุนมันต้องติดตามผลให้ครบวงจร แต่ต้องดูความเป็นไปได้ 
หรือการปรับเปลี่ยนของทั้ง ๖๐ ราย อยากให้เป็นโมเดล 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ส่วนที่บอกว่าเลี้ยงวัวค่อนข้างเยอะก็เป็นในบริบทพ้ืนที่ ข้อปฏิบัติก็คือ การซื้อวัวอย่าง
น้อย ๒ ตัว ตัวผู้กับตัวเมีย คืออยากให้มันขยายพันธ์เพ่ิมขึ้น แต่เราเจอเหตุการณ์ คือ ปศุสัตว์ โทรมาบอกว่าคนเลี้ยงเขาไม่รู้
วิธีการผสมพันธ์ ผสมเทียมต่างๆเพ่ือให้มีคุณภาพ เลยอยากให้ทางอมก๋อยเมื่อได้รับงบมาอยากให้จัดอบรมให้ความรู้กับผู้ที่จะ
เลี้ยงเพราะเขาต้องมีทักษะในการเลี้ยงด้วย 
ประธาน   ท าให้ครบวงจรเลย เสนอ Paper มาให้จังหวัด จังหวัดท าไปถึง ปปส.ภาค๕ เอาให้เป็นหลักการ      
ในมติที่ประชุม สถาบันส ารวจให้ช่วยในเรื่อง Paper ด้วย แจ้งให้จังหวัดน าเสนอกับ ปปส. ผ่าน ปปส.ภาค ๕ จะได้เป็น
หลักการ 
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ระเบียบวาระท่ี   ๖ นโยบายและข้อสังการประธานการประชุม 
ประธาน   เรื่องยาเสพติดเป็นปัจจัยภายนอก ต้องอาศัยความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอาศัยในเรื่องดุลอ านาจ
ทางการเมืองในนอกประเทศ ท าไมมันผลิตได้เราก็มีหน้าที่ป้องกันและปราบปราม บ าบัด แต่ปัจจัยภายในเรื่องฝิ่นเห็นอยู่ว่า
มันเกิดในประเทศ สิ่งนี้เป็นการวัดว่าพวกเราเอาใจใส่แค่ไหน และให้ช่วยกันท างานเป็นทีม 
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