
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
ครั้งท่ี 9/๒๕๕8 

วนัพฤหัสบดทีี่  24  กันยายน  ๒๕๕8  เวลา 13.๐๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

**************************** 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นายชนะ แพงพิบูลย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม 

2. นายพิภพ ชํานิวิกัยพงศ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
3. นางรัชนี กันทะส ี   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง 
4. นายสมชัย บรรจง   แทน อัยการจังหวัดเชียงใหม 
5. พ.ต.อ.ยุทธชัย พัวประเสริฐ  แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 
6. นางสาวสุกันยา ใหญวงค  แทน ผอ.สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 
7. พ.ท.อนุวัช ปญญานันท  แทน ผูบัญชาการกองกําลังผาเมอืง 
8. ร.ต.พันธศักดิ์ แสงสรอย  แทน ผูบังคับการกองพันสัตวตางคายตากสิน 
9. พ.ต.ท.ผดุงเกียรติ ปณฑรนนทกะ  แทน ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
10. ร.ต.ท.เสรี เฟองสีใหม  แทน ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 
11. พ.ต.ท.บุญมี เขมแข็งบุญ  แทน ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ 
12. ร.ต.อ.ธิติวัฒน ชาญชัยจิรโรจน ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5 
13. นายสุรพัฒน โพธิ์แสน  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2 
14. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 
15. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
16. นางสุทธิพร ศรีฤทธิสกุล  แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 
17. น.ส.นลินี ณ เชียงใหม  แทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 
18. นางพิมพนิศา หงสรัตน  แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
19. น.ส.เบญญทิพย วงคเรือน   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 
20. นายดําริ เอี่ยมประดิษฐ  แทน สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม 
21. นางพิสมัย ศรีตระกูล   แทน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม 
22. นายธวัชชัย วัฒนะโชติ  แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม 
23. นางสาวพรรทะนีย พิพัฒนนุกุล แทน ขนสงจังหวัดเชียงใหม  
24. นายอวยชัย ศรีตระกูล  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 
25. นางสุพรรณีคํา ทองคํา  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 
26. นางฉัตรชฎา อํานา   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 
27. นายเดช อนากาศ   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 
28. นายสุพจน เจริญทรัพย  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 
29. นางสาวรักษมณี ฉายวัฒนา แทน ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตาม

อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม  
30. นายสยมภู  อะโน แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม 
31. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม 
32. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 
33. นายพูนพล วงศสงคราม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 
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34. นายวิทยา ฉุยกลัด   แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 
35. นางสาวศิริณา สมนึก   แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม 
36. นายวิศุทธ แตงทอง   แทน ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม 
37. นายวันชัย มีสุนทร   ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 
38. นางณัฐธยาน ศีสุวรรณ  แทน เกษตรจังหวัดเชียงใหม 
39. นายภูวเดช มหาวันแจม  แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม 
40. นายพิชิต จันตะคาด   แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 
41. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย  แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 
42. นางมณทิรา เมธา   แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
43. นายยศพัทธ พิมพชารี  แทน ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม 
44. นางสุดารักษ กระจาง  แทน ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม 
45. นายอาจินทร อินจันทร  แทน ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม 
46. นางรุงอรุณ ฤาชัย   แทน ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค 
47. น.ส.พิมลกัลย เดชะวัย  แทน ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม 
48. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
49. นายพิรุณ  ฟองมณี   แทน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม 
50. นายนรินทร หลวงเปา  แทน นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
51. นายสุรพงค บัญตันมอย  แทน นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา 
52. นายพิสิษฐ กสิกรณ   แทน นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ  
53. นายนวพร แสงหนุม   แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
54. นายธํารงศักดิ์ ยาดี   แทน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 
55. นายอภิวัชร  กลีบจําป  แทน แทน นายอําเภอฝาง 
56. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ  แทน นายอําเภอแมริม 
57. นายมีชัย  จันทรกระจาง  แทน นายอําเภอสารภี  
58. น.ส.วรัณญา เมธีรัตนาพิพัฒน  แทน นายอําเภอสันทราย 
56. นายสมาน เสตะพันธ   แทน นายอําเภอสันกําแพง 
57. นางวราภา พวงชมภ ู  แทน นายอําเภอแมแตง    
58. นายอานนท ดายดอก  แทน นายอําเภอเชียงดาว 
59. นายธวัฒน จิตตกาวิน  แทน นายอําเภอพราว 
60. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  แทน นายอําเภอแมอาย 
61. นายทรงศกัดิ์ มาอู   แทน นายอําเภอหางดง 
62. นายอํานาจ มหายนต   แทน นายอําเภอสันปาตอง 
63. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์  แทน นายอําเภอจอมทอง 
64. นายนรภัทร ธนะขวาง  แทน นายอําเภอแมแจม  
65. นางวิมลรัตน  หลอดเข็ม  แทน นายอําเภอสะเมิง 
66. นายนรินทรชัย เลื่อมใจหาญ  แทน นายอําเภออมกอย 
67. นายนพรัตน จันทะอินทร  แทน นายอําเภอฮอด 
68. วาที่ ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง แทน นายอําเภอดอยเตา 
69. น.ส.นิยมล ยาวินัง   แทน นายอําเภอแมวาง 
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70. นายแสวง กาศรีวิชัย   แทน นายอําเภอไชยปราการ 
71. นายพลพันธ แชมชอย  แทน นายอําเภอแมออน 
72. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล   แทน นายอําเภอดอยหลอ 
73. นายวรากร พาจรทิศ   แทน นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
74. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ 
75. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ  จาจังหวัดเชียงใหม 
76. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม 
77. นายนพพล  กันธรรม   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
78. นายนพ มีทองคํา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
79. นางสาวศิริพร  ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
80. นางสาวนพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
81. นางสาวรัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
82. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                      
83. นายภาณุมาศ ตันโต   MCOT 
84. ร.ต.ต.ขรรคชัย เนตรวงค  บก.ตชด.ภาค 3 
85. สิบเอกกชกร พุทธสอน  จพง.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย อบจ.ชม. 
86. นายนราภิวัฒน มากทรัพย  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
87. นายสมาน คิดดี แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม 
88. นายวิศิษฐ อนุดวง แทน ผอ.สํานักบริการพื้นที่ปาอนุรักษ 16 
89. นายธนา นวลปลอด แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม 
90. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ ผกก.กลุมงานการจราจร ภ.จว.ชม. 
91. พ.ต.ท.บัณฑิต จิตตภาคภูม ิ แทน ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม 
92. พ.ต.อ.ณธีพัฒน อัครพงศธิติ แทน ผกก.สภ.แมปง 
93. พ.ต.ท.ธงชัย กรรณิกา  แทน ผกก.สภ.ภูพิงค 
94. พ.ต.อ.ธวัชชัย พันธสกุล  แทน ผกก.สภ.ชางเผือก 
95. พ.ต.ต.กฤตมนูสิน สุรินรังษ ี  แทน ผกก.สภ.ฝาง 
96. พ.ต.อ.สิริมล วิสุทธิกุล  แทน ผกก.สถ.ไชยปราการ 
97. พ.ต.ท.นําพล พรหมการัตน  แทน ผกก.สภ.เชียงดาว 
98. พ.ต.ท.สมพงษ ตั้งตัว   แทน ผกก.สภ.พราว 
99. พ.ต.ท.ปยะพล ถ้ําวัตร  แทน ผกก.สภ.แมแตง 
100. พ.ต.ท.ชัชวาล แสงบุญ  แทน ผกก.สภ.แมริม 
101. พ.ต.ท.สาคร สุขภูมิพงศ  แทน ผกก.สภ.สันทราย 
102. พ.ต.ต.อนุสรณ สินธุเทียม  แทน ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด 
103. พ.ต.อ.จีรัฐพัทธ สิตานุรักษ  แทน ผกก.สภ.สันกําแพง 
104. พ.ต.อ.ไพรัช คุมลวนลอม  แทน ผกก.สภ.สารภ ี
105. พ.ต.ท.ภัทรพล เที่ยงชัย  แทน ผกก.สภ.หางดง 
106. พ.ต.ต.วีรพล อุนอารมณ  แทน ผกก.สภ.สันปาตอง 
107. พ.ต.ท.พีรยุทธ ตระกูลพาณิชย แทน ผกก.สภ.จอมทอง 
108. พ.ต.ท.มานิตย จันทนุพงศา  แทน ผกก.สภ.ฮอด 
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109. พ.ต.ท.ชัยชนะ นําชัยโชติ  แทน ผกก.สภ.แมแจม  
110. พ.ต.ท.จิรพงศ สุรวิชัย  แทน ผกก.สภ.แมอาย    
111. พ.ต.ท.สกานต ใจจันทร  แทน ผกก.สภ.ดอยหลอ 
112. พ.ต.ท.จิระพงษ รุจิรานุรักษ  แทน ผกก.สภ.แมวาง 
113. พ.ต.ท.คงศักดิ์ พันพอน  แทน ผกก.สภ.ดอยเตา 
114. พ.ต.ท.อุดม อุดมวงษ  แทน ผกก.สภ.อมกอย 
115. พ.ต.ท.คําแสน ทาวเปง  แทน ผกก.สภ.สะเมิง 
116. พ.ต.ท.มนตรี ไกลถิ่น  แทน ผกก.สภ.เวียงแหง 
117. พ.ต.ท.สุเทพ จิโน     แทน ผกก.สภ.แมออน 
118. ร.ต.ต.พงศศักดิ์ พรหมมินตร  แทน ผกก.สภ.หนองตอง 
119. พ.ต.อ.ปภาณ สุจินดา  แทน ผกก.สภ.บอหลวง 
120. พ.ต.ท.นิวัต จอมใจ   แทน ผกก.สภ.แมแฝก 
121. พ.ต.ท.วชิระ แพงไทสง  แทน ผกก.สภ.นาหวาย 
122. พ.ต.ท.เกศ สมมาน   แทน ผกก.สภ.แมกา 
123. พ.ต.ท.ธัชชัย อรุณทิพยไพฑูรย  แทน สวญ.สภ.กัลยาณิวัฒนา 
124. พ.ต.ท.ทรงวุฒิ พูนนิลรัตน  สวญ.สภ.ปาแป 
125. พ.ต.ต.จิรภาส ศักดิ์สูง  แทน สวญ.สภ.โหลงขอด 
126. พ.ต.ท. ชวลิต หนอคํา  สวญ.สภ.แมตื่น  
127. พ.ต.ท.ทัศนย ศรีจันทร  สว.สภ.แมโปง 
128. นายจรัล มานโทก ุ   แทน พาณิชยจังหวัดเชียงใหม 
129. นางรุจิรา ชมภูพาน   แทน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 
130. พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ ยะกลิ้ง   สว.ฝอ.ภ.จว.เชียงใหม 

เริ่มประชุม  เวลา  13.0๐ น. 

ประธานฯ เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 9/๒๕๕8  

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ ทานผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ติด
ราชการ ไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ จึงไดมอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัด (นายชนะ แพงพิบูลย) 
เปนประธานการประชุม  

   การมอบใบรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ (มยส.)  รอง ผวจ.ชม. มอบใบรับรองมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ (มยส.) โดยสํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม จํานวน 8 แหง ไดแก 

1. บริษัท ไซแอม โทแบคโค เอกซปอรต คอรปอเรชั่น จํากัด 
2. บริษัท ภัทรอุดร จํากัด 
3. บริษัท ดอยคําผลิตภัณฑอาหาร จํากัด 
4. บริษัท นอรทเวฟ จํากัด 
5. หางหุนสวนจํากัด อิสริยะผล 
6. บริษัท ซีอาร เชียงใหม (ประเทศไทย) จํากัด 
7. บริษัท สรรพสินคาเซ็นทรัล จํากัด สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม 
8. บริษัท ซีอารซี ไทวัสดุ จํากัด สาขาเชียงใหม แอรพอรต 
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       1.2 เรื่องที่ฝายเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

   1.2.1 โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) 
 คําสั่งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ที่ 5/2558             

เรื่อง โครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (Campus Safety Zone) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2558              
เพื่อดําเนินการจัดระเบียบสังคมรอบบริเวณสถานศึกษาในระดับอุดมศึกษา หรืออาชีวศึกษา ในระยะหาง           
1 กิโลเมตร โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ไดกําหนดสถานศึกษาเปาหมายคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม    
   ศอ.ปส.จ.ชม. ไดดําเนินการจัดทํารางคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานชุดปฏิบัติการ
ควบคุมการจัดระเบียบสังคมจังหวัดเชียงใหม โดยมีรองผูวาราชการจังหวัด (กลุมภารกิจดานความมั่นคง)           
เปนประธาน รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัด เปนคณะทํางานและเลขานุการ โดยไดประชุมหารือ                      
เมื่อวันที่  25 ส.ค. 2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ชั้น 2                
อาคารอํานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม สรุปสาระสําคัญดังนี้ 
   1. เปาหมายและแนวทางในการควบคุมและจัดระเบียบสังคม  
       1.1 ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ประชุมเห็นชอบให 
ตํารวจภูธรจังหวัด เปนเจาภาพหลัก 
       1.2 หอพัก ที่ประชุมเห็นชอบใหทองถิ่นจังหวัด เปนเจาภาพหลัก 
       1.3 สถานบริการ/สถานบันเทิง ที่ประชุมเห็นชอบใหที่ทําการปกครอง
จังหวัด เปนเจาภาพหลัก 
           1.4 รานเกม/อินเตอรเน็ต รานคาราโอเกะ  ที่ประชุมเห็นชอบใหสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด เปนเจาภาพหลัก 
           1.5 ดานการปองกันและปราบปรามการพนัน ที่ประชุมเห็นชอบให 
ตํารวจภูธรจังหวัด เปนเจาภาพหลัก 
       1.6 ดานการปองกันการจําหนายสุรา ยาดอง เหลาปน และการใหบริการ
สูบบารากุ  ที่ประชุมเห็นชอบใหสรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม  เปนเจาภาพหลัก 

  1.7 ควบคุมความประพฤติของนักเรียน/นักศึกษา ให เหมาะสม              
ที่ประชุมเห็นชอบใหฝายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม  เปนเจาภาพหลัก 

  2. การมอบหมายภารกิจในการกําหนดแผนที่ใหครอบคลุมพื้นที่ 1 กม.            
จากรั้วมหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยใหมหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนผูสํารวจขอมูลใหแลวเสร็จภายใน 1 สัปดาห               
แลวสงระวางแผนที่ให อปท. เจาของพื้นที่ ระบุชื่อผูประกอบการตามที่ไดจัดเก็บภาษี สงให ศอ.ปส.จ.ชม.             
เพื่อแจงผูประกอบการและคณะทํางานชุดปฏิบัติการจังหวัดในการกําหนดวันประชุมชี้แจงและจัดทําบันทึก
ขอตกลง (MOU) 

ระเบียบวาระที่ ๒  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 8/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558   

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอยจังหวัดเชียงใหม ครั้งท่ี 8/2558 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8/๒๕๕8 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ  
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ระเบียบวาระที ่4.๑ รายงานวิเคราะหสถานภาพการเกิดอาชญากรรม (ภ.จว.ชม.) 
ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม      รายงานสถติิคดีอาญา 4 กลุม ดังนี้ 
 1. คดีประทุษรายตอชีวิตรางกายเพศ  รับแจง 18 คดี  จับกุม 13 ราย รอยละ 61.29  
 2. คดปีระทุษรายตอทรัพย  รับแจง 203 คดี   จับกุม 62 ราย รอยละ 27.83  
 3. คดีความผิดพิเศษ   รับแจง  85 คดี    จับกุม 30 ราย รอยละ 56.67  
 4. คดทีีร่ัฐเปนผูเสียหาย   รับแจง  727 ราย  จับกุม 824 คน รอยละ 212 

คดีอุกฉกรรจสะเทือนขวัญและคดีที่นาสนใจของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม เดือนกันยายน  ๒๕๕๘ 

๑.“ ฆาผูอื่นโดยเจตนา ” 
  ทองที่เกิดเหตุ  สภ.แมอาย  จว.เชียงใหม  เมื่อวันที่  ๔ กันยายน  ๒๕๕๘   เวลาประมาณ  ๒๓.๐๐ น. 
บริเวณที่เกิดเหตุ  ถนนในหมูบานวังดิน  หมู ๖  ต.แมนาวาง  อ.แมอาย  จว.เชียงใหม       
          ผูเสียหาย/ผูตาย  นายธีรศักดิ์  ยาโกะ อายุ ๓๒ ป สัญชาติไทย  ที่อยู บานเลขที่ ๒๗๕  หมู ๑๒        
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม  
          ผูตองหา/คนราย  นายศุภชัย  แอตุ  สัญชาติไทย  ที่อยูบานเลขที่ ๘๗   หมู ๖  ต.แมนาวาง  อ.แมอาย  
จว.เชียงใหม   
          ของกลาง  อาวุธปนไมทราบชนิดและขนาด ตามวันเวลาเกิดเหตุ ทั้งสองไดนั่งดื่มสุราดวยกันในหมูบาน
ดังกลาว และมีการทะเลาะกัน จากนั้นไดแยกยายกันไปโดยนายธีรศักดิ์ฯ ผูตายไดขับรถจักรยานยนตกลับมาถึง
หนาบานและขณะเดียวกันกับที่ นายศุภชัยฯ คนรายไดตามมาถึง จึงใชอาวุธปนยิงจนถึงความตายในที่เกิดเหตุ 
แลวหลบหนีไป พนักงานสอบสวน ผูบังคับบัญชาพรอมแพทยเวร รวมตรวจที่เกิดเหตุและจะไดติดตามจับกุม
คนรายมาดําเนินคดีตอไป 

๒. “ ชิงทรัพยโดยมีอาวุธมีด ” 
        ทองที่เกิดเหตุ  สภ.เมือง เชียงใหม  เมื่อวันที่  ๑๐ กันยายน  ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๑๐.๔๕ น. 
บริเวณที่เกิดเหตุ หองพักเลขที่ ๑๐ หอพักนองโบร เลขที่ ๘๒  หมู ๒ ต.ปาแดด  อ.เมือง  จว.เชียงใหม  
         ผูเสียหาย นางคํา  ออง   อายุ ๑๖  ป   สัญชาติ ไทยใหญ  ที่อยู บานเลขที่ ๘๒  หมู ๒  ต.ปาแดด     
อ.เมือง  จว.เชียงใหม  
        ผูตองหา/คนราย  เปนชายจํานวน ๑ คน  ยังไมทราบตัว     
        ทรัพยสินเสียหาย  เงินสดประมาณ ๒,๐๐๐ บาท 
          ตามวันเวลาเกิดเหตุ ขณะที่ผูเสียหายไดพักอยูที่หองพักที่เกิดเหตุไดมีผูรายจํานวน ๑ คน ไดเดินเขามาหา
โดยในมือถือมีดมาดวยไดบังคับขมขูผูเสียหายใหสงเงินใหผูเสียหายกลัวจะถูกทํารายจึงไดหยิบถุงใสเงินซึ่งมีเงิน
สดประมาณ ๒,๐๐๐ บาท เมื่อผูรายไดเงินแลวไดหลบหนีไป ผูเสียหายจึงแจงความรองทุกขกับพนักงาน
สอบสวน สภ.เมือง เชียงใหม เพื่อสืบสวนติดตามจับกุมมาดําเนินคดีตอไป 

๓. “ ชิงทรัพยในเวลากลางคืนโดยมีหรือใชอาวุธมีด ”  
       ทองที่เกิดเหตุ  สภ.ชางเผือก อ.เมือง  จว.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๑๗  กันยายน  ๒๕๕๘  เวลาประมาณ 
๒๓.๒๔ น. สถานที่เกิดเหตุ  รานปนยา ๗/๔ ถนนธานินทร ต.ชางเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม ซึ่งเปนรานขายยา
แผนปจจุบัน เปดบริการตั้งแตเวลา ๑๗.๐๐ – ๐๖.๐๐ น.ของวันรุงขึ้น  

ผูเสียหาย  นายบดินทร  เทพรัตน  อายุ ๓๓ ป อยูบานเลขที่ ๗/๔ ถนนธานินทร ต.ชางเผือก อ.เมือง                
จว.เชียงใหม    
           ทรัพยสินเสียหาย  เงินสดจํานวน   ๑,๐๐๐ บาท          
           ผูตองหา/คนราย   จํานวน ๑ คน  เปนชายไมทราบชื่อและที่อยู  
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           ตามวันเกิดเหตุ เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ประมาณ ๐๑.๐๐ น. ไดมี น.ส.ณัฐยา สมวะเวียง 
พนักงานขายของรานที่เกิดเหตุดังกลาวไดมาพบพนักงานสอบสวน แจงวาตามวันเวลาที่เกิดเหตุขณะที่ตนกําลัง
ขายของในรานไดมีคนรายเปนชาย ๑ คนเขามาในรานโดยมีอาวุธมีดในมือพรอมขมขูใหสงเงินให ตนเกิดความ
กลัวจึงหยิบเงินในตะกราใสเงินคนรายเปนเงิน ๑,๐๐๐ บาท เมื่อคนรายไดเงินแลวหลบหนีไป  ตนจึงแจงให 
นายบดินทรฯ เจาของรานซึ่งเปนผูเสียหายทราบ และพากันมารองทุกขตอพนักงานสอบสวน สภ.ชางเผือก 
และพนักงานสอบสวนฯไดรับคํารองทุกข เพื่อสืบสวนติดตามจับกุมคนรายมาดําเนินคดีตอไป  

๔. “ รวมกันชิงทรัพยโดยใชยานพาหนะในการกระทําความผิด ” 
  ทองที่เกิดเหตุ  สภ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ เวลาประมาณ ๐๗.๔๕ น. 
บริเวณที่เกิดเหตุ ถนนในหมูบานทุงกอลาน(ทุงปาคา) - บานขางน้ํา หมู ๑๐ ต.ลวงเหนือ อ.ดอยสะเก็ด              
จว.เชียงใหม            
  ผูเสียหาย  นางอรุณี ขันธจิตร อายุ ๕๒ ป สัญชาติไทย ที่อยูบานเลขที่ ๗๑ หมู ๗ ต.หนองแหยง             
อ.สันทราย จว.เชียงใหม  
       ทรัพยสินที่เสียหาย  

1.สรอยคอทองคําสองสลึง  ราคา  ๑๐,๐๐๐ บาท   
           2.เงินสด จํานวน  ๑,๐๘๐ บาท  
           ๓.โทรศัพทมือถือยี่หอซัมซุง  จํานวน ๑ เครื่อง ราคา ๕,๒๐๐ บาท 
     ผูตองหา/คนราย  
                    1. นายอุทัย ศิริไสว อายุ ๑๘ ป สัญชาติไทย ที่อยู บานเลขที่ ๕๐/๑ หมู ๗ ต.นิคมสราง
ตนเอง อ.เมืองลพบุรี  จว.ลพบุรี  
        ของกลาง   รถจักรยานยนต ไมทราบยี่หอและหมายเลขทะเบียน จํานวน ๑ คัน 

ตามเวลาเกิดเหตุ ขณะที่ผูเสียหายไดขับขี่รถจักรยานยนตไปโดยลําพังเมื่อไปถึงที่เกิดเหตุผูเสียหาย         
ไดจอดรถเพ่ือพูดโทรศัพทกับเพื่อนไดมีคนรายขับขี่รถจักรยานยนตเขามาหาและไดใชมีดจี้บังคับใหสงทรัพยสิน
ใหซึ่งผูเสียหายไดทรัพยสินดังกลาวขางตนใหไป หลังจากไดทรัพยสินไปแลวจึงหลบหนีไป ผูเสียหายจึงแจง
ความรองทุกขกับพนักงานสอบสวนเพื่อติดตามจับกุมคนราย ตอมาเจาหนาที่ตํารวจ สภ.ดอยสะเก็ด ไดสืบสวน
จับกุมคนรายได ๑ คน คือนายอุทัยฯ  

๕. “ รวมกันชิงทรัพยในเวลากลางคืนโดยมีอาวุธ และรวมกันขมขืนกระทําชําเราผูอื่นฯ” 
     ทองที่เกิดเหตุ สภ.ชางเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๕๘  เวลาประมาณ 
๑๙.๓๐ น. บริเวณที่เกิดเหตุ โรงแรมวีนัส หองพักท่ี ๓๐๔ ต.ชางเผือก อ.เมือง จว.เชียงใหม 
       ผู เสียหาย นายนัธทวัฒน   ไชยชนะ  อายุ ๕๔ ป   ที่อยู  บานเลขที่  ๕  หมู  ๙  ต.สันกําแพง                       
อ.สันกําแพง จว.เชียงใหม 
        ทรัพยสินที่เสียหาย  
            ๑. รถจักรยานยนต ยี่หอยามาฮา รุนฟโนสีขาว หมายเลขทะเบียน จคล-๕๗๒ เชียงใหม 
จํานวน ๑ คัน ราคาประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท 

2. เงินสดจํานวน ๑,๐๐๐ บาท 
           ๓. โทรศัพทมือถือยี่หอซัมซุง จํานวน ๑ เครื่อง ราคาประมาณ ๓๐๐ บาท 
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         ผูตองหา/คนราย 
           ๑.นายสมสุข  บุญชางเผือก  อายุ ๓๓ ป ที่อยู  บานเลขที่ ๑๒๗ หมู ๖ ต.หนองแหยง              
อ.สันทราย จว.เชียงใหม 
           ๒.ชายไทยไมทราบชื่อและที่อยู อายุประมาณ  ๒๐ ป 
   ตามวันเกิดเหตุ ขณะท่ีผูเสียหายไดขายไสกรอกอยูที่ริมน้ําปง คนรายทั้งสองไดเขามาพูดคุยตีสนิทและ
หลังจากนั้นก็ขอใหผูเสียหายไปสงที่โรงแรมวีนัสฯ  ที่คนรายทั้งสองเชาไว ตอมาผูเสียหายไดขอกลับบานและได
เขาหองน้ํา หลังจากนั้นคนรายทั้งสองไดชวยกันจับผูเสียหายและใชมีดจี้บังคับใหผูเสียหายถอดเสื้อผาและใชผา
มัดปากกับเทาไว โดยคนรายที่อายุประมาณ  ๒๐ ป  ไดขมขืนกระทําชําเราผูเสียหาย จากนั้นคนรายทั้งสองได
เอาทรัพยสินตามรายการดังกลาวหลบหนีไป ผูเสียหายไดแกเชือกออกแลวเขาแจงความรองทุกข พนักงาน
สอบสวน สภ.ชางเผือก ไดรับแจงความรองทุกขแลว  จะไดออกสืบสวนติดตามจับกุมคนรายทั้งสองมา
ดําเนินคดีตอไป  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

ผูแทน สํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณและแนวโนมปญหายาเสพติด สถานการณยาเสพติด         
ในหวงเดือนกันยายน 2558 

สถานการณ 
 หวงที่ผานมาในชวงตนเดือนกันยายน พบวาพื้นที่จังหวัดเชียงใหมเพิ่มขึ้น มีการจับกุมคดีสําคัญหลายคดี 
โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง โดยเฉพาะชาวเขา ลีซอ ซึ่งจะมีการนําเขายาเสพติดผานทาง
ชายแดน แตปจจุบันจะมีการนําเขาในพื้นที่ตอนในดวย มีการเขามาพักอาศัยในพื้นที่ จ.ลําพูน และมีการนําเขา
ยาเสพติดใน จ.เชียงใหม และ จ.ลําพูน สวน จ.เชียงราย มีการนําเขาลดลง สําหรับเสนทางลําเลียงหลัก ยังเปน
การนําเขาจากพื้นที่ชายแดน และเสนทางที่สําคัญชวงนี้จะเปนเชียงราย และ เชียงใหม ตองเพิ่มการเฝาระวัง 
สําหรับรายยอย พื้นที่สําคัญ ไดแก อ.เมือง อ.สันกําแพง และ อ.สันทราย 
ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณ 

1. สถานการณการผลิตภายนอกประเทศยังมีมาก อาจมีผลมาจากปจจัยทางการเมืองเนื่องใกล
เลือกตั้งในประเทศพมา สงผลใหชนกลุมนอยเตรียมเงินไวตอรองทางการเมือง 

2. การนําเขาชายแดนจะตอเนื่องและปริมาณการนําเขาจํานวนมาก ชายแดนจังหวัดเชียงราย ในพื้นที่
ชายแดนจังหวัดเชียงใหมตองเฝาระวัง 

3. นักคายาเสพติดพื้นที่ภาคกลาง/ภาคใตข้ึนมาติดตอซ้ือขายและลําเลียงยาเสพติดเอง ครั้งละ         
จํานวนมาก 

4. พื้นที่จังหวัดเชียงใหมยังคงมีนักคายาเสพติดและมีการพักยาในพื้นที่ในเมืองเพื่อกระจายยาเสพติด
ใหนักคารายยอยและผูเสพ ปริมาณจํานวนยามากข้ึน 

5. จากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว สงผลใหคนเขาไปเกี่ยวของในการคา/จําหนายยาเสพติดเพิ่มขึ้น 

มติท่ีประชุม รับทราบและใหทุกหนวยงานใชประโยชนในการเฝาระวัง 

ผอ.สถาบันสํารวจการปลูกพืชเสพติด ผลการสํารวจพื้นที่ปลูกฝน ณ ป  2557 - 2558 ภาพรวม             
พบพื้นที่ปลูกฝนจํานวน 2,303 แปลง พื้นที่ 1,981.69 ไร ตัดทําลาย 2,267 แปลง พื้นที่ 1,957.34 ไร 
คิดเปนรอยละ 98.7  สําหรับ จ.เชียงใหม พบจํานวน 1,500 แปลง พื้นที่ 1,196.90 ไร รอยละ 60.4       
ของพ้ืนที่ปลูกฝนทั้งหมดของประเทศไทย 
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 แนวโนมเมื่อเปรียบเทียบ ป 56 – 57 พื้นที่ปลูกลดลง การตัดทําลายทําไดตามเปาหมาย 
สําหรับพื้นที่ อ.อมกอย ไดมีโครงการของ ศมพ.อ.อมกอย โดยกองทัพภาค 3 เปนผูดําเนินการในสวนที่
เกี่ยวของ รวมกับทางโครงการขยายผลโครงการหลวงในพื้นที่ อ.อมกอย 

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 ดําเนินการโครงการและกิจกรรมดังนี้  

 1. สนง.สพป.ชม. เขต 1-6 รวมกับ สพม.34 นํานักเรียน นักศึกษา ออกไปสรางฝาย และ
ปลูกตนไม  
   รุนที่ 1 ดําเนินการที่คายแทนคุณ มหาวิทยาลัยแมโจ สรางฝาย จํานวน 12 แหง
และปลูกตนไม จํานวน 200 ตน 
   รุนที่ 2 ดําเนินการในพื้นที่ ม.3 ต.ทาเหนือ อ.แมออน นักเรียน นักศึกษา จํานวน 
500 คน ปลูกตนไม จํานวน 500 ตน 
 2. วันที่  2 ก.ย. 2558 ไดดําเนินการอบรมเจาหนาที่สงเสริมความประพฤตินักเรียน 
นักศึกษา พรอมตรวจจุดเสี่ยงในพื้นท่ี สพป.ชม. เขต 3 ไมพบนักเรียนกระทําความผิด 
 3. สพป.ชม. เขต 5 ดําเนินการอบรมคายพัฒนาตนกลาพัฒนาทักษะชีวิตใหแกนักเรียนกลุม
เสี่ยงในโรงเรียนในสังกัด ณ คายฝกอบรมชั่วคราว ฝนรักรีสอรท อ.สันปาตอง จ.เชียงใหม 

ผูแทน ศูนยเสมารักษฯ ผลการปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ประจําเดือน 1-23 ก.ย. 2558 
ลักษณะความประพฤติที ่ไมเหมาะสม สถานที่ตรวจพบ เวลาที่ตรวจพบ  สังกัดการศึกษา ระดับการศึกษา 
ระดับอายุ สาเหตุเบื้องตนและการดําเนินการ ดังนี้ 

ลักษณะความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย รวม ชาย หญิง รอยละ 
- เที่ยวเตร 14 7 7 56 
- เลนเกม 11 11 - 44 

รวม 25 18 7 100 

สถานที่ตรวจพบนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย 

สถานที่ตรวจพบ รวม ชาย หญิง รอยละ 
- รานเกม 11 11 - 44 
- หางสรรพสินคาเซ็นทรัลกาดสวนแกว/เฟสติวัล 6 4 2 24 
- สวนบวกหาด/หวยตึงเฒา 8 3 5 32 

รวม 25 18 7 100 
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เวลาที่ตรวจนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  
ระดับอายุ รวม ชาย หญิง รอยละ 

- เวลา 12.01 – 15.00 น. 16 9 7 64 
- เวลา 15.01 – 17.00 น. 9 9 - 36 

รวม 25 18 7 100 
 
สังกัดการศึกษาของนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ระดับอายุ รวม ชาย หญิง รอยละ 
- สํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 6 4 2 24 
- สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 11 8 3 44 
- สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน 8 6 2 32 

รวม 25 18 7 100 
 
ระดับอายุนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ระดับอายุ รวม ชาย หญิง รอยละ 
- มันธยมศึกษาตอนปลาย 6 4 2 24 
- ปวช. 17 12 5 68 
- ปวส. 2 2 - 8 

รวม 25 18 7 100 
 
ระดับอายุนักเรียน นักศึกษาที่ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ระดับอายุ รวม ชาย หญิง รอยละ 
- อายุระหวาง 13-15 ป 6 4 2 24 
- อายุระหวาง 16-18 ป 17 12 5 68 
- อายุสูงกวา 18 ป 2 2 - 8 

รวม 25 18 7 100 

สาเหตุเบื้องตนนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

สังกัดการศึกษา รวม ชาย หญิง รอยละ 
- จากตัวนักเรียน นักศึกษา 8 6 2 32 
- จากเพื่อน 14 9 5 56 
- จากสถานศึกษา 3 3 - 12 

รวม 25 18 7 100 
 

ผูแทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม ไดดําเนินการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยการออกเยี่ยมเยียน
สถานประกอบการ ใหความรูในการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE โดยในป 2558 ไดรวมรณรงค 
จํานวน 20 แหง และมีสถานประกอบการ จํานวน 6 แหง ที่มีการจัดชมรม TO BE NUMBER ONE แลว 
สําหรับสถานประกอบการสวนที่เหลือ อยูระหวางการดําเนินการ   
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มติท่ีประชุม รับทราบ 

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

ผูแทน ปค.จ.ชม.  การดําเนินการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม/นโยบายลดอบายมุขสรางสุขใหสังคม  
“ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕8”  

ฐานความผิดที่ตรวจพบ 

 

การจัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค (อําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานในพื้นที่) 
๑) ลานกีฬา     จํานวน   157 แหง  
๒) ลานดนตรีและศิลปะ      จํานวน     24 แหง 
๓) กิจกรรมทางดานศาสนา   จํานวน   230 แหง  
๔) กจิกรรมสรางสรรคอื่น ๆ  จํานวน   240 แหง 

รวมทั้งสิ้น  จํานวน   651 แหง 

การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ในเดือนสิงหาคม 2558 ไดมีคําสั่ง
ปดสถานประกอบการตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๐๒ จํานวน 2 แหง ดังนี้ 

1. ราน มาลิน สกาย ในขอหา  
      - ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ยี่สิบปบริบูรณ 
      - ยุยงสงเสริมหรือยินยอมใหเด็กประพฤติตนไมสมควรหรือนําพาใหเด็กมีการประพฤติเสี่ยง
ตอการกระทําผิด 
           ปดตั้งแตวันที่ 4 กันยายน - 3  ตุลาคม ๒๕๕๘  

2. ราน ซาหริ่ม บาร ในขอหา 
      - ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ยี่สิบปบริบูรณ 
           ปดตั้งแตวันที่ ๗ กันยายน - 6 ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) พบการทําผิด (แหง) 
1. สถานบริการ 59 8 

2. รานจําหนายสุรา 530 91 
3. แหลงอบายมุขอ่ืนๆ 128 1 

รวม 717 100 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) 
- ความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จําหนายสุราโดยไมมีใบอนุญาต/

ดําเนินการเปรียบเทียบปรับ 
91 

- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด 1 

- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการลดราคา เพื่อประโยชนในการ
สงเสริมการขาย การแจก แถม ใหหรือเปนการจูงใจสาธารณชนให
บริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล, ไมจัดใหเขตสูบบุหรี่มีสภาพลักษณะ 
และมาตรฐานตามที่รัฐมนตรีกําหนด 

8 

รวม 100 
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การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เดือนกรกฎาคม 2558 ไดมีคําสั่ง
ปดสถานประกอบการที่มีลักษณะคลายสถานบริการ ตามคําสั่ง คสช.ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม   
๒๕๕๘ จํานวน ๑ แหง ดังนี้ 

1. ราน “ฉลุย คาเฟ” ในขอหา  
     - ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ยี่สิบปบริบูรณ 
          ปดตั้งแตวันที่ 9 กันยายน ๒๕๕๘ – 8 กันยายน ๒๕๖๓ 
ชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการกําหนดเขตพื้นที่ตั้งสถานบริการ Zoning รอบสถานศึกษา  เนื่องจากมีความ

คืบหนาจากสวนกลาง หนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวงการคลัง 
กรุงเทพมหานคร สํานักงานตํารวจแหงชาติ  ไดมีการหารือเพิ่มเติม เนื่องจากรานจําหนายสุรา ไมเปนไปใน
แนวทางเดียวกัน ซึ่งทําใหมีปญหาตามมา ซึ่งในที่ประชุม มีมติเห็นชอบรวมกันวาแนวในการจัดทํา Zoning 
รานจําหนายสุรารอบสถานศึกษาที่สวนกลางอยากใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีลักษณะคลายกับการ 
Zoning สถานบริการ ป 2547 คือ  

1. จะใชแนวถนนเปนเกณฑในการพิจารณาจัดทํา Zoning  
2. เมื่อจัดทํา Zoning แลว รานใดที่เคยไดรับใบอนุญาตใหจําหนายสุรา ยังคงใหจํานายและสามารถ

ตอใบอนุญาตได เชนเดียวกับสถานบริการ แตหากมีการกระทําความผิด ตามคําสั่ง คสช.ที ่๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ 
๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สามารถดําเนินการสั่งปดไดทันที สําหรับรายใหมที่จะใบอนุญาตไมสามารถดําเนินการ
ไดในเขตพ้ืนที่ Zoning ซึ่งขณะนี้รอการแจงขอสรุปที่ชัดเจนอีกครั้ง  

ผูแทน พมจ.ชม.  สรุปผลการดําเนินงานในหวงเดือนกันยายน 2558  
1. วันที่ 8 ก.ย. 2558 ดําเนินการจัดประชุม อปท. ที่มีหอพัก และคาดวาจะมี

หอพัก จํานวน 20 แหง เพื่อสรางความเขาใจดานขอกฎหมาย และแนวทางการปฏิบัติรวมกัน 
   2. วันที่ 11 ก.ย. 2558 จัดประชุมผูประกอบการหอพัก จํานวน 150 แหง           

เพื่อสรางความรวมมือในการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก และการคุมครองสวัสดิภาพ นักเรียน/นักศึกษา  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน   

ฝายเลขานุการ   สรุปสถานะขอมูลการดําเนินการเสริมสราง หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ขอมูล ณ วันที่            
23 ก.ย. 2558 
 

สถานะ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 
หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด หมูบาน/ชุมชน 2,178 2,178 100 
ไมมีปญหายาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 1,284 1,284 100 
มีปญหาระดับนอย หมูบาน/ชุมชน 438 438 100 
มีปญหาระดับปานกลาง หมูบาน/ชุมชน 167 167 100 
มีปญหาระดับมาก หมูบาน/ชุมชน 289 289 100 
กองทุนแมของแผนดิน หมูบาน/ชุมชน 452 452 100 

มติท่ีประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.3.2 ดานการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (Demand)     
1) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (สส.จ. และ คป.จ.) 

- รายงานผลการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

ผูแทน สสจ.ชม.     สรุปผลการดําเนินการ (ขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 57 – 21 ก.ย. 2558) 
จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
สมัครใจ 3,477 2,963 85.22 

บังคับบําบัด 2,270 2,632 115.95 
ตองโทษ 700 816 116.57 

รวม 6,449 6,411 99.44 

จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 
สมัครใจ 1,578 1,385 2,963 

บังคับบําบัด 1,019 1,613 2,632 
ตองโทษ 312 504 816 

รวม 2,726 3,502 6,411 
 
การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (26 กันยายน 2557 -  20 กันยายน 2558) 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 79.7 

 

จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ   423 ราย 
  - ไดรับการฝกอาชีพแลว  423 ราย (รอยละ 96.7) 
  - ยังไมไดรับการฝกอาชีพ  406 ราย (รอยละ 3.3) 

ผูแทน สนง.คุมประพฤติจังหวัด  ดําเนินการโครงการสงเสริมดานอาชีพใหกับผูถูกคุมความประพฤติ และ           
ผูไดรับการฟนฟูในคดียาเสพติดในโครงการสานอาชีพ  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.3 ดานการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด (Supply)  
1) ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด  

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัด ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมายตั้งแตวันที่  
1 ต.ค. 2557 – 23 ก.ย. 2558  
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สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 ต.ค. 2557 – 25 ส.ค. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

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

7,116 7,349 49 13 424 510 1,024 1,175 2,120 2,120 3,534 3,534 
 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สารระเหย เอ็กซตาซี่ ไอซ 

7,485,694.27 

เม็ด 

5,844.34 

กรัม 

11,277.73  

กรัม 

1,134.57 

กรัม 

1,736.30 

กรัม 

16 

กระปอง 

1 

เม็ด 

58,944.15 

กรัม 

 
ผลการจับกุมในปงบประมาณ 2558 ลดลงจากปงบประมาณ 2557 จํานวน 1,703 รายสาเหตุ         

สวนหนึ่งมาจากการนําสงผูเสพเขาบําบัดตามคําสั่ง คสช.ที่ 108  

ผลการจับกมุ 
 วันที่ 7 ก.ย.58 เวลา 10.30 น.  จนท.ฝายปกครอง อ.แมอาย รวมกับ จนท.ตร.สภ.แมอาย,             
รอย ตชด.334 และเจาหนาที่ทหาร จับกุม นายจะแฮ  วียะ อายุ 30 ป อยูบานเลขที่ 362 หมู 10                 
ต.หวยชมพู   อ.เมือง จ.เชียงราย และนาย จํารัส  ปูสุ อายุ 33 ป อยูบานเลขที่  34 หมู 11 ต.ปงโคง                 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 183,000 เม็ด เหตุเกิด ถนนสาธารณะ บานเดน – บานแหลง 
หมู 11 ต.แมอาย อ.แมอาย จ.เชียงใหม 

วันที่ 13  กันยายน 2558 เวลาประมาณ 13.30 น. จนท.ตร.สภ.ฝาง จับกมุตัว นายตอ ลุงทองคํา 
อายุ 23 ป อยูบานเลขที่ 45 หมู 1  ต.โปงน้ํารอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม และ น.ส.เครือวัลย  สีนวล อายุ 34 ป 
อยูบานเลขที่ 210 หมู 4 ต.หนองเติ่น อ.บุงคลา จ.บึงกาฐ พรอมของกลาง ยาบา จํานวนประมาณ 98,000 เม็ด 
เหตุเกิดบริเวณ บานพักในสวนไมมีเลขที่ หมู 18 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

สรุปการปดลอมตรวจคน บานหวยสาน หมู 10 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม พรอมหมูบานบริวาร 
1.จับกุมดําเนินคดี  3  ราย  ผูตองหา  2  คน 

     - ตรวจยึดยาบา 20 เม็ด ( ไมทราบตัวผูกระทําผิด) 
     - จับกุมนายนั่นตี่  สัยปาน ครอบครองยาบาฯ / ฝนฯ / ขับขี่เสพฯ 
     - จับกุมนายจะกอ  จะบือ ครอบครองอาวุธปน/เครื่องกระสุนปนฯ 

2. จับกุมนายทอง หรืออุน  อางทอง อายุ 44 ป บานเลขที่ 43 ม.8 ต.ทาตอนฯ ตามหมายจับ         
ศาลจังหวัดฝาง เลขที่ 135/53 ลง 2 ก.ย. 2553 ขอหา “ รวมกันมียาบาไวในความครอบครองเพื่อจําหนาย
โดยผิดกฎหมาย” ( สงมอบตัวผูตองหาให สภ.ไชยปราการฯ ดําเนินคดี ตอไป )  

3. ตรวจยึดอาวุธปนไวเพื่อตรวจสอบ 
     - อาวุธปนลูกซองยาว ขนาด 12 จํานวน  8 กระบอก  
     - อาวุธปนลูกกรดยาวขนาด .22 จํานวน  5 กระบอก 
     - อาวุธปนพกสั้น ขนาด 9 มม. จํานวน  12 กระบอก 
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     - อาวุธปนพกสั้น ขนาด .38 จํานวน  1 กระบอก 
     - อาวุธปนยาวอัดลม  จํานวน  1 กระบอก 
     - กระสุนปนลูกซองขนาด 12 จํานวน  59 นัด 
     - กระสุนปน ขนาด 9 มม.  จํานวน  381 นัด 
     - กระสุนปน ขนาด .22  จํานวน  209 นัด  

4. ตรวจยึดใบอนุญาตใหมีและใชอาวุธปน (แบบ ป.4 ) จํานวน  1    ใบ ไวเพื่อตรวจสอบ  
5. ตรวจยึดบัตรอิเล็กทรอนิกส (บัตรวีซา)                  จาํนวน  9   ใบ ไวเพื่อตรวจสอบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ผูแทน กกล.ผาเมือง  รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๕8 
๑. การดําเนินงานของหนวย   

๑.๑ ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 
 การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน  
 การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน ก.ย.๕๘ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม.       
ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  

ก.ย.58 
ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 
พิสูจนทราบ 

ลว. 
หาขาว 

เฝา
ตรวจ 

ซุมโจมตี 
ปดลอม/
ตรวจคน 

ตั้งจุดตรวจถาวร 
(จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๑๑๐ ๑๒๐ ๑๓๐ ๕ ๘ ๒๑ ๑๔๐ 

 
 สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ก.ย.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และ
ปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๔ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๒๘ คน       
ของกลางยาบา จํานวน ๒๙๑,๖๕๔ เม็ด  
 

พื้นที่ จว.เชียงใหม 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาบา (เม็ด) ฝน (กรัม) เฮโรอีน (กรัม) 

อ.เวียงแหง ๑ ๒ - ๑๕๐.๐๐ - 
อ.เชียงดาว ๔ ๔ ๙๘ - ๓,๗๐๒.๐๐ 

อ.ไชยปราการ ๓ ๗ ๑๐,๐๐๘ - - 
อ.ฝาง ๑ ๒ ๙๘,๐๐๘ - - 

อ.แมอาย ๕ ๑๓ ๑๘๓,๕๔๐ - ๐.๒๐ 
รวม ๑๔ ๒๘ ๒๙๑,๖๕๔ ๑๕๐.๐๐ ๓,๗๐๒.๒๐ 

    
ผลการปฏิบัติที่สําคัญ 
 - เมื่อ ๑๔ ก.ย.๕๘ รอย.ม.๔ ฉก.ม.๕ รวมกับ จนท.ตร.สภ.ฝาง  เขาตรวจคนบานพักในสวน            
ไมมีเลขที่ หมู ๑๘ บ.ศรีดอนชัย ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติสามารถจับกุมผูตองหาได จํานวน ๒ คน 
คือ พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๙๘,๐๐๘ เม็ด 
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 - เมื่อ ๐๗ ก.ย.๕๘ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ สย.๑ รวมกับ ศป.ปส.อ.แมอาย,   ตร.สภ.แมอาย และ รอย.ตชด.
๓๓๔ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดกั้น (ชั่วคราว) บริเวณเสนทางทิศใต บ.แมอายหลวง หมู ๕  ต.แมอาย อ.แมอาย 
จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติจับกุมผูตองหา จํานวน ๒ คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) 
จํานวน ๑๘๓,๐๐๐ เม็ด 
    ๑.๒ สรุปผลการปฏิบัติในการดําเนินการตามยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด          
ประจําป ๒๕๕๘ (๑ ต.ค.๕๗ – ปจจุบัน) เฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้นและ
ปราบปราม ยาเสพติด  
 

ป ๕๘   

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจน
ทราบ 

ลว. 
หาขาว 

เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 
ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๑,๒๐๔ ๑,๓๒๒ ๑,๑๐๖ ๑๐๒ ๒๔๕ ๒๑ ๑,๐๒๓ 

 
 สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงปงบประมาณ ๒๕๕๘ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปราม           
ยาเสพติดกองกําลังผาเมือง มีผลการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม โดยแยกเปน
พื้นที ่จํานวน ๒๑๙ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๓๒๖ คน ของกลางยาบา จํานวน ๒,๒๐๔,๑๗๙ เม็ด 
  

พื้นที่ จว.
เชียงใหม 

จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาบา (เม็ด) ฝน (กรัม) 
เฮโรอีน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

ไอซ 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง ๑๑ ๑๙ ๗๘ ๒๐๐.๐๐ - - - 
อ.เชียงดาว ๕๕ ๘๑ ๖๔๙,๑๙๘ ๑,๗๒๕.๗๖ ๓,๘๙๕.๓๗ - - 

อ.ไชยปราการ ๕๓ ๗๒ ๖๗๒,๒๒๒ ๕๙.๔๑ ๘๑๗.๑๑ - ๑๘๓.๐๙ 
อ.ฝาง ๒๙ ๔๗ ๔๑๐,๙๐๓ ๕๑๐.๕๗ ๓๒.๘๙ ๐.๐๒ - 

อ.แมอาย ๖๖ ๑๐๐ ๔๖๘,๗๔๓ ๑,๘๓๑.๔๓ ๔,๘๕๐.๘๑ - - 
อ.พราว ๕ ๗ ๓,๐๓๕ ๗.๖๓ - - - 
รวม ๒๑๙ ๓๒๖ ๒,๒๐๔,๑๗๙ ๔,๓๓๔.๘๐ ๙,๕๙๖.๑๘ ๐.๐๒ ๑๘๓.๐๙ 

 
 เปรียบเทียบการจับกุมยาเสพติดของปงบประมาณ ๕๗ และปงบประมาณ ๕๘ 
 

ป ยาบา (เม็ด) เฮโรอีน (กรัม) ไอซ (กรัม) ฝน(กรัม) กัญชา (กรัม) 
๒๕๕๗ ๓,๒๒๕,๑๑๑ ๑,๐๖๓.๔๐ ๑,๐๒๘.๕๓ ๒,๕๕๔.๑๓ ๔๒๐.๑๘ 
๒๕๕๘ ๒,๒๐๔,๑๗๙ ๙,๕๙๖.๑๘ ๑๘๓.๐๙ ๔,๓๓๔.๘๐ ๐.๐๒ 

 
 ๑.๓ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ 
        ในหวงเดือน ก.ย.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ไดมีการพบปะพัฒนาสัมพันธกับทหารประเทศ
เพื่อนบานอยางไมเปนทางการระหวางฐานปฏิบัติการ ในพื้นท่ี จว.ช.ม. จํานวน ๑ ครั้ง  
 
  - เมื่อ ๐๙ ก.ย.๕๘ รอย.ม.๒ ฉก.ม.๕ ทําการพบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.พัน.ร.๒๒๕ บริเวณชองทาง

กิ่วผาวอก หมู ๑๐ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
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 ๑.๔ สรุปผลการปฏิบัติ ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ                
ประจําป ๒๕๕๘ (๑ ต.ค.๕๗ – ๓๐ ก.ย.๕๗)  
 ในหวง ๑ ต.ค.๕๗ – ปจจุบัน ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ไดมีการพบปะพัฒนาสัมพันธกับทหาร            
ประเทศเพื่อนบานอยางไมเปนทางการระหวางฐานปฏิบัติการ ในพื้นท่ี จว.ช.ม. จํานวน ๓๑ ครั้ง 

ผูแทน ตชด. ภาค 3 ผลการปฏิบัติปราบปรามยาเสพติด พื้นที่ จว.เชียงใหม หวงเดือน กันยายน ๒๕๕๘ 

โครงการการศึกษาเพ่ือตอตานการใชยาเสพติดในเด็กและนักเรียน 
ภาคเรียนที่ ๒/๕๗ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม จํานวน ๑๕ โรงเรียน  นักเรียน ๖๑๙ คน  
ภาคเรียนที่ ๑/๕๘ ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหม  จํานวน ๑๕ โรงเรียน  นักเรียน ๗๔๘ คน 
 * รวมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม  จํานวน ๓๐ หองเรียน  นักเรียน ๑,๓๖๗ คน 

ประชาสัมพันธณรงคปองกันการแพรระบาดของยาเสพติดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย 
(สวท.) ฝาง จํานวน ๒ รายการ 

 

สถานี  รายการ วัน เวลา 

สวท.ฝาง จว.ชม. 
ฟงสบายกับหนุมชายแดน จันทร ๑๔.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. 

รวมใจคนทองถิ่น เสาร ๑๐.๐๐ – ๑๑.๐๐ น. 
 

สนับสนุนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับยาเสพติด 
- พื้นที่ อ.เชียงดาว  จํานวน ๗ ครั้ง ผูเขารับการอบรม  ๒๑๙ คน 
- พื้นที่ อ.แมอาย  จํานวน ๓ ครั้ง ผูเขารับการอบรม  ๔๗๐  คน 
- พื้นที่ อ.สันทราย  จํานวน ๑ ครั้ง ผูเขารับการอบรม   ๑๕๐  คน  
- พื้นที่ อ.ฝาง   จํานวน ๕ ครั้ง ผูเขารับการอบรม   ๕๖๓  คน  

     * รวม ๑๖ ครั้ง ผูเขารับการอบรม   ๑,๔๐๒ คน 
ผลการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด 

การปฏิบัติ จํานวน  14 ครั้ง 
ผูตองหา  จํานวน  13 คน 
ยาบา  จํานวน   12,084  เม็ด 

 ผลการปฏิบัติดานอื่นๆ 
เขาดําเนินการตามโครงการปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา ซึ่งไดรับงบประมาณ จาก 

ศอ.ปส.จ.เชียงใหม โดยจัดวิทยากร และ ชุดมวลชนสัมพันธ   เขารณรงคใหความรูถึงโทษ และพิษภัยของ           
ยาเสพติดในโรงเรียน ตชด. จํานวน  ๑๒ แหง และ ศกร. จํานวน ๑ แหง 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.4  ดานบริหารจัดการ  (Management)  
1) รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

จังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2558   
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ฝายเลขานุการ    รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา              
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2558 ขอมูล ณ วันที่ 23 กันยายน 2558 ไดรับการจัดสรร
ทั้งสิ้น 7,677,000 บาท (เจ็ดลานหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) เบิกจายแลว 5,688,530.67 บาท             
คิดเปนรอยละ 74.10 แยกเปน 

งบ ป.ป.ส. 
1) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,569,000 บาท ผลผลิตที่ ๑ ผูเกี่ยวของกับยาเสพติด

และเครือขายการคายาเสพติดไดรับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รายการ : คาใชจาย                 
ดานการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ระดับภาคและจังหวัด ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น                     
รหัสงบประมาณ 1500217701701001 รหัสแหลงของเงิน 5711500 มีการเบิกจายแลว  
1,538,750 บาท คิดเปน 89.36% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม.) 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับ            
การปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดรายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701002             
รหัสแหลงของเงิน 5711500  จํานวน 5,962,000 บาท มีการเบิกจายแลว 5,877,144.57  บาท              
คิดเปน 98.58% (ศอ.ปส.จ./พช.จ./ตชด.33/สพป.ชม. 1-6/สพม. 34/ว.อาชีวะ/กศน.จ./มช.คณะกรรมการ
อาชีวะ/สพล.ชม./เสมารักษ/ว.นาฎศิลป/สนง.พระพุทธ/วธ.จ.สวัสดิการ/ศป.ปส.อ.) 

3) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับ           
การปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดรายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701005             
รหัสแหลงของเงิน 5711500  จํานวน 146,000 บาท มีการเบิกจายแลว 145,750  บาท  คิดเปน 
99.83% (ศอ.ปส.จ.ชม.) 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม 

รายการ : คาใชจายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเสพ ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น            
รหัสงบประมาณ 1500217702701005  รหัสแหลงของเงิน 5711500 จํานวน 2,306,400 บาท           
มีการเบิกจายแลว 1,315,500 บาท  คิดเปน 57.04% (ศป.ปส.อ.) 

2) รายงานผลการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2558 

ตามที่ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ไดจัดสรรงบประมาณให          
สวนราชการ/หนวยงาน และศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ เพื่อดําเนินโครงการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2558 นั้น
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ขอใหสวนราชการ/หนวยงาน              
และศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ  รวบรวมสรุปผลการดําเนินงานฯ เปนรูปเลม   
และ File Word/Excel พรอมรูปภาพ ใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
ภายในวันที่ 30 กันยายน  2558 เพื่อรวบรวมผลงานรายงานใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม             
ยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดตอไป 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ติดตามผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค การรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย  
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ผูแทน กลุมงานจราจรตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  สรุปสภาพการจราจรในรอบ เดือนกัน ย าย น 
2558  สภาพการจราจร ซึ่งเปนชวงปดภาคเรียน และประชาสัมพันธบริเวณแยกแมโจ ไมมี 4 แยกไฟแดง 
โดยใชการจราจรแบบวงแหวง หากมาจากแยกรวมโชคจะบังคับใหเลี้ยวซายไปกลับรถ หากมาจากแยกศาลเด็ก
จะไปรวมโชคก็จะบังคับใหเลี้ยวขวาไปกลับรถ  ทุกเชาจะมีการประชุมกับผูประกอบการผูรับเหมาประเมินวัน
ตอวัน เพื่อใหเปนระบบ และมีติดขัดใหนองท่ีสุดพรอมนี้ไดมีการจับกุมหมวกนิรภัยอยางตอเนื่อง 

ผูแทนทรัพยากรและสิ่งแวดลอม   สรุปผลการจับกุมการกระทําผิดตามกฎหมายปาไม  จํานวน 
35 คดี  ผูตองหาจํานวน 5 คน พื้นที่ปาถูกบุกรุก ๑,๓๑๕ ไร  ๓ งาน ๑๘  ตารางวา 
อุปกรณการกระทําผิด  

1.รถยนต  จํานวน   ๑   คัน 
2.จักรยานยนต  จํานวน   1   คัน 
3.ปนแกป  จํานวน   2   กระบอก 
5.อื่นๆ   จํานวน   5   รายการ 12 ชิ้น 

ตรวจยึดไมของกลาง 
1. ไมสักทอน  จํานวน  38     แผน ปริมาตร  4.460   ลบ.ม.  
2. ไมสักแปรรูป  จํานวน  133    แผน ปริมาตร  3.240   ลบ.ม.  
3. ไมกระยาเลยทอน  จํานวน   32     ทอน    ปริมาตร  1.901   ลบ.ม. 
4. ไมกระยาเลยแปรรูป  จํานวน  142   แผน     ปริมาตร  4.156   ลบ.ม. 

สรุปอําเภอที่มีการจับกุม คือ 
1. อําเภอแมแตง     จํานวน  8   คดี 
2. อําเภอแมแจมและอําเภอเชียงดาว  อําเภอละ 4  คดี 
3. อําเภอจอมทองและอําเภอแมอาย อําเภอละ 3  คดี 
4. อําเภอแมวางและอําเภอฝาง  อําเภอละ 2  คดี 
5. อําเภออมกอย อําเภอเมืองเชียงใหม  อําเภอเวียงแหง อําเภอฮอด อําเภอสันทราย อําเภอดอยเตา 

อําเภอดอยหลอ อําเภอกัลยานิวัฒนา และอําเภอไชยปราการ ละ 1 คด ี
เปรียบเทียบการกระทําผิดกฎหมายปาไม เดือน  กันยายน ๒๕๕๗ และ กันยายน  ๒๕๕๘ 
หมายเหตุเดือน กันยายน ป ๒๕๕๗ จํานวน 39 คดี และเดือน กันยายน ป ๒๕๕๘ จํานวน ๓๔ คด ี 

จํานวนคดีลดลง จํานวน ๑9 คด ี
 สถานะทางคดี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตุลาคม – 25 กันยายน 2558) ของสํานักจัดการ
ทรัพยากรปาไมที่ ๑ (เชียงใหม) จํานวน ๓๗๗ คดี อยูชั้นพนักงานสอบสวน ๒๐๕ คดี ชั้นอัยการ ๒๓ คดี ชั้น
ศาล ๑๖ คดี งดการสอบสวน ๑๓๓ คดี    
 สถานะทางคดี ปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ (ตุลาคม – 25 กันยายน 2558) ของสํานักบริหารพื้นที่
อนุรักษที่ ๑๖ จํานวน ๓๗๒ คดี อยูชั้นพนักงานสอบสวน ๒๘๓ คดี ชั้นอัยการ ๒ คดี ชั้นศาล ๔ คดี งดการ
สอบสวน ๘๐ คดี พิพากษาลงโทษ ๓ คด ี

ผูแทนจัดหางานจังหวัด จํานวนคนตางดาวที่ไดรับอนุญาตทํางานในจังหวัดเชียงใหมงานคุมครองคนหางาน
และควบคุมการทํางานของคนตางดาวสํานักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม  
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 ประเภทคนตางดาว  จํานวน (ราย)  นายจาง (ราย) หมายเหตุ 

1 คนตางดาวที่เขาเมืองโดยถูกกฎหมาย  มาตรา 9, 11 
(มี Passport  และวีซา Non-Immigrant Visa) 

7,124 2,194 

ขอมูล  
ณ วันที่ 25 
ส.ค. 2558 

2 คนตางดาวที่ไดรับการสงเสริมการลุงทุน (BOI)  มาตรา 12 753 119 

3 คนตางดาวตามมาตรา 13  
(ชนกลุมนอยและผูที่ไมสถานะทางทะเบียน) 

35,301 9,879 

4 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา 
ที่ผานการพิสูจนสัญชาติ 
- เมียนมา   จํานวน    60,486  ราย 
- ลาว        จํานวน         50   ราย 
- กัมพูชา    จํานวน         25    ราย 

60,571 12,333  

5 แรงงานตางดาวสัญชาติเมียนมา  ลาว  และกัมพูชา 
(กลุมนําเขาตาม MOU และ MOU กรณีพิเศษ) 
- เมียนมา  จํานวน        20,823      ราย 
- ลาว       จํานวน             48       ราย 
- กัมพูชา   จํานวน             78       ราย 

20,411 4,265  

 รวม 124,160   

   
การจดทะเบียนแรงงานตางดาวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

สัญชาต ิ

ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 
117/2557 

ตั้งแตวันที่ 4 ส.ค. 2557 - 31 
ต.ค. 2557 

มติ ครม. วันที่ 3 มี.ค. 2558 
ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2558 - 30 มิ.ย. 2558 

เมียนมา 27,936 24,923 

ลาว 334 227 

กัมพูชา 904 389 

รวม 29,174 25,539 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  

ผอ.สถาบันสํารวจการปลูกพืชเสพติด สําหรับเรื่องการกําหนด เขตพื้นที่ตั้งสถานบริการ Zoning ตามที่
ฝายเลขานุการแจงใหทราบ กับตามที่ทางปกครองจังหวัดรายงานเรื่องสรุปมติที่ประชุมลาสุด ไมสอดคลองกัน 
จะทําใหมีปญหาเรื่องการกําหนดแนวเขต Zoning ซึ่ง จ.เชียงใหม เปนเมืองทองเที่ยว ซึ้งจะทําใหมีผลกระทบ
ในระยะยาว  
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ประธาน  จากการประชุมครั้งที่ผานมา ไดแจงในที่ประชุม วาหากเห็นวาควรมีการเปลี่ยนแปลงแกไข
การกําหนดเขตพื้นที่ เพื่อการอนุญาตให ตั้งสถานบริการ/ทองที่งดอนุญาตใหตั้งสถานบริการ (Zoning)               
ของจังหวัดเชียงใหม ใหแจงมาเพื่อจะไดพิจารณาดําเนินการ และรายงานใหกรมการปกครองตามกําหนด
ระยะเวลา แตไมมีหนวยงานไหนแจงมา ทางปกครองจังหวัดจึงไดรายงานใหกรมการปกครองวาไมมีความ
ตองการที่จะปรับแก และใหใชพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพื้นที่เพื่อการอนุญาตใหตั้งสถานบริการในทองที่
จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2547 ไปพลางกอน  

ผูแทน ประธานคณะกรรมอาชีวศึกษา ขอแจงเรื่องที่มีรายชื่อของนักเรียน นักศึกษาของอาชีวศึกษา     
อยูในบัญชีของทางศูนยเสมารักษ ซึ่งทางหนวยก็ไดดําเนินการตรวจปสสาวะนักเรียน นักศึกษา พบเพียง            
2 คน ที่ตรวจพบ ไดดําเนินการสงไปยังคลินิกฟาใหม และไดดําเนินตรวจกลุมเสี่ยง คนตั้งแตการสูบบุหรี่               
พกบุหรี่ จากการตรวจสอบพบไมเกิน 100 คน ซึ่งจากการตรวจสอบเห็นวานักเรียน นักศึกษาในสังกัด           
ปลอดยาเสพติดเกือบจะ 100% แตในสวนของทางตํารวจอาจจะมีขอมูลของนักเรียน นักศึกษา ที่เกี่ยวของกับ
ยาเสพติด อยากใหแจงขอมูลใหกับทางคณะกรรมการอาชีวศึกษาดวย เพื่อจะไดดําเนินการตรวจสอบ
ขอเท็จจริงตอไป 

นายอินสม ปญญาโสภา เรื่องบางเรื่องที่นําเสนอไปบอยครั้ง จนกลายเปนปญหาซ้ําซาก เชน ปญหาขัวเหล็ก 
มีกลุมวัยรุนไปนั่งจับกลุมคุยกัน หรืออาจจะมีกระทําผิดในเรื่องของยาเสพติด สุราไปดวย ตรงนี้ ถาดําเนินการ
แกไขก็นาจะพัฒนาใหเปนแหลงทองเที่ยวไดอีก  

ประธาน  ฝากหนวยที่เกี่ยวของประสานการปฏิบัติ ทั้ง 2 เรื่องเพ่ือดําเนินการแกไข  
เดือนนี้เปนเดือนสุดทายปงบประมาณ 2558 ตองขอบคุณทุกสวนราชการที่เขารวมประชุม 

และเสนอขอคิดเห็นตางๆ ทําใหการแกไขปญหาของจังหวัดเชียงใหมเปนไปดวยความเรียบรอย ฝากเรื่อง             
การขาว ตองรวดเร็ว ถูกตอง การแกไขปญหาใหเปนไปดวยความถูกตอง และรวดเร็วที่สุด และตองมีการ
ประสานการปฏิบัติรวมกันทุกหนวยงาน  

มติท่ีประชุม  รับทราบ  

ปดประชุม  เวลา 15.30 น. 

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


