
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม
ครั้งท่ี 1/๒๕61

วันพุธท่ี 31 มกราคม ๒๕61 เวลา 13.3๐ น.
ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

****************************
ผูมาประชุม
1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานกรรมการ
2. นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม กรรมการ
3. พ.ท.ตอพงษ ชํานาญ ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ชายแดนภาคเหนือ (แทน) กรรมการ
4. นายฐานิศร วรรณสุข อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
5. นางสาวสุกันยา ใหญวงค ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 กรรมการ
6. นางทิพาพร ทัศนภัคดิ์ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด กรรมการ
7. นายธวชัชัย คุณสารวนิช ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม กรรมการ
8. ร.อ.ศรัณ วัฒนานุกิจ ผูบังคับการกองบนิ ๔๑ กรรมการ
9. พ.ต.ต.ธีรัศมี ชูดละออง ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน) กรรมการ
10.พ.ต.ท.ผจญ กลุให ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ท่ี ๓๓ กรรมการ
11. พ.ต.ท.จิรพงษ คํามี ผูกํากับการกองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ
12. นางสาวรัศมี อภิรมย อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ กรรมการ
13. นายธีระพงค อินทนาม ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2 กรรมการ
14. ร.อ.เอนก เกดุก ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน) กรรมการ
15. นายเกรียงไกร ยอดเรือน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
16. นางปานทิพย ศรีรัตน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
17. ร.ท.บุญนํา ทองจัตุ ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน กรรมการ
18. นางพิมพพิศา หงษรัตน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
19. นางสาวนภรรสวรรณ สุคําตัน พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม กรรมการ
20. นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดเชียงใหม กรรมการ
21. นายไพฑูรย อํ่าเอ่ียม สรรพสามิตพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
22. วาท่ีร.อ.พิชิตชัย เกลอดู วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
23. น.ส.ชุติมา ชีพเพียงสรวง ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
24. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
25. นายกิตติ์ธเนศ พันธตานุฉัตร ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม กรรมการ
26. นางสิริพร ไชยรินทร ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ
27. นายปรีชา เชื้อชาติ ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ
28. นายสุพรรณี ทองคํา ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ
29. นายพิเชฐ คํารินทร ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ
30. นายกีรติ การะบูรณ ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ
31. นายเดช อนากาศ ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ
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32. นางรัชนีภา ศรีสวาง ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 15 (ศธภ.1) (แทน) กรรมการ
33. นายพีรพล นวพันธจิรา ผูแทนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม (แทน) กรรมการ
34. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ์ ผูแทนสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 1 กรรมการ
35. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม ผูแทนสรรพากรพ้ืนท่ีเชียงใหม 2 กรรมการ
36. นางสาวศิริณา สมนึก ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
37. นายวิศุทธ แตงทอง ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน) กรรมการ
38. นางดารารัตน แกวโพธิ์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
39. นายภูวเดช มหาวันแจม ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
40. นายพิชิต จันตะคาด ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน) กรรมการ
41. นายวัชระ ปมแปง ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน) กรรมการ
42. นางลักขณา กางโหลน ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน) กรรมการ
43. นายสมคิด บุญมา ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
44. นางสาวเกสรี ธนูสนธิ์ ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน) กรรมการ
45. นายยศพัทธ พิมพชารี ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ
46. นางสุดารักษ กระจาง ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน)กรรมการ
47. นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน) กรรมการ
48. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม กรรมการ
49. ร.ต.ท.ศุภกร ปยะกุลไชย ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม(แทน) กรรมการ
50. นางสาวเณติมิ สิทธิสงคราม ผอ.สนง.เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กรรมการ
51. พ.ท.สานิตย สีนากสุก ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง กรรมการ
52. นางนวพรรณ เนตรคํา ทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
53. นายธนัท ยอดธาสุวรรณ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
54. นายพิรุณ ฟองมณี นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน) กรรมการ
55. นางสาวมินทฐิตา อารยะเนติศักดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน) กรรมการ
56. นายพิสิษฐ กสิกรณ นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน) กรรมการ
57. นางอัญญารัตน อภิกุลชัยสุทธิ์ จาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ
58. นายสมาน เสตะพันธ นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน) กรรมการ
59. นายชัชวาลย ปญญา นายอําเภอฝาง กรรมการ
60. วาท่ี ร.ต.บัญชาชาย จันทรเปง นายอําเภอแมริม (แทน) กรรมการ
61. นายอนุสรณ อัยกา นายอําเภอสารภี (แทน) กรรมการ
62. นายอดุลย ฮวกนิล นายอําเภอสันทราย กรรมการ
63. นายสรรเสริญ พงษพิพัฒน นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน) กรรมการ
64. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี นายอําเภอสันกําแพง (แทน) กรรมการ
65. นายศราวุธ ไทยเจริญ นายอําเภอแมแตง กรรมการ
66. นายวัชระ เทพกัน นายอําเภอเชียงดาว (แทน) กรรมการ
67. นายอัษฎางค พุทธวงค นายอําเภอพราว (แทน) กรรมการ
68. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแมอาย กรรมการ
69. นายทรงศักดิ์ มาอู นายอําเภอหางดง (แทน) กรรมการ
70. นายนพคุณ สุวรรณฤทธิ์ นายอําเภอสันปาตอง (แทน) กรรมการ
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71. นายวิทวัส บุตรตะ นายอําเภอจอมทอง (แทน) กรรมการ
72. นายเดชชาติ จิ่มกุล นายอําเภอแมแจม (แทน) กรรมการ
73. นายเกษมศักดิ์ สุนทรพันธุ นายอําเภอสะเมิง (แทน) กรรมการ
74. นายศิวะ ธมิกานนท นายอําเภออมกอย กรรมการ
75. นายประพัฒน วงศชมภู นายอําเภอฮอด (แทน) กรรมการ
76. นายธนไชย สอนอินทร นายอําเภอดอยเตา (แทน) กรรมการ
77. นายมนัส สุริยสิงห นายอําเภอแมวาง กรรมการ
78. นายอนวัช สัตตบุศย นายอําเภอไชยปราการ กรรมการ
89. นายวิฤทธิ์ จรบุรี นายอําเภอเวียงแหง(แทน) กรรมการ
80. นายไพบูลย ใจตูม นายอําเภอแมออน (แทน) กรรมการ
81. นางสลีลญา คําภาแกว นายอําเภอดอยหลอ (แทน) กรรมการ
82. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา กรรมการ
83. นายวัสสพล ฝนกาศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม กรรมการ
84. นางสาวณัฐติยาภรณ เวียงทอง ผอ.สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 17 เชียงใหม (แทน) กรรมการ
85. นางสุภาภรณ ทริยะ นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ (แทน) กรรมการ
86. นายณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต นายกเทศมนตรเีมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน) กรรมการ
87. นายอินสม ปญญาโสภา นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ กรรมการ
88. นายกฤติเดช เหมืองอุน อาจารยฝายกิจการนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย กรรมการ
89. นางพิมอําไพ คงแดง ผอ.ศูนยวิทยาศาสตรการแพทยท่ี 1 เชียงใหม กรรมการ
90. นายศิริพงษ นําภา ปองกันจังหวัดเชียงใหม ผูชวยเลขานุการฯ
91. นางสาวพัฒนนภา พานมะ เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ผูชวยเลขานุการฯ
92. นายสุเมธ ธนะขวาง เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ผูชวยเลขานุการฯ
ผูเขารวมประชุม
93. นางสาวนพรัตน  จันทรแต เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
94. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
95. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
96. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม
97. นางสาวพิชาภัคฐ เรือนประเสริฐ สํานักงาน ปปส.ภาค 5
98. นางสาวจารุวรรณ มูลธิ นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
99. นางสาวกิรณา โนนสินชัย ผช.กลุมพัฒนาการศึกษา
100. นางสาวดวงมณี เครื่องรอน นักวิชาการศึกษาชํานาญการ
101. นางสาวสุภัชรีย ฟูคํา นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
102. นางสาวชนากานต เพ็งแสน นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
103. นางสาวสุพรรษา บุญมี นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
104. นางสาวปวีณา จันทรพงษ นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม
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เริ่มประชุม เวลา  13.30 น.
นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในท่ีประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งท่ี 12/๒๕60
ระเบียบวาระท่ี 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560
มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งท่ี 12/2560 เม่ือวันท่ี 28 ธันวาคม 2560
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว

การจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพื่อแกไขปญหาการศึกษาในพื้นท่ี หมู ๑ ตําบลกื๊ดชาง
อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม จากการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ครั้งท่ี ๑๒/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม ไดหารือกับทาง
ตชด. ในการจัดตั้งโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน เพ่ือแกไขปญหาการศึกษาในพ้ืนท่ี หมู ๑ ตําบลก๊ืดชาง อําเภอแมแตง นั้น
สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ไดประชุมเม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุมโรงเรียนบานเมืองก๊ืด โดยเชิญ ๔
หนวยงาน ประกอบดวย สพป.เชียงใหม เขต ๒ กศน.จังหวัดเชียงใหม องคกรปกครองสวนทองถ่ินจังหวัดเชียงใหม และกอง
กํากับการตํารวจตระเวนชายแดนท่ี ๓๓ และหนวยงานในพ้ืนท่ี ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียนบานเมืองก๊ืด ผูใหญบาน และ ผูแทน
จาก อบต. เขารวมประชุมเพ่ือรับทราบปญหาและรวมหารือแนวทางการแกไขปญหา สรุปผลการประชุม ดังนี้

ปญหาการศึกษา
- ดานบริบทสภาพพ้ืนท่ี แมวาพ้ืนท่ีตําบลก๊ืดชางจะมีสถานศึกษาจํานวน ๓ แหง คือ โรงเรียนบานเมืองก๊ืด สังกัด สพป.

เชียงใหม เขต ๒ โรงเรียนอนุบาลองคการบริหารสวนตําบล สังกัด อปท. และ ศูนยการเรียนแมฟาหลวง สังกัด กศน. แตดวย
เสนทางการคมนาคมท่ียากลําบาก ทําใหผูปกครองไมนิยมสงบุตรหลานเขามาเรียน อีกท้ังยังมีความแตกตางทางเชื้อชาติ ศาสนา
และวัฒนธรรม ของราษฎรพ้ืนท่ีราบกับราษฎรบนท่ีสูงตามหยอมบาน ทําใหราษฎรสวนใหญไมสามารถสื่อสารภาษาไทยได
ส งผลใหขาดโอกาสในการรับรูขอ มูลข าวสารท่ี มีประโยชน  จึ งถูกชักจูงได งาย เสี่ ยงตอ การกระทําผิดกฎหมาย

- ดานคุณภาพการศึกษา ทางโรงเรียนบานเมืองก๊ืด สังกัด สพป.เชียงใหม เขต ๒ ไดรับการสงตอเด็กเขามาเรียนในชั้น
ป.๑ ถึงระดับชั้น ม.๓ พบวานักเรียนไมไดมีการเตรียมความพรอมระดับอนุบาลมากอนจึงทําใหมีปญหาในการปรับตัว เด็กจึง
ไมอยากมาเรียนตอ อีกท้ังในพ้ืนท่ีเปนแหลงทองเท่ียว และมีความตองการแรงงานถอแพทองเท่ียว เม่ือเด็กออกมารับจางมีรายได
ก็ไมอยากกลับไปเรียน จึงเกิดปญหาเด็กออกกลางคันจํานวนมาก

- ดานสังคม ชุมชนเปนชนเผาลาหู ผูปกครอง ไมสนใจและไมสนับสนุนการศึกษา และยุงเก่ียวกับยาเสพติด อีกท้ัง
ปญหาเยาวชนทองกอนวัยอันควร จึงทําใหเกิดปญหาอ่ืนๆ ตามมา

แนวทางการแกปญหา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุมหารือ ไดสรุปวาประเด็นปญหาตางๆ ในชุมชน
เกิดจากการท่ีไมรูหนังสือ และไมมีสัญชาติ ดังนั้นทุกฝายท่ีเก่ียวของจะตองระดมสรรพกําลังของหนวยงานตามบทบาทในการ
แกปญหา จึงไดเสนอโครงการพัฒนาหยอมบานหวยกุบก๊ับ เพ่ือความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน โดยมีการบูรณาการทุกหนวยงาน ไดแก

ดานการศึกษา - ระดับปฐมวัย มีการจัดตั้งศูนยเด็กเล็ก ๓ – ๕ ขวบ โดย อปท.
- ระดับประถมศึกษา ให สพป.เชียงใหม เขต ๒ ดําเนินการขอจัดตั้งหองเรียนสาขา ของ

โรงเรียนบานเมืองก๊ืด เพ่ือการจัดสรรงบเพ่ือใหผูเรียนสามารถเดินทางไปเรียนไดสะดวก และมีการสนับสนุนดานงบประมาณและ
บุคลากรทางการศึกษา

- นําโครงการโรงเรียนผูปกครอง ท่ี อบจ.ดําเนินงาน มาดําเนินการในชุมชน
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ดานความเปนอยู ทางกายภาพ โดย อบต. ทองถ่ินจังหวัด ทรัพยากรปาไม ในการแกปญหาเสนทางการ
คมนาคม และสาธารณสุขจังหวัด ในการดูแลสุขภาพอนามัยและใหความรูการทองไมพรอม

ดานการทองเท่ียว การทองเท่ียวจังหวัดเชียงใหม
ดานการปราบปราม สํานักงาน ป.ป.ส. ตํารวจ ทหาร ความม่ันคง
สําหรับการดําเนินงาน จะกําหนดเปนวาระเรงดวน โดยแตงตั้งคณะทํางานระดับจังหวัด มีหนวยงานท่ีเก่ียวของรวมกัน

การแกไขปญหา และหาแนวทาง งบประมาณในการดําเนินการ โดยมีเปาหมาย คือ ความเปนอยูของประชากรตองดีกวาเดิม
๒. พนกังานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือสารวัตรนักเรียนเดิม

ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี ๑๒๙๘/๒๕๖๐ เรื่อง จัดตั้งศูนยประสานงานสงเสริมความประพฤติ
นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด  ไดกําหนดใหมีกลุมลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน เปนกลุมงานในสํานักงานศึกษาธิการ
จังหวัด เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานรองรับนโยบายการดําเนินงานในการประสานและสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
ตลอดจนภารกิจงานตางๆ จึงใหจัดตั้งศูนยประสานงานสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาจังหวัด เรียกโดยยอวา
“ศูนยเสมารักษ ประจําสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด” จากเดิมตั้งอยูท่ีสํานักงานศึกษาธิการภาค ๑๕ ซึ่งอยูระหวางการสงมอบ
งานและครุภัณฑสํานักงาน จึงยังไมไดจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมจํานวนพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา
แตอยูระหวางการสํารวจขอมูลจํานวนพนักงานเจาหนาท่ีสงเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา เนื่องจากเดิมมีการอบรม
ในแตละสังกัด ไมมีการรวบรวมขอมูลในภาพรวมท้ังจังหวัด กอรปกับครูยาย จึงทําใหขอมูลยังไมเปนปจจุบัน

หากสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษา  ท่ีมีความประสงคจะอบรมใหกับบุคลากร สามารถสอบถามรายละเอียด
ขอมูลท่ีศูนยเสมารักษ ประจําสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  โทร. ๐ ๕๓๒๑ ๘๕๙๙
ประธาน มอบหมายให สํานักงาน ป.ป.ส. เปนหัวหนาทีมท่ีจะเชิญผูท่ีเก่ียวของ ดําเนินการในเรื่องนี้

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.1 สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 เรื่องสถานการณยาเสพติด (ปปส. ภาค ๕) สํานักงาน ปปส. ไดประมวลรวบรวมในหวงไตร
มาสท่ี ๑ เปนศาสตรภาพรวมท้ังประเทศ ในหวงท่ีผานมาท่ัวประเทศมีการยึดของกลาง โดยเฉพาะยาเสพติด ซึ่งมีปริมาณท่ีสูงข้ึน
เม่ือเทียบกับ ๒ – ๓ ปท่ีผานมาในหวงไตรมาสท่ี ๑ สามารถจับกุมยาเสพติดได ประเภทยาบานไดถึง ๕๓,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ยาไอซ
๓.๓๐๗ กก. เฮโรอีน ๓๑๑ กก. เคตามีน ๖๑ กก.และ กัญชาแหง ๑,๓๘๒ กก.  ซึ่งสิ่งเหลานี้เปนการสะทอนใหเห็นกําลัง
ศักยภาพของผูผลิตท่ียังสามารถหาสารตั้งตนและเคมีพันธไดอยางไมจํากัด สวนในเรื่องของภูมิภาคในประเทศเพ่ือนบานจนถึง
สวนภูมิภาคของไทยในหวงไตรมาสท่ี ๑ จะพบไดวา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีประเทศเพ่ือนบานจะพบไดมากท่ีสุดโดยการจับกุมของ
เจาหนาท่ีและ ในการจับกุมแตละครั้งนัน้จะพบกับสารเคมีชนิดใหมๆ ท่ีใชผลิตเปนสารตั้งตน
สถานการณนอกประเทศ

สมม. มีการทําลายแหลงผลิตขนาดเล็ก ใน จ.ทาข้ีเหล็ก ดําเนินการโดยคนไทยหลบหนีหมายจับคดียาเสพติด ทางการ
เมียนมาไดเขาทําการตัดฟนทําลายไปกวา 2,760 ไร ใน จ.ตองจี  จ.ลางเคอ และ จ.ดอยแหลม บริเวณรัฐฉานตอนใต เคมีภัณฑท่ี
ใชผลิตยาเสพติดยังมีการลําเลียงเขาไปในแหลงผลิต ท้ังจากชายแดนเมียนมา-จีน และ สปป.ลาว ปลายเดือน ธ.ค. 60 กองทัพ
เมียนมา ปะทะกับไทยใหญ RCSS/SSA (กลุมเจายอดศึก) ท้ังท่ีไดมีการลงนามหยุดยิงกันไปแลว สงผลใหกลุมอ่ืนๆ ท่ียังไมลงนาม
เกิดความไมไววางใจ และกลุม KNU ออกประกาศไมลงนามในสัญญาหยุดยิง
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สปป.ลาว ยาบา ไอซ เฮโรอีน จากสามเหลี่ยมทองคํา ถูกลําเลียงเขา สปป.ลาวอยางตอเนื่อง เพ่ือนําผานเขาไทย
และออกไปประเทศท่ีสาม วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 ตร.ปกส.แขวงบอแกว จับกุมผูตองหา 2 คน เฮโรอีน 23.5 กก.
ไอซ 109 กก. ยาบา 180,000 เม็ด ท่ีเมืองปากทา แขวงบอแกว สปป.ลาว
สถานการณยาเสพติดภายในประเทศ

การลักลอบลําเลียงยาบาเขาสูประเทศไทย มีความรุนแรงท่ีสุดเทาท่ีเคยปรากฏมา ยึดยาบาไดสูงถึง 53 ลานเม็ด
(มี 10 คดี จับกุมหลักลานเม็ดข้ึนไป ของกลาง 45 ลานเม็ด) ยาบาท่ีจับกุมไดสวนใหญเปนตราประทับ 999 ของกลุมวาใต
และมูเซอ สําหรับไอซยังจับกุมไดในปริมาณมาก และเปนตัวยาท่ีจับกุมพรอมกับยาบา เฮโรอีนจากสามเหลี่ยมทองคําถูกลักลอบ
ลําเลียงเขาสูประเทศไทยถ่ี ข้ึน ภาคเหนือยังเปน พ้ืน ท่ีลักลอบนําเขาหลัก รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากจะมีการลักลอบนําเขายาบา ไอซ กัญชา ยังพบมีการลักลอบนําเขาโคเคน ทางพ้ืนท่ีนี้อีกดวย

เทคโนโลยีการติดตอทางโซเชียลมีเดีย เอ้ือประโยชนใหกลุมผูผลิตและผูคาเขาถึงกันไดโดยตรง ไมตองผานตัวแทน
หรือคนกลางในพ้ืนท่ีชายแดนอยางเชนในอดีตอีกตอไป จึงไมตองเสียคาสวนตางจํานวนมาก การสั่งซื้อยาเสพติดจึงสามารถ
ไดปริมาณท่ีมากข้ึนในจํานวนเงินท่ีเคยสั่งซื้อเทาเดิม กลุมนักคาทุกระดับ(รายยอย รายกลาง รายใหญ) มีการใชสื่อสังคมออนไลน
และการขนสงท้ังของภาครัฐ/เอกชน เอ้ือประโยชนการคา การลําเลียงยาเสพติด สงผลใหเกิดการขยายเครือขายอยางรวดเร็ว
สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด

ตัวยาหลักท่ีแพรระบาด ยาบา รอยละ 78 กัญชา รอยละ 6.5 ไอซ รอยละ 4.8 สําหรับเฮโรอีน มีแนวโนมแพรระบาด
มากข้ึน ในพ้ืนท่ี จ.เชียงราย จ.เชียงใหม กทม. และ จ.สงขลา ผูเขาบําบัดรักษารอยละ 40 เปนเด็กและเยาวชน (อายุ 15-24 ป)
พบการลักลอบจําหนายและนํายารักษาโรค/ยาอันตรายภายใตการควบคุมมาใชในทางท่ีผิดในกลุมเด็กและเยาวชน
สถานการณการแพรระบาดเฮโรอีนในกลุมเยาวชนในพ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม

- จากการสืบสวนพบวาเยาวชนท่ีเสพติดเฮโรอีน มีจํานวนกวา 300 คน ทราบชื่อนามสกุลแลว จํานวน 170 ราย
เปนเยาวชนชายและหญิง อายุระหวาง 16 – 25 ป ท้ังอยูนอกสถานศึกษา  และในระบบการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
อาชีวศึกษา และมหาวิทยาลัย

- รูปแบบการเสพ เริ่มแรก จะนําเฮโรอีนมาโรยบนบุหรี่/กัญชามวนสูบ ตอมาเม่ือติดแลวจะเริ่มใชเข็มฉีดยา (Syring)
ฉีดเฮโรอีนเขาสูรางกาย ตรงเสนเลือดบริเวณขอพับแขนหรือทองแขน

- พฤติการณท่ีพบ เม่ือไมไดเสพจะมีพฤติการณกาวราว ใชความรุนแรง ทํารายคนใกลชิด ลักขโมยของมีคาไปขาย
เพ่ือนําเงินไปซื้อเฮโรอีน และแนวโนมเยาวชนผูหญิงท่ีคบหาเปนแฟนกับผูเสพผูติดจะทดลองเสพเฮโรอีนดวย

- เสี่ยงตอการเปนโรคติดตอทางเพศสัมพันธ เชน H.I.V. หรือไวรัสชนิดตางๆ
- ปรากฏขอมูลเยาวชนเสียชีวิตจากการเสพเฮโรอีนเกินขนาด (Overdose) และติดเชื้อในกระแสเลือดเนื่องจากการใช

เข็มฉีดยาไมสะอาด เสียชีวิตแลวหลายราย
แนวโนมสถานการณยาเสพติด

1.ยังคงมีความพยายามในการนําเขายาเสพติดอยางตอเนื่อง ในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือตอนบนโดยเฉพาะจังหวัด
เชียงรายและเชียงใหม

2.ยาเสพติดท่ีควรเฝาระวัง คือ ยาบา ไอซ เฮโรอีนและฝน และเฝาระวังการลักลอบนําเคมีภัณฑออกนอกประเทศ
3.กลุมบุคคลท่ีควรเฝาระวัง ยังเปนกลุมนักคาเดิมท่ีมีความเคลื่อนไหว โดยเฉพาะกลุมชนเผาในพ้ืนท่ีเชียงใหม เชียงราย

และกลุมเด็กและเยาวชนท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยง
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ประธาน สถานการณมีความรุนแรงเพ่ิมข้ึน เราตองแกปญหาท่ีตนเหตุ ไมใชแกท่ีปลายเหตุ  อยางเชน
เรื่องการนําเขาสารตั้งตน จึงทําใหมีการผลิตยาเสพติดออกมาอยางตอเนื่อง
ระเบียบวาระท่ี 4.2 สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณพืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม ป 2560/2561 จากการ
สํารวจพ้ืนท่ีลักลอบปลูกฝนตั้งแตเดือนสิงหาคม 2560 ถึง เดือนมกราคม 2561(ขอมูล ณ วันท่ี 29 มกราคม 2561)
พบพ้ืนท่ีปลูกฝน 508 แปลง รวมพ้ืนท่ี 433.73 ไร พ้ืนท่ีปลูกฝนท่ีพบสวนใหญอยูในเขตพ้ืนท่ี อ.แมระมาด อ.ทาสองยาง
จ.ตาก ติดตอกับ อ.อมกอย จ.เชียงใหม อ.เชียงดาว อ.แมแตง อ.พราว จ.เชียงใหม และพ้ืนท่ี อ.ปาย จ.แมฮองสอน จากการ
ดําเนินการสํารวจในชวงท่ีผานมา มีปญหาอุปสรรคเปนอยางมาก เนื่องจากสภาพอากาศยังคงมีฝนตกและเมฆปกคลุมเปนระยะ
ทําใหเปนอุปสรรคในการบินเขาสํารวจพ้ืนท่ี

สถานการณพ้ืนท่ีปลูกฝนของจังหวัดเชียงใหม ประจําปการสํารวจ 2560/61

อําเภอ แปลง ไร
1.อมกอย 67 44.66
2.แมแตง 40 32.88
3.เชียงดาว 32 19.54
4.พราว 14 13.26
5.เวียงแหง 16 11.15

รวม 169 121.49

รูปแบบของการปลูกฝนในป 2560/2561
1. พ้ืนท่ีปลูกจะอยูหางไกลและกันดารยิ่งข้ึน เชน บริเวณพ้ืนท่ีสูงใน อ.อมกอย อ.แมแตง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม
2. พ้ืนท่ีปลูกจะมีขนาดแปลงเล็กลง แตจะมีการกระจายตัวอยูในบริเวณเดียวกันหลายแปลง
3. มีการใชระบบน้ําสปริงเกอรในเกือบทุกพ้ืนท่ี
4. พบวามีการปลูกลาชากวาปกติ

แนวโนมสถานการณการปลูกฝน ป 2560/2561
แนวโนมการปลูกฝนในป 2560/2561 จากการสํารวจทางอากาศในชวงท่ีผานมา คาดวาจะมีพ้ืนท่ีปลูกฝนลดลงจาก

ปท่ีผานมา เนื่องจากสภาพอากาศท่ีมีฝนตกชุกในชวงตนฤดู และการดําเนินมาตรการปองกันท่ีเขมงวดในชวงกอนฤดูปลูก รวมถึง
การสงเสริมอาชีพและพัฒนาทางเลือกในพ้ืนท่ีปลูกฝนหนาแนนอยางตอเนื่อง และความเจริญท่ีเริ่มเขาไปในพ้ืนท่ีทุรกันดาร
มากข้ึน โดยเฉพาะการสรางถนนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค

อยางไรก็ตามความตองการของผูเสพและราคาฝนดิบในพ้ืนท่ียังคงเปนปจจัยสําคัญ ท่ีทําใหการปลูกฝนยังคงมีอยู
โดยเฉพาะในเขต อ.อมกอย จ.เชียงใหม
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มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.3 ผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด หวงเดือนมกราคม 2561

แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ

1. ดานการปองกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา

(1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง)
- สังกัด พมจ.
- สังกัด อปท.

(2) ระดับปฐมวัย (แหง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.

(3) ระดับประถมศึกษา (แหง/คน)
- โรงเรียนระดับประถม
- การทักษะการสรางภูมิคุมกัน (D.A.R.E.)

+ โรงเรียน
+ ครูตํารวจ

(4) การเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหง)
- โรงเรียนขยายโอกาส
- โรงเรียนระดับมัธยม
- สถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษา

178
633

751
61

750

169 แหง
136 คน

275
58
18
9

72
223

155
27

181

169 แหง
136 คน

75
4
5
-

72
233

410
27

391

169 แหง
136 คน

198
4
6
-

40.44
35.22

54.59
44.26

52.13

100
100

72
7.01

33.33
-

นักเรียนท่ีสอน 6,730 คน
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แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ

1. ดานการปองกัน
- Campus safety Zone (ม.เชียงใหม)
- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (แหง)
- ลูกเสือตานภัยยาเสพตดิ (แหง)
- คายทักษะชีวิต (สพป.) (แหง)
- จิตอาสา (อาชีวะตานภยัยาเสพติด) (แหง)
- จิตอาสา (พัฒนาเครือขายอุดมศึกษา) (แหง)

๑ แหง
262
267
229
18
9

1
262

-
-
-
-

8
262

-
-
-
-

800
100

-
-
-
-

อยูระหวางรอการจัดสรร
งบประมาณ

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
(1) อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน)
(๒) จัดตั้งศูนยเยาวชนนอกสถานศึกษา (แหง)

200
............

101 201 100.5
รอกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
แจง

1.3 สถานประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจางต่ํากวา ๑๐ คน

- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหง)

125 10 40 32

(๒) สถานประกอบการลูกจางมากกวา ๑๐ คน
- ใหความรูและประชาสัมพันธในสถาน

ประกอบการ (แหง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหง)

๓๕๐

60
๕

46

6
-

190

24
-

54.28

40
- ดําเนินการไตรมาส 3

1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
- พ้ืนท่ีเสี่ยง (ครั้ง) 600 46 130 21.66

- คําสั่ง หน.คสช. ท่ี 22/2558 1. สั่งปดตามขอ 4(1) ยินยอมหรอืปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา20 ป เขาไปใช
บริการ และขอ 4(2) ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 7 แหง
2. สั่งปดตามขอ 4(1) ยินยอมหรอืปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา20 ป เขาไปใช
บริการ ขอ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายตุ่ํากวา 20 ป จํานวน 8 แหง
และขอ 4(4) ขายเครื่องดืม่แอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 1 แหง
3. สั่งปดตามขอ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 2 แหง
4. สั่งปดตามขอ 4(5) ยินยอมหรอืปลอยปละละเลยใหมีการพกพาอาวุธ วัตถุระเบิด
หรือยาเสพติดเขาไปในสถานท่ีของตน จํานวน 1 แหง

1.๕ การสรางภูมิคุมกันกลุมประชาชนท่ัวไป
(1) โครงการปองกันยาเสพติดในพระสงฆ

(วัดสีขาว) (แหง)
25 อยูระหวางการปรับปรุงระบบ NISPA

(2) โครงการ To Be Number One (แหง)
- สถานประกอบการ
- สถานศึกษา
- หมูบาน/ชุมชน
- ราชทัณฑ

140
295
122

3

230
102
63
-

23
141
82
3

16.42
47.79
67.21
100
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ผูแทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม สําหรับเรื่องศูนยการเรียนรูกองทุนแม (LC) (แหง) ตองเสนอของบอุดหนุนจากทาง
สํานักงาน ป.ป.ส. อยูระหวางการดําเนินการขอรับสนับสนุนผานเครือขายกองทุนแมระดับจังหวัด
ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 ในวันนี้มีการประชุมเรื่องการขับเคลื่อนกองทุนแม 8 จังหวัด โดยใหมีการเขียนแผน
เพ่ือรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนของสํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือขับเคลื่อนงานกองทุนแม จึงจะอนุมัติในวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2561
ระเบียบวาระท่ี 4.3.2 ดานการบําบัดรักษา (Demand)
ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 30 ม.ค.
2561) การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 30 ม.ค. 2561) จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ

แผนงาน เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ
1.สมัครใจ 7,413 1,073 14.47

- สถานบําบัด 6,513 840 12.90
- คายปรับเปลี่ยนฯ 900 233 25.89

2.บังคับบําบัด 2,093 687 32.82
3.ตองโทษ 720 27 6.12

- กรมราชทัณฑ 670 1 0.18
- กรมพินิจฯ 120 40 33.33

รวม 10,176 1,801 17.70

แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนน้ี ผลสะสม รอยละ

1. ดานการปองกัน
(3) การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด

- สรางความเขมแข็งแนวทางประชารัฐ (ม./ช.)
+ หมูบาน/ชุมชนไมมปีญหา (ก)
+ หมูบานท่ีมีปญหานอย (ข)
+ หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหาปานกลาง (ค)
+ หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหามาก (ง)

๒,๑๗๘
๑,๖๕๒
๓๑๙
๙๔

๑๑๓

523
482
97
35
27

1,391
1,023
220
75
73

63.87
61.92
68.97
79.79
64.60

(4) โครงการกองทุนแมของแผนดิน
- หมูบานตนกลากองทุนแมของแผนดิน (ม./ช.)
- พัฒนา/รักษา/ความเขมแข็งหมูบานกองทุน (ม./ช.)
- ศูนยการเรียนรูกองทุนแม (LC) (แหง

๒๖
๕๐๔

๑

26
121

-

26
320

-

100
63.87

-

(5) การดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจสราง
หมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน
(9 ข้ันตอน)

อยูในข้ันตอนท่ี 1 จํานวน 1,137 ม./ช. คิดเปน 52.20%
อยูในข้ันตอนท่ี 2  จํานวน 987 ม./ช. คิดเปน 45.31%
อยูในข้ันตอนท่ี 3 จํานวน 794 ม./ช. คิดเปน 36.45%
อยูในข้ันตอนท่ี 4 จํานวน 617 ม./ช. คิดเปน 28.33%
อยูในข้ันตอนท่ี 5 จํานวน 152 ม./ช. คิดเปน 6.98%
อยูในข้ันตอนท่ี 6 จํานวน 1 ม./ช. คิดเปน 0.04%
อยูในข้ันตอนท่ี 7 จํานวน 0 ม./ช. คิดเปน 0%
อยูในข้ันตอนท่ี 8 จํานวน 12 ม./ช. คิดเปน 0.55%
อยูในข้ันตอนท่ี 9 จํานวน 0 ม./ช. คิดเปน 0%
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จํานวนผูผานการบําบัดท่ีไดรับการติดตาม
แผนงาน เปาหมายท้ังป ผลงานสะสม รอยละ

1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 236 22.87
2.สมัครใจ 108 (คาย) /บังคับบําบัดแบบควบคุมตัว 1,300 142 10.92
3.ตองโทษ 500 346 69.20

รวม 3,248 724 22.29

รอยละของผูปวยยาเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษา (1 ต.ค. – 30 ม.ค. 61)
ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบําบัด
- ระบบตองโทษ

94.6
NA

100
รวม 3 ระบบ 94.8

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.3.3 ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply)
ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 24 ม.ค. 2561 ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 489 คดี 505 คน แยกขอกลาวหา

- ผลิต จํานวน 9 ราย 2 คน
- จําหนาย จํานวน 31 ราย 43 คน
- ครอบครองเพ่ือจําหนาย จํานวน 80 คดี 86 คน
- ครอบครอง จํานวน 103 คดี 108 คน
- เสพ จํานวน 266 ราย 266 คน

ของกลาง
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ไอซ

37,881.75 195.02 169.81 9.00 1,450.98 2,337.79
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ผลการจับกุมคดีท่ีนาสนใจ
เม่ือวันท่ี 18 มกราคม เวลาประมาณ 15.50 น. จนท.ตํารวจ  ชปส.ภ.จว.เชียงใหม  จนท.ตํารวจ สภ.สันทราย

ไดรวมกันจับกุม นายคําดู  กูนะ อายุ 26 ป ท่ีอยู บานเลขท่ี 57/ช หมูท่ี 1 ตําบล เมืองนะ อําเภอ เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
นางสมบูรณ คําแกว  อายุ 25 ป ท่ีอยู บานเลขท่ี 267/พ หมูท่ี 1 ตําบลเปยงหลวง  อําเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม นายหลู
ซอนะ อายุ 35 ป ท่ีอยู บานเลขท่ี 431 หมูท่ี 1 ตําบลเปยงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม นายวินสวย  ไมมีนามสกุล
อายุ 32 ป ท่ีอยู บานเลขท่ี 191/1 หมูท่ี 2 ตําบลสมเปง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม พรอมของกลางยาเสพติดประเภท 1
(เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ)  น้ําหนัก 2,323 กรัม โดยกลาวหาวา รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือ
ไอซ) ไวในครอบครองเพ่ือจําหนายและจําหนายโดยผิดกฎหมาย
ผูแทน กองกําลังผาเมือง สรุปผลการดําเนินงานดานการสกัดกั้นยาเสพติด ในหวงเดือนมกราคม 2561

๑. สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย
การลักลอบลําเลียงในพื้นท่ี จว.ช.ม. : ปรากฏความเคลื่อนไหว จํานวน ๒ ครั้ง  เปนยาบาจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด

รายละเอียด ดังนี้
ในหวง ๑๘ - ๒๑ ม.ค.๖๑ กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดในพ้ืนท่ี บ.ปากุย  (NC ๓๕๑๕) ต.ทาตอน

อ.แมอาย จว.ช.ม. จํานวน ๕ คน จะเดินทางไปยัง บ.เปยงสา (NC ๓๕๒๕) ม.ยองปง จว.เมืองสาด รัฐฉาน สมม.  เพ่ือเตรียมการ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหลงพักคอยในพ้ืนท่ี บ.เปยงสา (NC ๓๕๒๕)
เขาสูเขตไทยโดยใชเสนทางเดินเทา ในภูมิประเทศลัดเลาะตามชองทางธรรมชาติในพ้ืนท่ีอางสิทธิ์ ดอยลาง (NC ๓๓๒๔) ดานตรง
ขาม อ.แมอายฯ นําไปพักคอยไวในพ้ืนท่ี บ.ปากุยฯ เพ่ือเตรียมลักลอบลําเลียงเขาสูพ้ืนท่ีตอนในของไทยตอไป

แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนน้ี ผลสะสม รอยละ

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด
3.1 การสกัดก้ันยาเสพตดิ

- ดานตรวจ/จุดตรวจ (21 แหง)
- สกัดก้ันการลําเลียงทางรถโดยสารประจําทาง (แหง)
- สกัดก้ันการลําเลยีงทางรถไฟ (แหง)
- ไปรษณีย/ขนสงเอกชน (แหง)
- ทาอากาศยาน (แหง)
- การเฝาระวังเรือนจํา/ทัณฑสถาน (ครั้ง)

7,665 ครั้ง
3
1
1
1

96

651
-
-
-
-
8

2,604
-
-
-
-

24

33.97
-
-
-
-

25
3.2 การจับกุมผูกระทําความผิดคดียาเสพตดิรายสําคัญ 1,438 (คดี) 120 600 41.72

3.3 รอยละ 80 ท่ี ลปส. มคีําสั่งอนุมัติใหจับกุมฐานความผิด
สมคบและสนับสนุนชวยเหลือตองใหออกหมายจับโดยศาล

- คดีท่ีขออนุมัติ (คดี)
- คดีท่ีออกหมายจับโดยศาล (คดี)

ทุกราย 25 104

3.4 จํานวนทรัพยสินท่ียดึอายัด (บาท) 52 ลานบาท 2,747,648 5,402,209 10.19
3.5 การดําเนินการท่ีเก่ียวของกับเจาหนาท่ีของรัฐ

ท่ีเก่ียวของกับยาเสพตดิ
ทุกราย - - - ยังไมพบผูกระทําผิด

3.6 การดําเนินการตามขอรองเรียน 1386 ทุกราย 15 87 -
3.7 โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดในระดับจังหวัด

(หมูบาน/ชุมชน)
113 18 45 39.82
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เม่ือ ๑๙ ม.ค.๖๑, ๐๖๐๐ ไดรับรายงานจากแหลงขาววา ตามท่ีแหลงขาวไดอําพรางเขาไปลาสัตว บริเวณหวยหวาย
(MB ๘๙๐๗๔๐) ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ ไดตรวจพบกลุมผูลักลอบลําเลียงยาเสพติด ซึ่งเปนชาวเขาเผาลีซอ บ.แมกอน
(MB ๙๑๕๖๔๕) ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาว ฯ จํานวน ๖ คน ทุกคนสะพายเปหลังท่ีดัดแปลงมาจากกระสอบบรรจุปุย พรอมกับมี
อาวุธปนลูกซองยาว จํานวน ๒ กระบอก โดยเดินเทามาตามเสนทางในภูมิประเทศ ทิศทางมาจาก บ.นาศิริ ต.เมืองนะ
อ.เชียงดาวฯ ลัดเลาะมาตามลําน้ําเฮ้ือง (MB ๘๙๓๗๔๕) - บ.แมกอน - บ.แมจาเหนือ ต.ทุงขาวพวง อ.เชียงดาวฯ และลําเลียง
เขาสูพ้ืนท่ีตอนในของ จว.ช.ม. ตอไป

ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณ
จากสถานการณชายแดนท่ีไดกลาวมาในข้ันตนนั้น จะเห็นไดวา กกล.ชกน. ยังคงมีความตองการ งบประมาณจํานวนมากในการ

พัฒนากองกําลัง รวมถึงพ้ืนท่ีอิทธิพลของตนท้ังนี้ รายไดหลักของ กกล.ชกน. มาจากยาเสพติด ทําใหยังคงมีการผลิตอยูอยาง
ตอเนื่อง ประกอบกับทางการเมียนมา ยังคงไมสามารถจัดระเบียบชนกลุมนอย หรือมีอิทธิพลในพ้ืนท่ีรัฐฉานไดท้ังหมด จึงยังคง
สงผลใหสถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย ยังคงมีความรุนแรง ไมนอยไปกวาในหวงท่ีผานมา

๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
๒.๑ การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน ม.ค.๖๑ เฉพาะพ้ืนท่ี จว.ช.ม. ในการปฏิบัติ

ภารกิจสกัดก้ัน และปราบปรามยาเสพติด

เดือน
ม.ค.๖๑

ภารกิจ (ครั้ง)
ลว.

พิสูจนทราบ
ลว.

หาขาว เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน ตั้งดานตรวจ/
จุดตรวจ (จุด)

ตั้งจุด
สกัด

รวม ๙ ๗๖ ๕๖ - ๑๓ ๒๘ ๑๐๒

ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ม.ย.๖๑ - ปจจุบัน (๓๑ ม.ค.๖๑) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดก้ัน และ
ปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนท่ี จว.ช.ม. โดยแยกเปนพ้ืนท่ี จํานวน ๘ ครั้ง จับกุมผูตองหาได จํานวน ๑๐ คน ของกลางยาบา
จํานวน ๑๔๓,๗๕๑ เม็ด

ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเปนภารกิจ ในหวงเดือน ม.ค.๖๑ - ปจจุบัน (๓๑ ม.ค.๖๑) สวนมากมีผลจับกุมจาก
ปดลอม/ตรวจคน และ ดานตรวจ/จุดตรวจ/จุดสกัด

ภารกิจ จํานวน
(ครั้ง)

ผูตองหา
(คน)

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑

ยาเสพ
ติด

ใหโทษ
ประเภท

๒

ยาเสพ
ติด

ใหโทษ
ประเภท

๕

ของกลาง

ยาบา
(เม็ด)

เฮโรอีน
(กรัม)

ไอซ
(กรัม)

ฝน
(กรัม)

กัญชา
(กรัม)

รถยนต
(คัน)

รถจักรยานยนต
(คัน)

ดานตรวจ ๒ ๒ ๑๐๓ - - - - - -
ปดลอม/ตรวจคน ๒ ๔ ๓,๕๘๑ - - - - - -

จุดสกัด ๑ ๒ ๑๕ - - - - - -
ลว.พิสูจนทราบ ๓ ๒ ๑๔๐,๐๕๒ - - - - - -

ซุมโจมตี - - - - - - - - -
รวม ๘ ๑๐ ๑๔๓,๗๕๑ - - - -
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๒.๒ สรุปผลการดําเนินการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โครงการจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง
เอาชนะยาเสพติด (ชพส.) การประชุมแบบมีสวนรวมดําเนินการไปแลว จํานวน ๑๒ ครั้ง

ลําดับ หนวย ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานท่ีฝก
๑ ชพส.ท่ี ๓๒๐๑ ๓/๖๑ ๙ ม.ค. ๖๑ หอประชุม บ.มวงเครือ ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม.

” ๔/๖๑ ๑๐ ม.ค. ๖๑ หอประชุม บ.นามน ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม.
๒ ชพส.ท่ี ๓๒๐๒ ๓/๖๑ ๑๐ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หนองบัว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว

” ๔/๖๑ ๑๗ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หลวง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม
๓ ชพส.ท่ี ๓๒๐๓ ๓/๖๑ ๒๑ ม.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค บ.โปงอาง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว

” ๔/๖๑ ๒๕ ม.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค บ.ปางเฟอง ต.ปงโคง อ.เชียงดาว
๔ ชพส.ท่ี ๓๒๐๔ ๓/๖๑ ๑๐ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.โปงจอก ต.แมทะลบ  อ.ไชยปราการ

” ๔/๖๑ ๑๒ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หนองปาซาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
๕ ชพส.ท่ี ๓๒๐๕ ๓/๖๑ ๘ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.โปงถืบนอก ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม.

” ๔/๖๑ ๙ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.โปงถืบใน ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม.
๖ ชพส.ท่ี ๓๒๐๖ ๓/๖๑ ๙ ม.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค บ.ทามะแกง ต.ทาตอน อ.แมอาย

” ๔/๖๑ ๑๕ ม.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค บ.หวยศาลา ต.ทาตอน อ.แมอาย

การฝกอบรมราษฎรอาสาปองกันภัยยาเสพติด (รสปส.) จํานวน ๑๒ รุน มีราษฎรเขารับการฝกอบรม จํานวน ๔๘๐ คน

ลําดับ หนวย ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานท่ีฝก
๑ ชพส.ท่ี ๓๒๐๑ ๓/๖๑ ๑๔ - ๑๕ ม.ค. ๖๑ หอประชุม บ.แปกแซม ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม.

” ๔/๖๑ ๑๖ - ๑๗ ม.ค. ๖๑ หอประชุม บ.มวงเครือ ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม.
๒ ชพส.ท่ี ๓๒๐๒ ๓/๖๑ ๑๔ - ๑๕ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หนองบัว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว

” ๔/๖๑ ๒๐ – ๒๑ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หลวง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม
๓ ชพส.ท่ี ๓๒๐๓ ๓/๖๑ ๒๒ - ๒๓ ม.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค บ.โปงอาง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว

” ๔/๖๑ ๒๖ - ๒๗ ม.ค. ๖๑ อาคารอเนกประสงค บ.ปางเฟอง ต.ปงโคง อ.เชียงดาว
๔ ชพส.ท่ี ๓๒๐๔ ๓/๖๑ ๑๘ – ๑๙ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.โปงจอก ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ

” ๔/๖๑ ๒๑ – ๒๒ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.หนองปาซาง ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
๕ ชพส.ท่ี ๓๒๐๕ ๓/๖๑ ๑๔ – ๑๕ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.โปงถืบนอก ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม.

” ๔/๖๑ ๑๖ – ๑๗ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.โปงถืบใน ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม.
๖ ชพส.ท่ี ๓๒๐๖ ๓/๖๑ ๑๓ – ๑๔ ม.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค บ.ทามะแกง ต.ทาตอน อ.แมอาย

” ๔/๖๑ ๑๘ – ๑๙ ม.ค. ๖๑ ศาลาอเนกประสงค บ.หวยศาลา ต.ทาตอน อ.แมอาย
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การฝกอบรมชุมชนอุนใจไดลูกหลานกลับคืนใน จํานวน ๖ รุน มีราษฎรเขารับการฝกอบรม จํานวน ๙๐ คน

ลําดับ หนวย ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานท่ีฝก

๑
ชพส.ท่ี ๓๒๐๑ ๑/๖๑ ๑๙ - ๒๕ ม.ค. ๖๑ หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติหวยน้ําดัง (นด.๙ ) บ.หวย

หก  ต.เวียงแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม.

๒ ชพส.ท่ี ๓๒๐๒ ๑/๖๑ ๒๓ – ๒๙ ม.ค. ๖๑ ท่ีตั้งหนวย ชพส.๓๒๐๒ บ.วังมะริว ต.เมืองคอง อ.เชียง
ดาว

๓ ชพส.ท่ี ๓๒๐๓ ๑/๖๑ ๓๐ ม.ค. ๖๑ - ๕
ก.พ. ๖๑

อาคารอเนกประสงค บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว

๔ ชพส.ท่ี ๓๒๐๔ ๑/๖๑ ๒๕ – ๓๑ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.ปาหนา ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ

๕ ชพส.ท่ี ๓๒๐๕ ๑/๖๑ ๑๘ – ๒๔ ม.ค. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.สันทรายคองนอย ต.เวียง อ.ฝาง

๖ ชพส.ท่ี ๓๒๐๖ ๑/๖๑ ๒๒ – ๒๘ ม.ค. ๖๑ ลานพระเจาพรหมมหาราช บ.ปอกปายาง ต.แมนาวาง
อ.แมอาย

โครงการสรางเครือขายผูนําหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.)
การฝกอบรมพัฒนาศักยภาพผูนําชุมชน จํานวน ๖ รุน มีราษฎรเขารับการฝกอบรม จํานวน ๒๔๐ คน

ลําดับ หนวย ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานท่ีฝก

๑ ชบข.ท่ี ๓๒๐๑ ๔/๖๑ ๑๖ - ๑๗ ม.ค.
๖๑ หองประชุม อบต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม.

๓/๖๑ ๑๘ - ๑๙ ม.ค.
๖๑ หองประชุม ทต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.

๒ ชบข.ท่ี ๓๒๐๒ ๓/๖๑ ๑๙ – ๒๐ ม.ค.
๖๑

ศาลาประชาคม บ.หวยอ้ืน ต.เทอดไทย อ.แมฟาหลวง
จว.ช.ร.

๔/๖๑ ๒๓ – ๒๔ ม.ค.
๖๑

ศาลาประชาคม บ.สันทรายกองงาม ต.บานแซว อ.เชียงแสน
จว.ช.ร.

๓ ชบข.ท่ี ๓๒๐๓ ๓/๖๑ ๒๓ – ๒๔ ม.ค.
๖๑ หอประชุม อบต.ชนแดน อ.สองแคว จว.น.น.

๔/๖๑ ๓๐ – ๓๑ ม.ค.
๖๑ หอประชุม อบต. หวยโกน อ.เฉลิมพระเกีรติ จว.น.น.
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การฝกอบรมคายเยาวชนทางสายใหม จํานวน ๖ รุน มีราษฎรเขารับการฝกอบรม จํานวน ๓๐๐ คน

ลําดับ หนวย ครั้งท่ี/ป หวงการฝก สถานท่ีฝก

๑ ชบข.ท่ี ๓๒๐๑ ๓/๖๑ ๒๕ - ๒๖ ม.ค.
๖๑ หอประชุม ทต.แมอาย อ.แมอาย จว.ช.ม.

๔/๖๑ ๒๙ - ๓๐ ม.ค.
๖๑

หอประชุม รร.บานสันทรายคองนอย ต.เวียง อ.ฝาง
จว.ช.ม.

๒ ชบข.ท่ี ๓๒๐๒ ๓/๖๑ ๒๖ – ๒๗ ม.ค.
๖๑

หอประชุม รร.บานแซววิทยาคม ต.บานแซว อ.เชียงแสน
จว.ช.ร.

๔/๖๑ ๓๐ – ๓๑ ม.ค.
๖๑ หอประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแมสาย อ.แมสาย จว.ช.ร.

๓ ชบข.ท่ี ๓๒๐๓ ๓/๖๑ ๑๙ – ๒๑ ม.ค.
๖๑ หอประชุม รร.สมาคมพยาบาลไทย อ.สองแคว จว.น.น.

๔/๖๑ ๒๖ – ๒๗ ม.ค.
๖๑

หอประชุม อบต.หวยโกน  กศน.(เยาวชนนอกสถานศึกษา)
อ.เฉลิมพระเกียรติ จว.น.น.

มติท่ีประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระท่ี 4.2.4 ดานบริหารจัดการ (Management)
ฝายเลขานุการ ผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการ

แผนงานตามยุทธศาสตร เปาหมาย
ป 2561

ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ
เดือนน้ี ผลสะสม รอยละ

4. ดานการบริหารจัดการ
4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตามระดบัจังหวัด

(ในพ้ืนท่ี) (ครั้ง)
๒-๔ - - -

4.2 การกํากับตดิตามของคณะกรรมการระดับจังหวัด
(ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)

12 1 4 33.33

4.3 ประชุมโตะขาวเฝาระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒ 2 2 16.66
4.4 การใชจายงบประมาณ (บาท)

(1) งบ ป.ป.ส.
(2) งบ สป.มท.
(3) งบ ปค.

7,090,000
235,860

2,168,379

840,405
21,990
442,809

2,833,353
82,849.54
911,209

39.96
35.13
42.02

ไดรับจัดสรรงบ
6 เดือน
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ (ไมมี)
ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืน ๆ
ปองกันจังหวัดเชียงใหม ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรอยเอ็ด ไดประชุมคณะกรรมการ
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดรอยเอ็ด ครั้งท่ี 11/2560 เม่ือวันพุธท่ี 29 พฤศจิกายน 2560 และท่ี
ประชุมมีมติเสนอความเห็นใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พิจารณาเสนอแกไขกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด ในประเด็นใหองคการเภสัชกรรมผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) เพ่ือบําบัดรักษาผูปวยท่ีติดยาเสพติด
เนื่องจากการแกไขปญหายาเสพติดท่ีในอดีตท่ีผานมาไมประสบผลสําเร็จเทาท่ีควร และปจจุบันการแพรระบาดของยาเสพติด
เมทแอมเฟตามีน (ยาบา) มากยิ่งข้ึน รวมท้ังภาครัฐไดทุมงบประมาณจํานวนมากในการแกไขปญหายาเสพติด แตปญหา
ยาเสพติด ยังไมลดลงแตประการใด หากใหองคการเภสัชกรรมผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) ราคาถูก เพ่ือบําบัดรักษาผูปวยท่ี
ติดยาเสพติด จะสามารถตัดวงจรการคายาเสพติดได ทําใหผูผลิตไมมีแรงจูงใจจะทําใหเลิกผลิตไป และรัฐสามารถวางกฎและ
ระเบียบปฏิบัติตอผูเสพท่ีจะข้ึนทะเบียนอยูในความควบคุมดูแลของเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของได การแพรระบาดของยาเสพติดจะ
ลดลง โดยขอความรวมมือให    ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดทุกจังหวัด สนับสนุนแนวคิดของจังหวัด
รอยเอ็ดท่ีเสนอใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พิจารณาเสนอแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของ
กับยาเสพติดในประเด็นใหองคการเภสัชกรรมผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบา) เพ่ือบําบัดผูปวยท่ีติดยาเสพติด
ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 ทางสํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับทราบขอมูลของทาง ศอ.ปส.จ.รอ. แลว และยินดีรับฟงความ
คิดเห็นและขอขอบคุณสําหรับขอแนะนําของทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการปรับปรุงกฎหมายยาเสพติดให
เหมาะสมกับสถานการณปญหาในทุกดาน อยางไรก็ตาม การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของกับการควบคุมยาเสพติด
ดังกลาวขางตน จะตองคํานึงถึงปจจัยและขอจํากัดท่ีสําคัญอยางยิ่ง
ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ขอแจงขาวสารเก่ียวกับการเตรียมเลือกพ้ืนท่ีปลูกกัญชาเพ่ือรักษา
โรค นํารอง 5,000 ไร สงเสริมการปลูกเปนยา นายประพัฒน ปญญาชาติรักษ ประธานสภาเกษตรกรแหงชาติ เปดเผยวา
ในวันท่ี 10 ก.พ.2561 สภาเกษตรกรแหงชาติมอบใหสภาเกษตรกรจังหวัดสกลนคร ลงพ้ืนท่ีพูดคุยและคัดเลือกเกษตรกรท่ีมี
คุณภาพรวมทําโครงการปลูกกัญชา ในพ้ืนท่ีนํารอง 5,000 ไร ท่ีจังหวัดสกลนคร เขตพ้ืนท่ีทหาร การสํารวจพ้ืนท่ีเพาะปลูกเกิด
ภายหลังนําคณะเขาพบนายศิรินทรยา สิทธิชัย เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
และผูบริหารระดับสูงเขาหารือกับกระทรวงสาธารณสุข พบวากระทรวงสาธารณสุขไดออกกฎกระทรวง การขออนุญาตและการ
อนุญาตผลิต จําหนาย นําเขา สงออกหรือมีไวในครอบครองซึ่งยาเสพติดใหโทษประเภท 4 หรือประเภท 5 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เม่ือวันท่ี 6 ม.ค. 2560 โดยรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข สามารถอนุญาตใหมีการเพาะปลูกพืชกัญชาเพ่ือสกัดเปน
ยารักษาโรคในพ้ืนท่ีท่ีรัฐมนตรีกําหนด โดยมีความเห็นรวมกันวาพ้ืนท่ีกําหนดพ้ืนท่ีแรกคือ จ.สกลนคร เพราะเปนตนน้ํา
แมน้ําสงคราม เทือกเขาภูพานเปนแหลงกําเนิดพันธุพืชกัญชาท่ีดีท่ีสุดในอดีตและในประวัติศาสตรไดมีการพูดถึงหลายครั้ง
แมแตตอนนี้ในปาเขาก็ยังมีตนกัญชาท่ีข้ึนเองตามธรรมชาติอยู ถึงแมจะมีกฎหมายหวงหามแตธรรมชาติก็ยังดํารงอยู จึงจะใช
พ้ืนท่ี จ.สกลนคร นํารองสงเสริมการปลูกพืชกัญชา โดยประกาศใหอยูในเขตทหารกอน ซึ่งจะทําใหควบคุมไดงาย พรอมท้ังตอง
ตั้งกรรมการควบคุมใหใกลชิดเพ่ือปองกันการหลุดรอดของสิ่งท่ีไมพึงประสงค “เกษตรกรท่ีจะเขารวมทําโครงการ ตองมีหลัก
ปฏิบัติท่ีดี มีจริยธรรมสูง เพราะเปนพืชควบคุมและมูลคาสูง เกษตรกรตองไมนําไปใชผิดประเภท ดวยจะสรางปญหาใหกับ
ประเทศชาติและจะมีผลกระทบตอโครงการ การพยายามทําใหพืชกัญชาและกระทอมเพ่ือใหแพทยสามารถใชเปนยารักษาโรคได
สภาเกษตรกรฯ ไดขับเคลื่อนเรื่องการแกปญหา พ.ร.บ.ยาเสพติดมาหลายครั้งแลวเม่ือ 2-3 ปท่ีผานมา”
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ประธาน เรื่องการแพทยเห็นดวย เพราะเรายังมีมอรฟนท่ีนําเขาปละหลายพันลาน แตถามีการปลูกแลวไมสามารถ
ควบคุมไดก็จะเปนเรื่องยาก แตถาควบคุมไดก็จะเปนประโยชนทางการแพทย
ผูแทน สํานักงาน ปปส. ภาค 5 แจงเรื่องการบันทึกขอมูลในระบบ มีการบันทึกขอมูลนอย โดยเฉพาะเรื่องของการติดตาม
ซึ่งขณะนี้ทางสํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดใหมีการสงเคราะหชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติดป พ.ศ. 2561 โดยพิจารณา
คัดเลือกผูรับทุนประกอบอาชีพในระบบ NISPA และระบบ บสต. ป 2560 และจะไดมีหนังสือแจงมาทางจังหวัดใหตรวจสอบ
คนท่ีมีอาชีพในระบบ สําหรับคนท่ีขอทุนในการประกอบอาชีพ ภายในวันท่ี 15 มีนาคม 2561
ประธาน ขอใหทางอําเภอใหความสําคัญเรื่องการบันทึกขอมูลตามระบบ NISPA และระบบ บสต. ใหเปน
ปจจุบัน และถูกตอง
ระเบียบวาระท่ี 7 นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม
ประธาน เนนย้ําเรื่องการปองกันและปราบปรามยาเสพติด จ.เชียงใหม เปนจังหวัดท่ีมีพ้ืนท่ีตนทางนําเขา
สงออก และเสพ เพราะเรามีเศรษฐกิจท่ีคอนขางดี อยางไรก็ตาม เชื่อวาทุกหนวยจะนําพระราชปณิธานในหลวงรัชกาลท่ี 9
มาใชในการนําทางชีวิตหรือปฏิบัติหนาท่ี ขอใหทุกคนยึดม่ันในพระราชปณิธานของพระองคในการแกไขปญหายาเสพติด
ปดประชุม เวลา 16.00 น.

นพรัตน  จันทรแต ศิริพร ใจสุข
(นางสาวนพรัตน  จันทรแต) (นางสาวศิริพร  ใจสุข)

เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม. เจาหนาท่ีปกครองชํานาญงาน
ผูจดรายงานการประชุม ผูตรวจรายงานการประชุม


