
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 7/๒๕61 
วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม ๒๕61  เวลา 13.3๐ น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
**************************** 

ผู้มาประชุม 
1. นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่         ประธานกรรมการ 
2. นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่    กรรมการ 
3. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
4. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
5. พ.ต.คงเดช เอ่ียมสอาด   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
6. นางอภิชยา เตชะหงษา  อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
7. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ แทน)     กรรมการ 
8. พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
9. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงค ์  ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
10. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม  ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
11. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี  ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
12. ร.ต.วิโรจน ์ปวนลูน   ผู้บังคับกองพันสัตว์ต่างค่ายตากสิน  (แทน)    กรรมการ 
13. ร.ท.วิทยา เศวตมาลย์  ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
14. พ.ต.ท.ธีรัตม์ ชูดละออง  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
15. พ.ต.ท.ผจญ กุลให้   ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
16. พ.ต.ท.ช านาญโรจน์ สมศักดิ์หิรัญ ผู้ก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)   กรรมการ 
17. ร.ต.อ.จันภัทร บุญนัก  ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม ่(แทน)   กรรมการ 
18. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
19. นางโปรดปราน ข าสุวรรณ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
20. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
21. นายมนูญ สุขศรีจันทร์   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
22. นางพิมพ์พิศา หงส์รัตน์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
23. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
24. นางสิริยา บุญญศิริพฤกษ ์  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
25. นายศุภชัย กัลปสันต ิ   ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
26. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
27. นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่     กรรมการ 
28. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
29. นางสาวสุมาลี สมติ๊บ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
30. นางสุพรรณี ทองค า   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน) กรรมการ 
31. นายพิเชฐ ค ารินทร์   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
32. นางดวงพร ปิ่นทอง   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
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33. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
34. นางชฎาภรณ์ เกตุสม   ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
35. นายสมนึก มายัง   ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
36. นายตะวัน อภิวงศ์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม ่(แทน)    กรรมการ 
37. นางสาวรัศมี อภิรมย์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (แทน)    กรรมการ 
38. นายสยมภู อะโน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
39. นายธวชั จันต๊ะวงค์   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)  กรรมการ 
40. นางสาวพัชราภรณ์ พัฒนจักร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (แทน)    กรรมการ 
41. ดร.อลงกรณ์ น าบุญจิตต์  ผู้แทนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่   กรรมการ 
42. นางสาววิริยา วชิรานุวัฒน์  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
43. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมค า  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
44. นางสาวทิพวรรณ ไฝแม  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
45. นายภูวเดช มหาวันแจ่ม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
46. นายก าจร เดชอุดม    ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
47. นายวัชระ ปิมแปง   ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
48. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
49. นายสมคิด บุญมา   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
50. น.พ.วรพงษ์ ส าราญทิวาวัลย์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
51. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
52. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
53. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ าเภอฝาง   กรรมการ 
54. นางสาวทิพวรรณ ไฝงาม  อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
55. นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
56. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
57. นางลาวัณย์ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
58. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
59. ว่าที่รต.เมธธีรักษ์ ปัญญา   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
60. นายพิสิษฐ์ กสิกรณ์   นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ
61. นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์  จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
62. นายปรีชา ศิรินาม   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
63. นายชัชวาล ปัญญา   นายอ าเภอฝาง       กรรมการ 
64. นายภาคภูมิ วารปรีดี   นายอ าเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
65. นายอดุลย์ ฮวกนิล    นายอ าเภอสันทราย      กรรมการ 
66. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอ าเภอดอยสะเก็ด       กรรมการ 
67. นายนคร กาวิชัย   นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)     กรรมการ 
68. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
69. นายสราวุฒิ วรพงษ์   นายอ าเภอเชียงดาว       กรรมการ 
70. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ ์  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
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71. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแม่อาย      กรรมการ 
72. นางสาวนิติยา พงษ์พานิช  นายอ าเภอหางดง      กรรมการ 
73. นางสาวภัทราพร ลายจุด  นายอ าเภอสันป่าตอง       กรรมการ 
74. นายวิทวัส บุตรต๊ะ   นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
75. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์  นายอ าเภอแม่แจ่ม      กรรมการ 
76. นายวรากร พาจรทิศ   นายอ าเภอสะเมิง (แทน)      กรรมการ 
77. นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์  นายอ าเภออมก๋อย (แทน)      กรรมการ 
78. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
79. นายธนไชย สอนอินทร์  นายอ าเภอดอยเต่า (แทน)      กรรมการ 
80. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอ าเภอแม่วาง       กรรมการ 
81. นายสุรพล บุญมิตร   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
82. นายชัชวาลย์ พุทธโธ   นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
83. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
84. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
85. นายสรพงษ์ เตละวานิช  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
86. นายศิริพงษ์ น าภา   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
87. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
88. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

89. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
90. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
91. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
92. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
93. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน   นักวิชาการศึกษาส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
94. พตอ.บุญรักษ์ ค าประพันธ์  ผกก.(สอบสวน) จ.เชียงใหม่ 
95. นางสาวพิชาภัคฐ์ เรือนประเสริฐ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ส านักงาน ปปส.ภาค 5 
96. นายพิรุณ ฟองมณี   เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน 
97. นางสาวอริสา ยวงแก้ว  เจ้าหน้าที่ประสานโครงการ 
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายศุภชัย เอ่ียมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2561 เม่ือวันที่ 28 มิถุนายน 2561   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
     - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  วันที่ 25 ก.ค. 2561 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษา           
ความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2561 เรื่องแก้ไขเพ่ิมเติมบัญชีท้ายประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557 เนื่องด้วยปัจจุบัน              
ได้ปรากฏว่ามีการน าวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทมาใช้ในการเสพกันเป็นวงกว้าง ในขณะที่วัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าวมิได้          
ถูกก าหนดไว้ในบัญชีท้ายประกาศค าสั่ง คสช. ด้วยเหตุนี้ หากผู้เสพวัตถุออกฤทธิ์โดยเฉพาะผู้เสพที่เป็นเด็กและเยาวชนเป็น          
ผู้ต้องสงสัยว่ากระท า ความผิดฐานเสพยาเสพติด หรือเสพและมียาเสพติดไว้ในครอบครอง จะไม่สามารถน ามาตรการ
ทางเลือกในการบ าบัดฟ้ืนฟู มาใช้แทนการลงโทษหรือการด าเนินคดีได้แม้ผู้เสพจะมีความสมัครใจเข้ารับการบัดฟ้ืนฟูก็ตาม
ดังนั้น หัวหน้าคสช.จึงอาศัยอ านาจรัฐธรรมนูญประกอบกับ มาตรา 44 ของรัฐธรรมนูญปี 2557 ให้เพ่ิมวัตถุออกฤทธิ์        
ในประเภท 2 ได้แก่ “คีตามีน” เป็นยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ และให้รวมถึงวัตถุที่เรียกชื่อ เป็นอย่างอ่ืน แต่มีสูตร
โครงสร้างทางเคมีอย่างเดียวกันกับยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ดังกล่าว และเกลือใด ๆ ของยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุ
ออกฤทธิ์ดังกล่าวด้วย ในบัญชียาเสพติดท้ายประกาศคสช.ฉบับที่ 108/2557 ทั้งนี้ ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
   ในห้วงที่ผ่านมาสถานการณ์ยาเสพติดยังมีเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ หลักหมื่นเม็ดของจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่
ในล าดับที่ 1 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภาพรวมก็ได้หลายสิบล้านเม็ด ถ้าเป็นหลักล้านเม็ดจังหวัดเชียงใหม่จะอยู่ในล าดับ
ที ่4 ของประเทศที่มีการจับกุม  
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 แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด 

การผลิตยาเสพติดแบบเกินปริมาณความต้องการ (Over Supply) โดยเฉพาะยาบ้าและไอซ์ ไทยจะเป็นแหล่งพักยา 
และเป็นเส้นทางผ่านเพื่อการกระจายไปยังประเทศที่ 3 

การแพร่ระบาดเฮโรอีนในกลุ่มเยาวชนพ้ืนที่จ.เชียงใหม่  ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดเฮโรอีนในกลุ่มเยาวชน             
จ.เชียงใหม่ ปปส.ภ.5 จึงได้ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและคัดกรองรายชื่อเยาวชนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
เฮ โ ร อีน  จ านวน  200 ร ายชื่ อ  ซึ่ ง  ภ . จว .ชม .  และ  ศอ .ปส . จ . ชม .  ก าลั งอยู่ ร ะหว่ า งกา รตรวจสอบและ 
คัดกรองรายชื่อดังกล่าว โดยจะด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามแนวทางที่ ปปส.ภ.5 ได้ก าหนด และจะรายงานผลการ
ด าเนินงานมายัง ปปส.ภ.5 ต่อไป 

วันที่ 15 ก.ค. 2561 ส านักงาน ปปส.ภาค 5  จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมศักยภาพวิทยากรครูต้นแบบเพ่ือ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่  รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายพุฒิ
พงศ์  ศิริมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายศานิต อ่อนเปี่ยม ผู้อ านวยการส่วน
ยุทธศาสตร์และอ านวยการ ปปส.ภ.5 นางนริศรา  เลิศล้ า ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนางสาวอารีรัตน์  ฟองศักดิ์ 
ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ ฯ  ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมฯ ประกอบด้วย ครูผู้สอนในโรงเ รียน
อนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รัฐและเอกชน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดเชียงใหม่ จ านวนทั้งสิ้น 600 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการคือ  การสร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวคิด
ทฤษฎีเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย (EF) และการเขียนแผนจัดประสบการณ์ (EF Guideline)  เพ่ือน าไปสู่การ
สอนเด็กปฐมวัยให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด และปัญหาอ่ืนในสังคมไทย 

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นประธานในพิธีมอบทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบน ประจ าปี 2561 พร้อมด้วย พลต ารวจตรีจ านงค์ รัตนกุล รองผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 พ.อ. เศรษฐพล เกตุเต็ม 
รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 นายมนัส ขันใส ปลัดจังหวัดเชียงใหม่  และนายพรพัฒน์ สุวรรณภูมิ ผอ.ปปส.ภาค 5 
ณ โรงแรมคุ้มภูค า อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้ารับทุนประกอบอาชีพฯ จ านวน 48 ราย ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่มี
จ านวนผู้ได้รับทุนจ านวน 10 ราย 
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ประธาน    จากสถานการณ์แนวโน้มของยาเสพติดที่เป็นปัญหาต่อประเทศไทยโดยเฉพาะในส่วนที่
น าเข้าในส่วนที่เป็นช่องทางผ่านในจังหวัดเชียงใหม่ จากสถานการณ์ที่ยังมีการลักลอบน าเข้าของยาเสพติดอยู่ควรจะให้ทุก
ภาคส่วนใช้ระบบการจัดการที่ได้ท ากันอยู่แล้ว ระบบการข่าว ระบบการบูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงานต่างๆ มาตรการ
ป้องกันและปราบปราม รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ในกรณีของจังหวัดเชียงใหม่ถ้าท าระบบให้เห็น
แยกเป็นรายอ าเภอ ลองข้ึนภาพอ าเภอที่มีแนวโน้มรุนแรงหน่อย 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 พ้ืนที่แพร่ระบาดและพ้ืนที่น าเข้ายาเสพติดก็จะมี อ.เชียงดาว อ.ไชยปราการ อ.ฝาง  
และอ.แม่อาย โดยส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ติดชายแดน 

ประธาน    อยากให้แยกเป้าหมายให้เห็นชัดโดยจะแยกเป็นต าบล หมู่บ้าน ถ้าท าได้อยากให้ท าเป็น
ระดับครัวเรือน โดยใช้ระบบแผนที่โดยหมู่บ้านไหนที่เป็นหมู่บ้านที่เป็นพ้ืนที่รุนแรงมาก ปานกลาง หรือน้อย ก็ให้ใส่สีในพื้นที่
นั้น โดยใช้สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีขาว ซึ่งในการแยกย่อยนี้จะท าให้ได้เห็นเป้าหมายได้ชัดเจนขึ้นและจะช่วยให้การจัด
สนธิก าลัง สนธิการด าเนินต่างๆจะท าให้ชัดขึ้น และแก้ไขได้ดียิ่งขึ้น เมื่อได้ด าเนินการแล้วก็จะได้มาวัดผลการด าเนินงานว่า
ระบบที่ได้ท าไปนี้มีลดลงของพ้ืนที่ที่มีความรุนแรงหรือไม่ในหมู่บ้านนั้น 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด) 

ประธาน      กรณีพ้ืนที่ไร่ฝิ่นที่มีอยู่ ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าไร่ฝิ่น ไร่กัญชายังไม่ทราบว่ามีที่ไหนบ้าง เดี๋ยวฟัง
คงได้ข้อมูลมากขึ้น แต่ถ้าสมมติว่ามีหลายจุดจากการประชุมหัวหน้าส่วนราชการไปเมื่อเช้ากรณีการท าข้อมูลในระบบแผนที่
จุดที่เป็นผักตบชวาก็จะมีข้อมูลแผนที่ในระดับพ้ืนที่ใส่ภาพจริง ใส่ผลการท างาน และใส่ภาพการปฏิบัติงานได้ ถ้าพ้ืนที่ปลูกฝิ่น 

มีหลายจุดให้แนะน าให้โปรแกรมของโยธาจังหวัดซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเก็บข้อมูลทางด้านผักตบชวา ซึ่งมาปรับใช้กับไร่
ฝิ่น ไร่กัญชา และจะท าให้เห็นสภาพจริงและมาปรับใช้ในการท างานได้ 

ผู้แทน สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ในรอบเดือนที่ผ่านมาจะเป็นช่วงนอกฤดูการปลูกฝิ่นจึงยังไม่มี
ส ารวจการปลูกฝิ่นเพราะฤดูการปลูกฝิ่นที่ผ่านมาได้ท างานส ารวจจนถึงเดือนพฤษภาคม 2561 เลยยังไม่มีข้อมูลมาแสดง   
แต่จากข้อมูลที่ผ่านมา ปี 2560 – 2561 พ้ืนที่ปลูกฝิ่นมีจ านวนลดลงจากปีที่แล้วเพราะว่าเนื่องจากสภาพอากาศและการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท าให้การปลูกฝิ่นมีจ านวนลดลงเหลือเพียง 590 ไร่ จากจ านวน 1 ,880ไร่ ซึ่งลดลงกว่า 60% ใน
ส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่ปลูกฝิ่นมากที่สุดคือ อ.อมก๋อย รองลงมาคือ อ.เชียงดาว และอ.แม่แตง ปีที่ผ่านมาอ.อมก๋อย 
มีการปลูกฝิ่นลดลงจาก 900 กว่าไร่ ลดลงเหลือเพียง 150 ไร่ ซึ่งลดลงไปกว่า 80% แต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือเมื่อการปลูกมี
พ้ืนที่ลดลงการน าเข้าจากประเทศเพ่ือนบ้านอาจจะท าให้มีการน าเข้ามามากยิ่งขึ้น ซึ่งต้องระวังตามแนวชายแดนให้มากยิ่งขึ้น 
ในการส ารวจพ้ืนเสพติดทางสถาบันจะมีเฮลิคอปเตอร์มาถ่ายภาพแปลงฝิ่นทุกแปลงแล้วจะแปรผลลงในแผนที่จะมีพิกัดของ
แปลงฝิ่นทุกแปลง ซึ่งในส่วนของระฐานข้อมูลทางสถาบันฯ ได้ท าระบบออนไลน์เพ่ือให้หน่วยตัดท าลายเข้าไปดูข้อมูลได้
ตลอดเวลาซึ่งแสดงออกมาในรูปของแผนที่ 

ประธาน    ขอให้น าข้อมูลพิกัดพ้ืนที่การปลูกฝิ่นมาให้ดูด้วยเพ่ือที่จะได้รับรู้ระบบข้อมูลของทาง
สถาบันฯ เป็นยังไงสมบูรณ์ไหมถ้าระบบสมบูรณ์แล้วก็ไม่ต้องท าอะไรเพ่ิมแต่ถ้าไม่สมบูรณ์ต้องการมีข้อมูลเพ่ิมมากขึ้นก็จะได้
เอาข้อมูลมาประยุกต์ร่วมกันเพื่อมาใช้ในการด าเนินงานได้ดียิ่งขึ้น 
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ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ตอนนี้มีการส ารวจการแบ่งสถานะหมู่บ้านชุมชนทาง ปปส. จะน าบ้านที่เป็นสีแดงและสี
เหลืองจะลองน ามาท าเป็นแผนที่และจะน าเสนอท่านประธานในเดือนหน้า และพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่มีการปลูกกัญชงที่
จังหวัดได้มีการผ่านอนุญาตเบื้องต้นในการปลูก ในอยู่ประมาณ 3 – 4 อ าเภอ ซึ่งจะประสานกับทางส านักงานจังหวัด
ตรวจสอบว่าที่ส่งไปกรุงเทพได้รับการอนุมัติการปลูกในพ้ืนทีห่รือยัง ซึ่งโครงการหลวงมีการขออนุญาตปลูกก่อน 

มติที่ประชุม    รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกรกฎาคม 2561  

ระเบียบวาระที่  4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด พมจ. 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.   
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E.) 
                 + โรงเรียน 
                 + ครูต ารวจ 

 
 

178  
633  

 
751  
61  

 
750 

 
198 แห่ง 
136 คน 

 
 
- 

10 
 

135 
- 
 

60 
 

198 แห่ง 
136 คน 

 
 

178 
485 

 
576 
61 

 
649 

 
198 แห่ง 
136 คน 

 
 

100 
76.62 

 
76.70 
100 

 
86.53 

 
100 
100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่สอน 
6,730 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
1.๕ การสร้างภูมิคุ้มกันกลุ่มประชาชนทั่วไป 
         (1) โครงการป้องกันยาเสพติดในพระสงฆ์  
(วัดสีขาว) (แห่ง) 

 
25 

 
6 

 
25 

 
100 

 

         (2) โครงการ To Be Number One (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ  
               - สถานศกึษา 
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ราชทัณฑ์ 

 
140 
295 
122 

3 

 
- 
- 
- 
- 

 
127 
274 
114 

3 

 
90.71 
92.88 
93.44 
100 

 

         (3) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะ   
ยาเสพติด 
             - สร้างความเข้มแข็งแนวทางประชารัฐ (ม./ช.) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
               + หมู่บ้านที่มีปัญหาน้อย (ข) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
               + หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
 

๒,178 
๑,๖52  
๓๑9 
๙๔  

๑๑3 

 
 
- 

18 
3 
2 
2 

 
 

2,178 
1,652 
319 
100 
113 

 
 

100 
100 
100 
100 
100 

 

         (4) โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
             - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)            
             - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน (ม./ช.) 
             - ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ (LC) (แห่ง) 

 
๒๖  

๕๐4  
๑ 

 
- 

12 
- 

 
26 

504 
- 

 
100 
100 

- 

 
 
 

อยู่ระหว่าง 
ด าเนินการ 

         (5) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  
(9 ขั้นตอน)  

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,192 ม./ช. คิดเป็น 99.77% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,168 ม./ช. คิดเป็น 98.68% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,114 ม./ช. คิดเป็น 96.22% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 1,933 ม./ช. คิดเป็น 87.98% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 1,179 ม./ช. คิดเป็น 53.67% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 709 ม./ช. คิดเป็น 32.27% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 352 ม./ช. คิดเป็น 16.02% 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
275  
58  
18  
9 

๑ แห่ง 
262 
267 

7 
18 
9 

 
22 
13 
2 
1 
- 
- 

57 
2 
- 
- 

 
222 
42 
12 
7 
8 

262 
272 

3 
- 
- 

 
80.73 
72.41 
66.67 
77.77 
800 
100 

101.87 
42.86 

- 
- 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

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

 
200 

 
- 

 
201 

 
100.5 

 

        (๒) จัดตั้งศูนย์เยาวชนนอกสถานศึกษา (แห่ง) 5 - 5 100  

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

125 - 170 136  

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

 
๓๕๐ 

 
60  
๕  

 
- 
 
- 
- 

 
351 

 
60 
6 

 
100.28 

 
100 
120 

 
 
 
 
 

1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
          - พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
15 

 
489 

 
81.50 

 

          - ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 
 

1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 
แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 19 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก าหนดเวลา 
จ านวน 5 แห่ง 
3. สั่งปิดตามข้อ 4(5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ
วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน จ านวน 2 แห่ง 
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รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) จากผลงานภาพรวมที่รายงานมา ในเดือนหน้าขอให้ป้องกันจังหวัดไปสรุปผล           
การด าเนินงานมาว่าหน่วยไหนยังไม่ได้ด าเนินการอย่างไร เพราะตอนนี้เหลืออีก 2 เดือนก็จะสิ้นปีงบประมาณแล้ว ยังมีบาง
หน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการ และสอบถามกับหน่วยงานที่ยังไม่ได้ด าเนินการว่าเพราะอะไรมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรในการ
ด าเนินการซึ่งจะได้ช่วยกันในการแก้ไขปัญหา ส่วนเรื่องงบประมาณเหลือเวลาอีก 2 เดือน จะด าเนินการทันห้วงปีงบประมาณ
หรือไม่ ขอฝากให้ทางอ าเภอรีบเร่งการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆให้ทันก่อนจะสิ้นปีงบประมาณด้วย 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  ส านักงานปปส.ได้จัดฝึกอบรมให้บางหน่วยงานในการด าเนินงานในวันที่ 23 – 24 
กรกฎาคม 2561 ส านักงานปปส.ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรครูประถมวัยซึ่ง ท่านพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ได้ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งใน
เรื่องการด าเนินงานของเด็กประถมวัยที่ยังไม่ได้ด าเนินการยังไม่เข้าเป้า ฝากให้ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่และ สพป.เขตทุกเขตที่มี
เด็กประถมวัยครูที่มาอบรมก็สามารถน าสื่อไปด าเนินการสอน และรบกวนคีย์ข้อมูลลงในระบบNispa ให้เรียบร้อยด้วย และมี
สถานศึกษาบางแห่งที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรม รบกวนให้ท้องถิ่นจังหวัด ศึกษาธิการจังหวัด และสพป.เขตทุกเขต ส ารวจด้วยว่า
หน่วยงานไหนที่ไม่ได้มาอบรม แล้วให้ประสานกับ ปปส. ด้วยเพราะจะได้น าสื่อไปจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ในส่วนเรื่องที่ 2 
เรื่องการบ าบัดได้มีการตรวจสอบจากระบบ บสต. ยังด าเนินงานไม่ครบเป้าหมายในส่วนของสมัครใจ ขอฝากให้ทางหน่วยงาน 
สสจ.ช่วยตรวจสอบด้วย และในเรื่องของการมอบทุนประกอบอาชีพได้มีการมอบทุน 8 จังหวัดภาคเหนือ ซึ่งในส่วนของจังหวัด
เชียงใหม่ได้รับทุนประกอบอาชีพจ านวน 10 คน และในเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินจะมีการพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ในวันที่ 13 สิงหาคม 2561 ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี  
รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) เรื่องการศึกษาประถมวัยครูที่ไปอบรมมาขอให้ไปดูการเรียนการสอนด้วยและน า
ความรู้ที่ได้มาน าไปสอนนักเรียนให้มีความรู้และรับรู้ถึงโทษของยาเสพติด ครูสอนเด็กยังไงเด็กก็จะโตมาแบบนั้น เพราะฉะนั้น
ควรให้ความสนใจกับครูประถมวัยด้วยบุคลากรของเราด้วย เพราะดูแล้วการศึกษาไม่ได้ให้ความสนใจดับครูประถมวัยเท่าไหร่  
ซึ่งความจริงแล้วเป็นแหล่งที่ส าคัญที่สุด 

ระเบียบวาระท่ี 4.5.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
25 ก.ค. 2561) จ านวนผู้เขา้รับการบ าบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 7,413 4,773 64.39 
     - สถานบ าบัด 6,513 3,151 60.11 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 900 858 95.34 
2.บังคับบ าบัด 2,093 2,209 105.55 
3.ต้องโทษ 670 565 84.33 
     - กรมราชทัณฑ์ 550 443 80.55 
     - กรมพินิจฯ 120 122 101.67 

รวม 10,176 7,547 74.16 
 
จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 710 68.79 
2.สมัครใจ 108 (ค่าย)  1,455 2,077 142.75 
3.บังคับบ าบัด 587 418 71.21 
4.ต้องโทษ 511 511 100 

รวม 3,364 1,665 49.49 
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การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 1,858 2,002 107.7 

 
การช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา (คน) 
 
 

 

 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา (1 ต.ค. – 25 ก.ค. 61) 
 
 
 

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

95.1 
99.7 
99.8 

รวม 3 ระบบ 96.6 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.5.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   
ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 ก.ค. 2561  ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 840 คดี ผู้ต้องหา 870 คน  
 
แยกข้อกล่าวหา   - ผลิต จ านวน 4 คดี 4 คน      

- จ าหน่าย จ านวน 71 คด ี90 คน     
- ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 169 คด ี176 คน  
- ครอบครอง จ านวน 151 คดี 155 คน    
- เสพ จ านวน 445 ราย 445 คน 

 
 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.ทุนประกอบอาชีพ 5 10 200 
2.ฝึกอาชีพ (ศอ.ปส.จ.ชม.) 100 - ด าเนินการห้วงเดือนสิงหาคม 2561 - 
3.ฝึกอาชีพ (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานฯ) 40 40 100 

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

638,181.50 1,196.58 733.07 48.20 3,075.00 1,154.52 2.00 8.70 
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ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 
ผลการจับกุมที่น่าสนใจ 
วันที่ 19 ก.ค. 61 เวลา 12.30 น. บริเวณ พิกัด MB 711457  บ.สันป่าเหียง ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว  หน่วยงาน

ที่จับกุม มว.ค. ฉก.ม.4 ฐานฯ บ.เมืองคอง จนท.ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวประชาชนในพ้ืนที่ว่ามีบุคคลต้องสงสัย มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จึงได้จัดก าลังพลเฝ้าติดตามสังเกตพฤติกรรม บริเวณพ้ืนที่ใกล้กับบ้านบุคคลต้องสงสัย จนเมื่อ 12.30 
น.ตรวจผู้ต้องสงสัยออกจากบ้านและเดินทางเข้าไปในป่าละเมาะหลังบ้าน จึงขอเข้าท าการตรวจค้น พร้อมยึดยาบ้า 60,000 
เม็ด และได้เข้าท าการควบคุมบริเวณพ้ืนที่โดยรอบป่าละเมาะเพ่ือท าการขยายผล ได้ตัวผู้ต้องหาเป็นชาย 1 คน (ยังไม่ทราบ
ชื่อ) 

วันที่ 19 ก.ค. 61 สถานเกิดเหตุ ด่านตรวจผาหงส์ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  สภ.บ้านธิ ,                
สภ.ไชยปราการ ร่วมกับ ตชด.334 และทหารกองก าลังผาเมือง จับกุมผู้ต้องหา นายชาติชาย อธิปัตยาภิพิชญ์ อายุ  26 ปี 
และ นางสาวอภิญญา อธิปัตยาภิพิชญ์ อายุ 25 ปี  สอบสวนเบื้องต้นทั้งสองยอมรับสารภาพว่าได้ลักลอบล าเลียงยาเสพติด
ขึ้นเครื่องบินจากเชียงใหม่เข้ากรุงเทพฯ โดยใส่สเตย์พันรอบตัวมาเพ่ือส่งนายทุนแบบเดียวกันนี้มาหลายครั้งแล้ว โดยจะได้
ค่าจ้างครั้งละ 80,000 บาท ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจได้น าตัวขยายผลไปยังบ้านของทั้งสองคน พบวัสดุที่ใช้ในการห่อยาบ้าตก
อยู่ในห้องพักที่บ้านทั้งสองคน แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายเพ่ิมเติ ม จึงได้น าตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ไชยปราการ                 
เพ่ือด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
    3.1 การสกัดก้ันยาเสพติด  
          - ด่านตรวจ/จุดตรวจ (21 แห่ง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถโดยสารประจ าทาง (แห่ง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถไฟ (แห่ง) 
          - ไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน (แห่ง) 
          - ท่าอากาศยาน (แห่ง) 
          - การเฝ้าระวังเรือนจ า/ทัณฑสถาน (ครั้ง) 

 
7,665 ครั้ง 

3 
1 
1 
1 

96 

 
810 

4 
- 
1 
- 

36 

 
7,965 

23 
1 
4 
1 

140 

 
103.9 
766.7 
100 
400 
100 

145.8 

 

     3.2 การจับกุมผู้กระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 1,438 (คดี) 237 2,296 159.6  

     3.3 ร้อยละ 80 ที่ ลปส. มีค าสั่งอนุมัติให้จับกุมฐาน
ความผิดสมคบและสนับสนุนช่วยเหลือต้องให้ออกหมายจับ
โดยศาล 
           - คดีท่ีขออนุมัติ (คดี) 
           - คดีท่ีออกหมายจับโดยศาล (คดี) 

ทุกราย 
 
 

34 433 -  

     3.4 จ านวนทรัพย์สินที่ยึดอายัด (บาท) 53 ล้านบาท 5,862,357 63,613,255 308.70  
     3.5 การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

ทุกราย 3 8 -  

     3.6 การด าเนินการตามข้อร้องเรียน 1386 ทุกราย รับเรื่อง 181 ด าเนินการ 171 คงเหลือ 10 
    3.7 โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดในระดับจังหวัด  
(หมู่บ้าน/ชุมชน) 

113  113 226 200  
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วันที่ 17 ก.ค. 61 กองก าลังเทพสตรี ตชด. 415 สภ.ปากจั่น จับกุมผู้ต้องหา  3 คน ชื่อนายวัชรา อายุ 24 ปี         
เป็นคนขับรถ นายอรรถพล อายุ 38 ปี และนายธวัชชัย อายุ 38 ปี พบของกลางยาบ้า 2,784 เม็ด เกิดเหตุที่ อ.กระบุรี           
จ.ระนอง ผตห.ได้ขับรถเข้าพ้ืนที่ อ.กระบุรี ไปตรงบริเวณรอยต่อเขตระนองกับประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ือไปรับยาเสพติด             
ซึ่งยาชุดนี้เป็นที่ต้องการของนักเสพ เนื่องจากยามีคุณภาพสูงมีความเข้มข้นของเนื้อยา ซึ่งในยาชุดดังกล่าวนอกจากจะมีเม็ด
ยาสีส้มแล้ว ยังมีเม็ดยาที่เป็นสีฟ้าเพ่ือเป็นตัวอย่างซึ่งจะมีความเข้มข้นสูง จังหวัดระนองถือว่าเป็นครั้งแรกที่เจ้าหน้าที่เจอ
ยาบ้าเม็ดสีฟ้า ซึ่งมีราคาแพงกว่าเม็ดปกติ  

วันที่ 8 ก.ค. 2561 เวลา 23.00 น. บริเวณหน้า ปตท. สาขาประตูบางเขน ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย                   
จ.เชียงใหม่ จับกุมผู้ต้องหา 1.นายสุนทร หรือจะแตะ จะคะ  อายุ 39  ปี ที่อยู่ 207 ม.4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
2.น.ส.นาฟู  อะจา  อายุ 35 ปี ที่อยู่ 207 ม. 4 ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 3.นายค าแสน หรือจะแส บุญศรีประภา 
อายุ 41 ปี ที่อยู่ 19/1 ม. 3 ต.ถ้ าลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 4.นายวิฑูรย์  ทวีกิ่งเพชร อายุ 38 ปี ที่อยู่ 25 ม.3           
ต.ถ้ าลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน 5.น.ส.นามู พันธ์แสนกอ อายุ 31 ปี ที่อยู่ 243 ม.15 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
แจ้งข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท  1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้
รับอนุญาต”  พบของกลาง  - ยาบ้าประมาณ 100,000 เม็ด พฤติการณ์ ตามวันเวลาเกิดเหตุ จนท.ผู้จับกุมได้จับกุมตัว 
นายจรัญ  อินทจักร์  ผู้ต้องหา พร้อมของกลางยาบ้า จ านวน 5,000 เม็ด  ส่งด าเนินคดีในท้องที่ สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่ ใน
ความผิดฐาน ร่วมกัน มียาเสพติดให้โทษประเภท 1  ( เมทแอมเฟตามีน หรือยาบ้า)ไว้ในครองครองเพ่ือจ าหน่ายและจ าหน่าย
โดยผิดกฎหมาย จากการสืบสวนขยายผลทราบ ทราบว่า ผู้ต้องหาที่ 1 - 5  ลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษรายส าคัญฯ 
สามารถติดต่อล่อซื้อยาเสพติดได้ จึงได้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ และท าการล่อซื้อฯ ผลการปฏิบัติฯ ได้ท าการยึดยาเสพ
ติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า)  จ านวน 100,000 เม็ด และของกลาง รวม 12 รายการ 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5.4  ด้านบริหารจัดการ (Management) 

ฝ่ายเลขานุการ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตาม 
ระดับจังหวัด (ในพื้นที)่ (ครั้ง) 

๒ 
 

- 2 100  

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

12 1 10 83.33  

   4.3 ประชุมโต๊ะข่าวเฝ้าระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒  1 5 41.67  
   4.4 การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
         (1) งบ ป.ป.ส.  
         (2) งบ สป.มท.  
         (3) งบ ปค.  
         (4) งบพัฒนาจังหวัด 

29,139,958 
10,100,000 
393,100 
4,393,573 

15,618,800 

4,056,911 
944,271 
46,600 
38,120 

3,027,920 

16,401,302.63 
8,470,535 
297,349.63 
2,068,898 
5,564,520 

56.23 
83.87 
75.64 
47.09 
35.63 
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ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องพิจารณา 
                ค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่  12/2561         
เรื่องยุทธการกวาดล้าง ภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561  ลงวันที่           
21 มิถุนายน 2561 
     ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีค าสั่งที่ 12/2561 เรื่องยุทธการกวาดล้าง 
ภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561  ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 โดยเริ่ม
ปฏิบัติการตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน – 30 กันยายน 2561  
    ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ขับเคลื่อนการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เร่งด่วน ปี 2561  ดังนี้ 
    1. การสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมีและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดน ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) ปรับก าลัง/ยุทธวิธี พ้ืนที่แนวชายแดนเพ่ือสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดจากประเทศเพ่ือนบ้าน
เข้าสู่ตอนในของประเทศ และให้กรมศุลกากรเข้มงวดในการสกัดกั้นยาเสพติดและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตตามด่านศุลกากรทุกแห่ง 
    2. การสกัดกั้นตามเส้นทางคมนาคมและเส้นทางพ้ืนที่ตอนใน ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) เป็นหน่วยงานหลักในการตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติดจาก
เส้นทางพ้ืนที่ตามแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนใน โดยมีกองก าลังรักษาความสงบเรียบร้อย (กกล.รส.) และฝ่ายปกครอง  
เป็นหน่วยงานร่วม 
    3. การด าเนินการในพ้ืนที่แพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด (ศอ.ปส.จ.) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกับปิดล้อม ตรวจค้นพ้ืนที่แพร่ระบาด ปราบปรามผู้มีอิทธิพล 
การค้าอาวุธสงคราม อาชญากรรมข้ามชาติ และจัดระเบียบสังคม อย่างน้อยเดือนละ 3 ครั้ง 
    4. ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) จัดท าข้อมูลข่าวสารภาพรวมข่าว
ระดับพ้ืนที่ สถานการณ์ยาเสพติด และสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เฉพาะกรณีตามห้วงสถานการณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง       
เพ่ือเป็นการแจ้งเตือนสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 
    5. การรายงานผลการปฏิบัติให้รายงานต่อส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค ที่รับผิดชอบจังหวัด  

    ข้อพิจารณา  
    มอบหมายให้หน่วยงานที่เป็นหน่วยขับเคลื่อนการด าเนินงานตามค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 12/2561 เรื่องยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกันและแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561 พิจารณาด าเนินการดังนี้ 

  1)  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.)  ปรับแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในประเด็นการสกัดก้ันยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดน 

  2) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ปรับแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในประเด็นการปราบปรามเครือข่ายการค้า และการสกัดกั้นตามเส้นทางคมนาคม  
และเส้นทางพ้ืนที่ตอนใน 

  3) ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ พิจารณาปรับแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในประเด็นพ้ืนที่แหล่งกระจาย/ 
การแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
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    4) ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 พิจารณาจัดท าข้อมูลข่าวสารภาพรวมข่าวระดับ
พ้ืนที่ สถานการณ์ยาเสพติด และสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เฉพาะกรณีตามห้วงสถานการณ์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นการ
แจ้งเตือนสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวัง 
ตลอดจน ปรับยุทธวิธีให้เหมาะสมภายใต้กิจกรรมการสกัดกั้น การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัด ปิดล้อมตรวจค้น จับกุม
ผู้กระท าผิด และจัดระเบียบสังคม เพ่ือลดระดับความรุนแรงและการขยายตัวของปัญหายาเสพติดจากกลุ่มเครือข่ายนักค้ายา
เสพติด ผู้สนับสนุนและผู้อยู่เบื้องหลังในพ้ืนที่  
รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์)  อยากถามปปส.ว่า ถ้าสารตั้งต้นอยู่ในต่างประเทศซึ่งก็คงรู้ว่าประเทศไหน เราจะ
น ามาจากประเทศอ่ืนได้ไหม แล้วจะเข้ามาทางเส้นทางไหน 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  ตอนนี้ที่พบมากจะน ามาจากอินเดีย บังคลาเทศ และจีน ที่น าเข้ามาในพ้ืนที่ของ
การผลิต ซึ่งในส่วนของประเทศไทยที่เจอส่วนใหญ่ที่ส าแดงจะเข้าไปในเรื่องของเหมืองทองค าซึ่ง จะท าการสกัดคนแต่ถ้ามี
เอกสารถูกต้องก็ต้องปล่อยไป โดยศุลกากรจะเป็นคนดูซึ่งเมื่อส่งข้ามฝั่งไปแล้วศุลกากรจะเป็นคนแจ้งกลับมา ซึ่งเลขาธิการ
ป.ป.ส. ได้เดินทางไปประสานงานเรื่องนี้ที่ประเทศอินเดียแล้วแต่ยังไม่มีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนของ 3 ประเทศนี้ 
รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) ผาเมืองทางการข่าว สารตั้งต้นที่เข้ามานั้นเข้ามาจาก 3 ประเทศนั้นไหม 
ผู้แทน กองก าลังผาเมือง   สารที่น าเข้ามานั้นมาจาก 3 ประเทศเหมือนที่ ปปส.ได้รายงานไป บางครั้งเข้า
มาแล้วอ้างส าแดงว่าใช้ทางด่วนซึ่งทางเราไม่มีสิทธิ์จะสกัดไว้ได้ แต่ว่าสารบางอย่างถ้าเข้าไปในประเทศเมียนมาร์ แล้วผิด
กฎหมายเราก็ต้องท าการแจ้งไปยังเมียนมาร์ให้ทราบ 

รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) ฝากทางต ารวจสังเกตเวลาไปราชการแถวชายแดนขาไปนี่สะดวกมากไม่มีด่าน
ตรวจเลย อยากให้ตั้งด่านทั้งขาไปและขากลับด้วยอย่าไปคิดว่าจะขนเข้ามาอย่างเดียว ต้องสกัดไม่ให้สารตั้งต้นออกจาก
ประเทศเราด้วย ฝากปปส.ดูเรื่องสารตั้งต้นด้วยให้ประสานทางต ารวจว่าควรจะให้ทางด่านตรวจดูทางสารตั้งต้นด้วย 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องผลการปฏิบัติที่ส าคัญ (ถ้ามี)  

ระเบียบวาระท่ี 7    เรื่องอ่ืน ๆ 

ผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่    การใช้มิติทางศาสนสนาศิลปและวัฒนธรรมเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดทางส านักงานวัฒนธรรมได้ท าการประเมินร้านเกมส์สีขาว ปี 2561 ทั้ง 25 อ าเภอ ซึ่งเดือนหน้าจะน าเสนอผลงานผู้ที่
ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ และการด าเนินการจัดตั้งคลินิกคุณธรรมในวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ขณะนี้กรมทางศาสนาได้
สนับสนุนงบประมาณในการจัดตั้งคลินิกคุณธรรมและการขับเคลื่อนคุณธรรม 5 ศาสนาในพ้ืนที่ 25 อ าเภอ ซึ่งจะมีแนว
ปฏิบัติในเรื่องปัญหายาเสพติดชุมชนด้วย ซึ่งจะบูรณาการท างานร่วมกับพมจ.ชม. ในเรื่องของการพัฒนาครอบครัวและการ
คัดเลือกชุมชนท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 

ประธาน    เรื่องนี้ได้มีการน าประเสนอในที่ประชุมมาก่อนหรือไม่  ถ้ายังแสดงว่าระบบของเราไม่
สมบูรณ์ถ้าระบบสมบูรณ์จะมีงานหลัก งานข่าว งานอ านวยการ  งานป้องกัน งานปราบปราม บ าบัดฟ้ืนฟู งานที่วัฒนธรรม
พูดมาคืองานเชิงป้องกัน ซึ่งควรจะน ามาอยู่รวมในวาระของฝ่ายงานป้องกัน 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 การเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่หมู่บ้านต้นกล้าในเรื่องของการเข้ารับ
พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ ปี 2561 จัดที่อิมแพ็คเมืองทองธานี วันที่ 13 ส.ค. 2561 และได้คัดเลือกหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน คือบ้านหนองป่ามัน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไปเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และมีการแสดงกองสะบัดชัยใน
งานด้วย 

ประธาน    ท าไมถึงเลือกหมู่บ้านหนองป่ามัน 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 บ้านหนองป่ามันเป็นบ้านกองทุนแม่ของเชียงใหม่ที่มีการด าเนินการดีเด่น เช่นศูนย์การ
เรียนรู้กองทุนแม่ของจังหวัดเชียงใหม่ และเป็นหมู่บ้านที่เป็นแบบอย่างท่ีดีได้ 
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ระเบียบวาระท่ี 8    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    มีฝากไว้ 1.ฝากให้ทุกหน่วยงานรีบด าเนินการตามท่ีได้ตกลงกันไว้ในที่วาระที่ 1 – 7 
2.ในการท างานย้ าว่าให้ความส าคัญกับเรื่องการลงระบบข้อมูลและการท างานแบบบูรณาการ 3.หมู่บ้านใดก็ตามที่ได้
ด าเนินการแล้ว และได้ผลก็ต้องขยายผลต่อไปและในการประชุมก็อยากจะให้มีการกระชับเนื้อหาให้ชัดเจน และสรุปประเด็น
ให้ดีเพราะจะได้ประหยัดเวลาในการประชุม 

ปิดประชุม    เวลา 16.00 น. 
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