
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 6/๒๕61 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน ๒๕61  เวลา 13.3๐ น. 

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

ผู้มาประชุม 
1. นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและ

ปราบปราม ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่         ประธานกรรมการ 
2. นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
3. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
4. นายแก่นกมล บุณยพิพัฒน์  อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
5. พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
7. นางทิพาพร ทัศนภัคดิ์   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด   กรรมการ 
8. ร.ต.เพทาย อินทรก์ารทุม  ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
9. ร.ต.วิโรจน ์ปวนลูน   ผู้บังคับกองพันสัตว์ต่างค่ายตากสิน  (แทน)    กรรมการ 
10. น.ท.คมศักดิ์ ค าสอน   ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
11. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตน์  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
12. พ.ต.ท.ผจญ กุลให้   ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓    กรรมการ 
13. ร.ต.อ.รุจน์ประภัทร ตระกูลจัทร์ท้าว ผู้ก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)   กรรมการ 
14. ร.ต.อ.จันภัทร บุญนัก  ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม ่(แทน)   กรรมการ 
15. ร.ต.ท.ยุทธพงษ์ ปัดเป่า  ผู้แทนสถานีต ารวจทางหลวง 4 กองก ากับการ 5   กรรมการ 
16. นายธีระพงค์ อินทนาม  ผู้แทนศูนย์ประสานข่าวกรองแห่งชาติ ภาค 2   กรรมการ 
17. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ 
18. นางรุ่งอรุณ ฤาชัย   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
19. นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
20. นางสาวเกศรินทร์ กันโท  แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
21. ว่าที่ร.ท.ธนทัต ช่างค ามูล  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ   
22. นายกัมปนาท กาบทอง  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
23. นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ  ผู้แทนศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่   กรรมการ 
24. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
25. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
26. นางสาวสุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
27. นายยุทธศาสตร์ ด่าน บุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
28. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
29. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
30. นายพิเชฐ ค ารินทร์   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ 
31. นางดวงพร ปิ่นทอง   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
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32. นางสาวเณติมิ สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
33. นายณัฐนนท์ ภู่อริยพงศ์  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
34. นายฤทธ์รงค์ จันทร์มีศิลป์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
35. นายธวัชชัย สร้อยฟ้า   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
36. นายสุรเชษ เสาร์อ้าย   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (แทน)  กรรมการ 
37. นางสาวพัชราภรณ์ พัฒนจักร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (แทน)    กรรมการ 
38. นายช านาญ วัฒนานุสิทธิ์ ผู้แทนสรรพากรพ้ืนที่เชียงใหม่ 1 (แทน)    กรรมการ  
39. นายขจร นันทธนาคาร  ผู้แทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม่ 2 (แทน)    กรรมการ 
40. นางสาวผกามาศ หมี้แสน  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
41. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมค า  ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
42. นายวิศุทธ แตงทอง   ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
43. นางภณิดา ชัยปัญญา   เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
44. นายภูวเดช มหาวันแจ่ม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
45. นายสุวินัย เต็มสวัสดิ์    ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
46. นางสาวอ าพร หาญอภิสิทธิ์  ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
47. นายสมคิด บุญมา   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
48. นางพิมอ าไพ คงแดง   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
49. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
50. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
51. นพ.ภาณุ คูวุฒยากร   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
52. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผู้อ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ าเภอฝาง   กรรมการ 
53. นางสาวอารีรัตน์ ฟองศักดิ์  ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
54. นายธนัท ยอดธาสุวรรณ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
55. นางลาวัณย์ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
56. นายณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
57. นายอัจฉริยะ บุญเป็ง   นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
58. นายมาครอง โนปทะรา  นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
59. นายยงยุทธ คุณรา   นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)    กรรมการ 
60. นางอัญญารัตน์ อภิกุลชัยสุทธิ์  จ่าจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
61. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
62. นายชัชวาลย์ หัสดี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
63. นายชัชวาล ปัญญา   นายอ าเภอฝาง       กรรมการ 
64. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
65. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอ าเภอสารภี        กรรมการ 
66. นายอดุลย์ ฮวกนิล    นายอ าเภอสันทราย      กรรมการ 
67. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอ าเภอดอยสะเก็ด       กรรมการ 
68. นายนคร กาวิชัย   นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)     กรรมการ 
69. นายเศรษฐพล ทนันชัย  นายอ าเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
70. นายชนะศึก หนูชัย   นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
71. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
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72. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแม่อาย      กรรมการ 
73. นายทรงศักดิ์ มาอู๋   นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
74. นางสาวภัทราพร ลายจุด  นายอ าเภอสันป่าตอง       กรรมการ 
75. นายสุทิน จันทร์งาม   นายอ าเภอจอมทอง       กรรมการ 
76. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์  นายอ าเภอแม่แจ่ม      กรรมการ 
77. นายวรากร พาจรทิศ   นายอ าเภอสะเมิง (แทน)      กรรมการ 
78. นายนพรัตน์ จันทะอินทร์  นายอ าเภออมก๋อย (แทน)      กรรมการ 
79. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
80. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
81. นายจิรายุ ยองเพชร   นายอ าเภอแม่วาง (แทน)      กรรมการ 
82. นายอนวัช สัตตบุศย์   นายอ าเภอไชยปราการ       กรรมการ 
83. นายชัชวาลย์ พุทธโธ   นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
84. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
85. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
86. นายสรพงษ์ เตละวานิช  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา       กรรมการ 
87. นายศิริพงษ์ น าภา   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่      ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
88. นางสาวพัฒน์นภา พานมะ  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
89. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
     

ผู้เข้าร่วมประชุม 

90. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
91. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
92. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
93. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
94. โกศล ศรีสุพรรณ   วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย  
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ช านิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2561 เม่ือวันที่ 30 พฤษภาคม 2561   

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  
       การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2561 
       ส านักงาน ป.ป.ส. ก าหนดจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและ
ดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ าปี 2561 เพ่ือเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ทุ่มเทเสียสละในการด าเนินงาน     
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาบุคคลและองค์กรฯ ได้พิจารณาคัดเลือกให้ศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับการยกย่องและเชิดชูเกียรติเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไป  และเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2561 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่      
(นายพุฒิพงศ์  ศิริมาตย์)  เข้ารับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทองค์กรระดับดีเด่น ด้านการบ าบัดฟ้ืนฟู และพัฒนาผู้ติด
ยาเสพติด ประจ าปี 2561 จากพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท าเนียบรัฐบาล    

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดพบว่าตอนนี้มีการผลิตยาบ้าที่เกินความต้องการของตลาด
โดยเฉพาะ ยาบ้า และไอซ์ จะมีการผลิตที่สูงขึ้น สาเหตุเป็นเพราะว่าอีก 2 – 3 ปี ข้างหน้าประเทศเมียนมาจะมีอุปสรรคใน        
การผลิตจึงท าให้ประเทศเมียนมาผลิตยาบ้าไว้ ซึ่งประเทศประเทศไทยจะเป็นสถานที่พักยาและเป็นแหล่งกระจายยาเสพติดไปยัง
ประเทศที่สาม ประเทศไทยจะได้รับผลกระทบในเรื่องของการแพร่ระบาดในพ้ืนที่หมู่บ้านชุชมชนและจ าวนผู้เสพจะมีปริมาณที่เพ่ิม
มากขึ้น ปัจจุบันได้มีการจ าหน่ายยาเสพติดผ่านทางเฟสบุ๊คโดยมีการตั้งกลุ่มเฟสบุ๊คเพ่ือเชิญชวนให้มีกลุ่มผู้ค้าเข้ามารับยาเสพติด
ไปขายต่อ อีกประเด็นคือการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานต่างด้าว ปัจจุบันแรงงานต่างด้าวเข้าไปรับการบ าบัดเป็นจ านวนมาก      
ซึ่งจังหวัดที่พบว่ามีแรงงานต่างด้าวเสพยาเสพติดมากที่สุด คือ เชียงราย เชียงใหม่ กรุงเทพ ตากและชลบุรี ซึ่งอยากจะแจ้งให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้น 
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ผลการจับกุมที่น่าสนใจ 
วันที่ 5 มิ.ย. 2561 สภ.แม่อาย ได้จับกุม นายเลาฝา อาจู่ อายุ 36 ปี , นายจะคา จะปา อายุ 27 ปี และ              

นายจิรายุ จะซอ อายุ 19 ปี พบของกลาง ยาบ้า 302,000 เม็ด ไอซ์ 1 กก. เกิดเหตุที่ ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย  
จังหวัดเชียงใหม่ การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากจนท.สืบทราบว่ามีกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดลักลอบขนยาเสพติดจ านวน จึงวางก าลัง
ดักซุ่ม ขณะผตห.ขับฝ่าด่านตรวจหลบหนีไปพร้อมโยนกระสอบปุ๋ยออกมาจากรถ เจ้าหน้าที่ตัวควบคุมผู้ต้องหาได้ 3 คน 
เบื้องต้น ให้การรับสารภาพว่า นายจะดาไม่ทราบชื่อ นามสกุลจริง เป็นคนพื้นที่บ้านห้วยม่วง ต าบลแม่นาวาง ว่าจ้างให้ขนยา
เสพติดจากบ้านป่ากุ๋ย ต าบลท่าตอน ไปส่งที่บ้านห้วยม่วง ได้ค่าจ้าง 90,000 บาท  
 วันที่ 6 มิ.ย. 61 สภ.แม่อาย และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. พบของกลาง ยาบ้าจ านวนประมาณ 120,000 เม็ด สถานที่เกิดเหตุ 
ป่าข้างล าเหมืองในหมู่บ้านคายในหมู่ 2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ซึ่งจนท.ได้รับแจ้งจากประชาชนว่าได้พบกระสอบปุ๋ย
บรรจุยาบ้าซุกซ่อนอยู่ใต้กอไผ่ในป่าข้างล าเหมืองในหมู่บ้านคายในหมู่ 2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จึงได้น าก าลังเข้าท า
การตรวจสอบ พบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นลักษณะเป้สะพายหลัง มียาบ้าจ านวนดังกล่าว ขณะนี้อยู่ ระหว่างขยายผลยึด
รถจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัยไว้ 
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 วันที่ 6 มิ.ย. 61 สตม, ปป.4 ร่วมกับ ปปสภ.5 ,ต ารวจท่องเที่ยว จับกุมผู้ต้องหา MR.SINGHA BIR GONGBOTAMANG 
พบของกลาง เฮโรอีน ประทับตราสิงห์โตคู่เหยียบลูกโลกสีแดง น้ าหนักรวมสิ่งห่อหุ้ม 15.5 กิโลกรัม  สถานที่จับกุมสนามบิน
เชียงใหม่ โดยผู้ต้องหาให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากนาย Motesolt ซึ่งเป็นเพื่อนชาวเนปาล ได้รับการว่าจ้างโดยใช้หมายเลข 
0647308350 ปัจจุบัน นาย Motesolti พักอยู่ที่ ห้องเลขที่ 998/23 คอนโดอ่อนนุช ถ.อ่อนนุช แขวง/เขต  สวนหลวง กทม. 
โดยจ้างวานให้ขนล าเลียงเฮโรอีนของกลางดังกล่าว จากจังหวัดเชียงใหม่ ไปส่งยัง กทม. ท ามาแล้วก่อนหน้านี้ 2 ครั้ง ได้ค่าจ้างครั้ง
ละ 25,000 และ 50,000 บาท โดยขนล าเลียงครั้งที่ 1 เมื่อประมาณต้นเดือนเมษายน 2561 ขนล าเลียงเฮโรอีน จ านวน 15 
แท่ง ครั้งที่ 2 เมื่อประมาณช่วงเดือนพฤษภาคม 2561 ขนล าเลียงเฮโรอีน จ านวน 20 แท่ง  และครั้งนี้เป็นครั้งที่ 3 
 แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติด 
 วันที่ 11 มิ.ย. 2561 สภ. เชียงแสน , นรข.เชียงราย , ตชด.327 ปปส.สปป.เชียงราย ผู้ครอบครอง นายหยางดง           
อายุ 33 ปี สารเคมีที่พบ โซเดียมไซยาไนด์ 510 ถัง สถานที่เกิดเหตุ โกดังไม่มีเลขที่ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ าโขง บ้านสบค า ต.เวียง       
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย นายหยางดง อายุ 33 ปี เป็นชิปปิ้งในการดูแลสารโซเดียมไซยาไนด์ ได้น าเอกสารการขออนุญาตมาแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ทั้งหมด 960 ถัง เพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ณ ท่าเรือห้าเชียง ต.เวียง แต่เนื่องจากมีการห้ามน าสารโซเดียม
ไซยาไนด์ ขนส่งทางแม่น้ าโขง บริษัทผู้ส่งออกจึงน าไปเก็บไว้ที่โกดังในพ้ืนที่ อ.เชียงแสน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ได้ขนย้ายไปที่โกดัง
บ้านสบค า  ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการส่งออกไปประเทศเมียนมา ทาง อ.แม่สาย จ านวน 300 ถัง 
 กระทรวงยุติธรรม – 6 มิ.ย. 61 นายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เปิดเผยผลหารือแนวทางปฏิบัติต่อ
แรงงานต่างด้าวที่กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในข้อหาเสพ หรือเสพและครอบครอง และส่งต่อเข้ารับการบ าบัด รักษาของ
แรงงานต่างด้าวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ติดสารเสพติด ประเภทเมทเอมเฟตามีน โดยมีสถิติแรงงานต่าง
ด้าวที่เข้ารับการบ าบัดรักษาตั้งแต่ปี 2556 ระบบสมัครใจ 35.78 % ระบบบังคับบ าบัด 60.17 % และต้องโทษ 4.04 %ปี 
2557 ระบบสมัครใจ 26.79 % ระบบบังคับบ าบัด 71.87 % และต้องโทษ 1.34 % ปี 2558 ระบบสมัครใจ 21.19 %ระบบ
บังคับบ าบัด 77.87 % และต้องโทษ 0.94 % ปี 2559 ระบบสมัครใจ 29.96 % ระบบบังคับบ าบัด 68.52 % และต้องโทษ 
1.53 % และปี 2560 ระบบสมัครใจ 36.35 % ระบบบังคับบ าบัด 59 % และต้องโทษ 4.65% ซึ่งจังหวัดที่พบว่ามีแรงงาน
ต่างด้าวเสพยาเสพติดมากที่สุด คือ เชียงราย เชียงใหม่ กรุงเทพ ตากและชลบุรี 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ตอนนี้ เป็นช่วงหมดฤดูของการปลูกฝิ่นห้วงปี  2560 – 2561           
ส าหรับรอบต่อไปอยู่ระหว่างการยกร่างแผนการส ารวจซึ่งจะขออนุมัติแผนในห้วงเดือนกรกฎาคม และจะเริ่มส ารวจในช่วง
เดือนสิงหาคม จะเป็นการปลูกฝิ่นห้วงปี 2561 – 2562 แต่ในระหว่างนี้ทางสถาบันก็จะมีการทบทวนสถานการณ์ที่ผ่านมาแล้ว
ก็จะน าข้อมูลมาปรับใช้ในแผนงานใหม่ต่อไป 
 ส่วนสถานการณ์กัญชงช่วงนี้จะเป็นช่วงเริ่มฤดูกาลปลูกกัญชงจากที่คณะกรรมการอาหารและยาได้อนุญาตให้มีการปลูก
กัญชงรวมพ้ืนที่ 40 ไร่ ในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นการปลูกภายใต้โครงการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง 
หลังจากนั้นได้มีการยื่นค าขอซึ่งตอนนี้อยู่ในกระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการอาหารและยาว่าจะอนุญาตหรือไม่  
 กัญชาเป็นพืชสารเสพติดที่มีความรุนแรงกว่ากัญชงเพราะฉะนั้นทางรัฐบาลจึงให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพและมี
ค าสั่งการตั้งคณะกรรมการการน ากัญชาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ซึ่งประธานของคณะกรรมการนี้ก็คือ นายแพทย์โสภณ เมฆธน 
และมีการแบ่งคณะท างานกลุ่มย่อยเป็น 4 คณะ ซึ่งประกอบด้วย 1. คณะท างานเพ่ือการพัฒนาการปลูกและปรับปรุงสายพันธุ์ 2. 
คณะท างานเพ่ือพัฒนาการสกัดและตรวจวิเคราะห์ 3. คณะท างานเพ่ือพิจารณาน ากัญชามาใช้ในทางการแพทย์ 4. คณะท างาน
เพ่ือวางระบบควบคุมในการศึกษาวิจัยการใช้กัญชาในทางการแพทย์ และบางกลุ่มได้ท าการประชุมไปบ้างแล้ว  
ประธาน    สอบถามเรื่องฝิ่นที่ผ่านมาได้ไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการโครงการหลวง มีพ้ืนที่ส่วนหนึ่ง
ของโครงการหลวงมีการกลับมาปลูกฝิ่น อยากจะทราบว่ามันคือที่ไหน และสถานการณ์พ้ืนที่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้าง และฝากให้
อ าเภอที่มีโครงการหลวงกลับไปดูเรื่องนี้ด้วย 
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ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พ้ืนที่ที่มีการปลูกฝิ่นเพ่ิมคือที่อ าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ทุกพ้ืนที่ที่มีการ
ปลูกฝิ่นจะมีปริมาณการปลูกที่ลดลงยกเว้นที่อ าเภอแม่ระมาด ซึ่งมีจ านวนการปลูกเพ่ิมขึ้นกว่าเดิมประมาณ 30 ไร่ ซึ่งปีที่แล้วมี
การปลูกเดิมประมาณ 230 ไร่  

ประธาน    พลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ได้พูดถึงการในการก าจัดผักตบชวาการก าจัด
ผักตบชวาด้วยสารสกัดจากพืช โดยการท าลายสารคลอโรฟิลล์ของผักตบชวาด้วยสารสกัดจากพืชท าหน้าที่ย่อยสลายซาก
ผักตบชวาที่เหี่ยวแห้งและตายไป ซึ่งอยากจะฝากทางสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ว่าเราควรจะน าวิธีนี้มาใช้
ในการท าลายฝิ่น   โดยการใช้โดรนเข้าไปฉีดเพ่ือลดระยะเวลาการท างานและความปลอดภัยของเจ้าที่ที่ต้องเดินขึ้นเขาไป
ท าลายฝิ่นได้หรือไม ่

มติที่ประชุม    รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมิถุนายน 2561  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 

84 
31 

 
4 
2 
 

2 
 

198 แห่ง 
136 คน 

 
 

178 
475 

 
441 
61 

 
589 

 
198 แห่ง 
136 คน 

 
 

100 
75.03 

 
58.72 
100 

 
78.53 

 
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 

 
34 

 
53 

 
212 

 

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

 
140 
295 
122 

3 

 
20 
40 
5 
- 

 
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 

 
 
- 
- 
- 
- 
- 

 
 

2,153 
1,634 
316 
92 

111 

 
 

98.85 
98.91 
99.06 
97.87 
98.23 

 

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

 
๒๖  

๕๐4  
๑ 

 
- 
- 
- 

 
26 

492 
- 

 
100 

98.20 
- 

 
 
 

ด าเนินการ
เดือนกรกฎาคม
2561 

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,171 ม./ช. คิดเป็น 98.82% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 2,167 ม./ช. คิดเป็น 98.63%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,130 ม./ช. คิดเป็น 96.95% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,093 ม./ช. คิดเป็น 95.27% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 1,873 ม./ช. คิดเป็น 85.25% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 1,524 ม./ช. คิดเป็น 69.37% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 858 ม./ช. คิดเป็น 39.05% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 345 ม./ช. คิดเป็น 15.70% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 56 ม./ช. คิดเป็น 2.55% 
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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 

 
- 
9 
2 
1 
- 
- 

193 
1 
- 
- 

 
200 
29 
10 
6 
8 

262 
215 

1 
- 
- 

 
72.73 

50 
55.56 
66.67 
800 
100 

80.52 
14.28 

- 
- 

 
 
 
  
 
 
 
 
*ขอปรับเป้า
เนื่องจาก สพฐ. 
ก าหนดให้จัด
ค่ายทักษะชีวิต
สนง.เขต ละ 1 ค่าย 

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 30 170 136  

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

 
๓๕๐ 

 
60  
๕  

 
22 

 
4 
6 

 
351 

 
60 
6 

 
100.28 

 
100 
120 

 
 
 
 
 

1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
          - พ้ืนที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
15 

 
501 

 
83.5 

 

          - 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 17 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าก าหนดเวลา 
จ านวน 3 แห่ง 
3. สั่งปิดตามข้อ 4(5) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการพกพาอาวุธ
วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดเข้าไปในสถานที่ของตน จ านวน 1 แห่ง 
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ประธาน     ในระดับประถมวัยยังขาดเยอะทางด้านศึกษาธิการมีปัญหาอุปสรรคอะไรไหม 

ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ในของศึกษาธิการตอนนี้ได้ติดตามระดับประถมวัย ประถมศึกษา และขยาย
โอกาส พบว่าสถานศึกษาที่ยังไม่ได้ลงข้อมูลส่วนใหญ่เป็นส่วนของสถานศึกษาเอกชนซึ่งทางศึกษาธิการได้ท าหนังสือแจ้ง
โรงเรียนเอกชนแล้ว ถ้ามีปัญหาในการลงข้อมูลก็ให้ทางโรงเรียนส่งรายงานมาเป็นกระดาษมาทางศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 
แล้วจะท าการลงระบบให้เอง 

ประธาน    โรงเรียนเอกชนยังไม่ได้เข้าระบบเป็นเพราะอะไร 
ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากปีที่ผ่านมาโรงเรียนเอกชนทางส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจะเป็น
ผู้ดูแลและลงข้อมูลในระบบให้และก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงการซึ่งมาสังกัดในสถานศึกษาเอกชนของศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งท าให้ทางโรงเรียนเอกชนยังไม่มีการลงข้อมูล ขณะนี้ได้ท าหนังสือติดตามแจ้งผู้รับใบอนุญาตทุกโรงเรียนให้ส่ง
เอกสารมาทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 

ประธาน    ระดับอาชีวะยังขาดอีก 8 แห่ง ปัญหาอุปสรรคมีอะไรบ้าง 

รอง ผอ.เทคนิค ชม.  ตอนนี้มีสถานศึกษาของรัฐบาลที่ยังไม่ได้ลงระบบ 4 แห่ง และเอกชนอีก 4 แห่ง ซึ่งได้แจ้ง
และท าหนังสือไปยังสถานศึกษาไปทุกแห่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แล้วก็อยากจะให้ทางจังหวัดท าหนังสือให้วิทยาลัยต่างๆที่มี
จ านวนนักเรียนมากๆ ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย  

ประธาน    ฝางทางฝ่ายเลขาฯ 2 เรื่อง 1.เรื่องเชิญโรงเรียนที่มีจ านวนคนมากมาร่วมประชุมด้วย 2.
ท าหนังสือแจ้งทางผู้อ านวยการวิทยาลัยที่ยังไม่ได้ลงระบบให้รีบด าเนินการให้ครบ 
    ถามทางอ าเภอ เรื่อง 9 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 2 3 4 ท าไมถึงยังไม่ครบ 100 % อ าเภอ
อะไรที่ค้างเยอะสุด 

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่  อ าเภอที่ยังค้างคืออ าเภอดอยเต่า 

ผู้แทนนายอ าเภอดอยเต่า  ในส่วนของอ.ดอยเต่าตอนนี้ก็ก าลังเร่งด าเนินการอยู่แต่ติดขัดในเรื่องของวัด เพราะ
เจ้าภาพหลักค่อนข้างมีปัญหาในส่วนของพระสงฆ์ในการเข้าพ้ืนที่ เพราะไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 

ประธาน    เหลือเวลาอีก 3 เดือน ก็ขอให้ทางอ าเภอที่ยังไม่ได้ลงระบบให้เร่งด าเนินการให้ครบด้วย             
และเรื่องการออกตรวจสถานบริการ พ้ืนที่เสี่ยง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ออกตรวจบ่อยแต่ท าไมในระบบยอดถึงน้อย 

ผู้แทนนายอ าเภอเมืองเชียงใหม่  ในการออกตรวจอ าเภอเมืองมีการออกตรวจประมาณ  2 – 3 ครั้งต่อสัปดาห์ ซึ่งมีการ
รายงานเป็นกระดาษตลอดแต่ในระบบทางเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลก็ลงข้อมูลในระบบแล้ว แต่ไม่ทราบว่าท าไมข้อมูลในระบบ
ถึงยังไม่ข้ึนซึ่งจะกลับไปดูในระบบอีกทีว่าผิดพลาดตรงไหนแล้วจะด าเนินการแก้ไข 

ประธาน    ฝากให้อ าเภอทุกอ าเภอรีบด าเนินการและตรวจสอบการลงข้อมูลในระบบให้เรียบร้อย 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. –              
25 มิ.ย. 2561) จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  

 
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 7,413 4,202 56.69 
     - สถานบ าบัด 6,513 3,531 54.22 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 900 671 74.56 
2.บังคับบ าบัด 2,093 1,887 90.16 
3.ต้องโทษ 670 398 59.41 
     - กรมราชทัณฑ์ 550 300 54.55 
     - กรมพินิจฯ 120 98 81.67 

รวม 10,176 6,487 63.75 
 
จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 584 50.48 
2.สมัครใจ 108 (ค่าย)  1,245 379 30.44 
3.บังคับบ าบัด 587 213 36.28 
4.ต้องโทษ 500 489 97.80 

รวม 3,364 1,665 49.49 
 

การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 1,858 1,896 102.05 

 

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

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

95.5 
99.5 
99.8 

รวม 3 ระบบ 96.8 
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ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  ปัจจุบันพบว่ามีแรงงานต่างด้าวเข้ามารับการบ าบัดรักษาเพ่ิมมากขึ้น          
ซึ่งเป็นการให้การบ าบัดรักษายากเนื่องจากการสื่อสารเป็นไปได้ด้วยความยากล าบาก เนื่องจากแรงงานต่างด้าวพูดภาษาไทย
ไม่ได้ 
ประธาน    อยากให้นายจ้างดูแลและรับผิดชอบลูกจ้างของตัวเองซึ่งจะเป็นไปได้ไหมถ้าจะให้ทาง
ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานน าข้อมูลต่างด้าวมารวมกันกับทางสาธารณสุข เพ่ือเชื่อมกลับไปยังนายจ้างซึ่งถ้ามี
นายจ้างคนไหนทีพบว่าลูกจ้างของตนเองมีการใช้สารเสพติดเป็นจ านวนมาก ก็อาจจะให้มีการพูดคุยกันกับนายจ้างส าหรับ
ปัญหาที่เกิดข้ึน 
ผู้แทนส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ในส่วนของส านักงานได้มีการสุ่มตรวจสถานประกอบการเป็นประจ าอยู่
แล้วในส่วนของรายชื่อลูกจ้างทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวที่เข้ารับการบ าบัดนั้นทางสถานประกอบการได้มีชื่อบุ คคล
เหล่านั้นอยู่แล้ว 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   
ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ห้วง 1 – 25 มิ.ย. 2561  ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 249 คดี 266 คน  
แยกข้อกล่าวหา   - ผลิต จ านวน 1 ราย 1 คน      

- จ าหน่าย จ านวน 91 ราย 98 คน     
- ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย จ านวน 157 คด ี167 คน  
- ครอบครอง จ านวน 182 คดี 183 คน    
- เสพ จ านวน 467 ราย 466 คน 

 

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

582,304.00 142.42 1,089.84 136.64 12.00 591.10 0.00 2,267.48 
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ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 

 วันที่ 3 มิถุนายน 2561  เวลาประมาณ  22.00 น. บนถนนในหมู่ที่ 2 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จังหวัด เชียงใหม่        
ผู้ถูกจับกุม 2. น.ส.นาสอแล มูเซอ อายุ 39 ปี อยู่ที่ 458 หมู่ 19 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน จว. เชียงราย 2.นายสมเจตน์ จะนู            
อายุ 15 ปี อยู่ที่ 346 หมู่ 9 ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่  ข้อหา ““ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษ
ประเภท  1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญา”และได้กล่าวหาแก่ผู้ที่
หลบหนีไปว่า “ต่อสู้ขัดขวางและพยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะกระท าการตามหน้าที่ ,มีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ใน
ความครองครองโดยไม่ได้รับ อนุญาต ,ยิงปืนในเมือง หมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร”          
ไดข้องกลาง 
     1. ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) ชนิดเม็ดสีส้มและสีเขียวปนกัน บรรจุ รวมกันในกระสอบปุ๋ย  
จ านวน 1 กระสอบ รวมยาบ้าประมาณ 110,000 เม็ด  
     2. อาวุธปืน ขนาด .22 ไม่มีหมายเลขทะเบียน  จ านวน 1 กระบอก 
    3. กระสุนปืน ขนาด .22 จ านวน 2 นัด  
     4. ปลอกกระสุนปืน ขนาด .22 จ านวน 1 ปลอก  
     5. กระสุนปืน ขนาด 9 มม. จ านวน 1 ปลอก  
     6. โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 06-5848-4399  จ านวน 1 เครื่อง  

 
 

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 

- 
- 
- 
1 
- 

 
7,290 

20 
1 
3 
1 

56 

 
95.1 

666.7 
100 
300 
100 
58 

 

     3.2 การจับกุมผู้กระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 1,438 (คดี) 248 1,445 100.4  

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

ทุกราย 
 
 

79 394 -  

     3.4 จ านวนทรัพย์สินที่ยึดอายัด (บาท) 53 ล้านบาท 12,283,806 156,080,012 294.5  
     3.5 การด าเนินการที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

ทุกราย 1 5 -  

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

113  - 113 100  
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     7. นาฬิกา ข้อมือสีทอง จ านวน 1 เรือน  
     8. รถจักยานยนต์ ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1 กพ 1239 เชียงใหม่ 1 คัน 
     9. รถจักยานยนต์ฮอนด้า หมายเลขทะเบียน 1 กข 4293 เชียงใหม่ 1 คัน  
     10. โทรศัพท์มือถือ หมายเลข 06-1342-9860  จ านวน 1 เครื่อง 
 การขยายผล -อยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
 เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 61 เวลา 22.30 น. ถนนในหมู่บ้านอรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  ผู้ถูกจับกุม    
นายเหล่าตี๋ แซ่ซาง อายุ 21 ปี0/89 ม.10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวจว.ชม  ข้อหา “ มียาเสพติดให้โทษประเภท 1(เฮโรอีน) 
ไว้ในความครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย และเสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าและ
เฮโรอีน) โดย  ผิดกฎหมาย” ของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) จ านวน 3 แท่ง น้ าหนักประมาณ 1,050 กรัม 
การขยายผล -จากการซักถาม/ขยายผล  ผู้ต้องหาให้การว่าตนได้รับว่าจ้างจากนายอาตง  แซ่หวั่ง มีอาชีพเป็นผู้ช่วยไกด์        
อยู่ กทม. (เคยท างานด้วยกัน) ว่าจ้างให้ตนไปรับเฮโรอีนดังกล่าวจาก นางเสี่ยวซัน  แซ่หลี่ อาศัยอยู่ในหมู่บ้านอรุโณทัยฯ      
แล้วให้ไปส่งให้กลับผู้หญิงอีกคนซึ่งตนไม่รู้จัก โดยที่นายอาตงฯ จะสั่งการ การส่งของให้ผู้หญิงคนดังกล่าวทางเฟสบุ๊คผ่านทาง
โทรศัพท์มือถือ แต่ตนถูก จนท. จับกุม ก่อน นายเหล่าตี๋ฯ ให้การอีกว่าตนจะได้รับค่าจ้างส่งยาเสพติดครั้งนี้เป็นเงิน             
จ านวน 60,000บาท การขยายผล.รวบรวม พฐ ออกหมายจับ นายอาตงฯ คนว่าจ้าง และ นางเสี่ยวซัน แซ่หลี่ เจ้าของยา 
ตรวจค้นบ้าน หา พฐ เพ่ิมเติม หาบัญชี ซื้อขายยา หาบัญชีธนาคาร หา หลักฐานการเงิน ทรัพย์ เกี่ยวเนื่องยาเสพติด           
เพ่ือด าเนินการ พรบ.มาตรการฯ ผู้เกี่ยวข้องทุกราย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4  ด้านบริหารจัดการ (Management) 

ฝ่ายเลขานุการ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 
 

 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

๒-๔  
 

1 2 -  

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

12 1 9 75  

   4.3 ประชุมโต๊ะข่าวเฝ้าระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒  1 4 33.33  
   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 
3,028,058 

15,618,800 

3,831,690.02 
1,021,991 
55,960.02 
217,139 

2,536,600 

12,344,391.63 
7,526,264 
250,749.63 
2,030,778 
2,536,600 

42.36 
74.52 
63.78 
67.06 
16.24 
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ประธาน    ประชุมโต๊ะข่าวท าไมการด าเนินงานถึงน้อย 
ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่  มีเป้าหมายในการด าเนินการจะลงไปด าเนินการในพื้นที่อ าเภอโดยจะด าเนินการตามค าสั่ง
ของศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เรื่อง ยุทธการกวาดล้างภัยจากยาเสพติดภายใต้แผนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 ซึ่งจะด าเนินการครบ 100 % ส่วนในเรื่องการติดตามคณะอนุกรรมการ 
เป้าหมาย 2-4 ครั้ง ตอนนี้ด าเนินการไปแล้ว 2 ครั้ง แต่ในข้อเท็จจริงได้ด าเนินการไปแล้ว 4 ครั้ง แต่ในระบบให้บันทึกลง
ข้อมูลเพียงเดือนละ 1 ครั้ง ก็เลยท าให้ผลงานสะสมออกมาเพียง 2 ครั้ง   
ประธาน     ก็ขอฝากให้ทางอ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่าย การติดตาม ให้เรียบร้อยและถูกต้อง 
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องผลการปฏิบัติที่ส าคัญ (ไม่มี) 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ  
    การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2561 (ส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่) 
ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 จังหวัดเชียงใหม่โดยส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่            
ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่  ส านักงานสาธารณะสุขจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงาน
การศึกษาทุกภาคส่วน ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ภายใต้กรอบแนวคิดค าขวัญ “ไทยนิยม
ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ซึ่งได้จัดที่ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา มีผู้ร่วมงาน
ทั้งหมดกว่า 4,000 คน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันต่างๆ ภายในงาน ซึ่งได้รับงบประมาณจาก ปปส.ภาค 5 

ระเบียบวาระท่ี 7    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    ต้องขอบขอบคุณทุกหน่วยที่ปฏิบัติหน้าอย่างเต็มก าลังความสามารถ แต่ขอเน้นย้ า
หน่วยงานที่มีผลการด าเนินงานที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ให้เร่งด าเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมาย  

ปิดประชุม    เวลา 16.00 น. 

 

 

                นพรัตน์  จันทร์แต้                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


