
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 7/๒๕60 

วันพฤหัสบดทีี่  27 กรกฎาคม ๒๕60  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม         ประธานกรรมการ 

2. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปลัดจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
3. ร.ต.ท.ประดิษฐ ไชยชมภู  รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
4. พ.อ.ปรเมศวร อุดมสินคา  ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
5. นายธวัช พันมา   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
6. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
7. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์   ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  กรรมการ 
8. พ.อ.ธรรมรัตน เหรียญทอง  ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
9. น.ต.พงษศักดิ์ นุตประพันธ  ผูบังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
10. พ.ต.ต.ธีรัตม ชูดละออง  ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 
11. ร.ต.อ.เสรี เฟองสีใหม  ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
12. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์  ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ (แทน)  กรรมการ 
13. ร.ต.ท.ยุทธพงษ ปดเปา  ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5   กรรมการ 
14. นายธีระพงค อินทนาม  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
15. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (แทน)    กรรมการ 
16. นางโปรดปราน ขําสุวรรณ  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
17. นายสุพจน วงคจันทรเสือ  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
18. นายมนูญ สุขศรีจันทร  แรงงานจังหวัดเชียงใหม       กรรมการ 
19. นางพิมพพิศา หงษรัตน  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
20. นายชินโชติ จักรผัน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
21. นายอธิชาติ มาลีการุณกิจ  ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม   กรรมการ 
22. นายไพฑูรย อ่ําเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
23. นางมันทนา กันสิทธิ์   วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
24. นายอธิชัย ตนกันยา   ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
25. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
26. นางสาวดวงมณี เครื่องรอน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  (แทน)    กรรมการ 
27. นายชัยวัตร เทพวงศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
28. นางสุพรรณี ทองคํา   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
29. นายพิเชฐ คํารินทร   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ 
30. นางสาววราภรณ ปนทนันท  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
31. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
32. นายโสภณ โปธินันท   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
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33. นางสิริพิมล ชินจิรัติกาล  ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 

34. นางรัชนีภา ศรีสวาง   ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)  (แทน)   กรรมการ 
35. นายธวชัชัย คุณสารวนิช  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
36. ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
37. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
38. นางสาวเกียรติสุดา ไชยเนตร อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (แทน)    กรรมการ 
39.นายอลงกรณ นําบุญจิตต ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม    กรรมการ 
40. นายชํานาญ วัฒนานุศิษย ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1     กรรมการ  
41. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2     กรรมการ 
42. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร  ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
43. นายสุทธภิัทรพงศ สมคํา  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
44. นางอนงคนาถ กาญจนกิจโสภณ ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
45. นายบัณฑิต โตจินดา   ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม    กรรมการ 
46. นางสาวศศิธร พานิชกุล  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
47. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
48. นายสุวินัย เต็มสวัสดิ ์  ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
49. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง      กรรมการ 
50. นางสาวหัตถกาญจน วุฒิญาณ ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
51. นายสมคิด บุญมา   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
52. นางศรีพรรณ สวางวงศ  ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
53. นางสาวฉัตรวิไล อัฐนาค  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
54. นายทัพ ปยาโน   ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
55. นายประภัสสร วงศรักษา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
56. นพ.ภาณุ คูวุฒยากร   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
57. นางลัดดารัตน สุขกิจประเสริฐ ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
58. นางสาวสุพัตรา ปญญา  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
59. นายศักยศรณ ธรรมสอน  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
60. นายพิรุณ ฟองมณ ี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
61. นายณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
62. นายพิสิษฐ กสิกรณ   นายกเทศมนตรีเมืองแมหียะ (แทน)    กรรมการ 
63. นายศรัณยู มีทองคํา   นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
64. นายชานนท ดวงมณี   นายอําเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
65. นายอภินันท เลาหะกุล  นายอําเภอแมริม (แทน)      กรรมการ 
66. นายจักรพันธุ ทองอํ่า   นายอําเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
67. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
68. นายสรรเสริญ พงษพิพัฒน  นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
69. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
70. นายวิโรจน ดวงสุวรรณ  นายอําเภอแมแตง (แทน)      กรรมการ 
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71. นายนพ มีทองคํา   นายอําเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
72. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย  นายอําเภอพราว  (แทน)      กรรมการ 
73. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
74. นายทรงศักดิ์ มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
75. นายวรศักดิ์ พานทอง   นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
76. นายวิทวัส บุตรตะ   นายอําเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
77. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม       กรรมการ 
78. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
79. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
80. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอําเภอฮอด (แทน)       กรรมการ 
81. นายถนอม กุยแกว   นายอําเภอดอยเตา (แทน)      กรรมการ 
82. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
83. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  นายอําเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
84. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์  นายอําเภอเวียงแหง      กรรมการ 
85. นายไพบูลย ใจตูม   นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
86. นายวิสูตร กรมพิศาล   นายอําเภอดอยหลอ      กรรมการ 
87. นายวันชัย ตามเพิ่ม   นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
88. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
89. นายเฉลิมชัย สิงหา   จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
90. นายศิริพงษ นําภา   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 
91. นางสาวพัฒนนภา พานมะ  เจาพนกังานปกครองปฏิบัติการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 
92. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
93. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
94. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
95. นางวริญญา ธรรมปญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
96. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล  สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ 
ไดมอบหมาย นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม    
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในที่ประชุม ขอเปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 7/๒๕๕9          
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  แหลงผลิตยาเสพติดในพื้นที่รัฐฉาน ยาเสพติดที่แพรระบาดเขาสูเขตไทย มาจากแหลงผลิต
บริเวณเขตพื้นที่ของรัฐฉานเหนือ ซึ่งมีการลักลอบนําเขาประเทศไทยและยังเปนทางผานไปยังตลาดยาเสพติดประเทศที่สาม 
สัดสวนการจับกุมการลักลอบนําเขายาบารายสําคัญ ป  2560 ภาคเหนือนําเขามากที่สุด 55% รองลงมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ               
44% แตหลังจากมีการจับเครือขายของไซซะนะ (ลาว) การนําเขาทางอีสานก็ลดลง ทางเหนือมีการนําเขามากขึน้เหมือนในปกติ
ที่ผานมา  
สัดสวนปริมาณยาบาที่จับกุมแยกตามพื้นที ่

1. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน จํานวน 31 คดี คิดเปนรอยละ 22.96  
         2. การสกัดกั้นยาเสพติดตามดานและขณะลําเลียง รวม 57 คดี คิดเปนรอยละ 42.22  
  - การจับกุมท่ีดาน 18คดี คิดเปนรอยละ 13.33 
  - การจับกุมขณะลําเลียง 39คดี คิดเปนรอยละ 28.89  
         3.จับกุมแหลงพักยาเสพติดพื้นที่ตอนใน (บานพัก หองเชา ฯลฯ) จํานวน 47 คดี คิดเปนรอยละ 34.81 ยาบาที่จับกุม
ได ในพ้ืนที่ กทม. มากที่สุด รองลงมามีการพักคอยในพื้นที่ จ.อยุธยา ปทุมธานี และตรัง เปนตน 
สาเหตุการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาไทยในปริมาณมาก 

1.ปจจัยดานการเมือง การทหาร การเจรจาในสันติภาพในปะเทศที่ผลิต 
          2.เครือขายการคารายใหญนิยมนํารถยนตไปแลกยาเสพติด  
       3.มีการสั่งยาเสพติดไปประเทศที่สามจํานวนมาก คาจาง และคาลําเลียงปริมาณสูง 
         4.ตนทุนการผลิตลดลง 
      5.มีการเอื้ออํานวยสรางรายไดใหกับเจาหนาที่ผูผลิต 
ขอมูลจาก บก.ควบคุม 5   

เมื่อ ๑๐ - ๑๑ มิ.ย.๖๐ กลุมขบวนการคายาเสพติด อส.เมียนมา เชื้อสายมูเซอ พื้นที่ บ.ปูนาโก ม.ตูม จว.เมืองสาต     
รัฐฉานฯ ไดลักลอบลําเลยีงยาบา ประมาณ ๔,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด โดยมี กกล.วา (UWSA) คุมกันขบวนรถลําเลียงยาเสพติดดังกลาว 
และนํามาพักคอยไวในพื้นที่ บ.น้ําฮูขุน อ.โปงปาแขม จว.เมืองสาต รัฐฉานฯ  
ดานตรงขาม อ.ฝาง จว.ช.ม. เพื่อเตรียมการลักลอบลําเลียงเขาสูเขตไทย  

เมื่อ ๑๓ มิ.ย.๖๐ นายจะสือติ (บุตรชายนายจะงอย) ไดลักลอบลําเลียงยาบา ประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ เม็ด จากพื้นที่      
บ.ปูนาโก ม.ตูม จว.เมืองสาต รัฐฉานฯ นํามาพักคอยไวในพื้นที่ บ.หวยฮะ จว.เมืองสาต รัฐฉานฯ ดานตรงขาม อ.แมอาย จว.ช.ม.  
เพื่อเตรียมการลักลอบลําเลียงเขาสูเขตไทย ตอไป 

หวง ๒๓ – ๓๐ มิ.ย.๖๐ กลุมขบวนการคายาเสพติด ชาวเขาเผามูเซอ บ.ปาคี รัฐฉานฯ จะทําการลักลอบลําเลียงยาบา 
ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหลงพักคอยยาเสพติด บ.ปาคีฯ เขาสูเขตไทยบริเวณพื้นที่ บ.นอแล มาพักคอยบริเวณไรสวน
ประชาชนในเขตพ้ืนที่ บ.หนองเตา ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม. หลังจากนั้นจะสงมอบยาบาในพื้นที ่
บ.ตนผึ้ง ต.โปงน้ํารอน อ.ฝางฯ ตอไป 

สถิติเรื่องการจับกุมคดียาเสพติดที่สําคัญ ในการวิเคราะหหวง 6 เดือนแรก พบวา ผูเกี่ยวของในขอหาสําคัญ ไมเกิน  
70 ตอ 100,000 ประชากร เชียงใหมมีจํานวน 104  แสดงใหเห็นวาเชียงใหมมีคดีรายสําคัญเยอะเชนกัน อาจรวมไปถึง
ผลงานของตํารวจดวย และเปนเรื่องการคาในพ้ืนที่ของเราดวย 
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จํานวนคดี เปรียบเทียบ 2559 กับ 2560 ในเรื่องของเสพและครอบครองมีปริมาณคอนขางสูง ประมาณ 70%      
ทั้ง 2 ป ที่เหลือประมาณ 20-30% ในเรื่องของ 5 คดีสําคัญ 

รูปแบบการกระทําความผิดในหวงเดือนมิถุนายนที่ผานมา การจับกุมสวนใหญทางภาคเหนือเปนยาบาเปนหลัก รวมไป
ถึงยาบากับไอซ และยาบากับฝนดวย แตถาหวงหลังที่ไปจับในพื้นที่ตอนในจะพบเคตามีนดวย เคตามีนตัวนี้มีการระบาดหนักใน
ประเทศจีน และมีการผลิตคอนขางเยอะ หวงหลังถามีการจับกุมแลวพบสารสีขาวๆคลายเฮโรอีน แตไมบรรจุถุงใสเฮโรอีน   
หนวยจับกุมหรือหนวยที่พบอาจจะตองใชชุดตรวจ 

เครือขายผูลําเลียงในหวงนี้ ในสวนของชนเผาจะเขามาเกี่ยวของคอนขางสูง คือ มูเซอ อาขา จีนฮอ  และมีพมาที่จับได
ทางแมสาย รวมไปถึงไทยเราดวย การลําเลียงที่พบมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต ตอดวยกระเปาสัมภาระ และเครื่องแตงกาย
ตางๆ 

สถิติจํานวนผูเขารับการบําบัด การนําเอาจํานวนผูเสพมาเปรียบเทียบกับประชากร ถาเปน 3 ตอ 1,000 ประชากร   
จะเปนพ้ืนที่สีแดง ของพ้ืนที่เชียงใหมมีจํานวน 1 กวาๆ ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนสวนใหญยังไมเปนสีแดง แตจะเปนสี
ขาวและสีเหลืองของพ้ืนที่การระบาด สวนสีแดงจะพบในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล 

สถิติการเขาบําบัดมากที่สุด คือ ยาบา ในสวนของเชียงใหมจะมีในเรื่องของเฮโรอีน และฝนดวย หรือตัวที่ใชบําบัด     
คือ เมทาโดน 

ขาวสารแจงเตือนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม คือ การสงพัสดุตางๆมาจากพื้นที่ตางๆ สงมาที่หอพักนักศึกษา
ในอําเภอสันทราย มีการสงมาจากหลายพื้นที่ และสงมาจากหลายคน ซึ่งอยากจะแจงใหพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย
จังหวัด แจงประสานใหกับหอพัก/บานเชา ใหชวยดูการสงพัสดุมาใหนักศึกษาเยอะๆ ซ้ําๆ และมาจากหลายจุด ซึ่งที่พบทางใต 
จะเปนใบกระทอม และสารที่เปนยาแกไอ และยาบา ไอซ กัญชา มาจากทางฝงอีสาน ในสวนของหอพักนักศึกษาที่เกี่ยวของ         
ในสวนของสถานศึกษาทั้งอาชีวะและมหาวิทยาลัยตางๆ ฝากแจงเตือนใหนักศึกษา อาจมีเรื่องพวกนี้เขามาเกี่ยวของรอบ
สถานศึกษาหรือที่พักของนักศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 4.2   สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด) 

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณพืชเสพติดขณะนี้อยูในหวงปลายฤดูกาลปลูกฝน       
ป 2559/2560  การสํารวจฝนเริ่มตั้งแตชวงเดือนสิงหาคม 2559 จนถึงเดือนพฤษภาคม 2560 สรุปพื้นที่ของการปลูกฝน
รวมทั้งประเทศมีปริมาณลดลงจากปที่ผานมา ผลรวมทั้งประเทศลดลงจากปที่ผานมา 606.34 ไร (24.32%) ผลรวม           
จ.เชียงใหม ลดลงจากปทีผ่านมา 231.44 ไร (15.89%) 

   ภาพรวมทั้งหมดจังหวัดเชียงใหมยังคงมีการปลูกมากเปนลําดับที่ 1 ลําดับที่ 2 คือ ตาก ลําดับที่ 3 คือ 
แมฮองสอน ลําดับที่ 4 คือ เชียงราย ลําดับที่ 5 คือ กําแพงเพชร ของเชียงใหม ในปที่แลวพบ 1,458 ไร สําหรับปนี้พบ 
1,225.04 ไร     ในอําเภอตางๆ ฝนกระจายตัวอยู หนาแนนที่สุด คือ อําเภออมกอย เชนเดิม ปที่แลวพบประมาณ 1,065 ไร 
ปนี้พบประมาณ 909 ไร ลําดับที่สอง คือ อําเภอเชียงดาว พบประมาณ 123.73 ไร พบวามากขึ้นจากปที่แลว  ลําดับที่สาม 
คือ อําเภอแมแตง พบประมาณ 82.92 ไร ซึ่งลดลงจากปที่แลว ลําดับที่ 4 คือ อําเภอแมแจม พบประมาณ 44 ไร ลดลง ลําดับ
ที่ 5 คือ อําเภอเวียงแหง พบประมาณ 24.28 ไร ลดลงจากปที่ผานมา 

ผลการสํารวจและผลการติดตามการปลูก HEMP (กัญชง) พื้นที่ขออนุญาตปลูกกัญชง จ.เชียงใหม     
ป 2560 : 8 แหง จ.เชียงใหม ป 2560 การสํารวจพื้นที่ปลูกพืช Hemp : กรกฎาคม 2560  ลักษณะอยูในชวงกําลัง
เจริญเติบโต มีขนาดตั้งแต 10 ซม. ถึง 2 เมตร บางพ้ืนที่ปลูกไมไดผล และปลูกพืชอื่นทดแทน 

 

 

 



-6- 

 
 

พื้นที่ขออนุญาตปลูกกัญชง แผน (ไร) ผลติดตาม 

1. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แมวาง 20 ปลูกแลว 4 ไร 1 งาน (3 แปลง) 

2. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงทุงหลวง อ.แมวาง 5 ยังไมปลูก 

3. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงปางอุง อ.แมแจม 20 ปลูกแลว 2 ไร (1 แปลง) 

4. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงแมสาใหม อ.แมริม 5 ปลูกแลว 3 งาน (1 แปลง) 

5. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร อ.กัลยานิวัฒนา 1 ยกเลิก 

6. ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหวยเสี้ยว อ.หางดง   30 ปลูกแลว 4 ไร (2 แปลง) 

7. สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง 20 ปลูกแลว 16 ไร (8 แปลง) 

8. สถานีเกษตรหลวงอางขาง อ.ฝาง 5 ปลูกแลว 2 ไร (1 แปลง) 

หมายเหตุ  : * เปนพื้นที่ปลูกเพ่ือเอาเมล็ดพันธุ (หวงระยะเวลาปลูก 6 เดือน) 

ขอชี้แจงในการสงเสริมการปลูก HEMP ภายใตระบบควบคุม (ตามกฎกระทรวงสาธารณสุข) ขณะนี้อยูในหวง
ของการศึกษาวิจัย/ทดลอง ระยะเวลา 3 ป (2561-2563) เพื่อความพรอมและความมั่นใจ คา THC ระบบการควบคุม ระบบ
การตลาด 

ความจําเปนและสําคัญในการศึกษาวิจัยทดลองหวง 3 ป 
1. เพื่อพัฒนาสายพันธุ HEMP  (THC ต่ํากวา 0.3) ที่มีความเสถียร พอที่จะใชเปนสายพันธุหลักในการขยาย

เมล็ดพันธุตอๆ ไป 
2. เพื่อทดสอบและวางระบบการควบคุม การอนุญาตใหเปนสากลและปฏิบัติไดจริงในอนาคตที่ยอมรับใหมี

การปลูกอยางแพรหลาย 
3. เพื่อเก็บขอมูลการวิจัยตอเนื่องเกี่ยวกับประโยชนและโทษของสารที่อยูในกัญชง  เพื่อความมั่นใจกอนการ

ผลิตอยางจริงจัง 
4. เพื่อสามารถผลักดันใหมีหนวยงานรับรองคุณภาพสินคากอนการสงออกในระดับโลก (ตลาดของผลผลิตตอง

มีการรับรองคุณภาพ) 
5. เพื่อเตรียมความพรอมใหคนไทยเขาใจ ยอมรับ และรูจัก HEMP อยางแทจริงกอนเปดเสรี 

แนวทางสําหรับผูตองการปลูก HEMP เพื่อเอาเสนใย 
1. ขออนุญาตเปนผูปลูก 

   : ระดับครัวเรือน  ประสานโครงการหลวง/สวพส. (อยูภายใตระบบควบคุมของโครงการหลวง/สวพส.) 
   : ระดับอุตสาหกรรม ขออนุญาตตอ อย. (ตองรับผิดชอบตอระบบการควบคุม/จัดการ) 

2. ประสาน สวพส. (หนวยเดียวที่มีคุณสมบัติในการผลิตเมล็ดพันธุ) 
   :  การซื้อเมล็ดพันธุ 
   :  การวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ (ลวงหนาอยางนอย 1 ป ) 

แนวทางสําหรับผูตองการปลูก HEMP เพื่อเอาเมล็ดพันธุ 
  ขอขึ้นทะเบียนพันธุ HEMP กับกรมวิชาการเกษตร  ขออนุญาตตอ อย. 
 
 



-7- 
 

ประธาน   ฝากทาง อ.อมกอย และ อ.เชียงดาว ชวยเขาไปตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกฝน 

นายอําเภออมกอย อ.อมกอย มีพื้นที่การปลูกฝนเยอะมาหลายป ซึ่งไดดําเนินการนอกเหนือจากการปราบปรามในพื้นที่ 
โดยเขาไปในพื้นที่หมูบานเพ่ือรณรงคเสริมสรางคุณภาพชีวิตของชาวบาน ตอนนี้นํารองในพื้นทีต่ําบลแมตื่น 

ระเบียบวาระที ่ 4.2  ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหวงเดือนกรกฎาคม 2560 

ระเบียบวาระที ่ 4.2.1   ดานการปองกัน (Potential Demand) 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศกึษา 
      (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด ทถ. 
            - สังกัด พมจ. 
      (2) กลุมปฐมวัย (แหง) 
            - สังกัด ศธ. 
            - สังกัด ทถ. 
      (3) โรงเรียนที่มีการสอนถงึระดับชัน้          
ป.6 (แหง) 
      (4) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.3 
(แหง) 
      (5) โรงเรียนที่มีการสอนถงึระดับชัน้    
ม.6 (แหง) 
      (6) สถานศึกษาระดบัอาชวีศึกษา (แหง) 
      (7) สถานศึกษาระดบั อุดมศึกษา (แหง) 
           - สังกัด ศธ./ทม. 
           - สังกัด ททท. 
           - สังกัด วธ. 
๑.2 เด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา  
      - ย.อส. (คน) 
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96.84 
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100 

81.96 
75.20 

 
89.53 

 
100 

 
55.55 
88.89 
100 
100 

0 
 

100 

 
 

     
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

*ว.พลศึกษาฯ 
*ว.นาฎศิลป 

1.3 โครงการครูตํารวจ D.A.R.E จํานวนโรงเรยีน 218 แหง  จํานวนหองเรียน 300 หอง   
จํานวนนักเรียน 7,776 คน   จํานวนครูทั้งหมด 136 คน 

เดือน พ.ค. 60 สอนบทที่ 5-7  
1.4 โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 
ตํารวจ 1 โรงเรยีน) 

โรงเรียนฯ ที่เขารวมโครงการฯ ตามนโยบายของ ตร.  (สภ.ละ 2 แหง) จํานวน 76 แหง 
โรงเรียนฯ ที่เขารวมโครงการฯ ตามนโยบายของ ผบช.ภ.5 จํานวน 187  แหง 

ขณะนี้อยูในขั้นตอนการคัดกรองนกัเรียน  
1.5 โครงการจดัระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา สั่งปดตามคําสั่ง ที่ 22/ 2558 รวม 2 แหง 
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แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
1.6 กลุมแรงงาน 
      (1) รณรงคประชาสัมพนัธการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
จํานวนลูกจางต่ํากวา 10 คน (แหง) 
      (2) รณรงคประชาสัมพนัธการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
จํานวนลูกจาง  10 คนขึ้นไป (แหง) 
      (3) สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสี
ขาว (แหง) 
      (4) สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน 
(มยส.) (แหง) 
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๑.7 ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
      (1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในหมูบาน/ชุมชน และเสริมสรางความ
เขมแข็ง (แหง) 
           - หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานที่มปีญหายาเสพติด  
           - หมูบานวิกฤติ  
      (2) เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชน
กองทุนแมของแผนดิน (แหง) 
           - บานเดิมป 2559  
           - บานใหมป 2560 
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(3) การเพิ่มขึ้นของหมูบานสีขาว 2,178 จากการประเมินหมูบาน/ชุมชน รอบ1/2560 มีผลการเพิ่มขึ้นของ
หมูบานสีขาว คิดเปน 71.80% (204 หมูบาน/ชุมชน) 

1.8 การดาํเนนิงานตามแผนประชารัฐรวมใจ
สรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพ
ติดอยางยั่งยนื (9 ขั้นตอน) 
 

อยูในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2,155 ม./ช. คิดเปน 98.94% 
อยูในขั้นตอนที่ 2  จํานวน 2,155 ม./ช. คิดเปน 98.94%   
อยูในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 2,126 ม./ช. คิดเปน 97.61% 
อยูในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 2,127 ม./ช. คิดเปน 97.66% 
อยูในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 1,935 ม./ช. คิดเปน 88.84% 
อยูในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 1,668 ม./ช. คิดเปน 76.58% 
อยูในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 1,056 ม./ช. คิดเปน 48.48% 
อยูในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 390 ม./ช. คิดเปน 17.91% 
อยูในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 451 ม./ช. คิดเปน 20.71% 
หมายเหตุ ไมสามารถประมวลผลในระบบ Nispa ได เนื่องจากระบบขัดของ 
จึงเปนผลการดําเนนิงานหวงเดอืนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 
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  1.10 การขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE 

การขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม ประจําเดือนกรกฎาคม 2560 
1. การแขงขันกีฬาบาสเกตบอล Satit CMU TO BE NUMBER ONE ตานยาเสพติด 
รุนประชาชนทั่วไป ชาย 

-  ชนะเลิศ : ทีมแมโจ A 
-  รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมจิตติกา A 
-  รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีมทิวไผลอม 

รุนอายุไมเกิน 15 ป ชาย 
-  ชนะเลิศ : ทีม มงฟอรต A 
-  รองชนะเลิศอันดับ 1 : ทีมปาตาลบานธิ 
-  รองชนะเลิศอันดับ 2 : ทีม สาธิต มช. 

2. มหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE ประจําป 2560 ในวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนยการ
ประชุม IMPACT Forum เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 

 - การประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ระดับดีเดน ไดแก 
บริษัท ผึ้งนอย เบเกอรี่ จํากัด 

 - การประกวดผลการดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด 
(มหาชน) สามารถผานเปนกลุมรักษามาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับทอง ปที่ 1 

 - การประกวดผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม สามารถผานเปนกลุมรักษา
มาตรฐานพรอมเปนตนแบบระดับเพชร ปที่ 1 

3. อบรมพัฒนาเครือขายชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม ในวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2560 ณ 
โรงแรมธาริน เชียงใหม 

ปองกันจังหวัดเชียงใหม  การประเมินสถานะหมูบาน ทาง ศอ.ปส.จ.ชม. ไดเชิญปลัดอําเภอผูรับผิดชอบงานยาเสพติด 
ทุกอําเภอมาประชุม ชี้แจง ดังนั้น ในรอบการประเมินรอบ 2/60 ตองมีการขยับหมูบานสีขาวเพิ่มขึ้น หรืออยางนอยตองรักษา
สถานะใหได นอกจากนั้นหมูบานที่เปนสีเหลือง สีเขียว สีแดง จะตองลดลง ซึ่งเราจะทําเปนไปตามลําดับอยูแลว โดยไดสั่งการไป
แลววา ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 ขอมูลในระบบจะตองเสร็จสิ้น หลังจากนั้นวันที่ 17 สิงหาคม 2560 ศอ.ปส.จ.ชม. 
จะเชิญมาประชุมทัง้หมด เพื่อวิเคราะห 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  

ป 2560 
ไตรมาส 4 ผลการดําเนินงานไตรมาส 4 หมายเหตุ 

เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด        

๑.9 การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ  
       - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

600 600 100 28 699 116.50  

     - คําสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 1.สั่งปดตามขอ 4(1) ยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ํากวา20ปเขาไปใช
บริการ และขอ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา20ป จํานวน 10 แหง  
2.สั่งปดตามขอ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 13 แหง 
3.สั่งปดตามขอ 6 จาํหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลในเขตพื้นที่หามจาํหนายใกล
สถานศึกษา จํานวน 1 แหง 
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ขอมูลโดยในปนี้ รวมกับ ทาง สํานักงาน ปปส. ภาค 5 หลังจากนั้น นํามาวิเคราะหขอมูล และตรวจสอบขอมูลทั้งหมด ถึงจะสง
ขอมูลให สํานักงาน ปปส.ภาค 5  ในรอบที่ 2/60 เพื่อจะเปนเปาหมายในการทํางานของเราในปตอไป สําหรับการดําเนินงาน
ตามแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน (9 ขั้นตอน) ภายในสิ้นเดือนตองกรอกขอมูล
ใหเสร็จสิ้น  

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand)  

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. 2559 – 24 ก.ค. 2560)  

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 3,772 2,827 74.95 
     - สถานบําบัด 2,972 1,979 66.59 
     - คายศูนยขวัญฯ 800 848 66.59 
2.บังคับบําบัด 1,611 1,322 82.06 
3.ตองโทษ 720 836 116.11 
     - กรมราชทัณฑ 600 694 115.67 
     - กรมพินิจฯ 120 142 118.33 

รวม 6,103 4,985 81.68 
 

จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมายทั้งป ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 2,522 1,614 64.00 
2.บังคับบําบัด 1,900 833 43.84 
3.ตองโทษ 644 651 101.00 
 5,066 3,098 61.00 

 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจําหนายจากการบําบัดรักษา (1 ต.ค. 59 -  24 ก.ค. 60) 

ระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล) 96.27 % 
ระบบบังคับบําบัด (คายศูนยขวัญ)  99.33 % 
ระบบตองโทษ   99.06 % 
ระบบตองโทษ   100% 
รวม 3 ระบบ   98.08 % 

ประธาน   เนนย้ําเรื่องการติดตาม และใหดําเนินการนําเขาระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ      
ผูติดยาเสพติด (บสต.) เนื่องจากผลการดําเนินงานนอย 

ปองกันจังหวัดเชียงใหม  การดําเนินการคายศูนยขวัญเพิ่งดําเนินการเสร็จสิ้น เนื่องจากหวงระยะเวลาการดําเนินการ
ติดตามอาจจะใชเวลาดําเนินการนาน 6 เดือน จึงยังดําเนินการไมเสร็จสิ้น อยูในหวงระหวางดําเนินการติดตาม 
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ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 24 กรกฎาคม 2560 
 ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี  622 คดี 640  คน 

แยกขอกลาวหา  
- จําหนาย จํานวน  39 ราย  43  คน    
- ครอบครอง  จํานวน  162  ราย  166 คน 
- ครอบครองเพื่อจําหนาย  จํานวน  113 คดี  123 คน    
- เสพ จํานวน  308 ราย  308 คน 
 

ของกลาง 
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ยาไอซ 

242,786 80.79 219.85 0.05 3,027.60 734.46 
 

 
ผลการจับกมุคดีที่นาสนใจ 

เมื่อวันที่  4  กรกฎาคม 2560 เวลาประมาณ  10.00 น. จนท.ตร.สภ.แมโจ   ไดรวมกันจับกุม นายกัญจนณพัฒน  
วงคเนตร อายุ 38 ป บานเลขที่ 270 ม.4 ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา จํานวน 12,260 เม็ด 
โดยกลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกุม   หมูบาน
หนองไครหลวง หมู8 ต.หนองจอม อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  

ป 2560 
ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 หมาย

เหตุ เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด        

   3.1 การสกัดกั้นยาเสพติด 
          (1) จุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติด (ครั้ง) 
    3.2 การปราบปรามยาเสพติด  
          (1) จํานวนผูคา/จับกุมคดีรายสําคัญ 
รอยละ 20 ของคดีที่จับกุมทั้งหมด (คดี) 
          (2) หมายจับคางเกา (หมาย) 
          (3) ดําเนนิการกับ จนท.ของรัฐ 
ที่เกี่ยวของ (ราย) 
          (4) ยุติบทบาทการคาการแพร
ระบาดในเรือนจาํ (ครั้ง) 
          (5) รอยละ 80 ที่เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง 
อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบ สนับสนุน 
ชวยเหลือ ตองไดรับการออกหมายจับ 
โดยศาล (ราย) 
          (6) ดําเนนิการดานทรพัยสินทาง
กฎหมาย (ราย) 

 
7,665 

 
1,675 

 
188 

ทุกราย 
 

48 
 

ทุกราย 
 
 
 

ตรวจยึด/
อายัดทรัพย  
100ลาน

บาท 

 
7,665 

 
1,675 

 
188 

 
 

48 
 
 
 
 
 

ตรวจยึด/
อายัดทรัพย  
25 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
546 

 
152 

 
2 
1 
 

4 
 

10 
 
 
 

76,000 

 

 
6,111 

 
1,943 

 
106 

1 
 

40 
 

91 
 
 
 

29,773,176 

 

 
79.72 

 
116 

 
56.38 

- 
 

83.33 
 
- 
 
 
 

29.77 
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เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560 จนท.ตชด.334 , สภ.แมอาย ไดรวมกันจับกุม 1. นายบะแต  จะหวะ  อายุ 33 ป     
5-5010-01179-95-8 ที่อยู  บานเลขที่ 12 บ.จะนะ ต.แมอาย อ.แมอาย จว.เชียงใหม 2.นายจะอ่ือหรือ นายไอชัย จะหวะ 
อายุ 35 ป 0-0500-91396-16-6 ที่อยู  บานเลขที่ 211 ม.13 บ.หวยบอน ต.เวียง อ.แมอาย จว.เชียงใหม พรอมของกลาง  
ยาบา จํานวน 200,000 เม็ด โดยกลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิด
กฎหมาย สถานที่จับกุม  บริเวณเสนทางสาธารณะ บานจะนะ – บานดอยแกว ม.12 ต.แมอาย อ.แมอาย จว.เชียงใหม 

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม  2560 จนท.ตร.สภ.ฝาง ,ตชด. ,ทหาร ฝายปกครอง ไดรวมกันจับกุม 1.นายชาญวุฒิ         
ศึกสงคราม  อายุ 29 ป 1 4305 00173 15 4  ที่อยูบานเลขที่ 121/1 ม.15 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี พรอมของกลาง  
ยาบา จํานวน 1,383 เม็ด โดยไดนําไปบรรจุใสถุงยางอนามัย แลวนําใสไวในตัวไกชนเพื่อขนสง โดยกลาวหาวา มียาเสพติให
โทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย สถานที่จับกุม  บนสาธารณะ เชียงใหม-ฝาง (สาย 107) 
หนาโรงเรียนบานปากสัก ม.2 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 จนท.ตร.สภ.แมโจ, ทหาร ฝายปกครอง ไดรวมกันตรวจยึดกลองพัสดุไปรษณีย พรอม
ของกลางกัญชา จํานวน 2,295.4 กรัม เฮโรอีน จํานวน 31.2 กรัม ยาไอซ 0.9 กรัม ยา Prenaril  จํานวน 200 เม็ดสถานที่
จับกุม บริเวณหองเลขที่ 3314 หอพักอรโุณภาส เลขที่ 328 ม.4 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม 
 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 25 พ.ค. 2560) ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 18,315,260 บาท (ทุกงบ) 
(สิบแปดลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) เบิกจายแลว 15,414,716 บาท คิดเปนรอยละ 81.68 แยกเปน       

งบ ป.ป.ส. ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 11,690,000 บาท เบิกจายแลว 10,127,635 บาท คิดเปนรอยละ 86.85 
งบ ปค. ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 1,057,100 บาท เบิกจายแลว 1,092,368.30 บาท คิดเปนรอยละ 92.71 
งบพัฒนาจังหวัด ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 18,333,260 บาท เบิกจายแลว 3,886,881 บาท คิดเปนรอยละ 72.65 
งบ ปค. ไตรมาส 3-4 ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 775,300 บาท เบิกจายแลว 420,200 บาท คิดเปนรอยละ 54.21 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอื่น ๆ  

ปองกันจังหวัดเชียงใหม  เมื่อวันที่  4 กรกฎาคม 2560  ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2560  ณ โรงแรมอมรินทรลากูน จังหวัดพิษณุโลก มีประเด็นที่เนนย้ําใหเรงรัด
การดําเนินงาน เรื่องการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย/ตัวชี้วัด และการเบิกจายงบประมาณ เนื่องจากเปนชวงปลายป
งบประมาณ  

ประธาน  ขอฝากทางอําเภอ สวนราชการทุกหนวยใหเรงรัดดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย ทั้งแผนงาน แผนเงิน  

ปดประชุม   เวลา 16.00 น. 

                นพรัตน  จันทรแต                ศิรพิร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตน  จันทรแต)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน 
            ผูจดรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 


