
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 12/๒๕๕9 

วันอังคารที่  29 ธันวาคม ๒๕๕9  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม         ประธานกรรมการ 

2. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
3. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล  รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม    กรรมการ 
4. พ.อ.มงคล พันธุทอง   รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
5. พ.อ.ปรเมศวร อุดมสินคา ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
6. นายรุจน นะนุน   อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
7. นายวีรชน สุวรรณปราการ  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
8. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
9. พ.อ.ธรรมรัตน  เหรียญทอง  ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 

10. ร.ท.บุญนํา ทองจัต ุ   ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน     กรรมการ 
11. ร.ต.ท.อดุลย  พุทธโกสัย  ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3   กรรมการ 
12. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
13. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์  ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ   กรรมการ 
14. นายธีระพงศ อินทนาม  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
15. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 (แทน)    กรรมการ 
16. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
17. นางนวรัตน เมฆขยาย  แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
18. นายมณฑล ปริปุญโญ  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
19. นายชินโชติ จักรผัน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
20. นายไพฑรูย อ่ําเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม     กรรมการ 
21. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
22. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
23. นายอุดม แปงทิศ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
24. นางสาวสุมาลี สมติ๊บ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
25. นางสุพรรณี ทองคํา    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
26. น.ส.วราภรณ ปนทนันท  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
27. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
28. นายสุทัศน เจริญทรัพย  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
29. นางชฎาภรณ เกตุสม   ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
30. นางรัชนีภา ศรีสวาง   ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)  (แทน)   กรรมการ 
31. นายธวัชชัย แสงโพธิ ์   ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม   กรรมการ 
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32. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
33. นายธิตพงษ วงศศรี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ (แทน)    กรรมการ 
34. นายสยมภู อะโน   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
35. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
36. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม    กรรมการ 
37. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1     กรรมการ 
38. นายไพศาล วัฒถีหัตถกรรม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2     กรรมการ 
39. นายประพันธ คําจอย ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
40. นายวิศุทธ แตงทอง   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
41. นางณัฐธยาน ศรีสุวรรณ  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
42. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
43. นายพิชิต จันตะคาด   ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
44. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
45. นางชญาณิศา เกษรจําปา  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
46. นายสมคิด บุญมา   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
47. นางศรีพรรณ สวางวงค  ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
48. นายชาลี ติยายน   ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม  กรรมการ 
49. นางสุดารักษ กระจาง  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม กรรมการ 
50. วาที่เรือตรีกานตสิทธิ์ กองเกิดสุข ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
51. นางทิพศมัย ทายะรังษ ี  ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
52. นางสาวกนกรัตน ปญญา  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
53. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศอําเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
54. นางสาวนงนุช แสนสุรินทร  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
55. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
56. สอ. ยิ่งใหญ อินตะคํา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
57. นายชาตรี กันทวี   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
58. นายพิสิษฐ กสิกรณ   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)    กรรมการ 
59. นางสาวดวงกมล โกศลกาญจน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
60. นายศรัณยู มีทองคํา   นายอําเภอเมืองเชียงใหม       กรรมการ 
61. นายชัชวาลย ปญญา    นายอําเภอฝาง       กรรมการ 
62. นายภาษเดช หงสลดารมภ  นายอําเภอแมริม       กรรมการ 
63. นายมีชัย จันทรกระจาง  นายอําเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
64. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
65. นายสรรเสริญ พงษพิพัฒน  นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
66. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
67. นายศราวุธ ไทยเจริญ  นายอําเภอแมแตง      กรรมการ 
68. นายนพ มีทองคํา   นายอําเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
69. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ   นายอําเภอพราว        กรรมการ 
70. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
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71. นายทรงศักดิ์ มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
72. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ   นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
73. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ  นายอําเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
74. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม       กรรมการ 
75. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
76. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
77. นายอนันต ภัทรเดชมงคล  นายอําเภอฮอด       กรรมการ 
78. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา      กรรมการ 
79. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
80. นายแสวง กาศรีวิชัย   นายอําเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 
81. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์  นายอําเภอเวียงแหง       กรรมการ 
82. นายไพบูลย ใจตูม   นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
83. นายวิสูตร กรมพิศาล   นายอําเภอดอยหลอ      กรรมการ 
84. นางสาวอัญญารัตน บุญทัศน  จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
85. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
86. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
87. น.ส.นิยมล ยาวินัง   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 
88. นายวัชรพงษ หนูชัย   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
89. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
90. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
91. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
92. นางวริญญา ธรรมปญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
93. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       
94. นายมนตรี วงษวัชระโยธนิ นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
95. พ.ต.อิทธิพล นามภูงา  ผช.หน.ฝยก.กกล.ผาเมือง  
96. นายสมาน เสตะพันธ   ปลัดอําเภอเมืองเชียงใหม 
97. นางสาวพัฒนนภา พานมะ  ปลัดอําเภอพราว 
98. นายพิรุณ ฟองมณี   หัวหนางานรักษายาเสพติด ศป.ปส.ทน.ชม. 
99. นายอนุพงษ วัฒนะพงค  ครูพัฒนาวินัย วท.เอเชียเชียงใหม  

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ 
ไดมอบหมาย นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในที่ประชุม ขอเปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 12/๒๕๕9          
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
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ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 11/2559  เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559  

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 11/2559  เมือ่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  แนวโนมสถานการณในพื้นที่ระวังปองกัน กลุมเชื้อชาติติดอาวุธที่ผลิตยาเสพติด จําเปนตอง
เรงระบายยาเสพติดออกจําหนาย เพื่อระดมทุนในการจัดซื้ออาวุธไวสําหรับตอสูกับ ทมม. แนวโนมสถานการณในพื้นที่ชายแดน 
กลุมขบวนการคายาเสพติดยังคงลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากแหลงผลิตมายังแหลงพักคอยตามแนวชายแดน เพื่อรอโอกาส
ลักลอบลําเลียงเขาสูเขตไทย ในหวง ๒ - ๑๕ พ.ย. ๕๙ กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดในพื้นที่ บ.หัวแมคํา (NC ๔๘๕๑) 
หมู ๔ ต.แมสลองใน อ.แมฟาหลวง จว.ช.ร. จะทําการลักลอบลําเลียง ยาบา ประมาณ ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด และ ไอซ (ไมทราบ
จํานวน) เพื่อสงมอบใหกับกลุมขบวนการคายาเสพติด พื้นที่ตอนในของไทย ในหวง ๕ - ๗ พ.ย.๕๙ กลุมขบวนการลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดในพื้นที่ บ.หัวปาง รัฐฉานฯ ทําการลักลอบลําเลียงยาบา ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด มายังแหลงพักคอยดอย
โปงตอง ดานตรงขาม ต.มอนปน อ.ฝาง จว.ช.ม. เพื่อเตรียมลักลอบลําเลียงเขาเขตไทย วันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๙ กลุมขบวนการ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติดชาวเขาเผามูเซอ กลุมนายจะอือ  ทําการลักลอบลําเลียงยาบา ประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหลง 
พักคอยดังกลาว ผานชองางดอยอุน  มายังแหลงพักคอย บ.หวยมะยมฯ วันที่ ๑๒ พ.ย.๕๙ กลุมขบวนการลักลอบลําเลียง          
ยาเสพติดชาวเขาเผามูเซอ กลุมนายจะอือ  ทําการลักลอบลําเลียงยาบา ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหลงพักคอย         
ดอยโปงตอง ผานชองทางดอยอุน  มายังแหลงพักคอย บ.หวยมะยมฯ สําหรับในจังหวัดเชียงใหม พบวาพื้นที่ อ.แมแตง       
เปนเสนทางหลักที่จะลําเลียงยาเสพติดผานเขามา  

รูปแบบการซุกซอน  
การลําเลียงซุกซอนมากับรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การสงทางไปรษณีย  
การจับกุมคดีสําคัญ  

 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2559 เวลา 19.00 น. เจาหนาที่ทหารไดรับรายงานการปฏิบัติจากเจาหนาที่ตํารวจภูธรภาค 5   
วาสามารถตรวจคนยาเสพติดจากรถเปาหมายไดขั้นตน และยึดกระเปาตองสงสัยได 3 กระเปา คาดวาภายในอาจจะซุกซอน          
ยาเสพติดอยู บริเวณจุดตรวจรวม อ.แมทา จ.ลําพูน เชื่อมติดตอเขตทองที่ จ.ลําปาง  โดยสามารถควบคุมตัวนายพุทธิพงษ           
กุศลพยุงกิจ ชาวกะเหรี่ยง บานแมลาหลวง อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน เด็กกระเปารถทัวรดังกลาว ซึ่งรับวาเปนคนขนยาเสพติด
ขึ้นมาบนทัวรคันดังกลาว โดยที่คนขับและกระเปารถทัวรไมรูเรื่องแตอยางใด เบื้องตนเจาหนาที่สามารถตรวจยึดยาบาไดที่       
จ.ลําพูน จํานวน 740,000 เม็ด และขยายผลยึดยาบาไดอีก จํานวน 376,000 เม็ด ในพื้นที่ อ.หางฉัตร จ.ลําปาง รวมยาบา   
ที่ยึดไดทั้งสิ้น 1,116,000 เม็ด  กรณีนี้ บริษัท สมบัติทัวร เปนบริษัทใหญ ชวงหลังอาจจะมีคนการลดความเขมงวดลง           
ทําใหมีการหลุดเขามา ตรงนี้ตองเพ่ิมความระมัดระวัง และเพ่ิมมาตรการตางๆ ใหเพิ่มขึน้   
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สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด 
 - การตอสูระหวางรัฐบาลเมียนมารและชนกลุมนอย มีผลให ชนกลุมนอยเรงระบายยาเสพติดออกนอกพื้นที่ เพื่อไมให
รัฐบาลเมียนมาร ใชเปนขออางในการเขาโจมตี ดังนั้นยาเสพติดมีโอกาสเขาสูประเทศไทยจํานวนมากและราคาถูกลง 

- หวงนี้จะมีการเก็บพักยาในพื้นที่ อ. ชายแดน และเตรียมขนในหวงหลังเทศกาลปใหม  ดังนั้นอาจตองระมัดระวัง
เพิ่มขึ้นเนื่องจาก จนท. จะออนลาหลังดูแลความเรียบรอยในหวงเทศกาลปใหม การลําเลียงยาเสพจะเพิ่มขึ้น 

- พื้นที่พักยา อ.ตอนใน จ.เชียงใหม คือแมแตง, แมริม, เมืองเชียงใหม, สันทราย, จอมทอง  

- ยาเสพติดที่ตองเฝาระวัง มีการเสพกัญชาเพิ่มขึ้นในเด็กอุดมศึกษาและมัธยม และ จากกรณีที่มีการสงแชรขอมูลทาง
สื่อออนไลนเตือนภัยวัยรุนติดยาทรามาดอล ทําสมองเสื่อมและเดินไมได นั้น สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)        
มีความหวงใยเปนอยางยิ่ง เนื่องจากเปนการนํายาทรามาดอลไปใชผิดวัตถุประสงค โดยยาทรามาดอล (Tramadol) จัดประเภท
เปนยาอันตราย ใชสําหรับบรรเทาอาการปวดชนดิรุนแรง ปานกลาง ถึงรุนแรงมากกําหนดใหจําหนายในรานขายยาแผนปจจุบัน 
ที่ไดรับอนุญาตและตองสงมอบยาโดยเภสัชกร โดยผูรับอนุญาตขายยาและเภสัชกร ตองรวมกันจัดทําบัญชีการซื้อ ขายที่ถูกตอง 
เปนจริง และเปนปจจุบัน สําหรับเภสัชกรจะตองสงมอบยาตามจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไมจายยาใหกับผูที่ไมมีขอบงใชทางการ
แพทย เพื่อความปลอดภัยของผูปวย และจายในปริมาณที่เหมาะสมไมเกิน 20 เม็ด ตอครั้ง และหามจําหนายใหแกเด็กที่มีอายุ
ต่ํากวา 17 ป เพื่อปองกันการนํายาไปใชผิดวัตถุประสงคเนื่องจากยากลุมนี้อาจกอใหเกิดอาการขางเคียงสูง ไดแก ทําใหมี
อารมณแปรปรวน, มึนงง, เคลิ้ม, เฉื่อยชา ที่สําคัญหากไดรับยาเกินขนาดจะทําใหเกิดภาวะอื่น ๆ ตามมา เชน รูมานตาหด, 
ระบบหัวใจและหลอดเลือดทํางานลมเหลว, ชัก, ระบบการหายใจทํางานชาลงจนอาจถึงขั้นหยุดหายใจ อาจทําใหช็อกถึงแก             
ชีวิตได ฝากในพ้ืนที่ใหดูแล หากพบเห็นสามารถแจงทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได 

 กรณีนี้ บริษัท สมบัติทัวร เปนบริษัทใหญ ชวงหลังอาจจะมีคนการลดความเขมงวดลง ทําใหมีการหลุดลอดของ         
ยาเสพติดเขามา ตรงนี้ตองเพ่ิมความระมัดระวัง และเพ่ิมมาตรการตางๆ ใหเพิ่มขึ้น   

ประธาน  ใหจังหวัด ทําหนังสือแจงขนสงจังหวัด ใหเพิ่มความระมัดระวัง เพิ่มมาตรการปองกัน ตรวจตรา พนักงานขับรถ 
เด็กรถ รวมทั้งกระเปาสัมภาระของผูโดยสารเพื่อปองกันเรื่องการลักลอบขนยาเสพติดติด พรอมทั้งการพิสูจนทราบของทาง
ทหาร เรื่องการขาวตางๆ ฝากทางทุกอําเภอเพิ่มความเขมงวด และฝากทางเจาหนาที่ประจําจุดตรวจ/ดานตรวจ ใหเพิ่ม       
ความเขมงวด 

ระเบียบวาระที ่ 4.2  ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหวงเดือนธันวาคม 2559 
ระเบียบวาระที่  4.2.1)  ดานการปองกัน (Potential Demand) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



-6- 

 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 1 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด ทถ. 
            - สังกัด พมจ. 
      (2) กลุมปฐมวัย (แหง) 
            - สังกัด ศธ. 
            - สังกัด ทถ. 
      (3) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ป.6 (แหง) 
      (4) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.3 (แหง) 
      (5) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.6 (แหง) 
      (6) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (แหง) 
      (7) สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา (แหง) 
๑.2 เดก็และเยาวชนนอกสถานศกึษา  
      - ย.อส. (คน) 

 
 

636 
168 

 
678 
61 

732 
296 
60 
17 
7 

100 

 
 
 
 
 
 
 

73 
29 
6 
* 
5 
0 

 
 
 
 
 
 
 

9.97 
9.97 
10 
* 

71.42 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
2 
- 

 
 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

28.57 
- 

 
 

    รอ ปปส.  
 จัดอบรมครู 
  และแจก 
 สื่อการสอน 

 
 
 
 

 *อาชีวะชี้แจง 
 *อุดมฯ ชีแ้จง 

ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

1.3 กลุมแรงงาน 
      (1) รณรงคประชาสัมพันธการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง 
ต่ํากวา 10 คน (แหง) 
      (2) รณรงคประชาสัมพันธการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง  10 คนขึ้นไป (แหง) 
      (3) สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสีขาว (แหง) 
      (4) สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน (มยส.) (แหง) 

 
2,000 

 
 

350  
 
 

40  
8  

 
500 

 
 

140 
 
 

8 
- 

 

 
25 

 
 

40 
 
 

20 
- 

 
300 

 
 

66 
 
 

4 
- 

 
300 

 
 

94 
 
 

6 
- 

 
15 

 
 

26.85 
 
 

15 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

๑.4 ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
      (1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/
ชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็ง (แหง) 
           - หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานท่ีมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานวิกฤติ  
      (2) เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชนกองทุนแม
ของแผนดิน (แหง) 
           - บานเดิมป 2559  
           - บานใหมป 2560 
      (3) การเพิ่มขึ้นของหมูบานสีขาว 

2,178 
 
 
 

1,278 
892 

8 
 

469 
25 

900 

 
 
 
 

320 
223 
2 
 

117 
* 

93 

 
 
 
 

30 
30 
30 

 
25 
* 

10 

 
 
 
 

692 
544 

5 
 

194 
- 
2 

 
 
 
 

692 
520 

5 
 

321 
- 
2 

 
 
 
 

54.14 
58.29 
62.50 

 
68.44 

- 
0.2 

 
 
 

อยูระหวาง 
    ขอปรับ          
   เปาหมาย 
 
 
 

*พช. ชี้แจง 
 

๑.5 การจัดระเบียบสังคม  
       - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 

600 
 

150 
 

25 
 

141 
 

141 
 

23.50 
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สําหรับการดําเนินการการมีสวนรวมภาคประชาชน (9 ขั้นตอน) ระหวางวันที่ 1 ต.ค. 2559 ถึง 27 ธ.ค. 2559 

สําหรับขั้นตอนท่ี 1 ทุกอําเภอไดดําเนินการไปแลว รอยละ 60.33 และมีอําเภอที่สามารถดําเนินการครบทั้ง 9 ขั้นตอน จํานวน 
3 อําเภอ และทาง ศอ.ปส.จ. ไดมีแบบการรายงานสรุปสถานะหมูบาน/ชุมชนจังหวัดเชียงใหม โดยให ศป.ปส.อ. รายงาน       
ทุกวันที่ 25 ของเดือน ทั้งนี้ ในวันที่ 21 ธ.ค. 2559 ไดดําเนินการจัดการประชุมซักซอมแนวทางเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน 
ขับเคลื่อนแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ป 2560 ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ      
80 พรรษา เพื่อใหการปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

ประธาน  หมูบานวิกฤตพื้นทีอ่ําเภอพราว หลังจากการดําเนินการปดลอมตรวจคน ตอนนี้ดําเนินการอยางไร   

นอ.พราว ยังคงกดดัน และลาดตระเวนในพื้นที่ โดยใชกําลัง อส. ที่ไดรับสนับสนุนจากทางจังหวัด 

4.2.2) ดานการบําบัดรักษา (Demand)  
ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด  (1 ต.ค. – 25 ธ.ค. 2559) 
จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 3,772 595 915 24.26 
     - สถานบําบัด 2,972 595 838 28.19 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ 800 0 77 9.62 
2.บังคับบําบัด 1,969 403 165 8.38 
3.ตองโทษ 720 180 76 10.56 
     - กรมราชทัณฑ 600 150 41 6.83 
     - กรมพินิจฯ 120 30 35 29.17 

รวม 6,103 1,148 1,145 18.76 
 
จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมายทั้งป เปาหมาย ไตรมาส 1 ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 2,522 505 376 14.91 
2.บังคับบําบัด 1,900 475 187 9.84 
3.ตองโทษ 644 154 103 16.00 
     - กรมราชทัณฑ 560 140 60 10.71 
     - กรมพินิจฯ 84 14 43 51.20 
 5,066 1,134 666 13.15 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกได หลังสิ้นสุด
การติดตาม 

81.27 

 
 
 

 
 



-8- 
 

ปองกันจังหวัดเชียงใหม การดําเนินการคายศูนยขวัญแผนดิน ในป 2560 ไดรับเปาหมายดําเนินการ 8 รุนๆ ละ 100 คน 
รวม 800 คน ขณะนี้ไดรับงบประมาณ จํานวน 4 รุน 400 คน ดําเนินการเดือน ม.ค. – มี.ค. 2560 ใหเสร็จสิ้นทั้ง 4 รุน    
และในไตรมาส 3-4 หากไดรับงบประมาณ จะดําเนินการตอเนื่อง สาเหตุที่ไมไดดําเนินการในไตรมาสแรก เนื่องจาก          
กองรอย อส.จ. ไดดําเนินการปรับปรุงอาคารสถานที่ สําหรับอีกสวน ทาง ศป.ปส.ชน. ทางแมทัพนอยไดเปดคาย สําหรับ          
5 อําเภอชายแดน สวนอําเภอรอบใน ไดรับทราบจากทางทองถิ่นจังหวัดวา ขณะนี้องคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ ไดขอ
งบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ในปนี้มี 1 คาย คือเทศบาลเมืองแมโจ สวนที่อื่นยังไมไดดําเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นมีเงือนไข คือจํานวน และตองมีรายชื่อชัดเจน จึงขอฝากทาง
อําเภอวาการของบประมาณของทองถิ่นเพื่อดําเนินการเขาคายฯ ตองแนบรายชื่อมาดวย 

4.2.3) ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply)  

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด       
ของ ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 25 ธันวาคม 2559 

ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี  565 คดี 584 คน 
แยกขอกลาวหา  

ผลิต  จํานวน  2 ราย  3 คน 
จําหนาย จํานวน  52 ราย  55 คน 
ครอบครองเพื่อจําหนาย  จํานวน 105  คดี  119 คน 
ครอบครอง  จํานวน  144  ราย  145 คน 
เสพ จํานวน  262 ราย  262 คน   
 

ของกลาง 
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ยาไอซ 

784,504.91 30,423.93 2,860.28 22.24 30.20 16 
 

การสืบสวนจับกุมผูตองหาตามหมายจับคางเกา 5 ขอหาสําคัญ (นําเขา, สงออก, ผลิต,           
จําหนาย และเพ่ือจําหนาย) ประจําปงบประมาณ 2560 ใหไดรอยละ 20 (42 หมาย)           

ของเปาหมายที่กําหนดจํานวน 208 หมาย 
จํานวนหมายจับ จับกุมแลว รอยละท่ีจับกุมได 

(ไมต่ํากวารอยละ 20) 
หมายเหตุ 

208 34 16.34  
 
ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ 

วันที่  3 ธ.ค.  2559  เจาหนาที่ตํารวจ ชุด ชปส.ภ.จว.เชียงใหม เจาหนาที่ทหาร บก.คค.ศป.ปส.ชน.ที่ 1 และเจาหนาที่
ตํารวจ สภ.ฝาง รวมกันตรวจยึด ของกลางยาบา  จํานวน 100,000  เม็ด โดยกลาวหาวา  มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 
(ยาบา) ไวในครอบครอบเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิด บอดินริมถนนสายเลี่ยงเมืองฝาง ม.18 ต.เวียง อ.ฝาง จว.
เชียงใหม 
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วันที่  8 ธ.ค.  2559  เจาหนาที่ทหารพราน ชุด ชป.ทพ.3204 ไดปะทะกับกองกําลังไมทราบฝายและไดวิสามัญกลุม
คนราย เสียชีวิตจํานวน 6 คน จับกุมได จํานวน 2 คน พรอมกันนี้ได รวมกันตรวจยึด ของกลางยาบา จํานวน 550,000  เม็ด, 
เฮโรอีน น้ําหนัก 30 กิโลกรัม ฝนดิบ น้ําหนัก 1 กืโลกรัม โดยกลาวหาวา  รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)        
ไวในครอบครอบเพ่ือจําหนาย โดยผิดกฎหมายเหตุเกิด บานอีกออาแบะ ม.11 ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.เชียงใหม 

วันที่  16 ธ.ค.  2559  เจาหนาที่ตํารวจ ชุด ชปส.ภ.5 ไดจับกุม นายหลา หรือ โชติ เลาเทาะ พรอมของกลาง    
ยาบา จํานวน 10,000  เม็ด โดยกลาวหาวามียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครอบเพื่อจําหนาย โดยผิด
กฎหมาย เหตุเกิด รานสะดวกซื้อโลตัส ตรงขามคายพระปนเกลา ม.8 ต.ดอนแกว อ.แมริม จว.เชียงใหม พนักงานสอบสวน
ผูรับผิดชอบ ร.ต.อ.อภิรักษ เขื่อนพันธ หมายเลขโทร 081-7848256 

วันที่  17 ธ.ค.2559  จนท.กก.สส.ภ.จว.เชียงใหม ทําการสืบสวนเพื่อจับกุมผูคายาเสพติดใหโทษ โดยไดกลาวโทษให
ดําเนินคดีกับนายอภิเชษฐหรือเน็ต  ฟองจันทร อายุ 31 ป (หลบหนี) พรอมนี้ไดยึดของกลาง ยาบา 20 มัด หรือ 40,000 เม็ด 
นําสง พงส. สภ.แมออน โดยกลาวหาวา "มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย"  
เหตุเกิดที่ ริมถนนบานธารทอง ม.3 ต.หวยแกว อ.แมออน จว.เชียงใหม   

วันที่  22 ธ.ค.  2559  เจาหนาที่ตํารวจ สภ.เชียงดาว ไดจับกุม นายศีรี  ยะโหล  พรอม ของกลางยาบา จํานวน 
40,000  เม็ด โดยกลาวหาวา  มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครอบเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมาย เหตุเกิด  
ดานตรวจแกงปนเตา ม.10 ต.แมนะ อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม พนักงานสอบสวนผูรับผิดชอบ ร.ต.อ.สมคิด  ไชยแกวเม 
หมายเลขโทรศัพท 094-736-1683 

ผูแทน ศป.ปส.ชน.  รายงานผลการดําเนินงานในรูปแบบวีดีทัศน 

ผูแทน กกล.ผาเมือง ผลการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมือง ในหวงเดือน
ธันวาคม 2559   
      ๑. สถานการณยาเสพติด 
   ๑.๑ สถานการณยาเสพติดภายนอกประเทศ ในหวงที่ผานมากลุมขบวนการฯ กลุมวา และกลุมพันธมิตร      
มีการผลิตยาเสพติดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะยาบาและไอซ และเตรียมการจะลําเลียงจากแหลงผลิตรัฐฉานเหนือ มาทาง           
รัฐฉานใต เขาสูเขตไทย ทางดาน จว.ช.ม. และ จว.ช.ร. และทางดานทิศตะวันออก ลําเลียงไปยังแขวงบอแกว สปป.ลาว      
กอนที่จะลําเลียงเขาสูเขตไทย ทางดาน จว.ช.ร. และ จว.พ.ย. รวมทั้งมีการลําเลียงผานพื้นที่ตอนในของ สปป.ลาว ไปยังภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และประเทศที่สาม ทั้งนี้เห็นไดจากสถิติการจับกุมภายนอกประเทศ มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น โดยพบเฉพาะ 
ไอซ และคาเฟอีน 
  ๑.๒ สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย  ในหวงเดือน ธ.ค.๕๙ ปรากฏขาวสารการ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติด เขามาในพื้นที่ จว.ช.ม. จํานวน  ๘ ครั้ง (อ.เวียงแหง ๑ ครั้ง, เชียงดาว ๑ ครั้ง, อ.ฝาง ๓ ครั้ง,          
อ.แมอาย ๓ ครั้ง) เปนยาบา จํานวน ๑,๙๕๐,๐๐๐ เม็ด และไอซ (ไมทราบจํานวน)  
 

ลําดับ พื้นที่ จว.ช.ม. 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ยาบา 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กก.) 

ไอซ 
(กก.) 

หมายเหตุ 

๑. อ.เวียงแหง  ๑ ๑๐๐,๐๐๐ - -  
๒. อ.เชียงดาว ๑ ๕๐๐,๐๐๐ - -  
๓. อ.ฝาง ๓ ๗๐๐,๐๐๐ - -  
๔. อ.แมอาย ๓ ๖๕๐,๐๐๐ - ไมทราบจํานวน  

รวม ๘ ๑,๙๕๐,๐๐๐ - -  
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 ซึ่งกลุมขบวนการคายาเสพติดที่ลําเลียงยาเสพติดเขามาในเขตไทย สวนใหญจะเปนของกลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ         
(๔ ครั้ง), กลุมวา (๒ ครั้ง) และ กลุมลีซอ (๑ ครั้ง) ตามลําดับ 
  โดยพื้นที่ท่ีมีการลักลอบลําเลียงเขามาในเขตไทยมากที่สุด ไดแก อ.ฝาง (๓ ครั้ง) และ อ.แมอาย จว.ช.ม. (๓ ครั้ง) 
  วิธีการลักลอบลําเลียงยาเสพติด 
  ในหวงที่ผานมา กลุมขบวนการฯ จะใชวิธีการลักลอบลําเลียงจากพื้นที่ชายแดน โดยใชคนลําเลียงดวยการเดินเทา 
ผานพื้นที่ปาภูเขา ชองทางธรรมชาติ และทาขามตามลําน้ําโขง และใชรถจักรยานยนตในการลําเลียง เพื่อลําเลียงออมผาน
บริเวณจุดตรวจของเจาหนาที่ จากนั้นใชรถยนตดัดแปลงชองลับ สําหรับซุกซอนยาเสพติด หรือซุกซอนมากับผลผลิตทางการ
เกษตร และโดยสารมากับรถโดยสารประจําทาง เขาสูพื้นที่ตอนใน และกลุมขบวนการฯ ใชวิธีการลักลอบลําเลียงโดยใช         
กลุมวัยรุน/เยาวชน เปนผูลักลอบลําเลียง   
  ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณ 
    จากกรณีการใชมาตรการกดดัน กกล.เมียนมาเชื้อสายวา (UWSA) ของทหารเมียนมา ที่เกิดขึ้น นาจะทําใหการ
ลําเลียงยาเสพติดของกลุมวา และพันธมิตร จากพื้นที่รัฐฉานเหนือ มายัง รัฐฉานใต โดยเฉพาะดาน จว.ช.ม. และ จว.ช.ร. มีความ
เคลื่อนไหวลดลง แตนาจะมีการลําเลียงไปทางทิศตะวันออกตามลําน้ําโขง หรือ ผาน สปป.ลาว เขาสูเขตไทยทางดานทิศ
ตะวันออก มากขึ้น 
   ทั้งนี้สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดในระยะสั้น ไมนาจะมีปริมาณลดลง เนื่องจากยาเสพติดที่ยังมีอยูใน
พื้นที่ ที่ผลิตแลว อยูเปนจํานวนมาก แตในระยะยาว อาจจะมีปริมาณแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากการขาดแคลนสารตั้งตน และ
การลําเลียงยาเสพติดจากแหลงผลิตทําไดยากข้ึน 
   จากสถิติการลักลอบลําเลียงในหวงที่ผานมา กลุมขบวนการฯ โดยเฉพาะกลุมมูเซอ ยังคงปรากฏขาวสารเคลื่อนไหว
การลักลอบลําเลียงอยางตอเนื่อง โดยพื้นที่ที่ควรเพงเล็ง ไดแก บริเวณพื้นที่ปาภูเขาดาน  อ.เชียงดาว และ อ.แมอาย จว.ช.ม.     
   ๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
   การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน ธ.ค.๕๙ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติ
ภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
 

เดือน 
ธ.ค.๕๙  

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจนทราบ 
ลว. 

หาขาว 
เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 

ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๗๒ ๘๒ ๖๙ ๔ ๑๑ ๒๕ ๑๔๓ 

 
   ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ธ.ค.๕๙ - ปจจุบัน (๒๕ ธ.ค.๕๙) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง  มีผลการสกัดก้ัน 
และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๙ ครั้ง จับกุมผูตองหาไดจํานวน ๒๒ คน ของกลาง     
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๗๑๔,๙๑๕ เม็ด, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) จํานวน ๓๐,๑๐๙.๘๐ กรัม 
และยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ (ฝน) จํานวน ๔,๔๙๐.๕๐ กรัม  
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พื้นที่  
จว.เชียงใหม 

จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพ
ติด 

ใหโทษ 
ประเภท 

๕ 
ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
 (กรัม) 

ฝน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - - 
อ.เชียงดาว ๕ ๘ ๕๘,๔๔๙ - - - - 

อ.ไชยปราการ ๑ ๑ ๗ - - - - 
อ.ฝาง ๕ ๕ ๑๐๖,๓๙๗ ๘ - ๑,๖๙๐.๕๐ - 

อ.แมอาย ๘ ๘ ๕๕๐,๐๖๒ ๓๐,๑๐๑.๘๐ - ๓,๐๐๐ - 
รวม ๑๙ ๒๒ ๗๑๔,๙๑๕ ๓๐,๑๐๙.๘๐ - ๔,๔๙๐.๕๐ - 

 

ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเปนภารกิจ ในหวงเดือน ธ.ค.๕๙ - ปจจุบัน (๒๕ ธ.ค.๕๙) 
 

ภารกิจ 
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๕ 
ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
 (กรัม) 

ฝน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

ดานตรวจ ๕ ๘ ๕๘,๔๓๔ - - - - 
ปดลอม/ตรวจคน ๒ ๒ ๒ - - ๑๒.๙๐ - 

จุดสกัด ๒ ๒ ๘ - - -  
ลว.พิสูจนทราบ ๘ ๘ ๑๐๖,๔๗๑ ๙.๘๐ - ๑,๖๗๗.๖๐ - 

ซุมโจมตี ๒ ๒ ๕๕๐,๐๐๐ ๓๐,๑๐๐ - ๓,๐๐๐ - 
รวม ๑๙ ๒๒ ๗๑๔,๙๑๕ ๓๐,๑๐๙.๘๐ - ๔,๔๙๐.๕๐ - 

  
     โดยมีผลการปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 
 - เมื่อ ๓ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๔๐๐ รอย.ม.๔ ฉก.ม.๕ รวมกับ บก.ควบคุมที่ ๑ ศป.ปส.ชน. ลว.พิสูจนทราบ บริเวณ บอดินริมถนน
เลี่ยง เมืองฝาง - แมอาย หมู ๑๐  บ.สันปายาง ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติ ตรวจพบยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) 
จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด 
  
 
 
 
 
 



-12- 
 

- เมื่อ ๘ ธ.ค.๕๙ เวลา ๐๐๕๕ บก.ควบคุม ทพ.ศปก.ทภ.๓ จัดกําลัง ลว.พิสูจนทราบ และซุมโจมตี บริเวณ                    
บ.หัวเมืองงาม ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.ช.ม. ตรวจพบกลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติด เดินทางผานมายังบริเวณพื้นที่
ดังกลาว จึงเกิดการปะทะกัน นานประมาณ ๑๕ นาที กําลังพลฝายเราปลอดภัย ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหา 
จํานวน ๒ คน (ไดรับบาดเจ็บ) และเสียชีวิต จํานวน ๖ ศพ พรอมของกลาง   ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๕๕๘,๐๐๐ เม็ด
, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) จํานวน ๓๐ กก., ยาเสพติด ใหโทษประเภท ๒ (ฝน) จํานวน ๑ กก., อาวุธปน AK- ๔๗ 
จํานวน ๑ กระบอก และอาวุธปนคารบิน จํานวน ๑ กระบอก 

 - เมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๔๓๐ มว.ลว.ฉก.ม.๕ รวมกับ ชุด สท.มว.สท.กกล.ผาเมือง, สภ.เชียงดาว, รอย.ตชด.๓๓๕, จนท.
ดานศุลกากรเชียงดาว และ อส.อ.เชียงดาว ประจําดานตรวจ บ.แกงปนเตา ต.แมนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ตรวจพบบุคคล             
ตองสงสัย ขับขี่รถจักรยานยนต ยี่หอฮอนดา รุนเวฟ สีน้ําเงิน หมายเลขทะเบียน ๑ กณ ๓๖๕๙ เชียงใหม ไดโยนถุงขยะสี
ดําทิ้งขางทาง ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมตัวผูตองหา จํานวน ๑ คน พรอมของกลางยาเสพติด ใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) 
จํานวน ๔๐,๐๐๐ เม็ด และรถจักรยานยนต จํานวน ๑ คัน 

เปรียบเทียบผลการจับกุมยาเสพติด ระหวาง เดือน ธ.ค.๕๘ กับ ธ.ค.๕๙ 
 

เดือน/ป 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ยาเสพติดให
โทษประเภท 
๒ (ฝน) (กรัม) 

ยาเสพติดให
โทษประเภท 
๕ (กัญชา) 

(กรัม) 

ยาบา เฮโรอีน ไอซ 

(เม็ด) (กรัม) (กรัม) 

ธ.ค.๕๘ ๑๖ ๒๑ ๑๔๔,๒๖๑ ๑๐.๗๐ - ๕๒๗.๘๙ ๐.๕๐ 

ธ.ค.๕๙ ๑๙ ๒๒ ๗๑๔,๙๑๕ ๓๐,๑๐๙.๘๐ - ๔,๔๙๐.๕๐ - 

ผลการจับกุม 
เพิ่มขึ้น 

๓ 
เพิ่มขึ้น 

๑ 
เพิ่มขึ้น

๕๗๐,๖๕๔ 
เพิ่มขึ้น 

๓๐,๐๙๙.๑๐ 
- 

เพิ่มขึ้น 
๓,๙๖๒.๖๑ 

ลดลง 
๐.๕๐ 

ประธาน สถานการณฝนเปนอยางไรบาง 

ปองกันจังหวัดเชียงใหม  เรื่องการดําเนินการตัดทําลายไรฝนในปนี้ จะเปนภารกิจของหนวยทหาร ตํารวจ สําหรับ
ในสวนของ ศป.ปส.อ. จะเปนเรื่องการปองกัน แตหากมีการดําเนินการตัดทําลาย ก็ใหนําเรียนในที่ประชุม 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  ไดรับแจงเรื่องการเสียชีวิตของเจาหนาที่ตํารวจในการปฏิบัติหนาทีต่ามจับผูตองคดียาเสพติด 
ซึ่งผูตองหามีความชํานาญในการใชอาวุธมากขึ้น อยากใหผูปฎิบัติหนาที่มีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น  

ประธาน  ขอใหเจาหนาทีทุ่กหนวยเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ไมประมาท  

4.2.4) ดานบริหารจัดการ (Management) 
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

ประจําปงบประมาณ 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2559) ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 12,965,260 บาท (ทุกงบ) 
(สิบสองลานเกาแสนหกหมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) เบิกจายแลว 302,536 บาท คิดเปนรอยละ 2.33  
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งบ ป.ป.ส. 
1) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 5,172,000 บาท  มีการเบิกจายแลว 233,656 บาท คิดเปน 

4.52% 
2) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,220,000 บาท  ยังไมมีการเบิกจาย 
3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 5,280,000 บาท  ยังไมมีการเบิกจาย 
งบ ปค. 
1) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 659,000 บาท  มีการเบิกจายแลว 26,120 บาท  คิดเปน 3.96% 
2) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 459,400 บาท  ยังไมมีการเบิกจาย 
งบ สป.มท. 
งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 235,860 บาท 
มีการเบิกจายแลว 41,759.60 บาท  คิดเปน 17.71% 

ประธาน ใหเรงดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย อําเภอใดที่ยังไมไดดําเนินการ ใหเรงดําเนินการ  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ (ไมมี)  

ผูแทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม  เรือนจํากลางเชียงใหม รายงานผลการตรวจคนจูโจมกรณีพิเศษ ครั้งที่ 
1/2560 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยสนธิกําลังรวมกับ มณฑลทหารบกที่ 33, กองบังคับการฝกพิเศษ (คายนเรศวร
มหาราช) จังหวัดเชียงใหม, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม, สถานีตํารวจภูธรแมแตง, ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยา
เสพติดจังหวัดเชียงใหม และกองรอยอาสารักษาดินแดนอําเภอแมแตง ที่ 10 รวมทั้งสิ้น 234 คน โดยทําการจูโจมตรวจคนตัว
ผูตองขัง, อาคารเรือนนอนผูตองขัง, ตูเก็บสัมภาระผูตองขัง, โรงงานฝกวิชาชีพผูตองขัง และพื้นที่โดยรอบแดนควบคุมผูตองขัง 
ประกอบดวย แดน 2 แดนควบคุมผูตองขังจายออกทํางานภายนอกเรือนจําและผูชวยเหลือเจาหนาที่เรือนจํา, แดน 3 แดน
สถานพยาบาล, แดน 4 เรือนจําพิเศษเชียงใหม, แดน 5 แดนควบคุมนักโทษเด็ดขาดคดีทั่วไป, แดน 7 แดนควบคุมนักโทษ
เด็ดขาดคดียาเสพติด, แดน 8 แดนความมั่นคงสูง และ แดน 9 แดนสูทกรรม ผลการปฏิบัติไมพบสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของ
ตองหามภายในเรือนจําแตอยางใด และทําการสุมตรวจปสสาวะผูตองขัง จํานวน 400 คน ผลการปฏิบัติไมพบสารเสพติด (เมท
แอมเฟตามีน) ในปสสาวะแตอยางใด 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  (ไมมี) 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  

ป 2560 
ไตรมาส 1 ผลการดําเนินงานไตรมาส 1 หมายเหตุ 

เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

4. ดานการบริหารจัดการ 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 

   (1) ระบบการกํากับติดตามผล
การดําเนินงาน (ครั้ง) 
   (2) การใชจายงบประมาณ(บาท) 
        2.1 งบ ป.ป.ส.  
        2.2 งบ ปค. 
        2.3 งบ สป.มท. 

12 
 

12,965,260 
11,672,000 
1,057,400 
235,860 

3 
 

3,889,578 
3,306,600 
252,780 

41,759.60 

25 
 

30 
30 
30 
30 

1 
 

143,643 
134,763 
238,860 

5,800 

3 
 

302,536 
233,656 
235,860 
41,759.60 

25 
 

2.33 
2.00 

17.71 
17.71 

 
 

*ยอดใน
ระบบ
GFMIS 
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ระเบียบวาระที่ 7  นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม 

ประธาน   ขอใหทุกหนวยงานปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย และใหเพิม่ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่   

ปดประชุม   เวลา 16.00 น. 

 

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


