
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          
ครั้งที่ 4/๒๕61 

วันศุกร์ที่  27  เมษายน  ๒๕61  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผู้มาประชุม 
1. นายปวิณ ช านิประศาสนแ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอ านวยการศูนยแอ านวยการปูองกันและปราบปราม 

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          ประธานกรรมการ 
2. นางอัญญารัตนแ อภิกุลชัยสุทธิ์  ปลัดจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
3. พ.ท.หญิงเรวดี พงษแสุวรรณ  รองผูอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
4. พ.อ.พงคแมิตร ปินนันตา  ผูบัญชาการศูนยแปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
5. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม แทน)     กรรมการ 
6. พ.ต.อ.สุเทพ ฐาปนวรกุล  ผูบังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม     กรรมการ 
7. นางสาวสุกันยา ใหญวงคแ  ผูอ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
8. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์   ผูอ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  กรรมการ 
9. ร.ต.เพทาย อินทรแการทุม  ผูบัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
10. ร.ต.อดุลย ประตังยะสา  ผูบังคับกองพันสัตวแตางคายตากสิน  (แทน)    กรรมการ 
11. น.ท.คมศักดิ์ ค าสอน   ผูบังคบัการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
12. พ.ต.ท.บุญเลิศ ธานีรัตนแ  ผูบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
13. ร.ต.อ.เสร ีเฟ่ืองสีใหม  ผูก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
14. พ.ต.ท.ช านาญโรจนแ สมศักดิ์หิรัญ ผูก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ (แทน)   กรรมการ 
15. ร.ต.อ.ชนภัทร บุญน า  ผูก ากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม(แทน)   กรรมการ 
16. นายธีรพงคแ อินทนาม  ผูแทนศูนยแประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
17. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผูบัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 (แทน)    กรรมการ  
18. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยแสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
19. นายสุพจนแ วงคแจันทรแเสือ  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
20. นายมนูญ สุขศรีจันทรแ   แรงงานจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
21. นางพิมพแพิศา หงสแรัตนแ  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ  
22. นางสาวนภรรสวรรณ สคุ าตัน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
23. นายไพฑูรยแ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
24. วาที่ ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
25. นางสาวนฤมล วรรณพริ้ง   ประชาสัมพันธแจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
26. นายยุทธศาสตรแ ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
27. นางสาวกิรณา โนนสินชยั  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
28. นางสิริพร ไชยรินทรแ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
29. นายปรีชา เชื้อชาติ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
30. นางสุพรรณี ทองค า   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
31 นายพิเชฐ ค ารินทรแ   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ 
32. นายสมโภชนแ ศรีชะนา  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 



-2- 
 

33. นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
35. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
36. นายณัฐนนทแ ภูอริยพงศแ  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
37. นายฤทธิ์รงคแ จันทรแมีศิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
38. นางสาววรินญา มวงดิบ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
39. นายธวชั จันต฿ะวงคแ   อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
40. นางสาวพัชราภรณแ พัฒนจักร   อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพ (แทน)    กรรมการ 
41. นายพีรพล นวพันธแจักร  ผูแทนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม   กรรมการ 
42. นายช านาญ วัฒนานุสิทธิ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1     กรรมการ  
43. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2      กรรมการ 
44. นายสุทธิภัทรแพงศแ สมค า  ผูอ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
45. นายมนตรี สือสารกรณแ  ผูอ านวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
46. นางบัวจันทรแ วงศแสาย  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
47. นายสากล สุรวงคแ   ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
48. นายก าจร เดชอุดม    ผูบัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม  (แทน)    กรรมการ 
49. นายวัชระ ปิมแปง   ผูบัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
50. นายวิชชมนตรี พาณี   ผูอ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
51. นายสมคิด บุญมา   ผูอ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
52. นางนณฑิรา เมธา   ผูอ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษแเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
53. นายยศพัทธแ พิมพแชารี  ผูอ านวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
54. นางสุดารักษแ กระจาง  ผูอ านวยการศูนยแฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
55. นางสาวณัฐติยาภรณแ เวียงทอง ผูอ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
56. นายกองเกียรติ อุเต็น   ผูอ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
57. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผูอ านวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอ าเภอฝาง   กรรมการ 
58. นางนวพรรณ เนตรค า  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ  
59. นายธนัท ยอดธาสุวรรณ  นายกองคแการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
60. นางลาวัณยแ จริยา   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
61. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศแ  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
62. นางอัจจริยะ บุญเป็ง   นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ (แทน)     กรรมการ 
63. นายสุรพงคแ บุญตนมอย  นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)    กรรมการ 
64. นางอัญญารัตนแ อภิกุลชัยสุทธิ์  จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
65. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพแภาคเหนือ    กรรมการ 
66. นายชัชวาลยแ หัสดี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
67. นายธนกฤต ไชยสาร   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
68. นายอภินันทแ เลาหะกุล  นายอ าเภอแมริม (แทน)      กรรมการ 
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69. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอ าเภอสารภี        กรรมการ 
70. นายอดุลยแ ฮวกนิล    นายอ าเภอสันทราย      กรรมการ 
71. นายสรรเสริญ พงษแพิพัฒนแ  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
72. นายนคร กาวิชัย   นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)     กรรมการ 
73. นายโชคทวี ศรีเที่ยง   นายอ าเภอแมแตง (แทน)      กรรมการ 
74. นายชนะศึก หนูชัย   นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ 
75. นายอัษฎางคแ พุทธวงคแ  นายอ าเภอพราว  (แทน)      กรรมการ 
76. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแมอาย       กรรมการ 
77. นายทรงศักดิ์ มาอูเ   นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
78. นางสาวภัทราพร ลายจุด  นายอ าเภอสันปุาตอง       กรรมการ 
79. นายสุทิน จันทรแงาม   นายอ าเภอจอมทอง       กรรมการ 
80. นายมีชัย จันทรแกระจาง  นายอ าเภอแมแจม (แทน)      กรรมการ 
81. นายวรากร พาจรทิศ   นายอ าเภอสะเมิง (แทน)      กรรมการ 
82. นายภรภัทร ใจบุญตระกูล  นายอ าเภออมกเอย (แทน)      กรรมการ 
83. นายอนันตแ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
84. นายประยง ศิริรักษแ   นายอ าเภอดอยเตา (แทน)      กรรมการ 
85. นายจิรายุ ยองเพชร   นายอ าเภอแมวาง (แทน)      กรรมการ 
86. นายอนวัช สัตตบุศยแ   นายอ าเภอไชยปราการ       กรรมการ 
87. นายชัชวาลยแ พุทธโธ   นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
88. นายไพบูลยแ ใจตูม   นายอ าเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
89. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหลอ (แทน)     กรรมการ 
90. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา       กรรมการ 
91. นายศิริพงษแ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม      ผูชวยเลขานุการฯ 
92. นางสาวพัฒนแนภา พานมะ  เจาพนักงานปกครองช านาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 
93. นายสุเมธ ทนะขวาง   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
94. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองช านาญงาน  
95. นางสาวนพรัตนแ  จันทรแแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
96. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
97. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
98. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
99. พ.ต.สมนึก ธูปเทียน   หน.ฝุาย ศป.ปส.ชน. 
100. นางสาวพิชาภัคฐแ เรือนประเสริฐ นักวิเคราะหแนโยบายและแผนช านาญการ ส านักงาน ปปส.ภาค 5 
101. นางสาวภัครพี ดอนชัย  นักวิเคราะหแนโยบายและแผนปฏิบัติการ ส านักงาน ปปส.ภาค 5  
102. นางสาวดวงมณี เครื่องรอน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม  
103. นายโกศล ศรีสุพรรณ  วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย 
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เริ่มประชุม    เวลา  13.30 น. 
    นายปวิณ ช านิประศาสนแ ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอ านวยการศูนยแอ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม เปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 4/๒๕61  

ระเบียบวาระท่ี 2    รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2561 เม่ือวันที่ 27 มีนาคม 2561   

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 

ระเบียบวาระท่ี 3    เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว  

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ความคืบหน้าการจัดการศึกษาให้แก่พื้นที่หย่อมบ้านห้วยกุ๊บกั๊บ บ้านเมืองกื้ด ต าบลกื้ดช้าง 
อ าเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 
       วันศุกรแที่ 27 เมษายน 2561เวลา 09.00 น. ไดท าพิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) การบูรณาการความรวมมือการจัดการศึกษาใหแกพ้ืนที่ หมูที่ 1 (หยอมบานหวยกุ฿บกั๊บ) บานเมืองกื้ด ต าบลกื้ดชาง 
อ าเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ณ หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ซึ่งจัดท าขึ้นระหวางจังหวัดเชียงใหม ที่ท าการ
ปกครองจังหวัดเชียงใหม ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม ส านักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม 
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยแจังหวัดเชียงใหม ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 
ส านักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 
ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม ส านักงานการทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม องคแการบริหาร
สวนต าบลกื้ดชาง 
        โดยไดท าบันทึกขอตกลงรวมมือกันในการด าเนินการสงเสริมสนับสนุนการศึกษา ดังนี้  
        1. ทุกหนวยงาน จะสนับสนุนการศึกษาใหแกพ้ืนที่หมูที่ 1 (หยอมบานหวยกุ฿บกั๊บ) บานเมืองกื้ด 
ต าบลกื้ดชาง อ าเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม ใหเอ้ือตอการดูแลกลุมเปูาหมายในระดับพ้ืนที่ เพ่ือใหเกิดการด าเนินงานแบบ
บูรณาการที่มีประสิทธิภาพ บรรลุผลเปูาหมายที่ก าหนดไวอยางยั่งยืน  
        2. ทุกหนวยงาน จะสงเสริมสนับสนุนแนวทางการด า เนินงานรวมกันสงเสริมสนับสนุน
การศึกษา ใหแกพ้ืนที่พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกกลุมวัย ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม เชื่อมโยงของธุรกิจการทองเที่ยวสู
ชุมชนและทองถิ่น ชุมชนเขมแข็ง สังคมเมืองปลอดภัยและมีความมั่นคง สงบสุข ภายใตวิสัยทัศนแของจังหวัดเชียงใหม นครแหง
ชีวิตและความม่ังคั่ง เป็นเมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผูอาศัยและผูมาเยือน  
          3. สงเสริม สนับสนุน ดานงบประมาณ การจัดสวัสดิการ สภาพแวดลอมที่เอ้ือตอการจัด
การศึกษา และปกปูองคุมครองผูเรียนตามบริบทของหนวยงาน  
        4. สงเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต โดยทุกหนวยงานเสริมสรางการ
ด าเนินงานรวมกันแบบบูรณาการ  
        5. สงเสริม สนับสนุนเพ่ือสรางการมีสวนรวมจากเครือขาย กลไกทั้งภาครัฐและเอกชน 
ทองถิ่น ชุมชน และประชาสังคม และประสานงานการขับเคลื่อนงาน รวมทั้งก ากับติดตามและประเมินผล 
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ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1   สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  สถานการณแแนวโนมปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม ส าหรับพ้ืนที่เฝูาระวังปัญหา          
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมยังคงเป็นพ้ืนที่ 5 อ าเภอชายแดน คือ อ าเภอเชียงดาว อ าเภอไชยปราการ อ าเภอเวียงแหง            
อ าเภอแมอาย และอ าเภอฝาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่อ าเภอรอยตอและพ้ืนที่การแพรกระจาย ส าหรับเสนทางกระจายยาเสพติดจะมี
เสนทางมุงตรงไปสูกรุงเทพออมไปทางภาคอีสานและตรงไปทางภาคใต 
    ส าหรับการจับกุมการลักลอบ และการซุกซอนล าเลียงยาเสพติดจะมีการซุกซอนยาบา        
ที่ล าเลียงมากับรถกระบะซึ่งจะซุกซอนอยูในบริเวณตัวรถตรงบริเวณหองเครื่องยนตแ รูปแบบการบรรจุยาบาจะใชกระดาษ
คารแบอนในการบรรจุหอยา ซึ่งกระดาษคารแบอนจะใชในการอ าพลางในการใชเครื่องสแกนเอกซเรยแที่ทาอากาศยาน ซึ่งเป็นเรื่อง
ที่ควรเฝูาระวังส าหรับเรื่องนี้ ส าหรับการลักลอบสงยาเสพติดทางไปรษณียแ  ลาสุดตรวจพบ วันที่ 2 เมษายน 2561 ที่ตนทาง  
จาก อ.ฝาง จ.เชียงใหม สงไป จ.นครศรีธรรมราช จ านวนประมาณ 60,000 เม็ด 

    การปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดจากการลักลอบยาเสพติดผานทางสถานประกอบการ
การขนสงสินคา ซึ่งเจาหนาที่ฝุายสนับสนุนของ บ.นิ่มซีเส็งก็ไดมาหารือกับทาง ปปส.ภาค 5 และ ส านักงาน ป.ป.ส. ในการชี้แจง
ถึงมาตรการควบคุมการลักลอบล าเลียงยาเสพติดผานทางพัสดุ โดยใชระบบการตรวจสอบบุคคล การเพ่ิมกลองวงจรปิดในบริษัท
ซึ่งกลองวงจรปิดจะมีการเก็บบันทึกภาพไวไมมีการลบและสามารถดูไดตลอดเมื่อตองการ และมีการประชาสัมพันธแเกี่ยวกับ
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งทางบริษัทนิ่มซีเส็งไดใหความรวมมือเป็นอยางดี  ส าหรับแนวโนมสถานการณแและการ
เฝูาระวังยาเสพติดในระยะตอไปคือการแจงเตือนทาอากาศยานในทุกชองทาง รวมถึงจุดผานในการลักลอบล าเลียงยาเสพติด 

ประธาน    กระดาษคารแบอนเอกซเรยแแลวมองเห็นไหม 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 เครื่องเอกซเรยแจริงจะทะลุผานได ที่สนามบินไปทดสอบแลวบางเครื่องก็เห็น ตองอาศัย
เจาหนาที่ตรวจสอบดวย  

ผู้แทน ศป.ปส.ชน.   กรมศุลกากรประจ าศูนยแไปรษณียแทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจยึดพัสดุภัณฑแที่สงมาจาก
ลาวไปประเทศที่สามเป็นยาเสพติดประเภทไอซแ ซุกซอนมาในสบูตรานกแกวหอดวยกระดาษคารแบอน ซึ่งถูกเจาหนาที่ตรวจจับได 
โดยก าลังสงไปประเทศอิสราเอล อีกเคสหนึ่งคือการสงพัสดุไปรษณียแระหวางประเทศตนทางจาก ปณ.หนองหาร จ.อุดรธานี 
หมายเลข RR150235505TH ซุกซอนไอซแ น้ าหนักประมาณ 55 กรัม ภายในปลาหมึกตากแหง ปลายทางประเทศอิสราเอล 

ประธาน    ถาเราจะสงของจากบานเราไปกรุงเทพฯ หิ้วขึ้นเครื่องบินไปจะเอกซเรยแเห็นไหม 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 จะเห็นเป็นกอนด าๆ คือถาเป็นเม็ดก็ยังนาเป็นหวง เพราะวาใสกะดาษคารแบอนไปมันจะเป็น
กอนด าๆ แตถาเป็นเครื่องเอกซเรยแในโรงพยาบาลจะเห็น ตองดูสมรรถนะของเครื่องเอกซเรยแ และตองใชความเชี่ยวชาญของ
เจาหนาที่ 
 
ผู้แทน ศป.ปส.ชน.   ตองดูที่ความสามารถของเจาหนาที่ประจ าตู เพราะเคยไปดูงานพบวาเจาหนาที่ที่มาใหมก็จะ
ตรวจสอบตามกฎระเบียบที่วางไวที่ไมเก่ียวของกับยาเสพติด แตเมื่อพบสิ่งที่สงสัยวาจะเป็นยาเสพติดก็จะเรียกเจาหนาที่ที่อาวุโส
กวามาตรวจสอบ ซึ่งคนที่จะตัดสินใจคนกระเปาหรือไม ตองเป็นระดับหัวหนา 

ประธาน    เวลาตรวจก็จะตองใชความใสใจไมใชแคตรวจผานๆ ไป อยางนั้น ปปส. ตองท างานหนักแลว
เพราะวา AOT ไมไดท างานเองแตจางบริษัทมาท า 
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ผู้แทน ปปส. ภาค 5   ส าหรับปัญหาที่ 2 การแพรระบาดของเฮโรอีนที่เพ่ิมขึ้นในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม และการ
ลักลอบล าเลียงไอซแสงตอไปยังประเทศที่ 3 ที่พบคือที่ อ.เชียงกลาง จ.นาน มีการลักลอบสงไอซแมีการซุกซอนในยาบรรเทาอาการ
ปวด คือในหลอดเคาเตอรแเพน และมีการบรรจุในผลิตภัณฑแระงับกลิ่นกายมีการสอดยาเขาไป เป็นเคสที่เจอที่ภาคเหนือตอนบน
ซึ่งที่จังหวัดเชียงใหมตองเฝูาระวังการเกิดปัญหานี้ และสุดทายเรื่องการเฝูาระวังลักลอบล าเลียงยาเสพติดที่ซุกซอนในพัสดุภัณฑแ
อยางที่มีการตรวจใน อ.ฝาง ที่ผานมาซึ่งทาง ปปส.ภาค 5 ไดรวมกับ บริษัทนิ่มซีเส็งในการด าเนินงานซึ่งเราอาจจะใชเคสของ
บริษัทนิ่มซีเส็งเอ็กเพรสเป็นสถานประกอบการน ารอง ที่จะน ามาตรการนี้ไปใชกับขนสงใหมีการตรวจสอบที่รัดกุม รอบรอบ  
และเขมงวดมากขึ้น เรื่องการล าเลียงยาเสพติดที่ปัจจุบันมีปริมาณที่เยอะและมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น ซึ่งทางภาคเหนือตอนบนและ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีปริมาณยาเสพติดท่ีเยอะมากทั้ง 2 จุด จากเคสที่ผานมาก็มีการจับไดที่ อ.เทิง อ.เวียงแกน ซึ่งมีผลของ
การรอบยิงก านันชื่อดังที่ ต าบลปอ ซึ่งตอนนี้ก าลังด าเนินการวามีสวนเกี่ยวของตรงไหนบางซึ่งในสวนของคนที่ถูกอนุมัติจับกุม 
จ านวน 5 คน ซึ่งมี 1 คนที่ใชนามสกุลเดียวกับก านันที่ถูกยิง ซึ่งจะมีการประชุมกันระหวางทางต ารวจกับ ปปส. สวนกลาง 

ประธาน    ตอนนี้เรามีผูเสพคงท่ีคนเกาคนใหมก็พรอมจะเขามา อีกเรื่องคือเราเป็นทางออกอยากถามวา
ท าไมเขาถึงไมออกไปทางเวียดนามซึ่งจากลาวออกไปทางเวียดนาม หรือวาทางเขาจะตรวจเขม แนวโนมปัญหาการแพร             
ยาเสพติดคงเป็นเรื่องการล าเลียง ซึ่งจะมีการล าเลียงไดหลายวิธี ทั้งล าเลียงดวยตนเองหรือการสงทางไปรษณียแทางพัสดุภัณฑแ
เครือขายที่เขาไปเรือนจ าแลวออกมาไมมีงานท าก็จะท าใหกลับไปเป็นเครือขายอีก ขอใหชวยกันเฝูาระวัง สอดสองดูแลทุกทาง 

ระเบียบวาระท่ี 4.2   สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  สถานการณแพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหมปี 2560/2561 
    ภาพรวมของประเทศ  พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง 1,294.85 ไร ( 68.69 % ) 
     พ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2559/60 1,885.02 ไร 
     พ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2560/61   590.17 ไร 
    พ้ืนที่ จ.เชียงใหม  พื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง 1,060.28 ไร ( 86.67 % ) 
     พ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2559/60 1,223.41 ไร 
     พ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2560/61   163.13 ไร 
เหตุปัจจัยของการลดลงของพ้ืนที่ปลูกฝิ่นของปีนี้เป็นอยางมาก พบวาเกิดจากผลลัพธแของการด าเนินการของของหนวยภาคีตางๆ 
ทุกสวนชวยกัน ทั้งทางฝุายปกครอง ทหาร ต ารวจ สาธารณสุข และศึกษาธิการ มีการที่ด าเนินการอยางเขมขนตอเนื่อง             
และครอบคลุมทุกมาตรการการลักลอบปลูกฝิ่น อีกทั้งเรื่องของสภาพภูมิอากาศไมเอ้ือตอการปลูกฝิ่นซึ่งเป็นเหตุปัจจัยอีกอยาง
หนึ่งที่ท าใหการปลูกฝิ่นนั้นลดลง ทั้งนี้ มีการลักลอบเก็บเกี่ยวผลผลิตของผูปลูกฝิ่นบางสวนกอนที่หนวยตัดท าลายฝิ่นจะเขาไป
ท าลาย ทั้งนี้ เพราะวาแปลงฝิ่นมีการกระจายปลูกเป็นแปลงเล็กแปลงนอย ซึ่งอยูในพ้ืนที่ที่ยากตอการเขาถึง และชุดปฏิบัติการ  
ไมเพียงพอแตด าเนินการปฏิบัติงานกันอยางเต็มที่ เพราะฉะนั้นบางแปลงก็จะมีการลักลอบเก็บเกี่ยวผลผลิตไปกอน และทาง
สถาบันการปลูกพืชเสพติดฯ ก าลังประมวลผลของฝิ่นที่ถูกลักลอบตัดไปวาจะคิดเป็นจ านวนเทาใด ซึ่งจะรายงานในโอกาสตอไป 
และในฤดูรอนชวงเดือนเมษายนที่ผานมาไดส ารวจพ้ืนที่ใน อ าเภออมกเอย อ าเภอเชียงดาว และอ าเภอแมแตง ซึ่งเป็นพ้ืนที่หลัก
ซึ่งไมพบการเตรียมแปลงปลูกฝิ่นนอกฤดูเหมือนที่เคยพบมา 
    ส าหรับเรื่องกัญชง การปลูกกัญชงในปีนี้จะเริ่มประมาณพฤษภาคม ตอ มิถุนายน ซึ่งระหวาง
นี้ ส านักงาน ปปส. สวนกลางจะมีการด าเนินการจัดอบรมใหแก ชุดของจังหวัดและอ าเภอ ซึ่งไดรับอนุญาตไดมีการใหปลูกกัญชง
ในปีนี้โดยสวนใหญจะเริ่มในแผนการปลูกประมาณมิถุนายน ซึ่งการจัดอบรมจะจัดขึ้นประมาณวันที่ 17 - 18 พฤษภาคม 
2561 

ประธาน    เป็นเรื่องที่นายินดีที่ปัญหาการปลูกฝิ่นลดลงแตก็ตองเฝูาระวังตอไป เพราะปีนี้มีปัจจั ย
ประกอบผลตอนเดือนมกราคม ซึ่งเราตองสรางอาชีพใหคนในพ้ืนที่ เพราะถาเขามีอาชีพก็จะไมกลับไปปลูกฝิ่นอีก 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  สรุปผลการประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบ 1/2560  

ฝ่ายเลขานุการ            กระทรวงมหาดไทยแจงใหด าเนินการประเมินสถานการณแและจ าแนกสถานะปัญหายาเสพติด 

ในหมูบาน/ชุมชน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 7 เดือนแรก (กันยายน 2560 - มีนาคม 2561) และครั้งที่ 2 รอบ 5 เดือนหลัง 
(เมษายน - สิงหาคม 2561)  และใหบันทึกผลการประเมินผานระบบรายงานของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (NISPA) ในแตละรอบใหครบถวนทุกหมูบาน/ชุมชน  
             ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ไดด าเนินการบันทึกขอมูลผลการประเมินหมูบาน/ชุมชน
เขมแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบท่ี 1 ปี 2561 เรียบรอยแลว  สรุปดังนี้ 
                - จ านวนหมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด 2,197 แหง จาก 25 อ าเภอ 1 เทศบาลนคร 4 เทศบาล
เมือง จ าแนกสถานะดังนี้ 
                - หมูบานสีขาว 1,656 แหง  คิดเป็น 75.38% 

                - หมูบานสีเขียว 326 แหง  คิดเป็น 14.84% 

                - หมูบานสีเหลือง 100 แหง  คิดเป็น 4.55% 

                - หมูบานสีแดง 115 แหง  คิดเป็น 5.23% 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  ผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผูที่เขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการ
ทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2561  

ฝ่ายเลขานุการ        ส านักงาน ป.ป.ส. แจงแนวทางการด าเนินงานตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผูที่เขารับการ
ตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการการทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2561 พรอมทั้ง สนับสนุนการด าเนินงานตรวจหา
สารเสพติดในปัสสาวะผูที่เขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ  โดยให ศอ.ปส.จ. แจงส านักงานสัสดีจังหวัด และ ศป.ปส.อ. 
ทราบแนวทางการด าเนินงานตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผูที่เขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการการทหาร            
กองประจ าการ ประจ าปี 2561 โดยใหมีการบรูณาการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผูที่เขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ 
ณ สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ในแตละอ าเภอ ในกรณีที่มีการตรวจพบสารเสพติดใหน าผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ตรวจพบ 
เขาสูกระบวนการบ าบัดรักษาตอไป  
             สรุปผลการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะผูที่เขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับ
ราชการทหารกองประจ าการ ประจ าปี 2561 ดังนี้    
         1) จ านวนผูเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ทั้งสิ้น 11,694 คน 

             2) จ านวนผูเขารับการตรวจปัสสาวะ 7,023 คน 

           3) มีผลบวก รวม 285 คน  แยกเป็น ใบด า 148 คน  ใบแดง 137 คน  
              4) สารเสพติดที่ใช ไดแก ยาบา จ านวน 272 คน  และฝิ่น 13 คน 
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มติที่ประชุม    รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนเมษายน 2561   

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      

๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนยแพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด พมจ. 
            - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แหง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.   
      (3) ระดับประถมศึกษา (แหง/คน) 
           - โรงเรียนระดับประถม 
           - การทักษะการสรางภูมิคุมกัน (D.A.R.E.) 
               + โรงเรียน 
               + ครูต ารวจ 
      (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยม 
           - สถาบันศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดบัอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แหง) 
           - ลูกเสือตานภัยยาเสพตดิ (แหง) 
           - คายทักษะชีวิต (สพป.) (แหง) 
              - จิตอาสา (อาชีวะตานภยัยาเสพติด) (แหง) 
              - จติอาสา (พัฒนาเครือขายอุดมศึกษา)(แหง) 

 
 

178  
633  

 
751  
61  

 
750 

 
169 แหง 
136 คน 
 

275  
58  
18  
9 

๑ แหง 
262 
267 
229 
18 
9  

 
 
- 
2 
 

0 
3 
 

0 
 
- 
- 
 

0 
1 
- 
- 
- 
- 
6 
- 
- 
- 

 
 

94 
444 

 
428 
56 

 
579 

 
198 แหง 
136 คน 

 
200 
18 
7 
1 
8 

262 
6 
- 
- 
- 

 
 

52.80 
70.14 

 
57 

91.80 
 

77.20 
 

100 
100 

 
73.45 
34.49 
44.44 
55.55 
800 
100 
2.25 

- 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
นักเรียนที่สอน 6,730 คน 
 
 
 
 
 
 

 
  อ.อื่น จะด าเนินการชวงเปิดภาคเรียน 
   
  อยูระหวางรอการจดัสรร   
  งบประมาณ 

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

 
200 

5  

 
- 
- 

 
201 

5 

 
100.5 
100 

 
 

 

1.3 สถานประกอบการ 
         (๑) สถานประกอบการลูกจางต่ ากวา ๑๐ คน   
              - ใหความรูและประชาสัมพันธแในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แหง) 

 
 

125  
 

 
 

42 

 
 

130 

 
 

104 

 

         (๒) สถานประกอบการลูกจางมากกวา ๑๐ คน 
              - ใหความรูและประชาสัมพันธแในสถาน
ประกอบการ (แหง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหง) 

 
๓๕๐ 

 
60  
๕  

 
21 
 

9 
- 

 
302 

 
46 
- 

 
86.28 

 
76.66 

- 

 
 
 

 
ด าเนินการไตรมาส 3 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

 
ผลการด าเนินงาน 

หมายเหตุ 

เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      

   1.๔ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
          - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600  

 
10 

 
452 

 
75.33 

 

          - ค าสั่ง หน.คสช. ท่ี 22/2558 
 

1. สั่งปิดตามขอ 4(1) ยินยอมหรอืปลอยปละละเลยใหผูมีอายุต่ ากวา 20 ปี เขาไป
ใชบริการ และขอ 4(2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแแกผูมีอายุต่ ากวา 20 ปี จ านวน 
13 แหง  
2. สั่งปิดตามขอ 4(4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแเกินกวาก าหนดเวลาจ านวน 3 แหง 
3. สั่งปิดตามขอ 4(5) ยินยอมหรอืปลอยปละละเลยใหมีการพกพาอาวุธ วัตถุ
ระเบดิ หรือยาเสพตดิเขาไปในสถานท่ีของตน จ านวน 1 แหง 

   1.๕ การสร้างภูมิคุม้กันกลุม่ประชาชนทั่วไป 
          (1) โครงการปูองกันยาเสพติดในพระสงฆแ  
(วัดสีขาว) (แหง) 

 
25 

  

 
- 

 
14 

 
56 

 

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

 
140 
295 
122 

3 

 
20 
22 
5 
- 

 
93 

214 
107 

3 

 
87.70 
100 

66.43 
72.54 

 

 

        (3) การพัฒนาหมูบาน/ชุมชน เขมแข็งเอาชนะ       
ยาเสพติด 
            - สรางความเขมแข็งแนวทางประชารัฐ   
(ม./ช.) 
              + หมูบาน/ชุมชนไมมปีัญหา (ก)  
              + หมูบานทีม่ีปัญหานอย (ข) 
              + หมูบาน/ชุมชนทีม่ีปัญหาปานกลาง (ค) 
              + หมูบาน/ชุมชนทีม่ีปัญหามาก (ง) 

 
 

๒,๑๗๘  
 

๑,๖๕๒  
๓๑๙  
๙๔  

๑๑๓  

 
 

31 
 

4 
- 
- 
- 

 
 

2,172 
 

1,627 
314 
92 

110 

 
 

98.86 
 

98.91 
99.05 
98.87 
98.21 

 

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

 
๒๖  

 
๕๐1  

 
๑  

 
- 
 

15 
 
- 

 
26 

 
504 

 
- 

 
100 

 
100 

 
- 

 
 
 
 
 
 
รองบ ปปส.ภ.5 
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ประธาน    ขอใหเรงด าเนินการเพราะตอนนี้ผานไป 6 เดือน ผลการด าเนินการไมถึง 50% โดยเฉพาะ
มัธยมอยูในหวงปิดภาคเรียน ฉะนั้นตองรีบด าเนินการ ส าหรับอุดมศึกษา ขอใหปูองกันจังหวัดไดประสานงานกับทางมัธยม            
อาชีว และอุดม สวนเรื่องปูองกันยาเสพติดในพระสงฆแท่ีอ าเภอตางๆ ยังไมไดลงระบบใหรีบด าเนินการใหเรียบรอย 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ รายงานผลการด าเนินงานดานการบ าบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. – 25 
เม.ย. 2561) จ านวนผูเขารับการบ าบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เป้าหมาย ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 7,413 3,035 35.57 
     - สถานบ าบัด 6,513 2,613 40.12 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ 900 422 46.89 
2.บังคับบ าบัด 2,093 1,395 66.65 
3.ตองโทษ 670 256 38.21 
     - กรมราชทัณฑแ 550 182 33.09 
     - กรมพินิจฯ 120 74 61.67 

รวม 10,176 4,686 46.05 
จ านวนผูผานการบ าบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ สถานพยาบาล 1,032 452 43.80 
2.สมัครใจ 108 (คาย) /บังคับบ าบัดแบบควบคุมตัว 1,245 398 31.97 
3.ตองโทษ 500 406 81.20 

รวม 2,777 1,256 45.23 

การลดอันตรายจากการใชยา (Harm Reduction) 
 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 1,858 1,500 80.73 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน 
       (5) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจสราง
หมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติดอยางยั่งยืน       
(9 ขั้นตอน) 

อยูในข้ันตอนท่ี 1 จ านวน 2,171 ม./ช. คิดเป็น 98.82% 
อยูในข้ันตอนท่ี 2 จ านวน 2,140 ม./ช. คดิเป็น 94.40%   
อยูในข้ันตอนท่ี 3 จ านวน 2,104 ม./ช. คิดเป็น 95.77% 
อยูในข้ันตอนท่ี 4 จ านวน 2,063 ม./ช. คิดเป็น 93.90% 
อยูในข้ันตอนท่ี 5 จ านวน 1,648 ม./ช. คิดเป็น 75.01% 
อยูในข้ันตอนท่ี 6 จ านวน 1,000 ม./ช. คิดเป็น 45.51% 
อยูในข้ันตอนท่ี 7 จ านวน 197 ม./ช. คิดเป็น 8.97% 
อยูในข้ันตอนท่ี 8 จ านวน 115 ม./ช. คิดเป็น 5.23% 
อยูในข้ันตอนท่ี 9 จ านวน 5 ม./ช. คิดเป็น 0.22% 
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รอยละของผูปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหนายจากการบ าบัดรักษา (1 ต.ค. – 25 เม.ย. 61) 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบตองโทษ 

94.1 
99.1 
100 

รวม 3 ระบบ 95.1 

รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) ระบบติดตามนี้ติดตามยังไง 

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ระบบติดตามของระบบสมัครใจจะเหมือนเป็นการตอเนื่องของการ
บ าบัดรักษาจะมีการติดตามเรียกกลับเขามารายงานตัวในระบบตองโทษก็อยูในเรือนจ าอยูแลวจะไมหลุดเพียงแตวาบังคับบ าบัด
และในสวนของศูนยแปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจ าบ าบัดอีกที่หนึ่งแลวกลับไปติดตามอีกที่หนึ่งก็เลยท าใหเกิดการติดขัด 

รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) ในสวนของอ าเภอมีระบบติดตามไหม ของ ศป.ปส.อ. เราสงชื่อใหหมดแลวไมใช
เหรอ ใหอ าเภอทุกอ าเภอไปทบทวนรายชื่อที่ผานการบ าบัดดูระบบติดตามดวยวาคืนคนดีสูสังคมจริงไหม หรือวาเขาตองการ
ความชวยเหลืออะไรอีกสรางความมั่นใจใหเขาอยาใหหวนกลับไปอีก และอยามีการขมขูหรือท าใหเขาหวนกลับมาอีกในการ
ด าเนินการตองใหมีความถูกตองและชัดเจนแลวคอยด าเนินการ ปูองกันจังหวัดชวยรายงาน และขอใหทุกหนวยงานชวยกันคิดวา
จะท ายังไงใหผูเสพมาบ าเพ็ญประโยชนแเพื่อใหเห็นพิษภัยของยาเสพติดไมใหหวนกลับไปเสพอีก 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 24 เม.ย. 2561  ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี 600 คดี 638 คน แยกขอ
กลาวหา  - ผลิต จ านวน 2 ราย 2 คน     - จ าหนาย จ านวน 36 ราย 44 คน  
  - ครอบครองเพ่ือจ าหนาย จ านวน 91 คด ี112 คน  - ครอบครอง จ านวน 151 คดี 160 คน 
  - เสพ จ านวน 320 ราย 320 คน 
 

ของกลาง 
ยาบา เฮโรอีน ฝิ่นดิบ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแหง สารระเหย ไอซแ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กระปอง กรัม 

959,995.50 148.18 13,328.73 35 828.22 673.88 4 919.54 
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ผลการจับกุมคดีที่น่าสนใจ 
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 21.30 น. จนท.ตร.สภ.ฝาง จนท.ตชด. 335 จนท.ทหาร ฉก.ม.4 ได

รวมกันตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ประมาณ 60,000 เม็ด โดยกลาวหาวา 
รวมกันมียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพ่ือจ าหนาย โดยผิดกฎหมาย  
สถานที่ตรวจยึด ที่ท าการไปรษณียแไทย สาขาฝาง จ.เชียงใหม ตอเนื่อง สภ.ฝาง จว.เชียงใหม 

เมื่อวันที่  7  เมษายน 2561. จนท.ตร.สภ.ไชยปราการ ไดจับกุมนายนายกรกฏ บางเหลือง อายุ 38  ปี อยูบานเลขท่ี 
823 หมู7 ต.ปางมะคา อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.ก าแพงเพชร ของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) 
ประมาณ 80,000 เม็ด โดยกลาวหาวามียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพ่ือจ าหนาย โดยผิดกฎหมาย
สถานที่ตรวจยึด   จุดตรวจผาหงษแ ต.ศรีดงเย็น  อ.ไชยปราการ  จว.เชียงใหม 

เมื่อวันที่  8  เมษายน 2561 เวลาประมาณ 06.30 น. จนท.ทหาร ฉก.ม.4 จนท.ตชด.334 และ จนท.ตร.สภ.แม
อาย ไดรวมกันตรวจยึด ของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ประมาณ 99,600 เม็ด  โดย
กลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพ่ือจ าหนาย โดยผิดกฎหมาย สถานที่ตรวจยึด  บริเวณ
ทางเดินเทาในปุาเขยบานหมู 9 ต.ทาตอน อ.แมอาย จ.เชียงใหม 

 เมื่อวันที่   16 เมษายน 2561 เวลาประมาณ 06.00 น. จนท.ทหาร ฉก.ม.4  จนท.ตชด.334  จนท.ปกครอง และ 
จนท.ตร.สภ.แมอาย  ไดรวมกันตรวจยึดของกลาง  ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ประมาณ 
50,000 เม็ด  โดยกลาวหาวา มียาเสพติใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา)ไวในครอบครองเพ่ือจ าหนาย โดยผิดกฎหมาย สถานที่
ตรวจยึด รองล าหวยใกลทางเดินเทาในปุาเขตบานหมู 3 ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.เชียงใหม 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

3. ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
    3.1 การสกดักั้นยาเสพตดิ  
          - ดานตรวจ/จุดตรวจ (21 แหง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถโดยสารประจ าทาง (แหง) 
          - สกัดกั้นการล าเลียงทางรถไฟ (แหง) 
          - ไปรษณียแ/ขนสงเอกชน (แหง) 
          - ทาอากาศยาน (แหง) 
          - การเฝูาระวังเรือนจ า/ทณัฑสถาน (ครั้ง) 

 
7,665 ครั้ง 

3 
1 
1 
1 

96 

 
630 

- 
- 
- 
- 
8 

 
4,536 

- 
- 
- 
- 

56 

 
58.41 

- 
- 
- 
- 

58.33 

 

     3.2 การจับกุมผูกระท าความผิดคดียาเสพติดรายส าคัญ 1,438 (คดี) 128 1,249 86.85  

     3.3 รอยละ 80 ท่ี ลปส. มคี าสั่งอนุมัติใหจับกุมฐานความผิด
สมคบและสนับสนุนชวยเหลือตองใหออกหมายจับโดยศาล 
           - คดีที่ขออนุมัติ (คดี) 
           - คดีที่ออกหมายจับโดยศาล (คดี) 

ทุกราย 
 
 

7 151   

     3.4 จ านวนทรัพยแสินท่ียดึอายัด (บาท) 53 ลานบาท 430,000 124,646,578 235.18  
     3.5 การด าเนินการที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ของรัฐ 
ที่เกี่ยวของกับยาเสพตดิ 

ทุกราย - 2 -  

     3.6 การด าเนินการตามขอรองเรียน 1386 ทุกราย รับเรื่อง 156 ด าเนินการ 136 คงเหลือ 20 
    3.7 โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดในระดับจังหวัด  
(หมูบาน/ชุมชน) 

113  - 45 39.82  
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เมื่อวันที่   21  เมษายน 2561 เวลาประมาณ 05.30 น.  จนท.ศมพ.อ.อมกเอย  จนท.ตร.สภ.อมกเอย จนท.ทหาร
พราน 36  ไดรวมกันจับกุม 
             1. นายอนุชาติ   ผดุงบุษบา  อายุ 39ปี ที่อยู  208 ม.7  ต.อมกเอย อ.อมกเอย จว.เชียงใหม( หมายจับ สภ.อ.กเอย )  
             2. นายใหม ปูรู  อายุ 42 ปี ทีอยู 172ม. 9 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จว.เชียงใหม 
             3. นายอาย ขันแกว อายุ 38 ปี ทีอยู 38 ม. 9 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จว.เชียงใหม 
             4. นายธงชัย ขันแกว  อายุ 33 ปี ทีอยู 39 ม. 9 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จว.เชียงใหม 
             5. นายเป็ด ยะแยเ  อายุ 44 ปี ทีอยู 16 ม.9 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จว.เชียงใหม 
             6 นายบุญธรรม  พันธแวนาไพศาล อายุ 26 ปี ทีอยู 237  ม.9 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จว.เชียงใหม 
             7. นายเสารแ ดีเสอรแ  อายุ 31 ปี ทีอยู 51 ม.3 ต.นาคอเรือ อ.ฮอด จว.เชียงใหม 
             8. นายสุรชัย  ดอกเงิน อายุ 16 ปี ที่อยู 103  ม.4 ต.อมกเอย อ.อมกเอย จว.เชียงใหม 
ของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบา) ประมาณ 1,187,547 เม็ด ยาเสพติดใหโทษประเภท 1 
(ไอซแหรือเมทแอมเฟตามีน) น้ าหนักประมาณ 1,684 กรัม ยาเสพติดใหโทษประเภท 2 (ฝิ่นดิบ) จ านวน 7 หอ น้ าหนักรวม         
สิ่งหอหุมประมาณ 33.6 กก. อาวุธปืน M 16ฯ A1 จ านวน 1 กระบอก ลูกซองยาว 2 กระบอก ปืนพกสั้น .38 จ านวน 1  
กระบอกฯ พรอมเครื่องกระสุนปืนจ านวนมาก โดยกลาวหาวา “รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 และ 2  (เมทแอมเฟตา
มีนหรือยาบาและไอซแ, ฝิ่นดิบ) ไวในความครอบครองเพ่ือจ าหนายโดยผิดกฎหมาย, รวมกันมีอาวุธสงครามและเครื่องกระสุนไว
ในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตฯ, รวมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาตฯ, รวมกันมีวิทยุ
สื่อสารไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต สถานที่จับกุมพ้ืนที่รอยตอเขตรอยตอ อ.อมกเอย-อ.ฮอด-อ.ดอยเตา จ.เชียงใหม 

รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) การขยายผลที่พื้นที่อ าเภออมกเอยและดอยเตา ไมเคยไดรายใหญแบบนี้ในทางโซนใต
แสดงวาตองมีมานานแลว แตเราประมาทจุดนี้ไป ลองวิเคราะหแดูวายาที่จับไดเป็นยาเกาหรือยาใหม  ซึ่งคิดวาไมนาจะเป็นยาเกา
สวนเรื่องฝิ่นทางใตมีอยูแลว สวนไอซแปีนี้เริ่มระบาดเยอะและมีการจับมาเรื่อยๆ สวนเรื่องของกลางอ าเภอที่ใหไปขยายผล ตอนนี้
ไดส ารวจดูประชากรแลววาใครเป็นประชากรในพ้ืนที่หรือใครไมใชประชากรในพ้ืนที่  หากตรวจสอบแลวไมใชคนในพ้ืนที่ให
ด าเนินการขั้นเด็ดขาด 

ผู้แทน กองก าลังผาเมือง  สรุปผลการด าเนินงานดานการสกัดกั้นยาเสพติด ในหวง เดือนเมษายน 2561 
 1. สถานการณ์การลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่เขตไทย 

         การลักลอบล าเลียงในพื้นที่ จว.ช.ม. : ปรากฏความเคลื่อนไหว จ านวน ๒ ครั้ง รายละเอียด ดังนี้ 
    - เมื่อ ๕ เม.ย. ๖๑ กลุมขบวนการลักลอบคายาเสพติด ในพ้ืนที่ สมม. ไดล าเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) 
จ านวน ๔,๐๐๐,000 เม็ด, ไอซแ จ านวน ๓๐๐ กก. ดวย รยบ.ปิคอัพ จ านวน ๒ คัน จาก บ.ปุาแดง สมม. ไปพักคอยไวที่ บ.สี่หก 
สมม. เพ่ือเตรียมลักลอบล าเลียงเขาสูเขตไทยตามชองทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่ อ.แมอาย จว.ช.ม. ตอไป    
    - เมื่อ 7 เม.ย. 61 กลุมขบวนการลักลอบคายาเสพติด กลุม อส.ทมม. เชื้อสายมูเซอ ในพ้ืนที่ ม.ตวน สมม. ลักลอบ
ล าเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จ านวน ๑,๖๐๐,๐๐๐ เม็ด, เฮโรอีน จ านวน ๒๐ กก., ไอซแ จ านวน 2๕ กก. และฝิ่น 
จ านวน ๔๐ กก. จากแหลงพักในพ้ืนที่ ม.ตวนฯ มาพักคอยไวในพ้ืนที่ บ.หวยฮะ ม.สาดฯ เพ่ือเตรียมล าเลียงเขาสูเขตไทย               
ตามชองทางธรรมชาติ ในพ้ืนที่ อ.แมอาย จว.ช.ม. ตอไป 
 
 
 
 
 
 



-13- 

 
     ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์ 
     จากสถานการณแชายแดนที่ไดกลาวมาในขั้นตนนั้น จะเห็นไดวา กกล.ชกน. ยังคงมีความตองการ งบประมาณ
จ านวนมากในการพัฒนากองก าลัง รวมถึงพ้ืนที่อิทธิพลของตนทั้งนี้ รายไดหลักของ กกล.ชกน. มาจากยาเสพติด ท าใหยังคงมี
การผลิตอยูอยางตอเนื่อง ประกอบกับทางการเมียนมา ยังคงไมสามารถจัดระเบียบชนกลุมนอย หรือมีอิทธิพลในพ้ืนที่รัฐฉานได
ทั้งหมด จึงยังคงสงผลใหสถานการณแการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย ยังคงมีความรุนแรงไมนอยไปกวาในหวงที่ผานมา 
      ๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
       ๒.๑ การจัดก าลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง  ในหวงเดือน เม.ย.๖1 เฉพาะพ้ืนที่ จว.ช.ม. ในการปฏิบัติ
ภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
 

เดือน 
เม.ย.๖1   

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจนแทราบ 
ลว. 

หาขาว 
เฝูาตรวจ ซุมโจมตี ปิดลอม/ตรวจคน 

ตั้งดานตรวจ/
จุดตรวจ (จุด) 

ตั้งจุด
สกัด 

รวม ๙ ๗๖ ๕๔ ๔ 1๒ 2๙ ๑๐๙ 
 

        ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน เม.ย.๖1 - ปัจจุบัน (๒๕ เม.ย.๖1) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัด
กั้น และปราบปรามยาเสพติด ในพ้ืนที่ จว.ช.ม. โดยแยกเป็นพ้ืนที่ จ านวน ๑๐ ครั้ง จับกุมผูตองหาได จ านวน ๙ คน ของกลาง
ยาบา จ านวน ๒๓๐,๗๐๙ เม็ด, เฮโรอีน จ านวน ๐.๒๐ กรัม และฝิ่น จ านวน ๖๗.๔๓ กรัม  
 

พื้นที่  
จว.เชียงใหม่ 

จ านวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดให้

โทษ 
ประเภท ๒ 

ยาเสพติด
ให้โทษ 

ประเภท ๕ 
ยาบ้า 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ไอซ์ 
 (กรัม) 

ฝ่ิน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - - 
อ.เชียงดาว ๒ ๓ ๔ - - - - 
อ.ไชยปราการ ๓ ๓ ๘๐,๓๙๑ - - ๖๗.๔๓ - 
อ.ฝาง ๒ ๒ ๑๐๗ ๐.๒๐ - - - 
อ.แมอาย ๓ ๑ ๑๕๐,๒๐๗ - - - - 

รวม ๑๐ ๙ ๒๓๐,๗๐๙ ๐.๒๐ - ๖๗.๔๓ - 
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  ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเป็นภารกิจ  ในหวงเดือน เม.ย.๖1 - ปัจจุบัน (๒๕ เม.ย.๖1) สวนมากมีผล
จับกุมจากปิดลอม/ตรวจคน และ ดานตรวจ/จุดตรวจ/จุดสกัด 

ภารกิจ 
จ านวน  
(ครั้ง) 

ผู้ต้องหา 
 (คน) 

ยาเสพติดให้โทษประเภท 
๑ 

ยาเสพติด 
ให้โทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ให้โทษ 
ประเภท 

๕ 

ของกลาง 

ยาบ้า 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ์ 
 

(กรัม) 

ฝ่ิน 
(กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

รถยนต์ 
(คัน) 

รถจักรยานยนต์ 
(คัน) 

ดานตรวจ/จุดตรวจ/
จุดสกัด ๓ ๓ ๘๐,๓๙๓ - - - - - - 

ปิดลอม/ตรวจคน ๓ ๓ ๓๐๙ - - ๖๗.๔๓ - - - 
ลว.พิสูจนแทราบ ๒ ๓ ๗ ๐.๒๐ - - - - - 
ซุมโจมตี ๒ - ๑๕๐,๐๐๐ - - - - - - 

รวม ๑๐ ๙ ๒๓๐,๗๐๙ ๐.๒๐ - ๖๗.๔๓ - - - 
 
       ๒.2 สรุปผลการด าเนินการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๑) โครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชพส.) 
    การประชุมแบบมีสวนรวมด าเนินการไปแลว จ านวน 12 ครั้ง 

ล าดับ หน่วย ครั้งที่/ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1. 
ชพส.ที่ 
3201 

9/61 ๑8 เม.ย.๖๑ หอประชุม บ.เลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
10/61 ๑๙ เม.ย.๖๑ หอประชุม บ.มวงปฺอก ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

2. 
ชพส.ที่ 
3202 

9/61 17 เม.ย.61 ศาลาอเนกประสงคแ บ.ใหม ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว 
จว.ช.ม. 

10/61 ๑8 เม.ย.61 ศาลาอเนกประสงคแ บ.โรงวัว ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว 
จว.ช.ม. 

3. 
ชพส.ที่ 
3203 

9/61 16 เม.ย.๖๑ อาคารอเนกประสงคแ บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 
จว.ช.ม. 

10/61 ๒๐ เม.ย.๖๑ อาคารอเนกประสงคแ บ.หวยลึก ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 
จว.ช.ม. 

4. 
ชพส.ที่ 
3204 

9/61 ๑๗ เม.ย.๖๑ หอประชุม บ.ใหมหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 
จว.ช.ม. 

10/61 ๑๙ เม.ย.๖๑ หอประชุม บ.ทรายขาว ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ  
จว.ช.ม. 

5. 
ชพส.ที่ 
3205 

9/61 
16 เม.ย.๖๑ 

ศาลาประชาคมหมู บ.ดอยปุาคา ต.มอนปิ่น อ.ฝาง  
จว.ช.ม. 

10/61 ๑7 เม.ย.๖๑ ศาลาประชาคมหมู บ.สวนชา ต.มอนปิ่น อ.ฝาง จว.ช.ม. 

6. 
ชพส.ที่ 
3206 

9/61 ๑๗ เม.ย.๖๑ ศาลาประชาคม บ.รมไทย ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.ช.ม. 
10/61 ๑๘ เม.ย.๖๑ ศาลาประชาคม บ.หวยสาน ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.ช.ม. 
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 การฝึกอบรมราษฎรอาสาปูองกันภัยยาเสพติด (รสปส.) จ านวน 6 รุน มีราษฎรเขารับการฝึกอบรม จ านวน 240 คน 
 

ล าดับ หน่วย ครั้งที่/
ปี 

ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1. ชพส.ที่ 3201 9/61 ๑๖ - ๑๗ เม.ย. ๖๑ หอประชุม บ.เลาวู ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

2. 
ชพส.ที่ 3202 9/61 ๑9 - 20 เม.ย. 61 ศาลาอเนกประสงคแ บ.ใหม ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว 

จว.ช.ม. 

3. 
ชพส.ที่ 3203 9/61 17 - ๑8 เม.ย. ๖๑ อาคารอเนกประสงคแ บ.อรุโณทัย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว 

จว.ช.ม. 

4. 
ชพส.ที่ 3204 9/61 ๒๑ – ๒๒ เม.ย. ๖๑ หอประชุม บ.ใหมหนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 

จว.ช.ม. 

5. 
ชพส.ที่ 3205 9/61 

๑๘ - 19 เม.ย. ๖๑ 
ศาลาประชาคมหมู บ.ดอยปุาคา ต.มอนปิ่น อ.ฝาง  
จว.ช.ม. 

6. ชพส.ที่ 3206 9/61 ๒๑ – ๒๒ เม.ย. ๖๑ ศาลาประชาคม บ.รมไทย ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.ช.ม. 
  

 การฝึกอบรมชุมชนอุนใจไดลูกหลานกลับคืนใน จ านวน 6 รุน   มีราษฎรเขารับการฝึกอบรม จ านวน 90 คน 
  

ล าดับ หน่วย ครั้งที่/ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1. 
ชพส.ที่ 
3201 

4/61 ๒๔ - ๓๐ เม.ย. ๖๑ 
ส านักงานหนวยพิทักษแฯ นด.๙ (หวยน้ าดัง) บ.หวยหก          
ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

2. 
ชพส.ที่ 
3202 

4/61 ๒4 - 30 เม.ย. 61 
คริสตจักร บ.หนองบัว ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว          
จว.ช.ม. 

3. 
ชพส.ที่ 
3203 

4/61 ๒๔ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ ทต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 

4. 
ชพส.ที่ 
3204 

4/61 
๒๗ เม.ย. –  ๒ พ.ค. 

๖๑ 
หอประชุม บ.หวยตนตอง ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ 
จว.ช.ม. 

5. 
ชพส.ที่ 
3205 

4/61 ๒๔ – ๓๐ เม.ย. ๖๑ 
ศาลาประชาคมหมู บ.โปุงถืบนอก ต.เวียง อ.ฝาง 
จว.ช.ม. 

6. 
ชพส.ที่ 
3206 

4/61 ๒ – ๘ พ.ค. ๖๑ 
ศาลาอเนกประสงคแ บ.ผาใต ต.ทาตอน อ.แมอาย 
จว.ช.ม. 

  ๒) โครงการสร้างเครือข่ายผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ชบข.)  
           การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพผูน าชุมชน จ านวน ๑ รุน มีราษฎรเขารับการฝึกอบรม จ านวน ๔0 คน  
  

ล าดับ หน่วย ครั้งที/่ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 
1 ชบข.ที่ 3201 8/61 ๒๑ - ๒๒ เม.ย.๖๑ รร.บานกองลม ต.เมืองแหง  อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 

            

การฝึกอบรมคายเยาวชนทางสายใหม จ านวน ๑ รุน มีราษฎรเขารับการฝึกอบรม จ านวน 50 คน  
 

ล าดับ หน่วย ครั้งที/่ปี ห้วงการฝึก สถานที่ฝึก 

1 ชบข.ที่ 3201 8/61 
๒๔ - ๒๕ เม.ย.

๖๑ 
อบต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. 
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มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4  ด้านบริหารจัดการ (Management) 

ฝ่ายเลขานุการ  ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 
รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) ตอนนี้มี พ.ร.บ.วินัยทางการเงินออกใหมบังคับใชวันที่ 20 เมษายน 2561 ในนั้นมี
รายละเอียดของส านักงานการตรวจเงินแผนดิน ที่ชี้แนะเก่ียวกับเรื่องของงบประมาณขอใหถือปฏิบัติตาม ซึ่งจะมีหนังสือจากคลัง
จังหวัดแจงไป งบประมาณที่ไดรับจัดสรรใหน าไปใชใหเกิดประโยชนแมากที่สุด และเบิกจายใหทันไตรมาส ใหด าเนินการให
เรียบรอย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องผลการปฏิบัติที่ส าคัญ  

ผู้แทน ศป.ปส.ชน.  สถานการณแดานยาเสพติดตามแนวพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ  ขาวการลักลอบล าเลียง           
ยาเสพติดตามแนวพื้นที่ชายแดนตั้งแตอ าเภอปางมะผามาทางแนวทางขวาจนถึงเชียงรายดานทางตะวันออก ตั้งแต 1 ต.ค.60 – 
ปัจจุบัน จ านวน 94 ขาว คิดเป็นยาบารวม 212,169,000 เม็ด และ ไอซแ 1,690 กก. โดยล าดับที่ 1 คือดานตรงขาม         
จ.เชียงราย ฝั่งตะวันออก อ.เชียงแสน อ.เชียงของ อ.เวียงแกน และ อ.เทิง ยาบาจ านวน ยาบา 83,810,000 เม็ด ไอซแ  
1,480 กก. ล าดับที่ 2 จ.เชียงราย ฝั่งตะวันตกตรงขามสหภาพเมียนมา ยาบา 73,700,000 เม็ด ไอซแ 170 กก. ล าดับที่ 3 
จ.เชียงใหม ที่ อ.แมอาย อ.ฝาง อ.ไชยปราการ อ.เชียงดาว และ อ.เวียงแหง ยาบา 54,510,000 เม็ด ไอซแ 40 กก. ล าดับที่ 4 
อ.ปางมะผา อ.ปาย ยาบา 149,000 เม็ด สวนความเคลื่อนไหวยาเสพติดนอกประเทศ หวง 1 - 26 เม.ย.61 ปรากฏภาพขาว 
จ านวน 11 ขาวพบยาบา 70,450,000 เม็ด, ไอซแ 425 กก. อันดับที่ 1 จ.เชียงราย ยาบา 25,600,000 เม็ด ไอซแไมทราบ
จ านวน อันดับที่ 2 จ.เชียงราย ยาบา 24,000,000 เม็ด ไอซแ 400 กก. อันดับที่ 3 ยาบา 20,850,000 เม็ด ไอซแ 25 กก. , 
เฮโรอีน 20 กก. ฝิ่น 40 กก.  
    จับกุมยาเสพติดที่ส าคัญในหวงที่ผานมา เมื่อวันที่ 16 เม.ย.61 รอย.ทพ.3205 ไดท าการ 
ลว.ซุมโจมตีและไดปะทะกับกลุมขบวนการลักลอบล าเลียงยาเสพติดบริเวณชองทางปุากุเย NC354201 ต.ทาตอน อ.แมอาย 
เป็นเหตุใหกลุมขบวนการฯไดรับบาดเจ็บ 1 ราย คือนายจะลอ ปาแอ อายุ 49ปี อยูบานเลขที่ 250.หมู15 ต.เ วียง อ.ฝาง      
จ.เชียงใหม สามารถยึดยาเสพติดใหโทษประเภท1 (ยาบา) จ านวน 50,000 เม็ด ไดน าผูบาดเจ็บสง รพ.ฝาง เพื่อรักษาตอไป  
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2561 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 

เดือนน้ี ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.๑ การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตาม
ระดบัจังหวดั (ในพ้ืนท่ี) (ครั้ง) 

๒-๔  
 

- - -  

    4.2 การก ากับตดิตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวดั (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

12 1 7 58.33  

   4.3 ประชุมโต฿ะขาวเฝูาระวังจังหวัด (ครั้ง) ๑๒  1 3 25  
   4.4 การใชจายงบประมาณ (บาท)  
         (1) งบ ป.ป.ส.  
         (2) งบ สป.มท.  
         (3) งบ ปค. 
         (4) งบพัฒนาจังหวัด 

24,783,039 
6,760,000 

   235,860 
2,168,379 

15,618,800 

455,136.80 
366,800 

11,926.80 
76,410 

- 

6,719,236.98 
4,994,224 

182,223.98 
1,542,789 

- 

27.11 
73.88 
77.26 
71.15 

- 
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จากรูปลักษณะทางกายภาพภายนอก กลุมผูผลิตนาจะเป็น กลุมมูเซอแดง/วา (จะลอโบ : กลุมหัวตอก+ซองบรรจุเม็ดยาบา)  
โดยนาจะน าผงยาบามาจาก กลุมวาใต มาตอกอัดเม็ด 
 สรุปสถิติเปรียบเทียบขาวการน าลักลอบล าเลียงและผลการจับกุมพ้ืนที่รับผิดชอบและพ้ืนที่ภายใน (10,000 เม็ด           
ขึ้นไป) ตั้งแต 1 ต.ค. - ปัจจุบัน  
  - ผลการจับกุมยาบา รอยละ 44 ของปริมาณขาวสารที่ไดรับรายงาน  
  -  ผลการจับกุมไอซแ รอยละ 167 ของปริมาณขาวสารที่ไดรับรายงาน (จากสรุปขาวการน ามาพักคอยตามแนว
ชายแดน ยังไมทราบจ านวนไอซแที่น ามาพักคอยแนชัด) 
   - ผลการจับกุมในพ้ืนที่ ยาบา คิดเป็นรอยละ 35 ของผลการจับกุมทั้งหมด, ไอซแ คิดเป็นรอยละ 57 
 

 
 

การปฏิบัติงานดานยุทธการของ ศป.ปส.ชน.หวง 1 - 15 เม.ย.61 
  - การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด   จ านวน 37 ครั้ง 
  - การลาดตระเวน/เฝูาตรวจ  จ านวน 13 ครั้ง 
  - การปิดลอม/ตรวจคน   จ านวน   6  ครั้ง 
สรุปผลการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือในพ้ืนที่ 21 อ าเภอ ของ 3 จังหวัดตามแนวชายแดน (ม.ส. , ช.ม., ช.ร.) 
หนวยงานรวม และ ศป.ปส.ชน.  หวง  1 - 15 เม.ย.61 
  - ยาบา  9,694,744 เม็ด 
   - ไอซแ     885.327 กก. 
   - เฮโรอีน        0.031 กก. 
   -ผูตองหา             30 คน 
 โดยยาบาจ านวนนี้เป็นของจังหวัดเชียงใหมจ านวน 180,751   เม็ด 
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สรุปผลการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน วันที่ 1 - 16 เม.ย. 61 
 กลุมงาน       จ านวนครั้ง 

1. ดานการปูองกัน      3 
2. ดานการบ าบัด      18 
3. ดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง    11 
4. งานนโยบายและงานที่สนับสนุนแผนงาน/โครงการ  65 

    รวม     97 

 ในเรื่องสถานการณแการขาว คือการไดรับจากการประชาคมขาวและรวบรวมขาวสารมาเพ่ือการไปสกัดกั้น ซึ่งสวนใหญ
ภาพขาวที่ไดมานั้นจะไดมาจากขาวที่เชื่อถือไดเพราะหลังจากที่ไดรับรายงานขาวสารแลว ก็จะมีความพยายามจะน าเขาในพ้ืนที่
ดานตรงขามในเรื่องนี้ แตสวนเรื่องสกัดกั้นปราบปรามเป็นสิ่งที่ยากล าบาก ตราบใดที่ยังมีผูเสพมีผลตางของราคายาเสพติด         
การลักลอบน าเขาก็ยังมีตลอดเวลา ในเรื่องไอซแสงไปประเทศที่สาม ก็เป็นที่นายืนยันวาจะตองไปประเทศที่สาม คือการบรรจุ            
หีบหอที่ซีนมาอยางดีแลวท าเป็นสุญญากาศ เมื่อน าลงทะเลแลวจะไมเกิดความชื้น สวนยาบาผูเสพยังไมมีแนวโนมที่ลดลงและ   
มีแนวโนมที่สูงขึ้น  

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 เรื่องการลงระบบไทยนิยมยั่งยืน จะมีหมูบานที่มีการน าเขาสูระบบวามีปัญหา 3 หมูบาน   
คือ อ.สะมิง 1 หมูบาน อ.แมแจม 2 หมูบาน ซึ่งทาง ปปส. จะรวมไปตรวจสอบอยางละเอียด หากมีปัญหาจริงจะมีการรวม
ด าเนินการแกไข 

รอง ผวจ.ชม. (นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์) ใหทางอ าเภอ ประสานการปฏิบัติกับทาง ปปส.  

ระเบียบวาระท่ี 7    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    ขอใหปฏิบัติหนาที่ใหเต็มก าลังความสามารถ ทั้งการด าเนินงาน และการเบิกจายงบประมาณ
ใหเป็นไปตามเปูาหมาย  

ปิดประชุม    เวลา 16.00 น. 

                นพรัตนแ  จันทรแแต                ศิริพร ใจสุข 
          (นางสาวนพรัตนแ  จันทรแแต)                    (นางสาวศิริพร  ใจสุข) 
     เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                    เจาหนาที่ปกครองช านาญงาน 
            ผูจดรายงานการประชุม                 ผูตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 


