
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 3/๒๕60 

วันพฤหัสบดทีี่  30 มีนาคม ๒๕60  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม         ประธานกรรมการ 

2. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
3. ร.อ.อาวุธ บัวลาย   รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
4. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
5. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
6. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์   ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด   กรรมการ 
7. พ.อ.พสิษฐ มุขเพชร   ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 

8. ร.ท.บุญนํา ทองจัตุ   ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน     กรรมการ 
9. น.ท.ชาญชัย ตั้งประเสริฐ  ผูบังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
10. พ.ต.อ.อพิวัฒน กลั่นวารี  ผูบังคับการกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 
11. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
12. พ.ต.ท.ประเสริฐ ทรายเหนือ   ผูกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ 
13. ร.ต.ท.ธษิณ กันภัย   ผูแทนสถานีตํารวจทางหลวง 4 กองกํากับการ 5   กรรมการ 
14. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
15. นายโชคชัย แกวปอง   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม     กรรมการ 
16. นายมนูญ สุขศรีจันทร  แรงงานจังหวัดเชียงใหม       กรรมการ 
17. นางพิมพพิศา หงษรัตน  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
18. นายชินโชติ จักรผัน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
19. นางสาวอุไรวรรณ สิงหจะวาย  ผูแทนศูนยพัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม   กรรมการ 
20. นายไพฑูรย อ่ําเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
21. นายณรงค เหล็กสมบูรณ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
22. นายอภิชาติ เฮงพลอย  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
23. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
24. นายอุดม แปงทิศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
25. นางสาวสุมาลี สมติ๊บ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
26. นายพงษสวัสดิ์ อุนใจ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) กรรมการ 
27. นายจิรเมธ จันทบูรณ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
28. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
29. นางอําไพ จันทรหลาฟา  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
30. นางสิริพิมล ชินจิรัฐติกาล  ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  

จังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
31. นางรัชนีภา ศรีสวาง   ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)  (แทน)   กรรมการ 
32. นายธวชัชัย คุณสารวนิช  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
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33. นายฤทธิรงค จันทรมี ศิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
34. วาที่ ร.ต.โกวิท จอมคํา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
35. นายธวชั จันตะวงค อธกิารบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
36. นางสาวนลินรัตน วรโชตภิูดินันท ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม    กรรมการ 
37. นายชํานาญ วัฒนาวิสุทธิ ์ ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1     กรรมการ  
38. นางสาวพิมพกมน โรจนคณรัชต ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2     กรรมการ 
39. นางวรรณา ผุสดี   ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
40. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา  ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
41. นายวิศุทธ แตงทอง   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
42. นายบัณฑิต โตจินดา   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
43. นางสาวบุษรา แกวสม  เกษตรจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
44. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
45. นายพิชิต จันตะคาด   ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
46. นางสุนันทา คงพากเพียร  ผูบัญชาการเรือนจําฝาง      กรรมการ 
47. นางธิดา สุขสบาย   ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
48. นายสมคิด บุญมา   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
49. นายบัญญัติ ทองทศ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
50. นายยศพัทธ พิมพชารี  ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
51. นางสุดารักษ กระจาง  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) กรรมการ 
52. นางภรภัทร สิมะวงศ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
53. นางสาวพิมลกัลย เดชะชัย  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
54. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศอําเภอฝาง (แทน) กรรมการ 
55. นางสาวคนึงนิจ จิตรนาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
56. นางสาวนิตยา สุยะวงค  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
57. นายพิศาล พันธุเสนีย   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
58. นายชาตรี กันทวี   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
59. นายสุรพงค บุญทันมอย  นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน)     กรรมการ 
60. นายพิสิษฐ กสิกรณ   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)    กรรมการ 
61. นางศิริพร เพ็ญเพียร   หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
62. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
63. นายศรัณยู มีทองคํา   นายอําเภอเมืองเชียงใหม       กรรมการ 
64. นายศิริพงษ นําภา    นายอําเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
65. นายณรงคภัทร นาคทรัพย  นายอําเภอแมริม (แทน)      กรรมการ 
66. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอําเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
67. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
68. นายวิจิตร หลังสัน   นายอําเภอดอยสะเกด็      กรรมการ 
69. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
70. นายถนอม กุยแกว   นายอําเภอแมแตง (แทน)      กรรมการ 
71. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว      กรรมการ 
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72. นางสลีลญา คําภาแกว  นายอําเภอพราว  (แทน)      กรรมการ 
73. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
74. นายทรงศักดิ์ มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
75. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ   นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
76. นายนิติปกรณ แสงสุวรรณ  นายอําเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
77. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม       กรรมการ 
78. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
79. นายจิรายุ ยองเพชร   นายอําเภออมกอย (แทน)      กรรมการ 
80. นายประสิทธิ์ หนอแนวอาย  นายอําเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
81. วาที่ ร.ต. บัญชาชาย จันทรเปง นายอําเภอดอยเตา (แทน)      กรรมการ 
82. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
83. นายอนวัช สัตตบุศย   นายอําเภอไชยปราการ       กรรมการ 
84. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์  นายอําเภอเวียงแหง       กรรมการ 
85. นายอภินันท เลาหะกุล  นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
86. นายวิสูตร กรมพิศาล   นายอําเภอดอยหลอ      กรรมการ 
87. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
88. นายณฤศักดิ์ จันทรพานิชย  จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
89. นายธีรนนท กันทะวงค  ปองกันจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
90. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
91. นางสาวนิยมล ยาวินัง  เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     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 
97. นางสาวอรผกา มูลนินตา  นักศึกษาฝกงาน ศอ.ปส.จ.ชม. 
98. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       
99. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น สพล.ชม. 
100. นางมาณวิกา  วรกิตติชัย นวก.ชก.ปปส.ภาค5 
101. นางสาวนภสั เชื้อสะอาด หัวหนาฝายบริหารงานสาธารณสุข 
102. นางสาวเกียรติสุดา ไชย มหาวิทยาลัยพายัพ 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 3/๒๕60          
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้
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ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
       ขอสั่งการของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด   
   กระทรวงมหาดไทยไดจัดประชุมหารือขอราชการของกระทรวงมหาดไทย  เพื่อหารือขอราชการสําคัญมอบ
นโยบายและแนวทาง การปฏิบัติราชการ รวมทั้ง ติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานฯ เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ 2560   
ณ หองประชุม 1 ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทยโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดสั่งการเนนย้ําใหผูวาราชการจังหวัด/
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด บูรณาการการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา           
ยาเสพติดในพ้ืนที่ ดังนี้    
   1. บูรณาการการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งดานการปองกันและ
ปราบปราม และบําบัดรักษา กับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2560 
   2. กําชับ กวดขัน ควบคุม ดูแลเจาหนาที่ของรัฐไมใหมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด และไม       
ปลอยปละละเลยใหมีการกระทําผิดเกี่ยวยาเสพติด  ตามแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด        
พ.ศ. 2559-2560 
   3. จัดทําโครงการรณรงค ประชาสัมพันธไมใหประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐเขาไปยุงเกี่ยวกับ       
ยาเสพติด และตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด  
   เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม  เปนไปดวยความ
เรียบรอย  จึงใหสวนราชการ/หนวยงาน และศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ ถือปฏิบัติตามขอสั่งการ          
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ดังกลาว อยางเครงครัด  

ประธาน  กําชับใหเจาหนาที่ของรัฐไมใหมีพฤติกรรมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด และผูบังคับบัญชาตองไมปลอยปละ
ละเลยใหผูใตบังคับบัญชาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด โดยมุงเนนโครงการหมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ตามแผนประชารัฐฯ 
และการรณรงคประชาสัมพันธไมใหประชาชนไปยุงเก่ียวกับยาเสพติด และตระหนักถึงภัยยาเสพติด 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 2/2560  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณชายแดนภาคเหนือ จากสถิติการจับกุมของทางการเมียนมา มีการจับกุมคด ี     
ยาเสพติดเพิ่มขึ้นจากป ๕๘ เกือบสองเทา ทมม.มีการเคลื่อนยายกําลังเขากดดัน กกล.ชกน. ทําใหกลุมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 
จําเปนตองเรงระบายยาเสพติดไปยังแหลงพักคอยแตละพื้นที่ เพื่อปองกันการสูญเสียจากการถูกเขาตรวจคนของ ทมม. ชนิด    
ยาเสพติด ยาบา ไอซ และเฮโรอีน สําหรับสถานการณยาเสพติดในประเทศเมียนมา เปรียบเทียบสถิติการจับกุมคดียาเสพติด     
ป ๕๘ จํานวน ๘,๘๐๐ คดี ป ๕๙ จํานวน ๑๓,๕๐๐ คดี เพิ่มขึ้น ๔,๗๐๐ คดี (คิดเปน ๕๓.๔๐%) ประเทศเมียนมา กลายเปน
ประเทศที่ผลิตยาเสพติดมากที่สุดในภูมิภาคเอเชีย 

  ดานชนกลุมนอย  เมื่อ ก.พ.๖๐ 
- กกล.ปะหลอง/ตะอาว (PSLF/TNLA) ตัดทําลายตนฝน ในพื้นที่ บ.ปางเซ  จว.มูแส รัฐฉานฯ พื้นที่อิทธิพล

ของ อส.เมียนมา เชื้อสายลีซอ กลุมอูจอเมี๊ยต เนื้อท่ีประมาณ ๑๖๐ ไร ซึ่งมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตไปแลวบางสวน   
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- สํานักงาน ป.ป.ส.เมียนมา พื้นที่ จว.เชียงตุง สรุปผลการปราบปรามตัดทําลายไรฝน ในพื้นที่ จว.เชียงตุงฯ 
หวงตั้งแต ธ.ค.๕๙ -  ก.พ.๖๐ สามารถตัดทําลายไรฝนไดทั้งสิ้น ประมาณ ๖๐๐ เอเคอร (๑,๕๐๐ ไร) 

ทางดานชายแดนภาคเหนือมีการนําเขายาเสพติดอยู แตชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการนําเขายาเสพ
ติดคอนขางมาก บริเวณเสนทางจากชายแดนภาคเหนือ เขาสูแมน้ําโขง ขึ้นสูประเทศไทย และออกไปยังประเทศที่ 3 ไดแก 
มาเลเซีย ไตหวัน ออสเตรเลีย โดยที่ผานมาออสเตรเลียใหความรวมมือ เปนหนวยสนับสนุน มีการมอบเรือลาดตระเวน 

การลักลอบนํายาเสพติดจาก สมม.ผาน สปป.ลาว ลักลอบนําเขาเขตไทยพื้นที่ ภาค ตอ./น. เมื่อวันที่              
23 มี.ค. 60 บก.ภ.จว.นครศรีธรรมราชจับกุมยาเสพติดขามชาติรายใหญ พรอมผูตองหาคือ นายมาโนชญ ใบนาหวี อายุ 52 ป 
ชาว จ.สตูล นายเจฟรี บิน เอ็มไบ อายุ 45 ป และ นายชุนกิบลี บิน อิสมาแอล อายุ 51 ป ชาวมาเลเซีย ของกลางยาบา         
3 แสนเม็ด เฮโรอีนอัดแทงจํานวน 130 แทง น้ําหนักรวม 52 กิโลกรัม 

สถานการณขบวนการคายาเสพติดใน สปป.ลาว หลังจาก ทาว ไซซะนะ แกวพิมพา ถูกจับกุมที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ จว.สมุทรปราการ อยูระหวางการดําเนินการ และในสวนภรรยาของเบนซ เรสซิ่ง ตองแจงที่มาที่ไปของทรัพยสิน
ตางๆที่ไดรับโอนไป ถาแจงไมไดก็จะนําเขาสูกระบวนการทางกฎหมายตอไป 

จนท.รัฐบาล สปป.ลาว จับกุมกลุมขบวนการคายาเพติดรายสําคัญใน สปป.ลาว ๕ กลุม 
๑. กลุม ทาวกินอย ม.สีโคดตะบอง นครหลวงเวียงจันท 
๒. กลุม ทาว วาด-นาง แกว พิลาวัน ม.ตนผึ้ง ข.บอแกว 
๓. กลุม ทาว พอนปะสง สุกปะเสิด นครหลวงเวียงจันท 
๔. กลุมเก่ียวของกับ ทาว ไซซะนะ แกวพิมพา ข.คํามวน 
๕. กลุม ทาว พอนไท โคดสมบัด-ทาว ซิ่ว ม.สองคอน ข.สะหวันนะเขด 

การจับกุมนาสนใจ 
การสงยาเสพติดทางไปรษณีย จากพ้ืนที่ภาคกลางขึ้นมาภาคเหนือ ในพื้นท่ี อ.สันทราย จ.เชียงใหม  2 ครั้ง  
1. นายจีรเดน หรือเดน ปาวิน อายุ 45 ป ที่บานเลขที่ 156 หมู 5 ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม พรอมยาบา30,000 เม็ด โดยระบุผูสงคือ นายสุรพงษ หรือโตง กาวี สง EMS ตนทางมาจากจังหวัดนนทบุรี  
2. นาย สุขุม ศรีเหรา อายุ 33 ปที่อยู 46/67 ม.1 ต.บางเขน อ.เมือง จว.นนทบุรี พรอมกัญชา กัญชา

อบแหง น้ําหนักประมาณ 61.24 กรัม  ที่อยูปจจุบันรานขายวัสดุกอสรางใจดีฮารดแวร เลขที่ 366/1 ม.10 ต.ปาไผ           
อ.สันทราย จ.เชียงใหม 

คดีที่นาสนใจเปรียบเทียบการซุกซอนโดยการดัดแปลงรถยนต เจาหนาที่ตํารวจ กก.สส.1 บก.สส.ภ.5  จับกุม
ผูตองหา 1 คน นายสันติ  ปาลี อายุ 38 ป 3-5006-00229-50-5 เลขที่ 5/1 ม.13 ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.เชียงใหม  
ของกลาง  : ยาบา 900,000 เม็ด ขอสังเกต : การทําชองลับจะใชรถกระบะบรรทุกตอนเดียวทําชองลับใตกระบะบรรทุก      
ซึ่งสามารถซุกซอนยาบาไดเปนจํานวนมาก มีลักษณะคลายกันกับที่เคยจับไดเมือวันที่ 23 มี.ค. 2555 ยาบา 500,000 เม็ด  

ประธาน   ใหทุกหนวยงานเพิ่มความระมัดระวังทั้งการปฏิบัติหนาที่ และเฝาระวังการนําเขายาเสพติดจาก
ประเทศเพื่อนบาน 

ระเบียบวาระที่ 4.2   สถานการณการสํารวจและตัดทําลายฝน (สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด) 

ผูแทน สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหม ป  2559/2560     
แปลงฝน พื้นที่ จ.เชียงใหม  หวงมีนาคม 2560 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ไดแก บริเวณดอยนาง อ.เชียงดาว มีลักษณะเขียว
สวยงามและมีการใหน้ําดูแลอยางด ีสําหรับบนดอยเปเปอร  อ.อมกอย มีลักษณะแหงแลง ไมไดรับน้ําเต็มที ่
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  ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นประมาณ 30 ไร ไดแก จ.เชียงใหม 15 ไร และ จ.ตาก เกือบ 15 ไร ในพื้นที่เชียงใหม ไดแก 
อ.อมกอย 12 ไรกวา และ อ.เชียงดาว 2 ไรกวา ซึ่งทั้งหมดไดมีการทําแผนที่ แลวสงตอไปยังหนวยตัดทําลาย (กองทัพภาคที่ 3) 
พบวาในภาพรวมนั้นลดลง แตใน อ.เชียงดาว เพิ่มขึ้น แตเดิม 101.82 ไร แตปจจุบัน 123.73 ไร เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ไรกวา  

ประธาน  สําหรับในป 2560 สถานการณดีกวาป 2559 แต อ.เชียงดาว มีจํานวนเพิ่มขึ้น  

ระเบียบวาระที ่ 4.2  ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหวงเดือนมีนาคม 2560 

ระเบียบวาระที ่ 4.2.1  ดานการปองกัน (Potential Demand) 
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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 
1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศกึษา 
      (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด ทถ. 
            - สังกัด พมจ. 
      (2) กลุมปฐมวัย (แหง) 
            - สังกัด ศธ. 
            - สังกัด ทถ. 
      (3) โรงเรียนที่มีการสอนถงึระดับชัน้ ป.6 
(แหง) 
      (4) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชัน้ ม.3 
(แหง) 
      (5) โรงเรียนที่มีการสอนถงึระดับชัน้ ม.6 
(แหง) 
      (6) สถานศึกษาระดบัอาชวีศึกษา (แหง) 
      (7) สถานศึกษาระดบั อุดมศึกษา (แหง) 
๑.2 เด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา  
      - ย.อส. (คน) 
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85.71 

 
100 

 
 

     
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.3 โครงการครูตํารวจ D.A.R.E จํานวนโรงเรยีน 203 แหง จํานวนหองเรียน 276 หอง  
จํานวนนักเรียน 6,661 คน จํานวนครูทั้งหมด 135 คน (สอน 123 คน) 

ปการศึกษา 
2559 

1.4 โครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 
โรงเรียน) 

สงขอมูลให หน.สภ.พิจารณาสั่งการ 29 เรื่อง การดําเนินการกับกลุมเสพ 6 
คน ขยายผลผูคานอกโรงเรยีน 1 คน แจงขอมูลใหโรงเรียน 33 เรื่อง 

รวมกิจกรรมกับโรงเรียน 141 ครัง้ 

หวงเดือน
มีนาคม 
2560 

1.5 โครงการจดัระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา สถาบันการศึกษาที่เขารวมโครงการฯ ท้ังสิ้น 8 แหง ไดแก ม.เชียงใหม 
ม.ฟารอีสเทอรน ม.พายัพ ม.ราชภฎัฯ ม.เทคโนโลยีราชมงคล ม.นอรทฯ 

ม.แมโจ และสถาบันการพลศึกษาฯ 

 

1.6 กลุมแรงงาน 
      (1) รณรงคประชาสัมพนัธการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ จํานวน
ลูกจางต่ํากวา 10 คน (แหง) 
      (2) รณรงคประชาสัมพนัธการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จํานวน
ลูกจาง  10 คนขึ้นไป (แหง) 
      (3) สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสีขาว 
(แหง) 
      (4) สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน 
(มยส.) (แหง) 
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50 
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14 
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- 

 
580 

 
 

309 
 
 

24 
 
- 

 
29.00 

 
 

88.28 
 
 

60.00 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 
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ประธาน  เรื่องการจัดระเบียบสังคม ตามคําสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 ใหจัดทํารายละเอียดขอมูลใหชัดเจน 

แรงงานจังหวัดเชียงใหม  การรณรงคประชาสัมพันธการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จํานวน
ลูกจางต่ํากวา 10 คน (แหง) ในทางปฏิบัติทําไปได 220 ราย รวม 800 แหง และในเดือนเมษายน 2560 สนง.แรงงาน           
จะมีโครงการรวมกับ ปปส. จัดการประชุมอาสาสมัครแรงงาน ซึ่งเปนผูรณรงคประชาสัมพันธในพื้นท่ี 25 อําเภอ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand)  

ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด (1 ต.ค. 2559 – 27 มี.ค. 2560) 

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ  
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 3,772 1,959 51.94 
     - สถานบําบัด 2,972 1,513 50.91 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ 800 446 55.75 
2.บังคับบําบัด 1,969 522 26.51 
3.ตองโทษ 720 305 42.36 
     - กรมราชทัณฑ 600 221 36.83 
     - กรมพินิจฯ 120 84 70.00 

รวม 6,103 2,786 45.65 

แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
๑.7 ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
      (1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
หมูบาน/ชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็ง 
(แหง) 
           - หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานที่มปีญหายาเสพติด  
           - หมูบานวิกฤติ  
      (2) เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชน
กองทุนแมของแผนดิน (แหง) 
           - บานเดิมป 2559  
           - บานใหมป 2560 
      (3) การเพิ่มขึ้นของหมูบานสีขาว 
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๑.8 การจัดระเบียบสังคม  
       - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
150 

 
50 

 
180 

 
546 

 
91.00 

 

      - คําสั่ง หน.คสช.ที่ 22/2558 1.สั่งปดตามขอ 4 (2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลแกผูมีอายุต่ํากวา 20ป จํานวน 3 แหง  
2.สั่งปดตามขอ 4 (4) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวากําหนดเวลา จํานวน 10 แหง 
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จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมายทั้งป ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 2,522 1,528 60.59 
2.บังคับบําบัด 1,900 580 30.53 
3.ตองโทษ 644 201 31.21 
 5,066 2,309 45.58 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกได หลังสิ้นสุด
การติดตาม 

89.20 

 
 
 

จําแนกผูเขารับการบําบัดตามกลุมอายุ พบวาระบบบังคับบําบัด และตองโทษ พบมากในบุคคลที่มีอายุนอยและ       
วัยกลางคน สวนระบบสมัครใจ พบมากในทุกกลุมอายุ สวนใหญผูตองโทษและบังคับบําบัด มักจะพบเปน ยาบา สวนผูสมัครใจ 
มักจะพบเปน ฝนและเฮโรอีนรวมดวย สาเหตุการใชสารเสพติดในครั้งแรกสวนใหญเนื่องมาจาก อยากลองและเพื่อนชวน    คิด
เปน 82% ผลสรุปการบําบัดรักษา หยุดเสพไดหลังการบําบัดรักษา 89.2% ตองการฝกอาชีพ 208 ราย ไดรับการฝกไปแลว 
198 ราย 

ฝายเลขานุการ  ผวจ.ชม. ขอใหทางผูแทน สนง.ปปส. เสนอแนวทางการดําเนินการตามประกาศ คสช. ที่108/2557 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 การดําเนินการตามประกาศ คสช.ที่108/2557 ดําเนินการมาตั้งแตเดือนกรกฎาคม 2557  
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จากเดิมระบบสมัครใจ จะเปนการยกมือขึ้น โดยจะไมมีโทษใดๆ สวนระบบบังคับบําบัด หนวยงานจะบังคับใช

กฎหมายใหบําบัดรักษา เมื่อผูเสพหาย จะไมมีผลตามกฎหมายใดๆ แตหากไมหาย จะมีการฟองคดีเสพ เขาสูกระบวนการตาม
กฎหมาย/เขาสูเรือนจํา และระบบตองโทษจะเขาสูเรือนจํา 
  ประกาศ คสช.ที่ 108/2557 จะเขาไดเฉพาะผูที่ไมมีคดี ผูใดที่มีคดีจะไมสามารถเขาสูกระบวนการได      
โดยการเขาสูกระบวนการนั้นเริ่มจากการสงตัวไปยังศูนยคัดกรอง โดยผูที่มีหนาที่คัดกรอง คือ เจาหนาที่โรงพยาบาลที่เปน
พยาบาลวิชาชีพที่ไดรับการฝกอบรมดานจิตเวชและยาเสพติดมาแลว เปนผูเสพยาบาและไอซ (สารเสพติดที่นอกเหนือจากนี้จะ
สงตอใหโรงพยาบาล ถาเปนจิตเวชจะสงตอใหโรงพยาบาลที่รักษาเกี่ยวกับจิตเวช เชน รพ.สวนปรุง) ในสวนของใบ V2        
แบงออกเปน 2 หนา โดยหนาแรกจะคัดกรองเกี่ยวกับเรื่องจิตเวช สวนหนาที่สองจะระบุวาเปนผูเสพ และสามารถเขาคาย    
ศูนยขวัญฯ  

ผูแทน อ.แมออน นําสงผูเสพสารเสพติดคอนขางรุนแรงไปยัง รพ.ธัญญารักษ และมีการเรียกเก็บเงิน 1,500 บาท 
เนื่องจากผูปกครองไมมีเงินจึงเปนภาระของอําเภอ และเมื่อนําสงแลว ทาง รพ. ไดแจงกับทางผูเสพวาจะรักษาตัวที่ รพ. หรือ    
จะนํายาไปทานที่บานก็ได ไมจําเปนตองอยูที่ รพ. ทําใหผูเสพอยากกลับบาน ซึ่งทางผูปกครองไมอยากใหกลับบาน เนื่องจาก
กลัวผูเสพจะกลับไปเสพยาอีก และกลัวจะมีปญหาอื่นตามมา ขอฝากทาง รพ. ในกรณีแบบนี้ อยากใหตรวจสอบวาติดรุนแรง
ขนาดไหน และรับตัวรักษาที่ รพ. ดวย 

ผูแทนสํานักงาน สสจ.ชม. กรณีนี้มี 2 ประเด็นแรก เรื่องคาใชจายในการรักษา ปกติจะไดรับสิทธิอยูแลว คือตองมีการ
สงตัวไปยัง รพ.แมออน กอน จากนั้นใหทาง รพ.แมออน สงตอไปยัง รพ.ธัญญารักษ ประเด็นที่สอง การเขาบําบัดสถานพยาบาล 
อาจจะมีความเก่ียวเนื่องกับจํานวนเตียงที่รองรับได 

ประธาน   ขอใหดําเนินการตามความเหมาะสม เพื่อที่ใหผูเขารับการบําบัดไดเลิกเสพหรือเขาไปยุงเกี่ยวกับ          
ยาเสพติด 

นายอําเภอแมแจม กรณีการสงตัวผูเขารับการบําบัดสงตอไป รพ. อยางกรณีของ อ.แมออน อยากใหมีขอปฏิบัติชัดเจนวา
จะตองดําเนินการตามขั้นตอนอยางไร  

ผูแทนสํานักงาน สสจ.ชม. จะไดรับดําเนินการแจงเปนลายลักษณอักษร แจงทาง สสอ. ทุกแหง ใหทราบถึงแนวทางใน
การสงตัวผูเขารับการบําบัด  

ประธาน   ใหทาง สํานักงาน สสจ. รับดําเนินการ  

ฝายเลขานุการ  พลเอกอนุพงษ เผาจินดา รมว.มท. ไดมีขอสั่งการในการประชุมหารือขอราชการของกระทรวงมหาดไทย 
เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 60 ในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยให ศอ.ปส.จ. บูรณาการตรวจปสสาวะ  
หาสารเสพติดในผูเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ ประจําป 2560 รวมกับหนวยทหารที่
เกี่ยวของ ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนเมษายน 2560 ณ สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ในแตละอําเภอ เพื่อคนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
เขาสูกระบวนการบําบัดรักษา ตามนโยบายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเปนรูปธรรมของรัฐบาล ศอ.ปส.ปค. ให 
ศอ.ปส.จ. แจงสํานักงานสัสดีจังหวัด และศป.ปส.อ. บูรณาการตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในผูเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินฯ 
ประจําป 2560 ณ สถานที่ตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ในแตละอําเภอ พรอมนําผูเสพ/ผูติดยาเสพติดที่ตรวจพบ เขาสูกระบวนการ
บําบัดรักษาตอไป  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม รายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญ มี 2 คดี ที่สําคญั ดังนี ้

วันที่ 17 มี.ค. 60 เวลา 08.00.  พ.ต.ท.อุทัย คาดชะดาคํา รอง ผกก.(สอบสวน) สภ.แมแฝก อ.สันทราย      
จ.เชียงใหม ไดรับแจงมีเหตุคนรายคุมคลั่ง อาละวาดและใชอาวุธปนยิง จนท.ตํารวจ ขณะเขาระงับเหตุ เปนเหตุใหตํารวจ
เสียชีวิตทันที 1 นาย บาดเจ็บสาหัส 1 นาย และคนรายถูก จนท.วิสามัญเสียชีวิตตายตามไปรวม 2 ศพ เหตุเกิดในบานเลขที่ 
50       หมู 10 ต.แมแฝกใหม ภายหลังจากไดรับแจง จึงรายงานให พ.ต.อ.วงศพัทธ จํารูญพันธ ผกก.ทราบ กอนรุดไป
ตรวจสอบ  
ที่เกิดเหตุ พรอมดวยชุดสืบสวน แพทยเวร จนท.กูภัย ตอมา พล.ต.ต.มนตรี สัมปุณณานนท รอง ผบช.ภ. 5 พรอมดวย              
พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ. 5 พล.ต.ต.สรายุทธ สงวนโภคัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม และ พ.ต.ท.ธวัชชัย พงษวิวัฒนชัย 
รอง ผบก.สส.ภ. 5 เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ซึ่งที่เกิดเหตุเปนบานไม ปลูกอยูในสวนลําไย 2 หลัง บริเวณหนาบาน พบศพ 
ด.ต.อุทัย มณีขัตย อายุ 52 ป ผบ.หมู งาน ป.สภ.แมแฝก นอนเสียชีวิตในสภาพนอนหงายคาเครื่องแบบตํารวจ สภาพศพ            
โดนอาวุธปน ลูกซองเขาบริเวณซี่โครงซายกระสุนทะลุหัวใจ และถูกฟนดวยมีดดาบซามูไร เขาที่บริเวณปากดานขวาเปนแผลยาว 
หางจากจุดเกิดเหตุเขาไปในสวนลําไยหลังบานพบศพ นายนิคม จุมแกว อายุ 38 ป อยูบานเลขที่ 50 ม.10 ต.แมแฝกใหม         
นอนเสียชีวิตในสภาพคว่ําหนา ถูกยิงกลางลําตัว ในมือถือมีดดาบซามูไร และอาวุธปน .38 จํานวน 1 กระบอก นอกจากนี้ยัง
ทราบอีกวามี ด.ต.ปยะศักดิ์ ตนคุณ ผบ.หมูงานสืบสวน สภ.แมแฝก ถูกยิงไดรับบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย และ จนท.ตํารวจได
นําไปสงโรงพยาบาล 

วันที่ 28 มี.ค.60 เวลา 20.00 น. พ.ต.อ.ปยะพันธ ภัทรพงศสินธุ รองผบก.ภ.จว.เชียงใหม พรอมกับ
เจาหนาที่ตํารวจชุดปราบปรามยาเสพติด สภ. เมืองเชียงใหม ไดทําการลอซื้อยาเสพติดจากนายแจค หรือนายกฤชตุรงค สุภาชี 
อายุ 27 ป      อยูบานเลขที่ 38/3 ม.11 ต.บวกคาง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม จํานวน 10 เม็ด หลังจากที่นายแจ็ค นัดสง
ยาบาใหกับสายลับบริเวณปากซอยทางเขาวัดบานนอย หมู 10 ต.สันกําแพง อ.สันกําแพง จ.เชียงใหม ทางเจาหนาที่จึงสนธิ
กําลังกวา 10 นาย     ไปปดลอมบริเวณใกลเคียงทั้งหมดแลวสงสายลับเขาไปติดตอสงมอบยากับนายแจค แตเมื่อการสงมอบ
เสร็จสิ้นทางเจาหนาที่ที่ซุมอยูแสดงตัวเขาทําการจับกุม นายแจค ก็ไดชักอาวุธปน .38 ยี่หอสมิธแอนดเวสสัน กําลังจะยิงใส
เจาหนาที่ตํารวจ ทางเจาหนาที่ตํารวจจึงไดใชอาวุธปนยิงปองกันตัว ถูกนายแจค ที่บริเวณนองดานขวาไดรับบาดเจ็บ จากนั้น
เจาหนาที่ตํารวจจึงไดรีบจับกุมตัวไวไดพรอมอาวุธปน พรอมของกลางยาบาที่ไดจากการลอซื้อ จํานวน 10 เม็ด และยังทําการ
ตรวจยึดยาบาที่อยูกระเปาสะพาย จํานวน 3 ถุงกวา 600 เม็ด กอนจะนําตัวผูตองหาสงรักษาตัวที่โรงพยาบาลสันกําแพง ให
แพทยทําการรักษาและเฝาคุมตัว    เพื่อรอหายดีแลวนําตัวมาดําเนินดคีตามกฏหมายตอไป 

จะเห็นวาในการกระทําความผิดของผูตองหา พบวาสวนใหญผูตองหามักพกพาอาวุธปน และมีการยิงตอสู
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานทําใหเกิดการปะทะ และมีการวิสามัญ 

นายอําเภอแมแจม กรณีวันที่ 2 มี.ค. 60 ชุดปฏิบัติการอําเภอแมแจม ที่ประกอบดวย ตํารวจ, ทหาร และฝายปกครอง 
เขาทําการปดลอมจับกุมผูเสพยาเสพติดในพื้นที่ แลวมีการใชอาวุธปนยิง สงผลใหนายสมชาย มงคลเจริญชาตรี อายุ 33 ป 
เสียชีวิตระหวางนําสงโรงพยาบาล มีผูไดรับบาดเจ็บ 2 คน ไดแก นายเมธิชัย ศิริสัมพันธไพร อายุ 31 ป และนายธันยา               
สมัครสามัคคี อายุ 21 ป นอกจากนี้จับกุมตัวได 2 คน คือ นายสิงหแกว พนาใสสมใจคิด อายุ 37 ป และนายอินคา พวกกลา
กวีปฐม อายุ 37 ป และหลบหนีไปไดอีก 1 คน คือ นายสามารถ จันตา อายุ 38 ป โดยทั้งหมดถูกตั้งขอกลาวหาจําหนายยาบา 
พรอมของกลางยาบา 38 เม็ด, ฝนจํานวนหนึ่ง, อุปกรณการเสพยา และอาวุธปน 4 กระบอก จากกรณีนี้ ครอบครัวและราษฎร
เชื้อสายกะเหรี่ยงเขายื่นหนังสือตอศูนยดํารงธรรมจังหวัดเชียงใหม รองขอความเปนธรรมกรณีเจาหนาที่ชุดปฏิบัติการปดลอม
จับกุมผูเสพยาเสพติในพื้นที่ แลวใชอาวุธปนยิงวิสามัญชาวบานตาย 1 ราย และบาดเจ็บ 2 คน โวยเปนการกระทํารุนแรงเกิน
กวาเหตุเพราะคนเจ็บและคนตายไมมีการตอสูขัดขืน แถมตั้งขอหาเปนผูคายาทั้งๆ ที่เปนเพียงผูเสพเทานั้น ซึ่งขณะนี้อยูระหวาง
การดําเนินการสืบสวน ใหความเปนธรรมแกทุกฝาย 
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ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 26 มีนาคม 2560 

ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี  704 คดี 738 คน 
แยกขอกลาวหา 
 นําเขา จํานวน - ราย - คน  

ผลิต  จํานวน  5 ราย 2 คน 
จําหนาย จํานวน  62 ราย  74 คน 
ครอบครองเพื่อจําหนาย  จํานวน 115  คดี 135 คน 
ครอบครอง  จํานวน  170 ราย 175 คน 
เสพ จํานวน  352 ราย  352 คน   
 

ของกลาง 
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ยาไอซ 

313,541 2,176.39 7,192.30 29.75 810 1,751.81 
 

 
ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ 

วันที่  8 มี.ค. 2560  เจาหนาที่ตํารวจ กก.3บก.สส.ภ.5 ไดรวมกันจับกุม นายจีระเดน  ปาวิน พรอม ของกลางยาบา  
จํานวน 31,000  เม็ด  โดยกลาวหาวา  มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1(ยาบา) ไวในครอบครอบเพ่ือจําหนาย โดยผิดกฎหมาย 
เหตุเกิด  หมูบานบานเบอ หมู5 ต.สันผักหวาน อ.หางดง 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) รอยละ80 ที่เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง 
อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบ สนับสนุน 
ชวยเหลือ ตองไดรับการออกหมายจับ 
โดยศาล (ราย) 
          (6) ดําเนนิการดานทรพัยสินทาง
กฎหมาย (ราย) 

 
 
 

รอยละ 20 
 

208 
ทุกราย 

 
48 

 
ทุกราย 

 
 
 

ตรวจยึด/
อายัดทรัพย  
100ลานบาท 

 
1,869 

 
418 

 
16 

 
 

12 
 
 
 
 
 

ตรวจยึด/
อายัดทรัพย  
25 ลานบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
546 

 
182 

 
11 
- 
 

4 
 

8 
 
 
 

7,360,272 
 

 
1,785 

 
537 

 
20 
- 
 

12 
 

12 
 
 
 

7,944,272 
 

 
95.50 

 
128.40 

 
42.50 

- 
 

100 
 
- 
 
 
 

31.78 
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วันที่  8 มี.ค. 2560  เจาหนาที่ตํารวจ สภ.แมอาย รวมกับ ตชด.334 ฝายปกครอง ทหาร ไดรวมกันจับกุม           
1.นายจะกอ ปูคํา 2. นายจะแฮ จะหา พรอมของกลางยาบา  จํานวน 50,000  เม็ด  โดยกลาวหาวา  มียาเสพติดใหโทษ
ประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครอบเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมายเหตุเกิด หมูบานดอยแหลม หมู13 ต.แมอาย อ.แมอาย      
จ.เชียงใหม 

วันที่  16 มี.ค. 2560  เจาหนาที่ตํารวจ กก.สส.1 บก.สส.ภ.5 รวมกับ เจาหนาที่ตํารวจ สภ.พราว ไดรวมกันจับกุม   
1.นายพรศักดิ์ หรือ จะนอ แอจู (1502100007401) ที่อยู 310 ม.10 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม พรอมของ
กลางยาบา  จํานวน 199,600  เม็ด ฝน 1.6 กิโลกรัม โดยกลาวหาวา  มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบ
ครอบเพื่อจําหนาย และ มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 2 (ฝน) ไวในครอบครอบเพื่อจําหนาย โดยผิดกฎหมายเหตุเกิด บนถนน
สาธารณะระหวางหมูบานขุนแจ ต.แมแวน อ.พราว จว.เชียงใหม ตอเนื่อง ปากทางหมูบาน ปางแฟน ต.ปาตุม อ.พราว          
จว.เชียงใหม 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ผูแทน ภ.จว.ชม. ไดประสานกับทางขนสงจังหวัด เฉพาะที่อาเขต ไดตั้งเครื่อง PDC มีการประสานกับรถทัวร/รถเมล
เขียว ใหติดตั้ง PDC นําเลข 13 หลักของผูโดยสารทั่วประเทศ ใหตํารวจตรวจสอบ ซึ่งเริ่มดําเนินการแลว จะสามารถทําให          
จับขอหาเพิ่มเติมได รถโดยสาร/รถทัวร ตองลงทะเบียนเลข 13 หลัก (เครื่องบิน, ไปรษณีย/พัสดุ มีอยูแลว) เพื่อที่จะจับกุมได
งายขึ้น 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 วันที่ 8 เม.ย. 2560 ทาง สนง.ปปส.ภาค5 รวมกับ ภูธรภาค 5 จัดชี้แจงเรื่องกฎหมาย/
กฎระเบียบใหกับผูจัดการขนสง ไมวาจะเปนเอกชน รถทัวร ไปรษณีย โลจิสติก ในพ้ืนที่เชียงใหม และลําพูน  

ประธาน   ขอใหนํามาชี้แจงใหทางสวนราชการทราบดวย 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4  ดานบริหารจัดการ (Management) 

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2560 (ขอมูล ณ วันที่ 28 มี.ค. 2560) ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 18,315,260 บาท (ทุกงบ)
(สิบแปดลานสามแสนหนึ่งหมื่นหาพันสองรอยหกสิบบาทถวน) เบิกจายแลว 6,146,881.50 บาท คิดเปนรอยละ 33.56   
แยกเปน 
งบ ป.ป.ส. 
1) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 5,172,000 บาท มีการเบิกจายแลว 2,132,405 บาท  คิดเปน 41.23% 
2) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,220,000 บาท มีการเบิกจายแลว  366,000 บาท  คิดเปน 30% 
3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 5,280,000 บาท มีการเบิกจายแลว 2,600,000 บาท  คิดเปน 49.24% 
งบ ปค. 
1) งบประมาณดานการปองกนัฯ จํานวน 598,000 บาท มีการเบิกจายแลว 362,560 บาท  คิดเปน 60.62% 
2) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 459,400 บาท มีการเบิกจายแลว 4,400 บาท  คิดเปน 0.96% 
งบ สป.มท. 
 งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 235,860 บาท มีการเบิกจายแลว 59,216.50 บาท  คิดเปน 25.11% 
งบพัฒนาจังหวัด 
1) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 3,806,000 บาท มีการเบิกจายแลว 99,600 บาท  คิดเปน 25.11% 
2) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 496,000 บาท มีการเบิกจายแลว  496,000 บาท  คิดเปน 100% 
3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ จํานวน 1,048,000 บาท มกีารเบิกจายแลว 21,600 บาท  คิดเปน 2.06% 
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ฝายเลขานุการ  ผวจ.ชม. ไดจัดสรรใหงบ Y2 (งบพัฒนาจังหวัด) จํานวน 4 ลานบาท ให ศอ.ปส.จ.ชม. ซึ่งทาง 
ศอ.ปส.จ.ชม. ไดจักสรรให ศป.ปส.อ. ตอไป 

ประธาน   ฝากทางสํานักงาน ปปส. ใหบอกกับทางสํานักงบประมาณวา ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญ      
แตสํานักงบฯมองปญหายาเสพติดเปนงบฟงกชัน ซึ่งในแตละพื้นที่มีความลึกซึ้งของปญหาไมเทากัน จึงอยากใหสํานักงบมอง
ปญหายาเสพติดเปนงบยุทธศาสตร เพื่อที่จะปองกันปญหายาเสพติดได 

นายอําเภอแมแจม ขอนําเรียน 2 เรื่อง เรื่องแรกหมูบานที่มีการวิสามัญ คือ หมูบานโมงนอย โมงหลวง ต.กองแขก     
เปนพื้นที่ที่ชาวบานเขาไปยุงเกี่ยวกับการคา การเสพ และการตัดไม มากกวาครึ่งหมูบาน เปนหมูบานซ้ําซาก ซึ่งจะประสาน     
ใหเขาไปปดลอม เรื่องที่สองฝากผูแทน ปปส. และทางฝายเลขานุการ วาในพื้นที่ อ.แมแจม เปน 1 ใน 15 อ. ที่สามารถใหปลูก
พืชกัญชงได แตจะมีความยุงยากและซับซอน จึงอยากฝากทางผูแทน ปปส. ชวยขอขอมูลรายละเอียดใหงายขึ้น/เร็วขึ้น เพื่อที่จะ
ปลูกกัญชงเปนพืชทดแทนขาวโพด 

ผูแทน สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด ขอมูลเกี่ยวกับการปลูกกัญชง หลังจากที่มีกฎกระทรวงออกมา 
เกี่ยวกับการอนุญาตใหปลูกกัญชงได โดยมีรายละเอียดเปนการอนุญาตใหภาครัฐ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) 
และอาจจะรวมกับโรงงานยาสูบ ใหเกษตรกรปลูกกัญชงเสริมเปนรายได โดยกฎกระทรวงนี้จะเริ่มใชเปนผลจริงในวันที่            
1 ม.ค. 61 แตในกฎกระทรวง ภายใน 3 ปนี้จะเปนการทดลองปลูกในภาครัฐ โดย สวพส. หรือฝายแผนของมูลนิธิ             
โครงการหลวง ตองใชเมล็ดพันธุที่กําหนด ซึ่งมีสารเสพติดที่ต่ํากวารอยละ 1 ซึ่งทางมูลนิธิโครงการหลวงมีการวิจัย          

นายอําเภอแมแจม  กัญชงมีอยู 4 สายพันธุ มีสายพันธุหนึ่งที่ปลูกในโครงการหลวงแมแจม คือ ปางอุง มี THC แค 0.3% 
จึงอยากเสนอวา ใน 3 ป ขอเพาะพันธุเมล็ดพันธุเตรียมไวเยอะๆ เพื่อปลูกในพื้นที่โครงการหลวงปางอุง โดยอยากจะปลูกไว
ประมาณ 10,000 ไร 

ผูแทน สถาบันสํารวจและการติดตามการปลูกพืชเสพติด เมล็ดพันธุมีอยู 2 ประเภท คือ เมล็ดพันธุสําหรับผลิตเสนใย และ
เมล็ดพันธุสําหรับเพาะเอาเมล็ดพันธุ จะประสานขอมูลและจะแจงใหทราบตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ (ไมมี)  

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  

 

 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  
ป 2560 

ไตรมาส 2 ผลการดําเนินงานไตรมาส 2 หมาย
เหต ุเปาหมาย รอยละ เดือนนี ้ ผลสะสม รอยละ 

4. ดานการบริหารจัดการ        

   (1) ระบบการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน (ครั้ง) 
   (2) การใชจายงบประมาณ(บาท) 
        2.1 งบ ป.ป.ส.  
        2.2 งบ ปค. 
        2.3 งบ สป.มท. 
        2.4 งบพัฒนาจังหวัด 

12 
 

18,315,260 
11,672,000 
1,057,400 
235,860 
5,350,000 

3 
 

9,523,936 
6,069,440 
549,848 
122,648 

2,782,000 

50 
 

52 
52 
52 
52 
52 

1 
 

1,528,694.60 
704,450 
205,140 
1,904.60 
617,200 

5 
 

6,146,881.50 
5,103,505 
366,960 

59,216.50 
617,200 

41.66 
 

33.56 
43.72 
34.70 
25.11 
11.54 

 
 

*ยอด
ใน

ระบบ
GFMIS 
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ผูแทน สพป.ชม.เขต 1 ขอประชาสัมพันธงานวันตอตานยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 ม.ิย. 60 ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากทาง 
ศอ.ปส.จ.ชม. ใหเปนผูจัดกิจกรรม ณ วิทยาลัยโปลิเทคนิค โดยกิจกรรมที่จัด มีดังนี้ การประกวดรองเพลง, วงดนตรีลูกทุง,     
วาดภาพและระบายสี, ถนนเด็กเดิน, ฟุตบอล 5 คน, วอลเลยหญิง, การประกวดภาพยนตรสั้น, การจัดนิทรรศการ, การแสดง
สุนัขสงครามของ ตชด., ฝกอาชีพระยะสั้นของอาชีวะศึกษา, ดนตรีพื้นเมือง (สะลอ ซอ ซึง), เดินขบวนตอตานยาเสพติดของ
ลูกเสือ, แขงขันเด็กแดนซ, ซอพื้นเมือง, เทเหลาเผาบุหรี่และสื่อลามก, การแขงขันดุริยางคแบบนั่งบรรเลง 

ระเบียบวาระที่ 7  นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม 

ประธาน   ขอฝากขอสั่งการ ดังนี้ 
1. การตรวจปสสาวะหาสารเสพติดในผูเขารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกอง

ประจําการ ประจําป 2560 ใหดําเนินการตามนโยบาย 
   2. วันที่ 8 เม.ย. 2560 เรื่อง การจัดอบรมชี้แจงขอระเบียบ กฎหมาย ใหแกผูประกอบการขนสง
   3. วันตอตานยาเสพติดโลก 
   เรื่องการปฏิบัติหนาของเจาหนาที่ตํารวจ ทหาร ฝายปกครอง รวมถึงทุกหนวยงาน ขอใหเพิ่มความ
ระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ดวย 

ปดประชุม   เวลา 16.00 น. 

 

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


