
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 

ครั้งที่ 7/๒๕๕8 

วันอังคารที่  23  กรกฎาคม  ๒๕๕8  เวลา ๑2.๐๐ น. 

ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

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

รายชื่อผูเขารวมประชุม 

1. นายสุริยะ  ประสาทบัณฑิตย ผูวาราชการจังหวัดเชยีงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม 

2. นายพุฒิพงศ  ศิริมาตย ปลัดจังหวัดเชียงใหม 

3. นางรัชนี กันทะส ี   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชยีงใหม สาขาฝาง 

4. พ.ต.หญิง เรวดี พงษสุวรรณ  แทน รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝายทหาร) 

5. พ.อ.สมจรงิ กอรี   แทน ผอ.ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ 

6. นายกฤติ พฤกษอัคภกูล  แทน อัยการจังหวัดเชียงใหม 

7. นางสาวดุริยวรัตน หนอแกว  แทน ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม 

8. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล  แทน ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม 

9. นายฉัตรชัย สงิหโต   แทน ผอ.สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 

10. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์  แทน ผอ.สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 

11. พ.ต.ณัฐพัฒน  พันธมณี  แทน ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง 

12. ร.ต.สงคราม  แกวมูลคํา  ผูบังคับการกรมรบพิเศษที่ 5 

13. น.ท.ชาญชัย ตั้งประเสริฐ  แทน ผูบังคับการกองบิน 41 

14. ร.ต.ท.เสรี เฟองสีใหม  แทน ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 

     และ ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 

15. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ ์  แทน ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ 

16. พ.ต.ท.อภิชาต ิปานมุข  แทน ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม 

17. นายสุรพัฒน โพธิ์เสน  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาต ิภาค 2 

18. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม  แทน ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 

19. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม 

20. นายชาตรี ธินนท   แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม 

21. นางสาวเกศรนิทร กันโท  แทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม 

22. นางสาวบุญญาพร ไชยพรหม แทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชยีงใหม 

23. นายมนสัพร  ภมรบุตร   แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม 

24. นายวิรัตน สุระเดช   ผูแทนศูนยพัฒนาสังคมหนวยที่ 13 จังหวัดเชยีงใหม 

25. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ  แทน สรรพสามติพืน้ที่จังหวัดเชียงใหม 

26.นายณรงค  เหล็กสมบูรณ  แทน วัฒนธรรมจังหวัดเชยีงใหม 

27. นายณัฏฐ สินันตา   แทน ประชาสัมพันธจังหวัดเชยีงใหม 
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28. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง แทน ขนสงจังหวัดเชยีงใหม  

29. นายอวยชัย ศรตีระกูล  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1  

30. นายชลอ คชาประดิษฐ  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 2 

31. นายไกรสร สุทินโน   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 5 

32. นายเดช อนากาศ   แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชยีงใหม เขต 6 

33. นายสุพจน เจริญทรัพย  แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 

34. นายพุธชรัช อรรถวสุ  แทน ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม 

35. นางรัชนีภา ศรีสวาง  แทน ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 1 

36. นายธวัชชัย แสงโพธิ ์  แทน ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชยีงใหม 

37. นายฤทธิรงค จันทรมีศลิป แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยเชียงใหม 

38. นายสยมภ ู อะโน แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชภัฎเชียงใหม 

39. นายธวัช  จันตะวงค แทน อธิการบดีมหาวทิยาลัยราชมงคลเชียงใหม 

40. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาจังหวัดเชียงใหม 

41. นายชํานาญ วัฒนานุสทิธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 

42. นายไพศาล วัฒกีหัตถกรรม ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 

43. นายวิทยา ฉุยกลัด   แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม 

44. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา  แทน ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชยีงใหม 

45. นายวันชัย มีสุนทร   ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม 

46. นางมัฑนา ธรรมใจ   แทน เกษตรจังหวัดเชยีงใหม 

47. นายภูวเดช มหาวันแจม  แทน ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชยีงใหม 

48. นายพิชิต จันตะคาด  แทน ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม 

49. นายบุญเจริญ พุทธสอน  แทน ผูบัญชาการเรือนจําอําเภอฝาง 

50. น.ส.นิภาพร  ดาวใจ  แทน ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม 

51. นายวีรชาต ิจันทจร   แทน ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม 

52. นพ.อภิศักดิ์ วิทยานุกูลลักษณ แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 

53. น.ส.ฉัตรวิไล อัฐนาค  แทน ผอ.สถานพินจิและคุมครองเด็กและเยาวชนเชยีงใหม 

54. นายณัฐวุฒิ จันดี   แทน ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชยีงใหม 

55. นางสุรางค ภาคสินธุ  แทน ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง 

56. น.ส.ศศิธร พยัคฆชาติ  แทน ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค 

57. น.ส.เดือน อินตะ   แทน ผอ.สถานวีิทยกุระจางเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม 

58. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชยีงใหม 

59. นายพิรุณ  ฟองมณ ี  แทน นายกเทศมนตรีนครเชยีงใหม 

60. นายประพันธ ทินอุทัย  แทน นายกเทศมนตรีเมอืงตนเปา 
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61. นายพิสิษฐ กสิกรณ  แทน นายกเทศมนตรีเมอืงแมเหยีะ  

62. นายนวพร แสงหนุม  แทน หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชยีงใหม 

63. นายชาญชัย ศรเีสถียร  นายอําเภอพราว 

64. นายประพัฒน  วงศชมภ ู  แทน นายอําเภอเมืองเชียงใหม 

65. นายอภวิัชร  กลับจําป  แทน แทน นายอําเภอฝาง 

66. นายณัฐสิทธิ์  จิ๋วเชื้อพันธ  แทน นายอําเภอแมริม 

67. นายมีชัย  จันทรกระจาง  แทน นายอําเภอสารภ ี 

68. นางวิมลรัตน  หลอดเข็ม  แทน นายอําเภอสันทราย 

69. นายวรศักดิ์ พานทอง  แทน นายอําเภอดอยสะเก็ด 

70. นายภูดิส ทิพยคํา   แทน นายอําเภอสันกําแพง 

71. นายณัฐ  สัจจวิโส   แทน นายอําเภอแมแตง    

72. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ  แทน นายอําเภอเชยีงดาว 

73. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  แทน นายอําเภอแมอาย 

74. นายทรงศักดิ์ มาอู   แทน นายอําเภอหางดง 

75. นายอํานาจ มหายนต  แทน นายอําเภอสันปาตอง 

76. นายวสันต มหานาม  แทน นายอําเภอแมแจม  

77. นายนคร กาวิชัย   แทน นายอําเภอสะเมงิ 

78. นายจริายุ ทองเพชร  แทน นายอําเภออมกอย 

79. นายนพรัตน จันทะอินทร  แทน นายอําเภอฮอด 

80. น.ส.นิยมล ยาวินัง   แทน นายอําเภอแมวาง 

81. นายนพ มีทองคํา   แทน นายอําเภอไชยปราการ 

82. นายสุรพล บุญมิตร  แทน นายอําเภอเวียงแหง 

83. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล  แทน นายอําเภอดอยหลอ 

84. นายวรากร พาจรทิศ  แทน นายอําเภอกัลยาณวิัฒนา 

85. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสอืพิมพภาคเหนอื 

86. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ จาจังหวัดเชียงใหม 

87. นายนพพล  กันธรรม  เจาพนักงานปกครองชํานาญการ ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

88. นายธีรวัฒน  ณ ลําพูน  เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

89. นางสาวศิรพิร  ใจสุข  เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

90. นางสาวนพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

91. นางสาวรัตตยิากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชยีงใหม 

92. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน                      

93. นายภาณุมาศ ตันโต  MCOT 

94. นางทับทิม กางนอก  แทน อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม 
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95. นายอําพล เครื่องคํา แทน หัวหนาสํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จ.เชียงใหม 

96. พ.ต.ท.บัณฑิต จิตตภาคภูม ิ แทน ผกก.สภ.เมอืงเชยีงใหม 

97. พ.ต.ต.เสกสรรค ขันคํานันตะ แทน ผกก.สภ.ภูพิงค 

98. พ.ต.ท.เบน วงศเครือ  แทน ผกก.สภ.ชางเผอืก 

99. พ.ต.ท.อาทิตย ทองเลิศ  ผกก.สภ.ฝาง 

100. พ.ต.ท.อนันต เกิดเอี่ยม  แทน ผกก.สถ.ไชยปราการ 

101. พ.ต.ต.ดวงเด็ด กันทะคํา  แทน ผกก.สภ.เชียงดาว 

102. พ.ต.อ.สมชัย อิรทรโสตถิ  ผกก.สภ.พราว 

103. พ.ต.ท.ณรงคศักดิ์ ทาเกิด  แทน ผกก.สภ.แมแตง 

104. พ.ต.ท.ชัชวาล แสงบุญ  แทน ผกก.สภ.แมริม 

105. พ.ต.ท.สาคร สุขภูมพิงศ  แทน ผกก.สภ.สันทราย 

106. พ.ต.ต.อนุสรณ สินธุเทียม  แทน ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด 

107. พ.ต.ท.เดช จูเมา   แทน ผกก.สภ.สันกําแพง 

108. ร.ต.ท.สุรสิทธิ์ คําด ี  แทน ผกก.สภ.สารภี 

109. พ.ต.ท.ภัทรพล เที่ยงชัย  แทน ผกก.สภ.หางดง 

110. พ.ต.ต.วีรพล อุนอารมณ  แทน ผกก.สภ.สันปาตอง 

111. พ.ต.ท.ทรงยศ ฝายริพล  แทน ผกก.สภ.จอมทอง 

112. พ.ต.ท.พิทักษ ธุวสิทธิพงศ แทน ผกก.สภ.ฮอด 

113. พ.ต.ท.กิตติพันธ คําวรรณ แทน ผกก.สภ.แมแจม  

114. พ.ต.ต.ภาดล กะนะลัย  แทน ผกก.สภ.แมอาย    

115. พ.ต.ท.สกานต  ใจแทน   แทน ผกก.สภ.ดอยหลอ 

116. พ.ต.ท.จีระพงษ  รุจริานุรักษ แทน ผกก.สภ.แมวาง 

117. พ.ต.ท.คงศักดิ์ พันพอน  แทน ผกก.สภ.ดอยเตา 

118. พ.ต.ท.ตรีกฤช จงวไิล  แทน ผกก.สภ.สะเมงิ 

119. พ.ต.อ.วุฒิไกร ฤาชา  ผกก.สภ.เวียงแหง 

120. พ.ต.ท.อุทัย นันตาเวียง    แทน ผกก.สภ.แมออน 

121. พ.ต.ท.อุทัย นันตาเรือง  แทน ผกก.สภ.หนองตอง 

122. พ.ต.ท.นิวัต จอมใจ  แทน ผกก.สภ.แมแฝก 

123. พ.ต.ท.สุระพล  เทพเสน  แทน ผกก.สภ.นาหวาย 

124. พ.ต.ท.ณรงคธรรม รัตนวิมลเมอืง แทน ผกก.สภ.แมกา 

125. พ.ต.ท.ธัชชัย อรุณทิพยไพฑูรย  แทน สวญ.สภ.กัลยาณิวัฒนา 

126. ร.ต.ท.อํานาจ ตนหลา  แทน สวญ.สภ.ปาแป 

127. ร.ต.อ.สุรกานต ตัณตระกูล แทน สวญ.สภ.โหงขอด 

128. พ.ต.ท.พิศษิฐ ศรจีันทร  แทน สว.สภ.แมโปง 
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129. นางรุจริา ชมภูพาน  แทน จัดหางานจังหวัดเชียงใหม 

130. พ.ต.ท.ศิริศักดิ์ ยะกลิ้ง   สว.ฝอ.ภ.จว.เชยีงใหม 

เริ่มประชุม  เวลา  14.0๐ น. 

ประธานฯ เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 7/๒๕๕8  

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1  เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

       1.2 เรื่องทีฝ่ายเลขานุการแจงใหท่ีประชุมทราบ 

        1.2.1 คําสั่งหัวหนา คสช. ที่ 23/2558 เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพในการ

บังคับใชพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519    

    โดยมีสาระสําคัญดังน้ี   

    ขอ 1. ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อใหการบังคับใช พ.ร.บ. ปองกันและปราบปราม

ยาเสพติด พ.ศ. 2519 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรมมอบหมายอาจขอความรวมมือจากขาราชการทหาร โดยแจงความประสงคไปยังรัฐมนตรี วา

การกระทรวงกลาโหมหรือผูซึ่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมมอบหมาย เพื่อใหพิจารณาแตงตั้งขาราชการทหารซึ่งมี

ยศตั้งแตช้ันรอยตรี เรือตร ีหรอืเรืออากาศตรขีึน้ไป ไปปฏิบัติตามคําขอดังกลาวได 

    ขอ 2. ในการปฏิบัติการตามขอ 1. ใหขาราชการทหารซึ่งไดรับแตงตั้งมีอํานาจ

หนาที่ดังตอไปนี้ 

    (1) เขาไปในเคหสถานหรือสถานที่ใดๆ เพื่อตรวจคนเมื่อมเีหตุอันควรสงสัยตาม

สมควรวามีบุคคลซึ่งกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดหลบซอนอยู หรือมีทรัพยสินซึ่งมีไวเปนความผิดหรือไดมา

โดยการกระทําความผิด หรือไดใชหรือจะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือซึ่งอาจใชเปน

พยานหลักฐานได ประกอบกับมีเหตุอันควรเชื่อวาเนื่องจากการเนิ่นชากวาจะเอาหมายคนมาได บุคคลนั้นจะ

หลบหนีได หรือทรัพยสินนั้นจะถูกโยกยาย ซุกซอน ทําลาย หรือทําใหเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม แตในกรณี       

ที่เปนการเขาคนในเวลากลางคืนภายหลังพระอาทิตยตก ขาราชการทหารผูเปนหัวหนาในการเขาคนตองเปน

ขาราชการทหารซึ่งมียศตัง้แตชั้นรอยเอก เรือเอก หรอืเรืออากาศเอกขึ้นไป 

    (2) คนบุคคล หรอืยานพาหนะใดๆ ที่มีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพ

ติด ซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

    (3) จับกุมบุคคลใดๆ ที่กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และควบคุมตัวผูถูกจับ

ไวเพื่อทําการสอบสวนเบื้องตนไดเปนเวลาไมเกินสามวัน เมื่อครบกําหนดเวลาดังกลาวหรือกอนนั้นตามที่จะ

เห็นสมควร ใหสงตัวผูถูกจับไปยังพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเพื่อ

ดําเนินการตอไป ทั้งนี้ โดยมิใหถือวาการควบคุมผูถูกจับกุมดังกลาวเปนการควบคุมของพนักงานสอบสวนตาม

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

    (4) ยึดหรืออายัดยาเสพติดทีม่ีไวโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือทรัพยสินอื่นใดที่ได

ใชหรือจะใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือที่อาจใชเปนพยานหลักฐานได 
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    (5) คนตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

   ขอ 3. ในกรณีที่จําเปนและมีเหตุอันควรเชื่อไดวามีบุคคลหรือกลุมบุคคลใด เสพยาเสพติด

ใหขาราชการทหารซึ่งไดรับแตงตั้งมีอํานาจสั่งใหบุคคลหรือกลุมบุคคลดังกลาวรับการตรวจ หรือทดสอบวา     

มีสารเสพติดอยูในรางกายหรือไม 

   ขอ 4. ในการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการทหารตามขอ 2. และขอ 3. ใหขาราชการทหาร

ดังกลาวมีอํานาจขอใหบุคคลใดชวยเหลือการปฏิบัติหนาที่ และใหบุคคลนั้นมีอํานาจชวยการปฏิบัติงานของ

ขาราชการทหารได 

   ขอ 5. ในการปฏิบัติการตามคําสั่งนี้ใหขาราชการทหารซึ่งไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงาน

ตามประมวลกฎหมายอาญาและเปนพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจชั้นผูใหญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา

ความอาญา 

   ขอ 6. ใหเจาพนักงานตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาและเจาพนักงาน

ตาม พ.ร.บ.ปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 ยังคงตองปฏิบัติหนาที่ของตนตามกฎหมายดังกลาว

โดยเครงครัด และใหดําเนินการรวมกับขาราชการทหารซึ่งไดรับแตงตั้งใหปฏิบัติการตามคําสั่งนี้  ในกรณีที่   

เจาพนักงานดังกลาวขัดขืนหรือไมใหความรวมมือจนกอใหเกิดความเสียหายในการบังคับใชกฎหมายใหมี

ประสิทธิภาพ ใหถือวาผูนั้นกระทําความผิดวินัยรายแรง  

   1.2.2 แนวทางการแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที ่

  พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม/ผูอํานวยการ     

ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ  ลงนามในคําสั่งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปราม            

ยาเสพติดแหงชาติ ที่ 4/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 กําหนดแนวทางการแกไขปญหาการแพรระบาด

ยาเสพติดแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อลดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน        

ใหปรากฏผลอยางชัดเจนเปนรูปธรรม สรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนตอการดําเนินการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดของภาครัฐ 

   เพื่อใหการดําเนินการแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการ      

ในระดับพื้นที่บรรลุตามวัตถุประสงค จึงขอใหศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ/เทศบาลนคร

เชียงใหม/เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา/เทศบาลเมืองแมโจ/เทศบาลเมืองตนเปา/เทศบาลเมืองแมเหียะ 

ดําเนินการดังนี้ 

  1. สํารวจและจัดตั้งกลไกดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาต ิ

ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 รวมถึงประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดที่เกี่ยวของ 

       1.1 ศูนยเพื่อคัดกรอง ระดับอําเภอ/เขต ซึ่งในประกาศสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 กําหนดให โรงพยาบาลชุมชน 

โรงพยาบาลศูนย ฯลฯ เปนสถานที่ตัง้ของศูนยเพื่อการคัดกรองฯ 
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           1.2 ศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูในระดับอําเภอ/เขต และ

ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 

       ทั้งนี้  ใหดําเนินการนําเขาขอมูลในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 

(NISPA) ใหครบถวน ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2558 

  2. สํารวจความพรอมในการรองรับการบําบัดฟนฟูผูเสพยาเสพติดของคาย

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนยขวัญแผนดิน” ภายในพื้นที่ จัดทํารายชื่อวิทยากรประจําคาย ตลอดจนเตรียมการ      

ในการจัดสถานที่จัดตั้ง “ศูนยขวัญแผนดนิ” แบบถาวร 

  3. จัดทําแผนปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติด ประกอบดวย 

            3.1 แผนปฏิบัติการคนหายาเสพติด โดยจัดชุดปฏิบัติการคนหาของอําเภอ   

ในการจัดประชุมประชาคมหมูบาน ตลอดจนการจัดระเบียบสังคม การตั้งดานแบบบูรณาการ ใหเปนไปตาม

แนวทางที่กําหนด รวมถึงการดําเนินการนําผูเสพยาเสพติดที่ยินยอมเขารับการบําบัดฯ เขาสูศูนยเพื่อคัดกรอง/

หนวยคัดกรองเคลื่อนที่ เพื่อประเมินการคัดกรองและสงตอเขารับการบําบัดฟนฟูที่เหมาะสมกับสภาพการติด

ยาเสพติด 

       3.2 แผนปฏิบัติการในการจัดคาย “ศูนยขวัญแผนดิน” ใหรองรับกับสถานการณ 

ปญหาในพื้นที่ และแผนบูรณาการในการคนหาผูเสพยาเสพติด   

  4. ในสวนของมาตรการเสริมใหจัดชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด           

ในระดับอําเภอ  สําหรับการดําเนินงานในหมูบาน/ชุมชนที่ปรากฏปญหาซ้ําซากตอเนื่อง สํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด จะประสานการปฏิบัติเปนรายจังหวัด  

  5. ดําเนินการประชาสัมพันธ ตลอดจนกระตุนเชิญชวนใหผูเสพผูติดยาเสพติด          

เขารับการบําบัดฟนฟู 

    การดําเนินการสํารวจและจัดตั้งกลไกตามขอ 1. และ 2. ใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 

31 กรกฎาคม 2558 และดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติการตาม ขอ 3. พรอมทั้งสงแผนปฏิบัติการดังกลาว 

พรอมแบบรายงานแผนปฏิบัติการในการคนหาและจัดทําคาย “ศูนยขวัญแผนดิน” ในระดับพื้นที่  โดยใหจัดสง

แผนปฏิบัติการดังกลาว พรอมรายงานใหกับศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

ในระยะเรงดวน 3 เดือน ภายในวันที่ 6 สิงหาคม 2558 และระยะตอเนื่องภายในวันที่ 10 กันยายน 2558 

เพื่อรวบรวมรายงานสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 

และวันที่ 15 กันยายน 2558 ตามลําดับ 

ระเบียบวาระที่ ๒  2.1 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558   

   2.2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบ

เรียบรอยจังหวัดเชียงใหม ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25  มิถุนายน 2558   

มติท่ีประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6/๒๕๕8 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ  

ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณและแนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5)  

ผูแทน สํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณและแนวโนมปญหายาเสพติด สถานการณยาเสพติดใน

หวงเวลา 

สถานการณภายนอกประเทศ 

1.ทมม. กวาดลาง กลุมผูคายาเสพติดในเขต ม.เลาไก เขตปกครองพิเศษโกกั้ง รัฐฉาน สมม. ตรวจคน/

จับกุมผูตองหาจานวน 23 คน (ชาย 20/หญิง 3) และของกลางยาเสพติด (ยาบา) จํานวน 700,000 บาท 

เม็ด เฮโรอีน นาหนัก 60 กก. และสารตั้งตนและอุปกรณสาหรับผลิตยาบาและเฮโรอีนอีกหลายรายการ 

หลังจาก ทมม.ฯ ควบคุมสถานการณได และประกาศเคอรฟวสในเขตปกครองพิเศษโก 

2. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ชุดปฏิบัติการพเิศษ เนปดอ , CCDAC ทาขี้เหล็ก และกองทัพ

รวมกันปดลอมตรวจคน ในหมูบาน มะลิปากอ ต.เมอืงโก อ.เมอืง จ.ทาขีเ้หล็ก  พิกัด pc 057678 เปาหมาย

ในการตรวจคนคือบานของ นายพาพา และนายอาทู ซึ่งเปนชนเผาอาขา 

จากการตรวจคน พบยาบาจํานวน 185,800 เม็ด ผงยาบา 143.4 กิโลกรัม ไอส 9 กิโลกรัม เฮโรอิน 16 

กรัม กาเฟอิน 248 กิโลกรัม สผีสมอาหาร 8 กิโลกรัม 999 ตรายาง 1 อัน 9993 ตรายาง 1 อัน หัวตอก

เม็ดยา 9 แทง และเครื่องผลิตยาบา 1ชุด 

กลุมขบวนการลําเลียง 

• ปรากฏรายงานกลุมที่มบีทบาทหลักในการลักลอบลําเลียง ยาเสพติดเขาสูพืน้ที่ประเทศไทยคือ

กลุมขบวนการลาเลียงชาวเขาเผามูเซอ จาก พื้นที่ชายแดน อ.เชยีงดาว อ.ฝาง อ.แมอาย จว.เชยีงใหม และ อ.

แมฟาหลวง จว.เชยีงราย โดยกลุมขบวนการลักลอบลําเลียงฯ ที่ปรากฏขาวสารในเดือนนี ้ไดแก  

- กลุมผูคายาเสพติดชาวเขาเผามูเซอ บ.เจียจันทร ต.เมอืงนะ อ.เชียงดาว จว.เชยีงใหม  

- ชนเผามงพืน้ที่ อ.แมแจม จว.เชยีงใหม  

- ชาวเขาเผามงในพื้นที่ อ.เชยีงคา จว.พะเยา  

การเฝาระวังเยาวชนในพื้นที ่

• การใชยาในทางที่ผดิของเยาวชน 

• การใชยาทรามา + โปรโคดิ้ว +น้ําอัดลมดื่ม  ทําใหมนึเมา 

• เนื่องจากการออกฤทธิ์กดประสาท 

• ที่เยาวชนในพื้นที่ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือนิยมใชในชวงนี้ และมีการเสียชีวิต

เยาวชนพื้นที่ กทม. 
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ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณ 

1. สถานการณยาเสพติดยังคงมีความรุนแรงอยางตอเนื่องตอไป เนื่องจากในหวงนี้เกิดการสูรบ

ระหวาง ชกน.ที่เกี่ยวของกับการผลิตยาเสพติดและ ทมม. ดังนั้น ชกน. จึงตองเรงระบายยาเสพติดเพื่อไมให   

ทมม. เขาตรวจยึด ตลอดจนมีความตองการเงินเพื่อใชในการซื้ออาวุธ ยุทโธปกรณเพื่อไวใชในการ สูรบ 

ขณะเดียวกันความตองการยาเสพติดของผูเสพในพืน้ที่ประเทศไทยยังมอียูอยางไมจากัด  

2. รูปแบบในการลักลอบจากแหลงพักนอกประเทศเขาสูพื้นที่ตอนใน จะใชการลักลอบลําเลียงแบบ

กองทัพมด อาศัยการลาเลียงโดยการเดินเทาเปนหลัก จะใชกลุมชนเผากลุมมูเซอที่มีความชํานาญเสนทาง และ

มีหมูบานเครือญาติเกือบตลอดเสนทางเปนผูลักลอบลาเลียง มาพักคอยในพื้นที่ตอนใน เชน พื้นที่ อ.พญาเม็ง

ราย, อ.แมสรวย, อ.เวียงปาเปา จว.เชยีงราย, อ.พราว จว.เชยีงใหม, อ.แจหม จว.ลําปาง 

มติท่ีประชุม รับทราบและใหทุกหนวยงานใชประโยชนในการเฝาระวัง 

ระเบียบวาระที่ 4.3 ผลการดําเนินงาน ปญหา อุปสรรค การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1 ดานการปองกัน (Potential Demand)     

 1) ยุทธศาสตรการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด (ผูแทน สพป.ชม.1-6, 

สพม.เขต 34, ศธ.ภ.1, รง.จ. และ สค.จ.) 

ผูแทน สพป.ชม.1-6 รายงานสรุปผลการดําเนินงานการดําเนินกิจกรรมวันตอตานยาเสพติด (นําเสนอเปนวี

ดีทัศน) 

ผูแทน ศูนยเสมารักษฯ ผลการปฏิบัติงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ ประจําเดือน 1-24 ก.ค.

2558 ลักษณะความประพฤติที ่ไมเหมาะสม สถานที่ตรวจพบ เวลาที่ตรวจพบ  สังกัดการศึกษา ระดับ

การศึกษา ระดับอายุ สาเหตุเบื้องตนและการดําเนินการ ดังนี ้

ลักษณะความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ความประพฤติที่ไมเหมาะสมกับสภาพและวัย รวม ชาย หญิง รอยละ 

- หนเีรียนหรอือกนอกสถานศกึษาโดยไมไดรับอนุญาต 147 114  13 93.63 

- เลนการพนัน จัดการใหมกีารเลนพนันหรอืมั่วสุม 8 6  2 5.10 

- ซื้อขาย จําหนาย เสพสุราหรือเครื่องดืม่แอลกอฮอล 2  - 2 1.27 

รวม 157 122 35 100 
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สถานที่ตรวจพบนักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย 

สถานที่ตรวจพบ รวม ชาย หญิง รอยละ 

- รานเกม 105 104 1 66.89 

- หางสรรพสินคาเซ็นทรัลกาดสวนแกว/เฟสติวัล 37 8 29 23.57 

- จุดจอดรถวัดเชียงมั่น 5 - 5 3.18 

- สวนบวกหาด/หวยตึงเฒา 5 2 3 3.18 

- บริเวณรอบสถานศกึษา 5 3 2 3.18 

รวม 157 122 35 100 

 

ระดับอายุนักเรียน นักศึกษาท่ีประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

ระดับอายุ รวม ชาย หญิง รอยละ 

- อายุระหวาง 13-15 ป 66 39 27 42.04 

- อายุระหวาง 16-18 ป 75 67 8 47.77 

- อายุสูงกวา 18 ป 16 16 - 10.19 

รวม 157 122 33 100 

สาเหตุเบื้องตนนักเรียน นักศึกษา ประพฤติตนไมเหมาะสมกับสภาพและวัย  

สังกัดการศึกษา รวม ชาย หญิง รอยละ 

- จากตัวนักเรียน นักศึกษา 43 36 7 27.39 

- จากเพื่อน 42 31 11 26.75 

- จากสถานศึกษา 65 51 14 41.40 

- ครอบครัว 7 4 3 4.46 

รวม 80 14 94 100 
 

กรณีที่นาสนใจ 1. ศูนยเสมารักษไดรับการประสานขอความชวยเหลือจากเฟสบุคของศูนยเสมารักษ จาก

อาจารยโรงเรียนแหงหนึ่งแจงวามีผูปกครองวาบุตรแจงไดหนีออกจากบาน เปนนักเรียนหญิง ระดับชั้น ม.1 

จากการสืบสวนทราบวาไดหนีตามเพื่อนรุนพี่ไปเชาอยูตามหอพักรายวัน ราคาถูกยานสันติธรรม วันที่จะพบตัว

เด็กนักเรียนพบที่รานเกม จึงนําตัวมาสอบถามและประชุมรวมกับทางโรงเรียน รวมกับทางผูปกครอง ทราบ

ขอมูลวาครอบครัวแตกแยก ปจจุบันอาศัยอยูกับยาไมมีใครดูแล จึงหนีออกมาอยูกับเพื่อนรุนพี่ ขอสรุปเด็ก

นักเรียนขอกลับไปอยูกับแม และจะไดมกีารติดตามดูแลตอไป 
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 2. ผูปกครองแจงวานักศึกษาหนีออกจากบาน 2 คน ไปหองพักราคาถูกยานสันติธรรม จาก

การติดตามสอบสวน รวมกับ ตร.ภูธร ภาค 5 พบวาเด็กมีเพื่อนอีก 3 คน ที่ไมไดเรียนหนังสือ และไปรวมกลุม

เชาหองพัก และทราบวาเพื่อนที่ไมไดเรียนเกี่ยวของกับการคาประเวณีและยาเสพติด จึงไดประสานใหความ

ชวยเหลอืตอไป 

ประธาน ฝากทางสวนราชการที่เกี่ยวของ และ อ.เมืองเชียงใหม ตรวจสอบ ดูแลเรื่องการเขาพักของ

นักเรียน นักศึกษา ประสานกับทางศูนยเสมารักษ และไปตรวจสอบ 

ผูแทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม รายงานผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

ในวันที่ 15-18 ก.ค. 2558 ไดนําสถานประกอบการ เขารวมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถาน

ประกอบการ ระดับประเทศ ผลการประกวด ดังนี ้

 1.บริษัทลีโอฟูดส จํากัด ไดรับรางวัล รักษามาตรฐานระดับเพชร ปที่ 1   

 2.บริษัทซีพีออลล จํากัด ไดรับรางวลั รักษามาตรฐานระดับเงิน ปที่ 2   

 3.บริษัท ชอยสมนิิสโตร จํากัด ไดรับรางวัล รักษามาตรฐานระดับเงิน ปที่ 2   

ผูแทน สวัสดิการและคุมครองแรงงานฯ  ดําเนินงานดานการปองกันและแก ไขปญ หายาเสพติด             

1.โครงการโรงงานสีขาว ปจจุบันมีโรงงานที่ผานเกณฑและเขารวมโครงการทั้งสิ้น 1,020 แหง สวนของการ

จัดทําระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด มีสถานประกอบการเขารวม 8 แหง ซึ่งสํานักงาน

สวัสดิการจะมีการประชุมและใหคะแนนในวันที่ 11 ส.ค. 2558 ผลเปนประการใดจะแจงใหทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

 2) ยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอมเพื่อปองกันปญหายาเสพติด (ปค.จ. และ พม.จ.) 

ผูแทน ปค.จ.ชม.  การดําเนนิการตามนโยบายจัดระเบียบสังคม/นโยบายลดอบายมุขสรางสุขใหสังคม  

“ประจําเดอืนกรกฏาคม ๒๕๕8”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) พบการทําผิด (แหง) 

1.สถานบริการ 49 7 

2.รานจําหนายสุรา 530 147 

3.รานคาราโอเกะ 247 1 

4.แหลงอบายมุขอื่นๆ 648 6 

รวม 1,474 157 
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ฐานความผดิที่ตรวจพบ 

 

การจัดกิจกรรมเชงิสรางสรรค (อําเภอรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานในพืน้ที่) 

 ๑) ลานกีฬา                     จํานวน   113 แหง 

           ๒) ลานดนตรีและศิลปะ       จํานวน     11 แหง 

           ๓) กิจกรรมทางดานศาสนา  จํานวน   178 แหง 

           ๔) กิจกรรมสรางสรรคอื่น ๆ   จํานวน   117 แหง 

                                                 รวม       419 แหง 

การจัดระเบียบสังคมตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม  ในเดือนกรกฎาคมไดมคีําสั่งปด

สถานประกอบการตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๕๐ ลงวันที่  ๑๕  มกราคม ๒๕๐๒ จํานวน ๒ แหง ดังนี้ 

1. ราน “WTF”  ในขอหา จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มอีายุต่ํากวา 20 ป 

2. ราน “โอ คาเฟ” ในขอหา จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มีอายุต่ํากวา ๒๐ ป 

ผูแทน  พมจ.ชม. การดําเนินการเตรียมความพรอมขับเคลื่อนการดําเนินการเตรียมความพรอมขับเคลื่อน  พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 ประชุมชี้แจงประชุมชี้แจง

เกี่ยวกับการถายโอนงาน ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชนเกี่ยวกับการถายโอนงาน ตาม พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558 โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน  เปาหมาย เปาหมาย ::  จากจาก

องคกรปกครองทองถิ่น ที่มีหอพักในพื้นที่ ผูแทนอําเภอ ผูแทนทองถิ่นอําเภอ และองคกรปกครองทองถิ่น ที่มีหอพักในพื้นที่ ผูแทนอําเภอ ผูแทนทองถิ่นอําเภอ และ  พมจ. จากพมจ. จาก  1717  จังหวัดจังหวัด

ภาคเหนือ ภาคเหนือ รวมทั้ งสิ้น 30รวมทั้ งสิ้น 30 0 คน เมื่อวันที่  200 คน เมื่อวันที่  20 --22 ก.ค.5822 ก.ค.58 ประชุมชี้แจง พรบ.หอพัก พ.ศ. 2558              

แกผูประกอบการ รุนที่ 1 โดยวิทยากรจากกรมกิจการเด็กและเยาวชน เปาหมาย : ผูประกอบการหอพักใน

พืน้ที่อําเภอเมอืงและอําเภอสันทราย จํานวน 250 แหง เมื่อวันที่ 20-22 ก.ค.58 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

3) ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน   

ฝายเลขานุการ    สรุปสถานะขอมูลการดําเนินการเสรมิสราง หมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง ขอมูล ณ วันที่    

27 ก.ค. 2558 

 

 

 

สถานที่ตรวจ จํานวน (แหง) 

- ความผิดตามพระราชบัญญัติสุราฯ จําหนายสุราโดยไมมีใบอนุญาต 91 

- ไมจัดใหมเีขตสูบบุหรี่ที่มีสภาพลักษณะ มาตรฐานตามที่ กม. กําหนด 2 

- ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลโดยการลดราคาเพื่อสงเสริมการขาย 2 

- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลเกินกวาเวลาที่กฎหมายกําหนด 1 

- จําหนายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใหแกบุคคลที่มอีายุต่ํากวา ๒๐ ปบริบูรณ 2 

รวม 98 
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สถานะ หนวยนับ เปาหมาย ดําเนินการ รอยละ 

หมูบาน/ชุมชน ทั้งหมด หมูบาน/ชุมชน 2,178 1,804 82.83 

ไมมีปญหายาเสพติด หมูบาน/ชุมชน 1,284 1,087 84.66 

มีปญหาระดับนอย หมูบาน/ชุมชน 438 336 76.71 

มีปญหาระดับปานกลาง หมูบาน/ชุมชน 167 130 77.84 

มีปญหาระดับมาก หมูบาน/ชุมชน 289 251 86.85 

กองทุนแมของแผนดิน หมูบาน/ชุมชน 406 334 82.27 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.2 ดานการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (Demand)     

1) ยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด (สส.จ. และ คป.จ.) 

- รายงานผลการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 

ผูแทน สสจ.ชม.     สรุปผลการดําเนินการ (ขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 57 – 24 ก.ค. 2558) 

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงาน รอยละ 

สมัครใจ 3,477 2,162 62.2 

บังคับบําบัด 2,270 2,360 104 

ตองโทษ 700 804 114.9 

รวม 6,449 5,326 82.6 

จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 

สมัครใจ 1,114 1,048 2,162 

บังคับบําบัด 911 1,449 2,360 

ตองโทษ 310 494 804 

รวม 2,335 2,991 5,326 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (23 มิถุนายน 2557 -  24 กรกฎาคม 2558) 
 

ดัชนคีวามสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 

รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑทีก่ําหนดและเลิกไดหยุดได 79.97 
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จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ   415 ราย 

  - ไดรับการฝกอาชพีแลว  367 ราย (รอยละ 88.4) 

  - ยังไมไดรับการฝกอาชพี  48 ราย (รอยละ 11.6) 

ผูแทน สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม การดําเนินการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด  

 

ผลการฟนฟูฯ สมรรถภาพผูติดยาเสพติด ปงบประมาณ 2558 

ขอมูล ณ วันที่ 27 ก.ค. 2558 คดีที่เสร็จสิน้ จํานวน 2,757 คดี พอใจ 1,924 รอยละ 70 คืน

มาตรา 33 รอยละ 28 สงคืน ม.24/19  รอยละ 2  

หนวยงานฟนฟูในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวในจังหวัดเชยีงใหม ปงบประมาณ 2558 

 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

  - ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนําตัวผูตอง

สงสัยเขารับการบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู และการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2558    

 

 

หนวยบําบัด เปาหมายป 57 สงบําบัดแลว เตียงที่สงตอรอบ 

กองพันสัตวตาง 450 454 รับไดเดือนละ 50 ราย 

กองบิน 41 90 82 ครั้งละ 30 ราย 

ร.พ.ธัญญารักษเชียงใหม 700 535 สัปดาหละ 5 ราย 

ร.พ.สวนปรุง 40 27 รับไดจนครบเปาหมาย 

รวม 1,310 1,098 รอยละ 35.80 
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ฝายเลขานุการ    มติที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แหงชาติ (ศอ.ปส.) ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558 กําหนดใหศูนยเพื่อการคัดกรองผูเขารับการ

บําบัดฟนฟู ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 

ใหใชสถานที่ของโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป หรือศูนยบริการสาธารณสุข เปนสถาน

ที่ตั้งเพื่อดําเนินการคัดกรองและประเมินสภาพการเสพยาเสพติด และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ไดออกประกาศ เรื่อง การนําตัวผูตองสงสัยเขารับการบําบัดฟนฟูฯ ฉบับที่ 2 โดยให

ยกเลิกความในขอ 3 วรรค 4 แหงประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การ

นําตัวผูตองสงสัยเขารับการบําบัดฟนฟูฯ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 จากขอความ “การคัดกรองจะ

ดําเนินการในสถานที่ตั้งศูนยเพื่อการคัดกรองหรือดําเนินการนอกสถานที่ก็ได” โดยใหใชขอความตอไปนี้แทน 

“สถานที่ตั้งของศูนยเพื่อการคัดกรอง ใหใชโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลทั่วไป หรือ

ศูนยบริการสาธารณสุข   โดยการคัดกรองจะดําเนินการในสถานที่ตั้งศูนยเพื่อการคัดกรองหรือการ

ดําเนนิการนอกสถานท่ีก็ได”  

   ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ไดมีคําสั่งที่ 

1/2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558 เรื่องจัดตั้งศูนยเพื่อการคัดกรองอําเภอ และศูนยเพื่อประสานการดูแล

ผูผานการบําบัดฟนฟูจังหวัด อําเภอ เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  โดยไดกําหนดใหโรงพยาบาลศูนย 

โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปนศูนยเพื่อการคัดกรอง ผูยินยอม

เขารับการบําบัดฟนฟูในพื้นที่อําเภอ/เทศบาลนครเชียงใหม/เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา/เทศบาลเมืองแมโจ/

เทศบาลเมืองตนเปา/เทศบาลเมอืงแมเหยีะ   

    เพื่อใหการดําเนินงานตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 108/2557 

ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จึงขอใหศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยา

เสพติดอําเภอ/เทศบาลนครเชียงใหม/เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา/เทศบาลเมืองแมโจ/เทศบาลเมืองตนเปา/

เทศบาลเมืองแมเหียะ ถือปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง 

การนําตัวผูตองสงสัยเขารับการบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู และการประเมินผูผานการบําบัดฟนฟู (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2558 ดังกลาวอยางเครงครัด 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.3 ดานการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด (Supply)  

1) ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด (ภ.จว., ศอ.ปส.ชน.,     

กกล.ผาเมือง และ ตชด.ภาค 3)  

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัด ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใชกฎหมายตั้งแตวันที่  

1 ต.ค. 2557 – 26 ก.ค. 2558  
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สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 – 26 ก.ค. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน 

421 440 - - 1 1 34 39 84 96 133 135 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สาร

ระเหย 

เอ็กซตาซี่ โคเคน ไอซ 

2,227,956 

เม็ด 

1,768.30 

กรัม 

406.56 

กรัม 

737.35 

กรัม 

128.67 

กรัม 

0 

กระปอง 

0 

เม็ด 

0 

กรัม 

50,183.1 

กรัม 

 

สรุปผลการจับกุมผูตองหาตาม พ.ร.บ.ยาเสพติด หวง 1 ต.ค. 57 – 26 ก.ค. 2558  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน ราย คน 

6,231 6,410 48 11 356 429 866 986 1,787 1,810 3,174 3,174 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สาร

ระเหย 

เอ็กซตาซี่ โคเคน ไอซ 

6,915,490.57 

เม็ด 

4,819.92 

กรัม 

9,817.06

กรัม 

1,028.58 

กรัม 

1,386.94 

กรัม 

14 

กระปอง 

1 

เม็ด 

0 

กรัม 

57,804.99 

กรัม 

ผลการจับกุม 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 17.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ กก.สส. 5 รวมกับ สภ.เชียงดาว จับกุม       

นายสุทธิชัย  จะคา อายุ 21ป ที่อยู 906/1 หมู 8 ต.แมขา  อ.ฝาง จว.เชียงใหม  และ นางสาวอีเสาร จะกา 

อายุ 19 ป ที่อยู 66 หมู 8 ต.แมขา อ.ฝาง  จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา จํานวน 10,000 เม็ด เหตุเกิด

ศาลาที่พักริมทางหนาโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม  ม.2 ต.เชยีงดาว  อ.เชียงดาว จ.เชยีงใหม 
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วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลาประมาณ 15.30 น. จนท.ตร.สภ.ดอยเตา จับกุมตัว 1. นายโปะเคว  

พนาลีรําไพ  อายุ  38  ป  บ านเลขที่17 0 หมู  20ตําบลนาเกียน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม                   

2.นายเจษฎา มิตรสาธิต อายุ 58 ป บานเลขที่ 115 หมู 12 ตําบล นาเกียน  อําเภออมกอย  จังหวัด

เชียงใหม 3. นางสาวเตโปะ นัยพีโชบล อายุ 33 ป บานเลขที่ 127/2 หมู 8 ตําบล นาเกียน อําเภออมกอย 

จังหวัดเชียงใหม พรอมของกลาง ยาบา จํานวนประมาณ 15,150 เม็ด เหตุเกิด  โกดัง ไมมีเลขที่ หมู 1             

ต.บงตัน อ.ดอยเตา จว.เชยีงใหม 

วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 21.00 น.  จนท.ตร.บก.สส.ภ.5 รวมกับ สภ.แมริม จับกุม นายชยพล

หรือพล นิยมพรรณกุล อายุ  41 ป ที่อยู 107 หมู11 ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบา 

10,000 เม็ด เหตุเกิดบริเวณลานจอดรถดานขางเซเวนอีเลฟเวน สาขาโปงแยงนอก หมู 2 ต.โปงแยง อ.แมริม          

จ.เชยีงใหม 

วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 22.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ บก.สส.ภ.5 จับกุมตัว นายสมชาย หรือ

หนุย  เทศทิม อายุ  28 ป อยูบานเลขที่ 67/43 หมู 2 ต.นาปา อ.เมือง จ.ชลบุรี และ นายมงคลหรือ ดุก     

ฉ่ําโต อายุ 26 ป อยูบานเลขที่ 28/31 ม.5 ต.คอกกระบือ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พรอมของกลางยาบา 

จํานวน 2,000,000 เม็ด เหตุเกิด ลานจอดรถใตหางสรรพสินคาบิ๊กซีเอกซตา ต.หนองปาครั่ง อ.เมือง        

จ.เชยีงใหม  

   วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เวลา 16.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ.ฝาง จับกุมตัว ร.ต.สวาง  สมรูป 

อายุ 56 ป อยูบานเลขที่ 99/1793 หมู 2 ต.สะเคียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ และนายยอสุ  จะแฮ อายุ 44 ป 

อยูบานเลขที่ 43 หมู 12 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม  พรอมของกลางยาบา จํานวน 20,000 เม็ด   

เหตุเกิด ถนนสาธารณะบริเวณสระน้ํา บานหนองมุน หมู 17 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชยีงใหม  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ผูแทน ศอ.ปส.ชน. รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนหวง ๑๖ มิ.ย. – ๑๕ ก.ค.๕๘ 

๑. ไดรับรายงานขาวสารความเคลื่อนไหวของกลุมขวนการคายาเสพติดนอกประเทศ 

ดานตรงขามพื้นที่   จว.ช.ม.    จํานวน  ๒  ครั้ง 

                  อ. เวียงแหง   อ. แมอาย                        

     ความเคลื่อนไหวท่ีสําคัญไดแก 

   ตรงขามพื้นที่ จว.ช.ม. 

      - ไดรับรายงานขาวสารวา กลุมขบวนฯ กลุมวา (ไมทราบกลุม) ลักลอบลําเลียงยาเสพติด 

(ยาบา) ประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซอนมากับ รยบ.ปคอัพ ขับเคลื่อนสีล่อ จํานวน ๒ คัน ไปสงใหกับ กลุม

ขบวนการฯ กลุมของ ร.อ.ดาเหวย ผบ.หนวย ๒๙๙ สังกัด กกล.เมียนมาเชื้อสายวา (UWSA) พล.น.๕๑๘ บ.สี่หก 

ม.ยอน สมม. จํานวน ๑ คัน ยาบา จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด และสงใหกับนายตะนับ ผบ.กกล.เมียนมาเชื้อสาย

วา (UWSA) พล.น.๕๑๘ ม.ยอน สมม. อีกจํานวน ๑ คัน จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด เพื่อเตรียมลักลอบลําเลียง

เขาสูเขตไทยตอไป 
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                      - ไดรับรายงานขาว  เมื่อหวงปลายเดือน มิ.ย.๕๘ กลุมขบวนฯ กกล.เมียนมาเชื้อสายวา (UWSA) 

พล.น.๗๗๕ บ.หวยออ สมม. ไดปะทะกับกลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ (ไมทราบสัญชาติ/จํานวน) ขณะลักลอบ

ลําเลียงยาเสพติด (ไมทราบชนิด/จํานวน) จาก บ.นากองมู สมม. ผานพื้นที่ของ กกล.เมียนมาเชื้อสายวา 

(UWSA) บริเวณดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของดอยถวย (ไมทราบพิกัด) เพื่อนําไปสงใหกับกลุมขบวนการฯ     

ในเขตไทย บริเวณชองทางดอยถวย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ทําใหกลุมขบวนการฯ เสียชีวิต จํานวน          

๕ คน และผูบาดเจ็บบางสวนสามารถหลบหนไีปได   
 

     ๒. ความเคลื่อนไหวในประเทศ   

        ในพื้นที่    -  จว.ช.ม.   จํานวน    ๔    ครั้ง 

               อ.เวียงแหง  จํานวน  ๑ ครั้ง  อ.เชยีงดาว  จํานวน ๑ ครั้ง  อ.แมอาย  จํานวน  ๒ ครั้ง 

        * ความเคลื่อนไหวท่ีสําคัญไดแก 

     พื้นที่ จว.ช.ม. 

               - ไดรับรายงานขาววา เมื่อหวงกลางเดือน มิ.ย.๕๘ ที่ผานมากลุมขบวนการฯ กลุมลีซอ กลุมของ

นายมนัส เลายี่ปา ผญบ.แปกแซม หมู ๑ ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. และนายสาม เลาหมี่ ราษฎร        

ต.เมืองแหง อ.เวียงแหงฯ ไดเดินทางเขาไปยัง บ.แกนอย หมู ๒ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ เพื่อติดตอกับกลุม

ขบวนการฯ กลุมของนายจะสีมือ (ไมทราบนามสกุล) บ.หวยไคร หมู ๕ ต.เปยงหลวงฯ ซึ่งเปนกลุมรับจาง

ลําเลียงเคลื่อนไหวอยูบริเวณดอยถวย – บ.แกนอย ใหนํายาเสพติด (ไมทราบชนิดและจํานวน) ไปสงใหกับกลุม

ขบวนการฯ กลุมของนายสมคิด/ปากั๊ว เลายาง บริเวณ บ.เลาวู หมู ๑๑ ต.เมืองแหงฯ เพื่อที่จะลําเลียง สงตอ

ใหกับกลุมขบวนฯ บ.หวยน้ําดัง หมู ๑๐ ต.ปาแป อ.แมแตง จว.ช.ม.   

                - ไดรับรายงานขาวสารวา นายจะเหวย/จะวัด จะโบ อายุ ๓๕ ป ภูมิลําเนาเดิมอยูบานเลขที่ 

๑๐๔๙/ช บ.หนองเขียว หมู ๑๒ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ปจจุบันอาศัยอยูกับภรรยาชื่อนางนะช ี 

แอหนอ บานเลขที่ ๓๒๐ บ.ปาหนา หมู ๖ ต.แมทะลบ อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. เปนผูคายาเสพติดในพื้นที่  

บ.ปาหนาฯ โดยลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนไทย – สมม. เขามาจําหนายในหมูบานใกลเคียง และ

เขตพื้นที่ตอนใน นายจะเหวยฯ จะสั่งซื้อยาบาจากกลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ บ.นากองมู สมม.  ครั้งละ 

๓๐๐,๐๐๐ – ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด จาก บ.นากองมูฯ เขามาเขตไทยทางชองทางบานหลวง บ.หลวง ต.แมงอน อ.ฝาง 

จว.ช.ม. ดวยการเดินเทาตามภูมิประเทศมาสงใหกับกลุมขบวนการฯ ที่ถนนลาดยาง บริเวณ ต.แมงอน อ.ฝางฯ 

จากนั้นจะมีรถจักรยานยนต จํานวน ๔ – ๕ คัน เดินทางมาจาก บ.ปาหนาฯ มารับยาเสพติดที่บริเวณจุดนัดพบ   

ในการลําเลียงเขาไปในเขตพืน้ที่ตอนใน 

                - ไดรับรายงานขาวสารวา เมื่อหวงตนเดือน ก.ค.๕๘ กลุมขบวนการคายาเสพติด กลุมมูเซอ         

กลุมของนายปะยี จะบูแส บ.แมแฮง หมู ๑๕ ต.แมสาว อ.แมอาย จว.ช.ม. (ลูกชายนายจะทอ จะบูแส หน.กลุม

ขบวนการฯ บ.แมแฮงฯ) ไดลักลอบลําเลียงยาเสพติด (ยาบา) จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด โดยใชรถยนตเกงสีขาว 

(ไมทราบยี่หอ/หมายเลขทะเบียน) เปนพาหนะเดินทางจาก บ.แมแฮงฯ นําไปสงใหกับกลุมขบวนการฯ กลุมของ

นายจะฟู (ไมทราบนามสกุล) ราษฎรเชื้อสายมูเซอ บ.ปางแดง บานบริวาร บ.ทุงหลุก หมู  ๙ ต.เชียงดาว               

อ.เชยีงดาว จว.ช.ม. กอนนําไปสงใหกับกลุมเครือขายในพืน้ที่ตอนใน 
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            ๓. ขอพิจารณาและแนวโนม 
               สถานการณยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา  ปจจุบันกลุมขบวนการคายาเสพติด  ยังคง

พยายามที่จะพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการลักลอบลําเลียง รวมทั้งหาตลาดจําหนายใหมๆ อยูตลอดเวลา สงผลให

สถานการณยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน ดาน จว.ช.ม. มีแนวโนมที่จะรุนแรงตอไป โดยเฉพาะบริเวณ 

พื้นที่ดาน อ.เวียงแหง, อ.เชียงดาว, อ.ไชยปราการ, อ.ฝาง และ อ.แมอาย ปรากฏขาวสารมีการลักลอบลอบ

ลําเลียงยาเสพติดอยูบอยครั้ง ซึ่งมีสถิตกิารจับกุมของ จนท. ในหวงที่ผานมา เปนจํานวนหลายครั้ง  

ผูแทน กกล.ผาเมือง  รายงานผลการดําเนินการ ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕8 

๑. การดําเนินงานของหนวย   

 ๑.๑ ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 

   การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ก.ค.๕๘ 

    การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน ก.ค.๕๘ เฉพาะพื้นที่ 

จว.ช.ม. ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  

ก.ค.๕๘  

ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 

พิสูจน

ทราบ 

ลว. 

หาขาว 

เฝา

ตรวจ 
ซุมโจมต ี

ปดลอม/ตรวจ

คน 

ตั้งจุดตรวจ

ถาวร (จุด) 

ตัง้จุดตรวจ

ชั่วคราว 

รวม ๑๑๒ ๑๒๓ ๑๒๒ ๔ ๙ ๒๑ ๑๓๒ 

 

  สรุปผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ก.ค.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น   

และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน ๑๒ ครั้ง ผูตองหาได จํานวน ๑๓ คน  

ของกลางยาบา จํานวน ๘๔,๗๑๙ เม็ด  

พืน้ที่ จว.

เชียงใหม 

จํานวน 

(ครั้ง) 

ผูตองหา 

(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดให

โทษประเภท ๒ 

ยาบา 

(เม็ด) 

เฮโรอีน 

(กรัม) 

ไอซ 

(กรัม) 
ฝน (กรัม) 

อ.เวียงแหง ๑ ๒ - - - - 

อ.เชยีงดาว ๒ ๒ ๔,๐๔๐ ๐.๕๐ - - 

อ.ไชยปราการ ๔ ๔ ๔ ๔๔.๕๐ ๑๘๑.๐๙ ๐.๑๐ 

อ.ฝาง ๒ ๒ ๓๑๐ - - ๐.๐๑ 

อ.แมอาย ๒ ๒ ๘๐,๓๖๒ ๒,๑๐๐ - - 

อ.พราว ๑ ๑ ๓ - - - 

รวม ๑๒ ๑๓ ๘๔,๗๑๙ ๒,๑๔๕ ๑๘๑.๐๙ ๐.๑๑ 
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  ผลการปฏิบัติท่ีสําคัญ 

  - เมื่อ ๑๘ ก.ค.๕๘ มว.ลว.ไกล กกล.ผาเมือง จัดกําลัง ๑ ชป. รวมกับ ชป.ขาวพิ เศษ                 

กกล.ผาเมือง ทําการปดลอม/ตรวจคนบานเปาหมาย บริเวณ บ.นามะอื้น ต.แมอาย อ.แมอาย จว.ช.ม. ผลการ

ปฏิบัติ  สามารถจับกุมผูตองได จํานวน ๑ คน พรอมทั้งตรวจยึดของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑              

(ยาบา) จํานวน ๘๐,๐๐๐ เม็ด, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) น้ําหนัก ๒,๑๐๐ กรัม และรถจักรยานยนต 

จํานวน ๒ คัน 

๑.๒ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเดือน ก.ค.๕๘ 

       ในหวงเดือน ก.ค.๕๘ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ไดมีการพบปะพัฒนาสัมพันธกับทหารประเทศเพื่อน

บานอยางไมเปนทางการระหวางฐานปฏิบัติการ ในพื้นที่ จว.ช.ม. จํานวน ๔ ครั้ง (อ.เวียงแหง ๑ ครั้ง, อ.เชียงดาว     

๑ ครั้ง, อ.แมอาย ๒ ครั้ง)  

  - เมื่อ ๕ ก.ค.๕๘ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ สย.๑ โดย รอย.ทพ.ที่ ๓๒๐๘ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ 

ทมม. พัน.คร.ที่๓๒๘ นําโดย พ.ต.เปยะเรหมอง ผบ.พัน.คร.ที่ ๓๒๘ บริเวณจุดพัฒนาสัมพันธ  ฐานฯ อินทรีย        

บ.ปางใน ต.มะลิกา อ.แมอาย จว.ช.ม. โดยมีการสอบถามความขัดแยงของ ทมม. และ กกล.เมียนมาเชื้อสายวา 

(UWSA) ซึ่ง ทมม. แจงใหทราบวามีแนวโนมไปในทางที่ดี และ   ไดถอนกําลังบางสวนเรียบรอยแลว รวมถึง ทมม.  

ขอความรวมมอืพัฒนาแหลงน้ําที่ใชอุปโภค บริโภครวมกัน 

   - เมื่อ ๖ ก.ค.๕๘ รอย.ม.๑ ฉก.ม.๕ รวมกับ นายโอภาพล บัวศรี รักษาราชการแทน นายอําเภอเวียงแหง 

พบปะพัฒนาสัมพันธ กับ ทมม.พัน.ร.๒๒๕ ฐานฯ ปางใหมสูง สมม. นําโดย พ.ต.ตินอองมู รอง ผบ.พัน.ร.๒๒๕ 

บริเวณ ศาลาพัฒนาสัมพันธจุดเฝาตรวจวัดฟาเวียงอินทร ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. โดยมีการหารือ

เกี่ยวกับปฏิบัติงานรวมกันของทั้ง ๒ ฝาย ในพื้นที่ตามแนว ชายแดน และการจัดกิจกรรมหมูบานเขมแข็งคูขนาน

ตามแนวชายแดน ในหวงเดือน ส.ค.๕๘ พรอมทั้งรวมแขงขันกีฬาตะกรอเชื่อมความสัมพันธ 

   - เมื่อ ๘ ก.ค.๕๘ ฝทพ.ศปก.ทภ.๓ สย.๑ โดย รอย.ทพ.๓๒๐๒ พบปะพัฒนาสัมพันธกับ ทมม.

พัน.คร.๕๒๖ ฐานฯ ดอยหลักเต็ง สมม. นําโดย ร.อ.มีกี๋ ผบ.ฐานฯ ดอยหลักเต็งฯ บริเวณจุดประสานหนาฐานฯ หลัก

เต็ง บ.ปากุย    ต.ทาตอน อ.แมอาย จว.ช.ม. โดยมีการหารือเพื่อรวมกันปองกันเกี่ยวกับปญหาดานยาเสพ

ติดตามแนวชายแดน                                                          

   - เมื่อ ๒๑ ก.ค.๕๘ บก.ควบคุมที่ ๑ ฉก.ม.๕ พบปะพัฒนาสัมพันธ กับ ทมม.พัน.คร.๓๕๙ นําโดย         

พ.ต.ซียาเพียว รอง ผบ.พัน.คร.๓๕๙ บริเวณจุดประสานงานชองทางกิ่วผาวอก ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.      

โดยมีการประสานการปฏิบัติงานพื้นที่ตามแนวชายแดน และการลาดตระเวนรวมกัน ในหวงเดือน ส.ค.๕๘ 

รวมถึงประสานความรวมมือในการจัดงานหมูบานเขมแข็งคูขนาน และงานปลูกปาอาเซียน ที่จะจัดขึ้นในวันที่  

๕ ส.ค. ๕๘ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.4 ดานดานบริหารจัดการ  (Management)  

ฝายเลขานุการ  รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา            

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2558 ขอมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558  
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ไดรับการจัดสรรทั้งสิ้น 7,677,000 บาท (เจ็ดลานหกแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันบาทถวน) เบิกจายแลว 

5,688,530.67 บาท คิดเปนรอยละ 74.10  แยกเปน 

งบ ป.ป.ส. 

1) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 1,569,000 บาท ผลผลิตที่ ๑ ผูเกี่ยวของกับยาเสพติด

และเครือขายการคายาเสพติดไดรับการดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม รายการ : คาใชจาย ดานการ

ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น รหัสงบประมาณ 

1500217701701001 รหัสแหลงของเงิน 5711500 มีการเบิกจายแลว  1,401,990  บาท  คิดเปน 

89.36% (ภ.จว.ชม./ศอ.ปส.จ.ชม.) 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับการ

ปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดรายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701002 รหัส

แหลงของเงิน 5711500  จํานวน 5,962,000 บาท มีการเบิกจายแลว 4,140,790.67  บาท  คิดเปน 

69.45%(ศอ.ปส.จ./พช.จ./ตชด.33/สพป.ชม. 1-6/สพม. 34/ว.อาชีวะ/กศน.จ./มช.คณะกรรมการอาชีวะ/

สพล.ชม./เสมารักษ/ว.นาฎศลิป/สนง.พระพุทธ/วธ.จ.สวัสดิการ/ศป.ปส.อ.) 

3) งบประมาณดานการปองกันฯ ผลผลิตที่ ๒ กลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดไดรับการ

ปองกัน ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติดรายการ : คาใชจายดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่

ระดับภาคและจังหวัด  ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น  รหัสงบประมาณ 150021702701005 รหัส

แหลงของเงิน 5711500  จํานวน 146,000 บาท มีการเบิกจายแลว 145,750 บาท คิดเปน 99.83% 

(ศอ.ปส.จ.ชม.) 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพิ่มเติม 

รายการ : คาใชจายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูเสพ ประเภทงบรายจาย : งบรายจายอื่น รหัส

งบประมาณ 1500217702701005  รหัสแหลงของเงิน 5711500 จํานวน 2,306,400 บาท มีการ

เบิกจายแลว 1,142,050 บาท  คิดเปน 11.81% (ศป.ปส.อ.)  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ  

ระเบียบวาระที่ 5.1  คณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 

   - คําสั่งหัวหนา คสช. ที่ 22/2557 เรื่อง มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการ

แขงรถยนตและรถจักรยานยนตในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปดใหบริการใน

ลักษณะที่คลายกับสถานบริการ   

จาจังหวัดเชียงใหม สรุปสาระสําคัญตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 22/2558 เรื่อง 

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาการแขงรถยนตในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถาน

ประกอบการที่เปด ใหบริการในลักษณะที่คลายกับสถานบริการ 
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ขอ เรื่อง ผูเกี่ยวของ มาตรการบังคับ  

1 

การแขงรถยนตและ

รถจักรยานยนตในทาง  

(เด็กแวน) 

1.ตัวเด็ก เยาวชน ผูกระทํา

ความผิด 

1.มีความผิดตามกฎหมายจราจร 

2.รถยนต รถจักรยานยนตถกูนํามา

เก็บไวช่ัวคราว 

 

  2.บิดา มารดา หรือผูปกครอง 

1.ถูกเชญิมาพบเจาหนาที่เมื่อเด็กและ

เยาวชนกระทําความผดิเพื่อรบัทราบ

การกระทําของเด็ก เยาวชนซึง่เปน

บุตรหรอืผูอยูในปกครอง 

2.อาจตองวางเงินประกันไวไมเกิน 2 

ป 

3.ถาเด็ก เยาวชนทําความผดิเปนครั้ง

ที่ 2 ตองระวางโทษจาํคุกไมเกิน 3 

เดือนหรอืปรับไมเกิน สามหมืน่บาท

หรือทั้งจําทัง้ปรับและริบเงินประกัน

เขากองทุนคุมครองเด็ก 

 

  

3.อู รานซอม โรงงานหรือผูใด ที่

ผลิตจําหนายชิ้นสวน ดัดแปลง 

หรือเปลี่ยนแปลงสภาพรถยนต

หรือรถจักรยานยนตเพื่อสนับสนุน

ใหมีการแขงรถในทาง 

1.จําคุกไมเกินหกเดอืนหรือปรับตั้งแต

สองพนับาทถึงสองหมื่นบาทหรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

2.ถูกสั่งปดกิจการและเพิกถอน

ใบอนุญาต 

 

 

  

4.เจาหนาที่ของรัฐ (ทุกหนวยที่

เกี่ยวของ)มหีนาที่ปฏิบัติตามและ

บังคับใชกฎหมายอยางเครงคดัไม

เพิกเฉยหรอืละเลยไมกระทําการ

หรืองดเวนกระทําการ 

1.ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการทาง

แพง ทางอาญาและทางวนิัยอยาง

เฉยีบขาดและรวดเร็ว 

 

  

5.ผูบังคับบัญชามีหนาที่ตอง

ควบคุมดูแลเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง

เปผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัตหินาที่

ตามกฎหมายและคําสั่ง คสช.  ที่ 

22/2558 ลงวันที ่22 

กรกฎาคม 2558 โดยเครงคัด 

1.หากผูบังคับบัญชาปลอยปละละเลย

ใหถอืเปนความผดิวินยัหรือความผิด

ทางอาญาแลวแตกรณตีามคาํสั่ง  

คสช.ที่ 69/2557 ลงวันที่ 18 

มิถุนายน 2557 
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ขอ ผูเก่ียวของ ลักษณะการทําผิด บทลงโทษ  

2 

1.สถานบริการที่มี

ใบอนุญาตตาม

กฎหมาย 

2.สถานประกอบการ

ที่มีลักษณะคลาย

สถานบริการ 

1.ยินยอมหรือปลอยปละละเลยให

ผูมีอายุต่ํากวา 

ยี่สิบปบรบิูรณเขาไปใชบรกิาร 

2.ขายเคร่ืองดื่มแอลกฮอลแกผูมี

อายตุ่ํากวายี่สิบปบรบิูรณ 

3.เปดทําการเกนิกวาเวลาตามที่มี

กฎหมายบัญญัต ิ

4.ขายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอลเกิน

กวากําหนดเวลาตามทีม่ีกฎหมาย

บัญญัต ิ

5.ยินยอมหรอืปลอยปละละเลยให

มีการพกพาอาวธุ  

วัตถุระเบิด หรอืยาเสพตดิเขาไป

ในสถานที่ของตน 

 

1.รับโทษตามกฎหมายที่เก่ียวของ เชน 

พ.ร.บ.สถานบริการ พ.ศ.2509 ,

พ.ร.บ.ควบคุมเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล 

พ.ศ. 2551 ฯลฯ 

2.ถูกเพกิถอนใบอนุญาตสถานบริการ/

สถานประกอบการ 

3.ถูกสั่งปดสถานที่ 5 ป ไมสามารถ

เปดสถานบริการหรอื 

สถานประกอบการที่มลีักษณะคลาย

สถานบริการในบริเวณ 

ดังกลาว เปนเวลา 5 ป เวนแตเปด

กิจการอื่น 

4.หากผูใดอยูระหวางขอตอใบอนุญาต

จะถูกงดออกใบอนุญาต 5 ป 

5.ถูกเพิกถอนใบอนุญาตจําหนายสุรา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โทษตาม

คําสั่ง     

คสช. ที่ 

22/2558 

ลงวันที ่22 

กรกฎาคม 

2558 

  
6.กอใหเกิดความเสยีหาย

เดือดรอนรําคาญทางเสยีง 

1.ตองแกไขปรับปรุงใหแลวเสร็จ

ภายใน 30 วัน 

2.ในระหวางแกไขปรับปรุงใหหยุดใช

เสียง 

3.หากครบ 30 วัน ไมแกไขปรับปรุง

ใหถูกตองตามกฎหมาย 

จะถูกสั่งปดสถานที ่ไมสามารถเปด

สถานบริการหรอืสถานประกอบการที่

มีลักษณะคลายสถานบริการในบรเิวณ

ดังกลาวเปนเวลา 5 ป เวนแตเปน

กิจการอื่น 

  

7.ขายเคร่ืองดืม่แอลกอฮอล

ใกลเคียงสถานศึกษาหรือหอพักใน

บริเวณใกลเคียงสถานศึกษา 

หนวยงานที่เกี่ยวของอยูระหวางหารอื

เพื่อกําหนดนิยาม 

ของคําวา"บริเวณใกลเคียง

สถานศึกษา" 

 

 

3.เปนเจาหนาที่ของ

รัฐมีหนาที่บงัคับใช

กฎหมาย 

เพิกเฉยหรอืละเลยไมกระทําการ

หรือยกเวนกระทําการตาม

กฎหมาย 

ถูกดําเนินการทางแพง ทางอาญาและ

ทางวินยั 

 

 
4.ผูบังคับบัญชา 

ของเจาหนาที่ของรัฐ 

ไมควบคุมกํากบัดูแลใหเจาหนาที่

ของรัฐซึ่งเปน  ผูใตบังคับบัญชาให

ปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 

ถูกดําเนินการทางวินัยและทางอาญา

ตาม คําสั่ง คสช. ที่ 69/2557      

ลงวันที ่18 มิถุนายน 2557 
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ปลัดจังหวัดเชียงใหม  ใหทางอําเภอไปชี้แจงกับผูประกอบการ และฝากผูแทนสื่อมวลชนเรื่องการ

ประกาศและบังคับใช คําสั่ง ที่ 22/2558 

ประธาน ใหประสานการทํางานหนวยงานที่เกี่ยวของ และตัง้คณะทํางาน และเวียนแจงใหทุกหนวยงาน

ทราบ  

ผูแทน โรงพยาบาลธัญญาลักษณฯ ประชาสัมพันธโครงการรักษายาเสพติดฟรี ทั้งผูปวยนอก ผูปวยใน 

ทางโรงพยาบาลจัดทําโครงการถึงวันที่ 30 กันยายน 2558  

ปดประชุม  เวลา 15.30 น. 

 

                นพรัตน  จันทรแต               ศิริพร ใจสุข 

          (นางสาวนพรัตน  จันทรแต)              (นางสาวศริิพร  ใจสุข) 

    เจาหนาทีบ่ันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                  เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน 

           ผูจดรายงานการประชุม             ผูตรวจรายงานการประชุม 

 
 

 
 

 

 


