
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 7/๒๕๕9 

วันพุธที่  27 กรกฎาคม ๒๕๕9  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายมงคล สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม         ประธานกรรมการ 

2. นายประจวบ กันธิยะ   ปลัดจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
3. พ.อ.สุขเกษม สุทธิวานิช รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) กรรมการ 
4. พ.ท.หญิงบุษบา พยาราษฎร ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
5. นายแกนกมล บุณยพิพัฒน อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
6. นายชานนท หันสวาสดิ์  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
7. พ.ต.อ.ปรีชา วิมลไชยจิต   ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
8. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 

9. พ.อ.มีชัย  นิลศาสตร   ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
10. ร.ท.บุญนํา ทองจัตุ   ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน  (แทน)    กรรมการ 
11. ร.อ.วิทวสั  กฤตพุทธ    ผูบังคับการกองบิน ๔๑ (แทน)               กรรมการ 
12. ร.ต.ท.ขรรคชัย เนตรวงศ  ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) กรรมการ 

13. พ.ต.ท.ผจญ กลุให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
14. ร.ต.ท.ทรัพย  อุดมา   ผูกํากับการ 2 กองกํากับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3  กรรมการ 
15. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์  ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ   กรรมการ 
16. นายธีระพงค อินทนาม  ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2   กรรมการ 
17. ร.ต.สุวิทย ศรีเทพ                ผูบัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๓๓ (แทน)    กรรมการ 
18. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
19. นายโชคชัย แกวปอง   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม     กรรมการ 
20. นายมนูญ สุขศรีจันทร  แรงงานจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
21. นายมณฑล ปริปุญโญ  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
22. นายชินโชติ จักรฟน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
23. นายเกรียงไกร พัฒนาภรณ  สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
24. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
25. นายธวัชชัย วัฒนะโชต ิ  ประชาสัมพันธจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
26. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
27. นายอุดม แปงทิศ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
28. นางสาวสุมาลี สมติ๊บ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) กรรมการ 
29. นายพิเชฐ คํารินทร    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ 
30. นายจิรเมธ จันทบูรณ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) กรรมการ 
31. นายสุพจน เจริญทรัพย  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
32. นางชฎาภรณ เกตุสม   ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (แทน) กรรมการ 
33. นางรัชนีภา ศรีสวาง   ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)    กรรมการ 
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34. นายอรรถกฤต อินทะโย  ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม   กรรมการ 
35. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
36. นายธวชั จันตะวงค อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
37. น.ส.นลินรัตน วรโชติภูดินันท  ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
38. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1 (แทน)     กรรมการ 
39. นายพูนพล วงศสงคราม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2 (แทน)    กรรมการ 
40. นายทวีวิทย รัตนวิจิตร  ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
41. นายสุทธิภัทธิพงศ  สมคํา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
42. นายชัยยันต พันธบุตร  ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
43. นายเริงศิกดิ์ อินทรบาน  ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม    กรรมการ 
44. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
45. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
46. นางชญาณิศา เกษรจําปา  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
47. น.ส.อินทิรา ศรีสมัย   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
48. นายกุลวงศ พินิวัฒน   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง (แทน) กรรมการ 
49. นางนภัสสรณ รังสิเวโรจน   ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
50. นายชาลี ติยายน   ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม  กรรมการ 
51. นายณัฐวุฒิ จันดี   ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม กรรมการ 
52. นางสุรางค ภาคสินธุ   ผูอํานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
53. นางรุงอรุณ ฤาชัย   ผูอํานวยการโรงพยาบาลนครพิงค (แทน)    กรรมการ 
54. น.ส.คนึงนิจ จิตรนาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
55. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
56. นายพิรุณ ฟองมณ ี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
57. นายชาตรี กันทวี   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
58. นายถาวร จองสางปน  นายกเทศมนตรีเมืองแมโจ  (แทน)     กรรมการ 
59. นายยงยุทธ คุณรา   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)    กรรมการ 
60. นายดํารงศักดิ์ ชมมณฑา  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
61. นายศรัณยู มีทองคํา   นายอําเภอเมืองเชียงใหม      กรรมการ 
62. นายมนัส ขนัใส    นายอําเภอฝาง        กรรมการ 
63. นายภาษเดช หงสลดารมภ  นายอําเภอแมริม       กรรมการ 
64. นายคุณวัฒน สุคันธะกุล  นายอําเภอสารภี       กรรมการ 
65. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
66. นายวิจิตร หลังสัน   นายอําเภอดอยสะเก็ด       กรรมการ 
67. นายชัยณรงค นันตาสาย  นายอําเภอสันกําแพง (แทน)     กรรมการ 
68. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอําเภอแมแตง      กรรมการ 
69. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว      กรรมการ 
70. นายศราวุธ ไทยเจริญ  นายอําเภอพราว        กรรมการ 
71. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
72. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒนชัยเดช นายอําเภอหางดง      กรรมการ 
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73. นายคมกริช ตรีธัญญพงศ  นายอําเภอสันปาตอง      กรรมการ 
74. นางสาวนิติยา พงษพานิช  นายอําเภอจอมทอง      กรรมการ 
75. นายทศพล เผื่อนอุดม  นายอําเภอแมแจม      กรรมการ 
76. นายชาตรี กิตติธนดิตถ  นายอําเภอสะเมิง       กรรมการ 
77. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
78. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอําเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
79. รอยตรีอนวัช สัตตบุศย  นายอําเภอดอยเตา      กรรมการ 
80. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
81. นายชัชวาลย ปญญา   นายอําเภอไชยปราการ       กรรมการ 
82. นายสุรพล บุญมิตร   นายอําเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
83. นางสาวภัทราพร ลายจุด  นายอําเภอแมออน      กรรมการ 
84. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล   นายอําเภอดอยหลอ (แทน)     กรรมการ 
85. วาที่รอยตรีณรงคชัย จินดาพันธ นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
86. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
87. น.ส.อัญญารัตน บุญทัศน   จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
88. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม         ผูชวยเลขานุการฯ 
89. น.ส.อัญชลี อุทัย   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 
90. นายพิทักษ ริยะนา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
91. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
92. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
93. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
94. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
95. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายมงคล สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน            
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในที่ประชุม เปดประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 7/๒๕๕9 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ 
   เนื่องจากใกลสิ้นสุดปงบประมาณ เหลือเวลาอีก 2 เดือน ใหเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตาม
เปาหมายสําเร็จลุลวงตามเปาหมายที่ไดรับ เพื่อใหบรรลุตามเปาประสงค  

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559  

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 6/2559 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.1   รายงานสถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5/กกล.ผาเมือง) 
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ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติดหวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๙  ปริมาณการผลิตยาเสพติด
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําแตละป ยังมีอยางตอเนื่อง รัฐบาล สมม. ไดมีการจัดงานวันตอตานยาเสพติดโลกป ๕๙ การจัดพิธีเผา
ทําลายยาเสพติด การจัดงานในวันตอตานยาเสพติดโลกดังกลาว นาจะเปนการสรางภาพลักษณใหนานาชาติเห็นวา รัฐบาล สมม. 
ไดมีนโยบายในการปราบยาเสพติดอยางจริงจัง และพรอมท่ีจะใหความรวมมือกับนานาชาติ โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบาน 
   การจับกุมตางประเทศ หวงเดือนกรกฎาคม 59 
   วันที่ 14 ก.ค. 59 ccdac มัณฑะเลย  ตรวจยึดยาบา 3.9 ลานเม็ด บริเวณถนนมัณฑะเลย-ยางกุง สมม. 
   วันที่ 16 ก.ค. 59 ป.ป.ส. จีน ทําลายแหลงผลิตยาบาเมืองจาวตง มณฑลยูนาน ตรวจยึดอีเฟดรีน 2.36 ตัน 
และสารอีเฟดรีน ที่อยูในกระบวนการผลิตอีก 94 ถัง กรดไอโดรครอลคิเอซิค 77 ถัง ผูตองหา จํานวน 15 คน 
   วันที่ 22 ก.ค.59,1200 หน.ปปส.ที่ 28  ดานตรวจหนองผา จ.เชียงตุง รัฐชาน สมม. (หาง จ.เชียงตุง          
5 กม.) จับกุมชาวอาขา 2 ราย ไอซ 55  กิโลกรัม ไปสงที่ทาขี้เหล็ก 
   การจับกุมตางประเทศ ตอเนื่องประเทศไทย หวงเดือนกรกฎาคม 59 
   กรณีนี้ สืบเนื่องมาจากเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 เจาหนาที่ประสานงานโครงการแมน้ําโขงปลอดภัย    
สป.จีน ไดประสานขอมูลมายังศูนยประสานงานแมน้ําโขงปลอดภัยของไทยวา หนวยปราบปรามยาเสพติด สป.จีน (NNCC)  
และตํารวจนครกวางโจว ไดเขาตรวจสอบพัสดุภัณฑที่บริษัทขนสงแหงหนึ่ง พบพัสดุภัณฑ จํานวน 1 กลอง ภายในมีสินคา     
เปนกลองบันทึกภาพวีดิโอ (CCTV) จากการตรวจสอบพบการซุกซอนไอซน้ําหนักประมาณ 5 กิโลกรัม โดยพัสดุภัณฑดังกลาว 
จะถูกสงมายังประเทศไทย จึงไดแจงใหเจาหนาที่ไทยรวมสืบสวนจับกุมผูสั่งยาเสพติดในประเทศไทย 

ขอสังเกต 
การจับกุมยาบาปริมาณมากๆ จากพื้นที่แหลงผลิตทางภาคเหนือ การลําเลียงแตละครั้งจะพบเปนยาบาและ

ไอซ มีเฮโรอีนบางบางคดี คีตามีนไมเคยพบมากอนในครั้งนี้อาจนําเขาจากจีน ซึ่งเคยพบมีการผลิตคีตามีน   
 สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติด เขาสูพื้นที่ตอนใน เมื่อวันที่ ๒ ก.ค.๕๙ กลุมขบวนการคายาเสพติด
พื้นที่บานหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ไดลักลอบลําเลียงยาบา จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ เม็ด จากพื้นที่ บ.หนองเขียว 
ต.เมืองนะ อ.เชียงดาวฯ โดยใชรถจักรยานยนตเปนยานพาหนะในการลําเลียงยาเสพติด จากนั้นก็จะลําลียงเขาจุดพักในพื้นที่    
บ.ปาตึงนอย ต.ปาปอง อ.ดอยสะเก็ด จว.ช.ม. เพื่อรอสงใหกับกลุมเครือขายตอไป 
 ขอเสนอเพื่อเฝาระวัง 
 การลําเลียงยาเสพติดโดยดัดแปลงกระบะรถยนต 
 - ตรวจพบยาก แนบเนียน ลําเลียงไดจํานวนมากการจับกุมได การขาวตองแมนยํา 
  - ที่ผานมามีหลายคดี ตองหาขาวสารอูรถที่รับดัดแปลง หากรูเห็นตองดําเนินคดีขอหาสนับสนุน ชวยเหลือดวย 
หรือจะแสวงประโยชนขยายผลไปสูกลุมที่เหนือกวา 

ประธาน 1.ขอนําเรียนฝายตางๆ ที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะฝายปกครอง ปปส.ภาค 5 ตํารวจภูธร ตํารวจตะเวนชายแดน     
กกล.ผาเมือง ถาในชวงนี้มีบุคคลแกนนําในระดับพื้นที่ ที่มีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดโดยผูคารายใหญ เครือขาย                    
ที่เก่ียวของ ใหแจงขอมูลพรอมพฤติการณใหทาน ผวจ.  

 2.ใหเนนย่ําเรื่องการลงระบบขอมูล NISPA ใหเปนไปตามเปาหมายที่ไดรับ ผลการดําเนินงานถาดําเนินการไป
แลวแตไมนําเขาระบบก็ไมมีผล เนื่องจากผลการดําเนินงานดูจากการบันทึกขอมูลในระบบ NISPA 

ระเบียบวาระที่ 3.2  สรุปผลการดําเนนิงานปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ หวงระยะ 1 ตุลาคม 2558 – 25 กรกฎาคม 
2559  
 
 
 



-5- 
 

 
แผนงาน/โครงการ 

เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
     ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
   1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
         (1) กลุมปฐมวัย (แหง) 
               - สังกัด ศธ. 
               - สังกัด พมจ. 
               - สังกัด ทถ. 
        (๒) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
 
  ๑.๒ เด็กในสถานศึกษา 
        (๑) ประถมศึกษา (แหง) 
         (๒) ขยายโอกาส มัธยม (แหง) 
        (๓) อาชีวศึกษา (แหง) 
        (๔) อุดมศึกษา (แหง) 
 
  ๑.๓ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
(คน) 
 
 
        - จัดตัง้ศูนยเยาวชนระดับพื้นที่ 
 
   1.๔ กลุมแรงงาน 
         (1) รณรงคประชาสัมพันธ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง
ต่ํากวา 10 คน 
         (2) รณรงคประชาสัมพันธ
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง   
10 คนขึ้นไป 
         (3) สถานประกอบการผาน
เกณฑโรงงานสีขาว 
         (4) สถานประกอบการผาน
เกณฑมาตรฐาน (มยส.) 
 
 

 
๓๔,19๒  

 
 
 

๒๐,๖๔๙  
 

๓๑,๓๘๐  
11,3๓๖  

๙๐๐  
๑๗๔  

7,600  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19,000 
แหง 

 
 

2,500 
แหง 

250 แหง 
 

 
 

677 
167 
55 

643 
 

700 
299 
17 
7 

200 
 
 
 

25 ศูนย 
 
 
 
 

4,000  
แหง 

 
 

350  
แหง 

 
 

40  
แหง 

10 แหง 
 

 
 
- 

167 
8 

172 
 
- 
- 
5 
2 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 

723 
 
 
 

11 
 
 
 

8 
 

10 

 
 

579 
167 
48 

515 
 

681 
296 
15 
7 
-  
 
 
 

25 ศูนย 
 
 
 
 

4,000 
 
 
 

350 
 
 
 

40 
 

10 

 
 

85.52 
100 

87.27 
80.09 

 
97.29 
98.99 
88.23 
100 

 - 
 
 
 

100 
 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 
 
 

100 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
กําหนดจัดอบรม 
ย.อส. จํานวน 2 
รุน ระหวางวันที ่ 
3-5 ส.ค. 59 
และ 8-10 
ส.ค. 59  
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มติท่ีประชุม รับทราบและขอใหทุกหนวยงานและอําเภอ ดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมายและนําเขาระบบ NISPA  

 
แผนงาน/โครงการ 

เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
     ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
    ๑.๕ ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
          (1) การปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 
          (2) เสริมสรางความเขมแข็ง
หมูบาน/ชุมชน กองทุนแมของแผนดิน 
               - สงเสริมและพัฒนาตน
กลากองทุนแมของแผนดิน 

 
81,904 
แหง 

 
2,178  
แหง 
452  
แหง 

25 อ. 

 
55 

 
3 
 

25 อ./
มช. 

 
2,157 

 
451 

 
25 อ./มช. 

 
99.04 

 
99.78 

 
100 

 
 

     ๑.๖ การจัดระเบียบสังคม                 
(ตามคําสั่ง หน.คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘) 

 600 ครั้ง  78 445 74.16 1. สั่งปดตามขอ 4 
(1) ยินยอมหรือ
ปลอยปละละเลยให 
ผูมีอายุต่ํากวา20ป
เขาไปใชบริการ (2) 
ขายเครื่องดืม่
แอลกอฮอลแกผูมี
อายุต่ํากวายี่สิบป 
จํานวน  20 แหง  
2. สั่งปดตามขอ 4 
(4) ขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลเกินกวา 
กําหนดเวลาจํานวน 

7 แหง  
    1.7 โครงการประชารัฐรวมใจสราง
หมูบาน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพ
ติดอยางยั่งยืน ป 59  

81,905 
ม./ช. 

60 ม./ช. ทุกหมูบาน
ดําเนินการ

อยูใน
ขั้นตอนที่ 5 
ยกเวน 7 
หมูบานใน
ตําบลโปง
แยง อ.แม
ริม ซึ่งจะมี
การบูรณา
การรวมกับ
หนวยงานที่
เกี่ยวของ
เขาไป

ดําเนินการ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

ผูแทน สสจ.ชม.      สรุปผลการดําเนินการ (ขอมูลวันที่ 1 ต.ค. 58 – 25 ก.ค. 2559)  
จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ 5,584 324 3,061 54.82 
     - สถานบําบัด 4,408 196 2,446 55.49 
     - คายปรับเปลี่ยน 1,176 23 545 46.34 
2.บังคับบําบัด 1,969 97 1,350 68.56 
3.ตองโทษ 675 18 734 108.74 
     - กรมราชทัณฑ 300 11 566 188.67 
     - กรมพินิจฯ 375 7 168 44.83 

รวม 8,228 439 5,145 62.53 
จํานวนผูผานการบําบัดที่ไดรับการติดตาม 
 

แผนงาน เปาหมาย ผลงานสะสม รอยละ 
1.สมัครใจ    
     - สถานบําบัด    
     รอยละ 40 ของผูเขารับบําบัด ป 58 660 571 86.52 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 1,557 1,080 69.36 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ 1,930 1,232 63.83 
2.บังคับบําบัด 2,264 893 39.44 
3.ตองโทษ    
     รอยละ 40 ของผูเขารับการบําบัดป 58 335 261 77.91 
     รอยละ 60 ผูเขารับการบําบัด ป 59 405 300 74.07 

จํานวนผูเขารับการบําบัด จําแนกตามประวัติการบําบัด  

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 
สมัครใจ 1,471 975 2,446 

บังคับบําบัด 560 790 1,350 
ตองโทษ 297 437 734 

รวม 2,328 2,202 4,530 

การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (1 ต.ค. 2557 - 25 ก.ค. 2559) 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 79.76 
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จํานวนผูที่ตองการฝกอาชีพ 3,056 คน 
 - ไมตองการฝกอาชีพ  2,985 คน  

- ตองการฝกอาชีพ        333 คน 
   - ไดรับการฝกอาชีพแลว  319 คน (รอยละ 95.8)  

- ยังไมไดรับการฝกอาชีพ   14 คน (รอยละ 4.2) 

ผลการดําเนินงานดานการบาํบัด 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

2. ดานการบําบัดรักษายาเสพติด      สสจ.ชม. รายงาน 

2.1 บําบัดรักษารวมทุกระบบ (คน) 
   (๑) สมัครใจ (สธ.) 
        - สถานพยาบาล 
        - คายปรับเปลี่ยนฯ(ศูนยขวัญฯ) 
   (2) บังคับบําบัด 
        - แบบควบคุมตัว/ไมควบคุมตัว 
   (๓) ตองโทษ 
         - กรมราชทัณฑ 
         - กรมพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน 

220,000 
 

๗๖,๔๐๐ 
๑๐๔,๖๐๐ 

 
๒๑,๕๐๐ 

 
๑๕,๐๐๐ 
๒,๕๐๐ 

8,228 
 

4,408 
1,176 

 
1,969 

 
300 
375 

332 
 

196 
21 

 
97 

 
11 
7 

5,075 
 

2,446 
545 

 
1,350 

 
566 
168 

61.67 
 

55.49 
46.34 

 
68.56 

 
188.67 
44.83 

 
 

 2.2 การติดตามผูผานการบําบัดรักษา 
        - สถานพยาบาล 
          รอยละ4๐ของผูเขารับบาํบัดป๕๘ 
          รอยละ๖๐ของผูเขารับบาํบัดป ๕๙ 
        - คายฯ “ศูนยขวัญแผนดิน” 
        - บังคับบําบัด 
           - ตองโทษ 
          รอยละ4๐ของผูเขารับบาํบัดป๕๘ 
          รอยละ๖๐ของผูเขารับบาํบัดป๕๙ 

235,000 
 

 
 

660 
1,557 
1,930 
2,264 

 
335 
405 

 
 
- 

203 
315 
46 

 
29 
38 

 
 

571 
1,080 
1,232 
893 

 
261 
300 

 
 

86.52 
69.36 
 63.83 
39.44 

 
77.91 
74.07 

 
 
 
 
 

2.3 การชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษา 
         - ใหความชวยเหลือไมนอยกวารอย 
ละ๓๐ ของผูประสงคขอรับความชวยเหลือ 

70,000 
 

 
 

339 

 
 
- 

 
 

484 

 
 

145.92 

 

 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ประธาน  ระบบติดตามในระบบบังคับบําบัดจํานวนผูที่ตองติดตามมาก  แตติดตามไดนอย  

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5 สําหรับเรื่องการลงระบบ ติดตาม 1 ครั้ง ก็ใหเบิกคาติดตาม และใหลงระบบเลย จะไดเห็นวา
เราดําเนินการติดตามแลว ถาติดตาม 4 ครั้ง แลวคอยลงจะลาชาไป การบังคับบําบัดตัวเลขสูง เนื่องจากเปนตัวเลขเปนตัวเลข
ระหวางปลายป 2558-2559 
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ผูแทน กกล.ผาเมือง  ผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง หวงเดือนกรกฎาคม 2559       
การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือน ก.ค. 59 เฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น 
และปราบปรามยาเสพติด   

ป ๕๙   
ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 
พิสูจนทราบ 

ลว. 
หาขาว 

เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 
ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๗5 ๗6 ๙5 ๓ 7 ๒๔ ๑๒๗ 
 

      การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในป 59 เฉพาะพื้นที่ จ.เชียงใหม ในการปฏิบัตภิารกิจสกัดกั้น 
และปราบปรามยาเสพติด   

ป ๕๙   
ภารกิจ (ครั้ง) 

ลว. 
พิสูจนทราบ 

ลว. 
หาขาว 

เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 
ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม 705 729 886 32 79 ๒๔ 1179 
 

ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน ก.ค.๕๙ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด 
ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที่ จํานวน 10 ครั้ง จับกุมผูตองหาได จํานวน 13 คน ของกลางยาบา จํานวน 447,325 เม็ด, 
ไอซ น้ําหนัก 724.67 กรัม และฝน น้ําหนัก 50 กรัม  
 

พื้นที่ จว.
เชียงใหม 

จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๒ 
ยาบา 
(เม็ด) 

เฮโรอีน (กรัม) ไอซ (กรัม) ฝน (กรัม) 

อ.เวียงแหง 1 1 120,000 - - - 
อ.เชียงดาว 1 1 129 - - - 
อ.ไชยปราการ 1 1 82 - - - 
อ.ฝาง 5 8 327,110 - 724.67 50 
อ.แมอาย 2 2 4 - - - 

รวม 10 13 447,325 - 724.67 50 
 

ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเปนภารกิจในหอวงเดือน ก.ค. 59 

ภารกิจ 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดให

โทษประเภท ๒ 
ยาบา (เม็ด) เฮโรอีน (กรัม) ไอซ (กรัม) ฝน (กรัม) 

อ.เวียงแหง 2 4 27,002 - 5.67 - 
อ.เชียงดาว 2 3 146 - 719 - 
อ.ไชยปราการ 4 5 120,048 - - 50 
อ.ฝาง 2 1 300,129 - - - 
อ.แมอาย - - - - - - 

รวม 10 13 447,325 - 724.67 50 
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การปฏิบัติที่สําคัญ 

- เมื่อวันที่ 5 ก.ค. 59 เวลา 16.30 น. ฉก.ม. ไดรับแจงจาก สภ.เวียงแหง วามีรถ จยย. ฝาดานตรวจมาจากเสนทาง      
บ.หวยลึก (บานบริวาร บ.หวยไคร) ม.5 ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหง มุงหนามาทาง บ.จอง (MB619718) ต.ปยงหลวง ผลการ
ปฏิบัติสามารถจับตัวผูตองหาได จํานวน 1 คน พรอมยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 120,000 เม็ด บรรจุอยูในถุง
ปุยสีฟา จํานวน 1 ถุง และ รถ จยย. ยี่หอซูซูกิ หมายเลขทะเบียน จมษ 841 เชียงใหม จากการซักถามผูตองหารับสารภาพวา
ไดรับคาจาง จํานวน 30,000 บาท เพื่อที่จะนํายาเสพติดดังกลาวไปสงที่ทางแยกแมมาลัย อ.แมแตง จ.เชียงใหม แตระหวางทาง
เจอดานตรวจของ จนท. จึงตัดสินใจฝาดานหลบหนี หนวยไดนําตัวผูตองหาพรอมของกลางสง สภ.เวียงแหง เพื่อดําเนินคด ี   
ตามกฏหมายตอไป 
  - เมื่อวันที่ 15 ก.ค. 59 เวลา 16.00 น. ไดรับแจงจากแหลงขาววาจะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจํานวนมาก       
โดยรถยนตเกงเขามาในพื้นที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม จึงไดจัดกําลังรวมกับ สภ.ฝาง ปฏิบัติภารกิจ ลว.พิสูจนทราบ/ลว.สกัดกั้น 
บริเวณ บ.แมสูนนอย (NB145954) ม.3 ต.แมสูน อ.ฝาง จ.เชียงใหม จ.เชียงใหม ไดตรวจพบรถยนตเกงสวนบุคคลตองสงสัย 
ยี่หอโตโยตา สีบอรนซทอง ไมติดแผนปายทะเบียน ตรงตามที่ไดรับแจง จนท.จึงไดไลติดตาม แตรถยนตคันดังกลาวไหวตัวทัน
และไดขับหลบหนีดวยความเร็วจนถึง บ.หนองยาว เลี้ยวไปทาง บ.แมสูนนอย หลบหนีไปได จนท.จึงไดตรวจสอบปาละเมาะ   
ขางทางพบกระสอบปุย จํานวน 3 กระสอบ ภายในกระสอบพบยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ชนิดกลมแบน             
ดานหนึ่งเรียบ ดานตรงขามประทับตราอักษร WY จํานวน 150 มัด รวมทั้งสิ้น 300,000 เม็ด จึงไดนําของกลางทั้งหมด      
สงพนักงานสอบสวน สภ.ฝาง เพื่อดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 

  ผลการจับกุมยาเสพติดในหวงตั้งแต 1 ต.ค. 58 – ปจจุบัน 
 

พื้นที่ จว.
เชียงใหม 

จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๒ 
ยาเสพติดให

โทษประเภท ๒ 

ยาบา (เม็ด) เฮโรอีน (กรัม) ไอซ (กรัม) ฝน (กรัม) 
 

   กญัชา (กรัม) 
อ.เวียงแหง 4 5 121,141 -  - 3.71 0.50 
อ.เชียงดาว 43 52 830,810 270.09 270.09 10,623 - 
อ.ไชยปราการ 30 40 393,031 530.59 530.59 5,456.56 150 
อ.ฝาง 35 55 525,053 5,315.43 5,315.43 30,984.17 - 
อ.แมอาย 37 44 38,309 14.25 14.25 3,661.50 - 

รวม 149 196 1,906,363 6,130.36 6,130.36 50,728.94 150.50 
 

ภารกิจ 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๒ 

ยาเสพติดให
โทษประเภท 

๒ 

ยาบา (เม็ด) 
เฮโรอีน 
(กรัม) 

ไอซ (กรัม) ฝน (กรัม) 
 

 กญัชา (กรัม) 

จุดตรวจ (ถาวร) 38 48 864,924 10.69 20,006.67 1 0.50 
ปดลอม/ตรวจคน 30 50 54,180 2,288.56 719.80 2,515.57 150 
จุดตรวจ (ช่ัวคราว) 30 37 370,134 205.30 - 38,473.60 - 
ลว.พิสูจน 50 61 597,125 3,091.81 3.50 9,738.77 - 
ซุมโจมตี 1 - 20,000 - - - - 

รวม 149 196 1,906,363 6,130.36 6,130.36 50,728.94 150.50 
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ผูแทนตํารวจภูธรจังหวัด  ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติดหวง 1 ต.ค. – 22 ก.ค. 2559 
 

จับกุมผูตองหา ขอกลาวหา 

นําเขา ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

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

๔,758 ๔,941 1 4 58 14 369 44๑ 853 969 1,268 1,303 2,210 2,210 

 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอีน ฝน มูลฝน กัญชาแหง สารระเหย เอกซตาซี่ ไอซ 

4,095,335.๖3
เม็ด 

27,386.99
กรัม 

๖6,207.62 

กรัม 

452.96

กรัม 
3,0๐๕.๒๐

กรัม 
1๔ 

กระปอง 

15 

เม็ด 

51,217.16 

กรัม 

 

ตัวชี้วัด 
  

เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน ของกลาง 

  ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี ้ ผลสะสม รอยละ 

1. การสกัดกั้นยาเสพติด             

     1.)จุดตรวจ จุดสกัด             

        - ตอนในจุดตรวจหลัก            61 จุด 7 15 155 ยาบา 262,362 เม็ด 

        - ตอนในจุดตรวจรอง ๒๗  79 จุด 14 16 155 ยาบา 2503 เม็ด 

     2.) สกัดก้ันรถโดยสารประจําทาง 1 1 3 

     3.) สกัดกั้นทางรถไฟสายหลัก  20 จุด 1 0 1 ยาบา 14,200 เม็ด 

     4.) พัสดุภัณฑ/ไปรษณีย 22 แหง 1 0 0 

     5.) ทาอากาศยานนานาชาติ 8 แหง 1 0 1 ยาบา 200 เม็ด 

(๒) งานปราบปรามยาเสพติด 
     1.) จับกุมคดีรายสําคัญ รอยละ 20         
ของคดีทั้งหมด รอยละ 20 84 1,281 26.91 ทั้งหมด 4,270 คด ี

     2.) หมายจับคางเกา 294 หมาย 0 69 23.47 
     3.) ดําเนินการกับ จนท. ของรัฐที่
เกี่ยวของ     ทุกคดี 0 2 
     4.) ยุติบทบาทการคาการแพรระบาดใน
เรือนจํา 48 ครั้ง 2 38 79.16 
     5.) รอยละ ๘๐ ที่ เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง
อนุมัติใหจับกุมฐานสมคบสนับสนุน ชวยเหลือ 
ตองไดรับการออกหมายจับโดยศาล        ทุกราย 0 15 
     6.) ดําเนินการดานทรัพยสินทางกฎหมาย   ทุกราย 0 17 29,037,699 บาท 
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ผลการจับกุมที่นาสนใจ 
วันที่ (5/7/59) เวลา 14.30 น. จนท.ตร. สภ.เวียงแหงฯ ไดรวมกันจับกุมตัว นายอาหวู จางจา อายุ 20 ป อาศัยอยูที่ 

ม.1 บาน ปางฮาง ต.สบเปง อ.แมแตงฯ โดยกลาวหาวา 1.มียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบาหรือเมทแอมเฟตามีน) ไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย 2.เสพยาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา, เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย 3.ขับรถ
ขณะมีสารเสพติดในรางกาย พรอมของกลาง ยาบาเม็ดสีสมประทับตรา wy จํานวน 120,000 เม็ด สถานที่เกิดเหตุ บริเวณ
ทางเขาโรงชั่งน้ําหนักพืชผลทางการเกษตร ม.2 ต.เปยงหลวง อ.เวียงแหงฯ   

วันที่  12 ก.ค. 2559  จนท.ตร.กก.สส.3 บก.สส. ภ.5 รวมกับ  จนท.ตร. สภ. แมอาย ไดรวมกันจับกุมตัว1.นายยูแส   
จะงะ อายุ 25 ป ที่อยู 64/ช  หมู 10 ต.เวียง  อ.ฝาง จว.เชียงใหม 2.น.ส.นาอู  จะค  อายุ  21 ป  ที่อยู 265 หมู 15          
ต.แมสาว อ.แมอาย จว.เชียงใหม พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) จํานวน 5 มัด ๆ ละ 2,000 เม็ด       
รวมจํานวน  10,000  เม็ด โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายและ
จําหนาย โดยผิดกฎหมาย สถานที่เกิดเหตุบริเวณริมถนนหนาวัดปญจคณานุสรณ  บานดง หมู 5 ต.แมสาว อ.แมอาย            
จ.เชียงใหม 
 วันที่ 15 ก.ค. 2559  จนท.ตร. สภ.ฝาง   ไดรวมกันตรวจยึดยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 ยาบา  จํานวน 300,000 
เม็ด สถานที่เกิดเหตุ ปาละเมาะขางถนนสาย มาสูนนอย พฤติการณ กอนเกิดเหตุ  จนท.ชุดตรวจยึด ไดรับแจงจากสายลับวา          
จะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาในพื้นที่ อ.ฝาง  จึงไดวางแผนสกัดกั้น ตอมาตามวัน เวลาเกิดเหต ุพบรถยนตเกงโตโยตา    
สีบรอนซทอง ไมติดแผนปายทะเบียน ซึ่งมีลักษณะตรงตามที่สายลับแจงไว  จึงไดติดตามไปจนถึงปาละเมาะที่เกิดเหตุ          
พบกระสอบปุย 3 กระสอบปุยจํานวน 3 กระสอบวางอยูขางทาง ตรวจสอบขางในพบยาบารวมจํานวน  300,000 เม็ด     
และรถยนตคนัดังกลาวสามารถหลบหนีไปได 

วันที่ 15 ก.ค. 2559  จนท.ตร. สภ.ฝาง บูรณาการรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมกันจับกุมตัว 1.นายอธิพัฒน  
แกวนวล อายุ 31 ป ที่อยู 23 หมู 2 ต.ปงตํา  อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม 2.นางปยพร แดงงาม อายุ 26 ป  ที่อยู 542           
หมู 2 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม พรอมดวยของกลาง 1.ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) จํานวน 120 เม็ด 
(ของนางปยพรฯ) 2. ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) จํานวน 20,800 เม็ด (ของนายอธิพัฒนฯ) 3.ยาเสพติดใหโทษ
ประเภทที่  1 (ไอซ) จํานวน 1.50 กรัม (ของนายอธิพัฒนฯ) 4. ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ไอซ) จํานวน 4.17 กรัม           
(ของนางปยพรฯ) โดยกลาวหาวา มียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) และ ไอซ ไวในครอบครองเพื่อจําหนายฯ สถานที่เกิด
เหตุบริเวณแยกหนองยาว ต.แมสูน อ.ฝาง และบานเลขที่  246/175 หมู 6 ต.หนองจอม อ.สันทราย จว.เชียงใหม 

ปญหา อุปสรรค/ขอขัดของ 
1. สภาพภูมิประเทศ ชองทาง เสนทางลักลอบลําเลียงยาเสพติด  บางพื้นที่เปนปาเขา ทุรกันดาร หรือมีเสนทาง

หลีกเลี่ยงดานตรวจ จุดตรวจเจาหนาที่ยากลําบากในการสกัดกั้น 
2. เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานมีนอยไมสามารถตัง้จุดตรวจ  ดานตรวจตลอดเวลา  ทําไดเพียงบางชวงเวลาเทานั้น 
3. งบประมาณในการจัดหาเครื่องมือและอุปกรณที่ทันสมัยในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ  การจับกุมสวนใหญเกิดจาก

ประสบการณ  ปฏิภาณไหวพริบของผูจับกุม 
4. การลอซื้อยาบามีความยากลําบากเนื่องจากการซื้อขายมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบทําใหยากตอการจับกุม 
5. การดําเนินการในกระบวนการยุติธรรม เมื่อจับกุมตัวไดแลว  มีการใหประกันตวั  เปนการเปดโอกาสใหผูตองหา

ทําลายหลักฐาน  ขมขูพยานหรือซื้อตัวพยานได 
6. การคนหาผูเสพ / ผูติด หรือติดตามผูผานการบําบัดรักษาทําไดโดยยาก  เนื่องจากเจาตัวปดบังตัวเองไมอยากใหใคร

รูวาติดยาเสพติด หรือผานการบําบัดรักษาอาการติดยาเสพติด  ญาติ/ผูปกครองชวยกันปดบัง 

ผูแทน ศป.ปส.ชน. ผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.ชน. หวงเดือนกรกฎาคม 2559 
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     ความเคลื่อนไหวพื้นที่ จว.ช.ม. 
                - เมื่อ 29 มิ.ย.59  ไดปรากฏขาวสารวา กลุมขบวนการคายาเสพติด กลุมมูเซอ บ.หนองเขียว หมู 12 ต.เมืองนะ           
อ.เชียงดาว จว.ช.ม. จะทําการลักลอบลําเลียงยาบา จํานวน 100,000 – 200,000 เม็ด จากพื้นที่ บ.ปาคี สมม. เขามาเขตไทย 
บริเวณชองทางนอแล บ.นอแล  หมู 14 ต.มอนปน อ.ฝางฯ ไปยังแหลงพักที่บริเวณใกลกับ สํานักสงฆถ้ําเขาคีรีเขตบรรพต     
ต.แมงอน อ.ฝางฯ โดยจะใชกลุมขบวนการรับจางลําเลียงที่เปนกลุมวัยรุน จํานวน 5 – 6 คน เดินเทาลัดเลาะไปตามเสนทาง         
ภูมิประเทศ เพื่อไปสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในพื้นท่ีตอนใน 

        - เมื่อ 30 มิ.ย.59 ไดปรากฎขาวสารวา ในหวงวันที่ 2 – 4 ก.ค.59 กลุมขบวนการคายาเสพติด กลุมมูเซอ          
บ.นากองมู สมม. จะทําการลักลอบลําเลียงยาบา จํานวน 100,000 เม็ด และไอซ  (ไมทราบจํานวน) จาก บ.นากองมู สมม.    
เขาเขตไทย ตามชองทางธรรมชาติเขาแหลงพักบริเวณ บ.หวยลึก (หมูบานบานบริวาร บ.แกนอย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.) 
จากนั้นกลุมขบวนการลักลอบลําเลียง กลุมมูเซอในพื้นที่ จะรับ ชวงตอ โดยจะใชรถยนตและรถจักรยานยนตเปนพาหนะ ตาม
เสนทาง บ.แกนอย – บ.หวยหญาไซ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. – บ.หวยงู ต.เมืองคอง อ.เชียงดาว จว.ช.ม. เพื่อสงตอใหกับ 
กลุมมูเซอ บ.หวยกุบกั๊บ ต.กึ๊ดชาง อ.แมแตง จว.ช.ม. ตอไป 

ขอพิจารณาและแนวโนม 
    สถานการณยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา ปจจุบันกลุมขบวนการคายาเสพติด ยังคงพยายามที่จะพัฒนา
วิธีการลักลอบลําเลียง รวมทั้งหาตลาดจําหนายใหมๆ อยูตลอดเวลา เนื่องจากยังจําเปนตองใชงบประมาณในการดําเนินงาน     
ของกลุมสงผลใหสถานการณยาเสพติดบริเวณแนวชายแดนประเทศเมียนมา – ไทย มีแนวโนมที่จะรุนแรงตอไป จากสถานการณ
ที่ผานมาเริ่มปรากฏสิ่งบอกเหตุที่แสดงใหเห็นถึง การเพิ่มขึ้นของกลุมผูผลิตยาเสพติด นอกเหนือจาก ชกน. ที่เปนผูผลิตราย
สําคัญ สังเกตไดจากตราสัญลักษณบนหีบหอที่เริ่มมีความแตก/ตางกัน กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดสวนใหญยังเปน           
กลุมชนเผา ซึ่งสถานการณดังกลาวยังคงสงผลใหมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย และพื้นที่ตอนในของประเทศตอไป 

สรุปการปฏิบัติงานดานยุทธการ 
       การปฏิบัติงานดานยุทธการในพื้นที่ จว.ช.ม. ของ ศป.ปส.ชน. ในหวงวันที่ 1- 20 ก.ค.59     

1. การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด  จํานวน     9 ครั้ง 
   2. ลาดตระเวน/เฝาตรวจ   จํานวน     16 ครั้ง 
   3. ปดลอม/ตรวจคน   จํานวน     - ครั้ง 
   4. จับกุม/ตรวจยึด   จํานวน     10 ครั้ง 
        รวมการปฏิบัติทั้งสิ้น   จํานวน     35 ครั้ง   
สรุปการปฏิบัติงานดานกิจการพลเรือน 
      สรุปการปฏิบัติงานดานกิจการพลรือนในพื้นที่ จว.ช.ร. ของ ศป.ปส.ชน. ในหวงวันที่ 1- 20 ก.ค.59 
  1. ดานการปองกัน            จํานวน      7 ครั้ง 
  2. ดานการบําบัดรักษา            จํานวน      - ครั้ง 
  3. ดานการเสริมสรางชุมชนเขมแข็ง        จํานวน      9 ครั้ง 
  4. ดานงานกิจการพลเรือน อ่ืนๆ           จํานวน     35 ครัง้ 
      รวมการปฏิบัติทั้งสิ้น           จํานวน    51 ครั้ง 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอ่ืน ๆ  
     5.1  พิธีรับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2559 (สํานักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
   คณะอนุกรรมการอํานวยการกองทุนแมของแผนดิน กําหนดจัดงานมหกรรม 12 ป กองทุนแม               
ของแผนดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 
12 สิงหาคม 2559 ระหวางวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับพระมหากรุณาธิคุณจากพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา ทรงรับเชิญเสด็จไปเปน
ประธานในงาน พรอมทั้งประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 
2559  โดยเชิญผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม             
เปนผูแทนรับประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ประจําป 2559 
     5.2  การจัดพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณกองทุนแมดีเดน ใหแกหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินดีเดน
ระดับจังหวัด (สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม) 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ขอความรวมมือใหจัดพิธี มอบโลประกาศ
เกียรติคุณกองทุนแมดีเดน ใหแกหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน ที่ไดรับเลือกเปนกองทุนแมของแผนดินดีเดนระดับ
จังหวัด พรอมกับมอบเงินขวัญถุงกองทุนแมของแผนดิน ซึ่งจังหวัดเชียงใหมไดกําหนดจัดในวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม
เชียงใหมภูคํา โดยจะรับมอบ 25 อําเภอ และมีการนําเสนอผลงานกองทุนแมดีเดน และประกาศเกียรติคุณกองทุนแมดีเดน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม 

ประธาน   ขอใหเรงเรื่องการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย และเรงรัดการเบิกจายเงินใหครบตามเปาหมาย 
และใหเนนย้ําเรื่องการนําเขาขอมูลในระบบ NISPA  

ปดประชุม   เวลา 17.00 น. 

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


