
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 1/๒๕๕9 

วันศุกรที่  29  มกราคม  ๒๕๕9  เวลา 15.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 

**************************** 
รายช่ือผูเขารวมประชุม 

1. นายมงคล สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดเชียงใหม ประธานการประชุม 

2. พล.ต.ต.มนตรี สัมบุณณานนท   ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  
3. นายประจวบ กันธิยะ ปลัดจังหวัดเชียงใหม 
4. นายวีรชาติ จันทจร    ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม สาขาฝาง  
5. พ.อ.กรีพล อุทิตสาร รองผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.) (แทน) 
6. พ.อ.สมจริง กอรี  ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ชายแดนภาคเหนือ (แทน) 
๗. นายกฤติ พฤกษอัญกุล อัยการจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๘. นายธวชั พนัมา  ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม  
๙. นางสาวสุกันยา ใหญวงค   ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) 
๑๐. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์ ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) 
๑๑. พ.ต.ณัฐพัฒน  พันธุมณ ี  ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน) 
12. ร.ท.สันทักษ ตาเมืองมูล  ผูบังคับกองพันสัตวตางคายตากสิน (แทน) 
๑3. ร.อ.ศรันย พุมอินทร   ผูบังคับการกองบิน 4๑ (แทน) 
๑4. ร.ต.ท.ชัชวาล มณีวงศ  ผูบังคับการกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 (แทน) 
๑5. พ.ท.เชิดศักดิ์ เกตุสม   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน) 
๑6. ร.ต.ท.ธนารัตน ประดิษฐจันทร ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม (แทน)  
17. นางสาวกันยารัตน ตินตะโมระ ผูแทนศูนยประสานขาวกรองแหงชาติ ภาค 2 
๑8. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๑9. นางปานทิพย ศรีรัตน   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
20. น.ส.เกศรินทร กันโท           แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๒1. น.ส.บุญญาพร ไชยพรหม  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๒2. นางจินตนา กาทองทุง  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
23. นายวิรัตน สุระเดช    ผูแทนศูนยพัฒนาชาวเขาจังหวัดเชียงใหม  
๒4. นายดําริ เอี่ยมประดิษฐ  สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๒5. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๒6. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)   
๒7. นายอุดม แปงทิศ    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) 
๒8. นางสาวสุมาลี สมติ๊บ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 2 (แทน) 
29. นางสุพรรณี ทองคํา    ผอ.สนง.เขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 3 (แทน) 
30. นายพิเชฐ คํารินทร   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) 
31. นางฉัตรชฎา อํานา   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 5 (แทน) 
๓2. นางอัมพร ศักดิ์เพ็ญศรี  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) 
๓3. นางอําไพ จันทรหลาฟา  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน) 
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๓4. นางมีนา กิติชานนท  รอง ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม (แทน) 

๓5. นางรัชนีภา ศรีสวาง ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 1 (แทน) 
36. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม   (แทน) 
๓7. นายธวชั จันตะยศ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน) 
๓8. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น  ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม  
39. นางสาวณัฐกาญจน รินคํา   ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม ๒ (แทน)  
๔0. นายวิทยา ฉุยกลัด ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๔1. นายสุทธิภัทรพงศ สมคํา ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๔2. นายวิศุทธ แตงทอง   ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน) 
๔3. นายเริงศักดิ์ อนิทรบาน  ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม  
๔4. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๔5. นายมนตเทพ กัณฑทอง   ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน) 
๔6. นางสาวนิภาพร ดวงใจ   ผอ.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน) 
47. นางสาวศิริรัตน ไชยศร ี  ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
48. นางมณทิรา เมษา    ผอ.โรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม 
49. นายยศพัทธ พิมพชารี  ผอ.สถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม (แทน) 
50. นางสุดารักษ กระจาง  ผอ.ศูนยฝกอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม (แทน) 
๕1. นายประภัสสร วงศรักษา  ผอ.ศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๕2. นางสุรางค ภาคสินธุ    ผอ.โรงพยาบาลสวนปรุง (แทน) 
๕3. นางรุงอรุณ ฤาชัย   ผอ.โรงพยาบาลนครพิงค (แทน) 
54. นายไพทูรย บิวตอง     ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยอําเภอฝาง (แทน) 
๕5. นางสาวคนึงนิจ จิตรพาน  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
๕6. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน) 
57. นายพิรุณ ฟองมณ ี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน) 
58. นายณัฐวุฒิ วิทิตปริวรรต  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน) 
59. นายธงชัย อัปการัตน   นายยกเทศมนตรีเมืองแมโจ (แทน) 
60. นายประพันธ ทินอุทัย   นายกเทศมนตรีเมืองตนเปา (แทน) 
๖1. นายพิศิษฐ กสิกรณ   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน) 
๖2. นายสําเริง ไชยเสน    หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม 
63. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย  
๖4. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี    นายอําเภอฝาง (แทน) 
๖5. นายประพัฒน วงศชมภู  นายอําเภอแมริม (แทน) 
๖6. นายสิงห แถมพยัคฆ   นายอําเภอสารภี (แทน) 
๖7. นางวิมลรัตน หลอดเข็ม  นายอําเภอสันทราย (แทน) 
68. นายวรศักดิ์ พานทอง   นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน) 
69. นายนคร กาวิชัย   นายอําเภอสันกําแพง (แทน) 
70. นายเศรษฐพล ทนันชัย  นายอําเภอแมแตง (แทน) 
๗1. นายนพ มีทองคํา   นายอําเภอเชียงดาว (แทน) 
๗2. นางสลีลญา คําภาแกว  นายอําเภอพราว (แทน) 
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๗3. นายปธิกร เอี่ยมสะอาด  นายอําเภอแมอาย  (แทน) 
๗4. นายทรงศักดิ์  มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน) 
๗5. นายอํานาจ มหายนต   นายอําเภอสันปาตอง (แทน) 
๗6. นายวิทวัส บุตรตะ    นายอําเภอจอมทอง (แทน) 
๗7. นายสังคม คัดเชียงแสน  นายอําเภอแมแจม (แทน) 
๗8. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง (แทน) 
79. นายนพรัตน จันทะอินทร  นายอําเภอฮอด (แทน) 
80. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอําเภอแมวาง (แทน) 
81. นายทวีศักดิ์ หาญยุทธ  นายอําเภอไชยปราการ (แทน) 
82. นายสุรพล บุญมิตร   นายอําเภอเวียงแหง (แทน) 
๘3. นายพลพันธ แชมชอย  นายอําเภอแมออน (แทน) 
๘4. นายณรงคพัชญ นาคทรัพย  นายอําเภอดอยหลอ (แทน) 
๘5. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ 
๘6. นางสาวอัญญารัตน บุญทัศน   จาจังหวัดเชียงใหม (แทน)  
๘7. นายวิโรจน  ดวงสุวรรณ  ผูชวยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
88. นายพิทักษ ริยะนา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
๘9. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
90. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
91. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
๙2. นางวริญญา ธรรมปญญา สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
๙3. พ.ต.ท.สมเด็จ กันต ี สว./ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม 
๙4. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม 
95. นายณัฐพล ตันติอนุพงศ สพส.       
96. นายภาณุมาศ ตันโต MCOT      
97. นางสาวปทมาภรณ วรรณวงค นักศึกษาฝกงาน 
98. นางสาวรัชฎาพร เขื่อนเพชร นักศึกษาฝกงาน 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 

ประธาน   นายมงคล สุกใส รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  เปนประธานในที่ประชุม เปดประชุมคณะกรรมการ                
ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 1/๒๕๕9 และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ 1.1 เรือ่งที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  

ประธาน   ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม มอบหมายใหรองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
รับผิดชอบงานยาเสพติดเปนประธาน 

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปราม          
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม  ครั้งท่ี 12/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558   
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ฝายเลขานุการ  ศอ.ปส.จ.ชม. จัดสงไฟลเอกสารผานระบบสารสนเทศใหหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ          
1.รับรอง 2.ไมรับรอง 3.แกไข ขณะนี้ไดรับแจงการรับรองรายงานการประชุมจากสวนราชการ 26 แหง และ
ขอแกไขจํานวน 1 แหง จากสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. 

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2558   

ระเบียบวาระที่ ๓   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว  
    คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม 
    ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ไดมีคําสั่งที่ 
1/2559 ลงวันที่ 25 มกราคม 2559  แตงตั้งคณะอนุกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  
    - ดานการปองกันยาเสพติด มี รอง ผวจ.ชม. (คม.) เปนประธานอนุกรรมการ 
ปองกันจังหวัด , รอง ผอ.สพป.ชม. เขต 1 (ยาเสพติด) และ รอง ผอ.สพม. เขต 34 (ยาเสพติด)                        
เปนอนุกรรมการและเลขานุการรวม  
     - ดานการบําบัดรักษายาเสพติด มี นพ.สสจ.ชม. เปนประธานอนุกรรมการ 
ผช.นพ.สสจ. และ รอง ผอ.ปคปจ. (วิชาการ) เปนอนุกรรมการและเลขานุการรวม 
     - ดานการปราบปรามยาเสพติด มี ผบก.ภ.จว. เปนประธานอนุกรรมการ 
ผกก .อก .ภ .จว ., ห ัวหน าฝ ายย ุทธการ  กกล .ผาเม ือ ง และห ัวหน าฝ ายข าวกรอง กกล .ผาเม ือ ง                      
เปนอนุกรรมการและเลขานุการรวม 
     - ด านการบริหารจัดการ ม ี ปจ.ชม. เป นประธาน ปองกันจังหวัด  เป น
อนุกรรมการและเลขานุการรวม และ จนท.ศอ.ปส.จ.ชม. (ยาเสพติด) และ จพง.ตร. ศอ.ปส.ภ.จว.ชม. 
(ยาเสพติด) เปนอนุกรรมการและผูชวยเลขานุการรวม  

ประธาน  ให ทั ้ง  4  คณ ะดํา เน ินการประช ุมย อยก อนการประช ุม  ศอ .ปส .จ ังห ว ัด                    
เพื่อสรุปผลการดําเนินงาน พรอมทั้งปญหา อุปสรรค ในการทํางานของแตละดาน แลวนํามารายงาน             
ในการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จังหวัด รวมทั้งใหเรงรัดการดําเนินงาน ความกาวหนาของแตละดาน 
พรอมทั้งการเบิกจายงบประมาณ  

ระเบียบวาระที ่4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1   สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5/กกล.ผาเมือง/
สพส.) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประจําเดือนมกราคม 
2559 ระยะนี้เปนหวงนี้เปนหวงที่พื้นที่ปลูกฝนของประเทศพมาใหผลผลิต จึงทําใหดําเนินการจับกุมเฮโรอีน
ไดประมาณ 10-11 กก. สวนใหญจะสงไปยังประเทศที่ 3 ลําเลียงผานประเทศไทย ซึ่ง จ.เชียงใหม ก็อยูใน
เสนทางลําเลียง สําหรับสัญลักษณที่ประทับบนยาเสพติดที่ตรวจพบ สวนใหญจะเปน WY และรูปแอปเปล           
ซึ่งสัญลักษณรูปแอปเปลจะมีความบริสุทธิ์และปริมาณความเขมขนสูง วิธีการลําเลียงยังซุกซอนในคน                 
และรถยนต แตชวงเดือนที่ผานมาพบการลําเลียงที่แตกตางออกไป โดยการใชรถยกบรรทุกรถเสียซึ่งจะซุกซอน           
ยาเสพติดไวในรถคันที่เสีย 
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การจับกุมคดีสําคัญหวง ธ.ค. 2558 
วันที่ 10 มกราคม 2559  ตํารวจ ชปส.ภ.จว.เชียงใหม และสภ.พราว จว.เชียงใหม  จับกุมและตรวจ

ยึดของกลางยาบา 10,040 เม็ด ผูตองหา 2 คน 1. นายกฤชพล/โอบาก บุญสง อายุ 34 ป บานเลขที่ 113 
ม.2 ต.เขื่อนผาก อ.พราว  ชม. 2.นายเอกพงษ/เอก คํารินทร อายุ 38 ป บานเลขที่  46/8 ถ.ศิริธร                  
ต.ชางเผือก อ.เมือง ชม. สถานที่จับกุม : บานพักตนน้ํารีสอรท อ.พราว/ต.หนองหาร อ.สันทราย จว.เชียงใหม 
ประกอบกับหอพัก ต.แมแฝกใหม อ.สันทราย จว.เชียงใหม 

วันที่ ๑๑ ม.ค. ๕๙ ตร.บช.ปส. ไดนํากําลังรวมกันทําการลอซื้อยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) 
กระทอมบานสวน ม.๙ บานทับเดื่อ ซอย ๙ ต.อินทขิล อ.แมแตง จว.ช.ม. ผลการปฏิบัติสามารถตรวจยึดยาบา
สีสม ประทับตรา ๙๙๙  จํานวน ๓๐๐ มัด เปน จํานวน ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด นอกจากนี้ยังจับกุมตัวผูรวมขบวนการ
เปนชาวเขาเผามูเซอ ไดอีก ๔ คน 

วันที่ 12 มกราคม 2559 กพ.รอย ตชด.334 รวมกับ ตร.สภ.ไชยปราการ จับกุมผูตองหา จํานวน  
2 คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท 1 Methamphetamine จํานวนประมาณ 100,000 เม็ด 
บริเวณเสนทางหลวงหมายเลข 107 เขตบานอาย ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ผูตองหานําของ
กลางออกจากบานนามะอ้ืน ต.แมสาว โดยใช รถจักรยานยนตเปนพาหนะ 

วันที่ 14 ม.ค.59 ฉก.ม.4 รวมกับ จนท.ตํารวจ สภ.เชียงดาว ตั้งดานตรวจถาวร บานแกงปนเตา               
ต.แมนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. ตรวจพบผูตองหา 2 คน ชื่อนายวินัย ชูมือกู บานเลขที่ 111ม.16 ต.เชียงดาว  
อ.เชียงดาวฯ และ น.ส.ณัฐริกา เชอะมือ บานเลขที่ 67 ม.23 ต.ตับเตา อ.เทิง จว.ช.ร. พรอมของกลางยาเสพติด 
ประเภท 1 (ยาบา) จํานวน 10 มัดใหญ และรถเกงวีออสสีขาว ทะเบียน กม.6564 เชียงราย  

สรุปสถานการณและแนวโนม 
1. หวงนี้เปนชวงฤดูกรีดฝน มีวัตถุดิบเขาโรงงาน ทําใหมีปริมาณเฮโรอีนออกสูตลาดจํานวนมาก  และ

ยังมีการลําเลียงเฮโรอีนผานประเทศไทยตอไปประเทศที่ 3 เชียงใหมเปนทางผานเนื่องจากโรงงานผลิตอยูตรง
ขามเชียงใหมและแมฮองสอน 

2. การลําเลียงยาเสพติดผานทางลําน้ําโขงลดลง แตมีการลําเลียงผานเชียงใหม เชียงรายเพิ่มข้ึน 
3. การลําเลียง ชาวเขาเผามงจะมีการลําเลียงหลังปใหมมง ตรวจเขมข้ึน 
4. ราคายาเสพติดในพื้นที่ลดลง เนื่องจากมีการผลิตไมจํากัด การซื้อมีขอจํากัดมากคนติดตอซ้ือขาย

ลดลง (มีการประกันและการสกัดกั้นเขมขึ้น) จึงจูงใจเพ่ือซ้ือเพ่ิมขึ้น 
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม 
1. การนําเขายาเสพติด อ. เชียงดาว /อ. ไชยปราการ ลําเลียงใชเสนทางรอง 
2. พื้นที่พักยาเสพติดตอนใน อ.แมแตง อ.สันทราย อ.พราว 

ประธาน  พื้นที่ อ.พราว แมแตง สันทราย จะมีการจับกุมไดเพิ่มขึ้น ใหทุกสวนราชการเฝาระวัง ยิ่งชวง
หลังเทศกาลปใหมมงตองเฝาระวังเปนพเิศษ 

ผูแทน กกล.ผาเมือง  รายงานสถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติดหวงเดือนมกราคม 2559  
   สถานการณภายนอกประเทศ 
    - เมื่อ ๑๓ ม.ค.๒๕๕๙, ๐๔๑๕ ทมม. (ไมทราบหนวย) ม.เชียงราบ สมม. ไดทําการตั้ง              
จุดตรวจ/จุดสกัดกั้น บริเวณเสนทาง บ.น้ําไก - เชียงราบ สมม. ตรวจพบ รยบ.ปคอัพ ขับผานบริเวณจุดตรวจ 
ซึ่งมีชาย (ไมทราบชื่อ) จํานวน ๒ คน นั่งมาในรถคันดังกลาว จนท.ไดสงสัญญาณใหรถหยุดเพื่อทําการตรวจคน  
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แตชายทั้งสองคนไดจอดรถแลววิ่งหลบหนีไป ผลการตรวจคนภายในรถพบคาเฟอีน ซึ่งเปนสารตั้งตนผลิต          
ยาเสพติด บรรจุอยูภายในกระสอบปุย จํานวน ๑๙ ถุง รวมน้ําหนักทั้งสิ้นประมาณ ๔๗๕ กก. และตอมา             
เมื่อเวลา ๐๔๓๐ ตรวจพบรถยนตตองสงสัย ยี่หอมิตซูบิชิ รุนปาเจโร ขับผานบริเวณจุดตรวจ ซึ่งมีชาย                 
(ไมทราบชื่อ) จํานวน ๓ คน อยูภายในรถคันดังกลาว จึงทําการขอตรวจคน ผลการตรวจคนพบยาเสพติด               
ใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๓๕ มัดๆ ละ ๒,๐๐๐ เม็ด รวมทั้งสิ้นจํานวน ๗๐,๐๐๐ เม็ด จากนั้น จนท.
จึงไดควบคุมตัวผูตองหาพรอมของกลาง เพื่อไปดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป 
   สถานการณการลักลอบลําเลียงเขาสูเขตไทย      
    ในหวง เดือน ม.ค.๕๙ ปรากฏขาวสารการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
ดาน จว.เชียงใหม จํานวน ๕ ครั้ง ไดแก ยาบา จํานวน ประมาณ ๑,๔๐๐,๐๐๐ เม็ด และไอซ น้ําหนักประมาณ ๓ กก.         
   - เมื่อ ๖ ม.ค.๕๙ กลุมขบวนการฯ ไดติดตอซื้อยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน 
๕๐๐,๐๐๐ เม็ด และยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ) จํานวน ๓ กก. จากกลุมขบวนการฯ กลุมวา สมม.  
ดานตรงขาม อ.เชียงดาว จว.ช.ม. และจะลักลอบลําเลียงเขาสูเขตไทย ทางชองทางธรรมชาติระหวาง อ.เชียงดาวฯ 
- อ.ไชยปราการฯ ไปยังแหลงพักบริเวณ บ.ใหมหนองบัว หมู ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการฯ จากนั้นจะ
ลักลอบลําเลียงยาเสพติด จํานวนดังกลาว โดยรถยนต (ไมทราบยี่หอและหมายเลขทะเบียน) ไปตามเสนทาง
หลัก อ.ไชยปราการ - อ.พราว - อ.เมือง จว.ช.ม.  
  - เมื่อ ๑๓ ม.ค.๕๙ กลุมขบวนการฯ ไดนํา รยบ.ปคอัพ มาซุกซอนไวที่ อ.ฝาง จว.ช.ม. เพื่อเตรียม
ลักลอบขามไปยังฝง สมม. บริเวณชองทาง บ.เมืองนะ เพื่อแลกเปลี่ยนกับยาเสพติด (ไมทราบจํานวน) ในหวง
เวลากลางคืน จากนั้นจะลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามาจําหนายในเขตไทยตอไป 
   - เมื่อ ๑๔ ม.ค.๕๙ กลุมขบวนการฯ จะทําการลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
(ยาบา) จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด จากแหลงพักพื้นที่ บ.ปาคี สมม. เขามายังเขตไทยบริเวณชองทางนอแล              
บ.นอแล ต.มอนปน อ.ฝางฯ โดยการเดินเทาไปยังแหลงพักเพื่อรอสงใหกับกลุมขบวนการฯ จว.ช.ร. คาดวาจะ
ดําเนินการลักลอบลําเลียงยาเสพติด ในหวง วนัที่ ๑๓ – ๑๖ ม.ค.๕๙  
  - เมื่อ ๑๕ ม.ค.๕๙ เวลา ๐๖.๐๐ น. กลุมขบวนการรับจางลําเลียงยาเสพติด สมม. ไดลําเลียง
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวนประมาณ ๔๐๐,๐๐๐ เม็ด จากฝง สมม. เขามายังเขตไทยทาง
ชองทางนามะอื้น ต.แมสาว อ.แมอายฯ แลวลักลอบลําเลียงไปยังแหลงพัก บ.นามะอื้น ต.แมสาว อ.แมอายฯ 
เพื่อเตรียมลักลอบลําเลียง เขาสูพื้นที่ตอนใน ระหวางวันที่ ๑๘ – ๒๔ ม.ค. ๕๙  
  - เมื่อ ๑๖ ม.ค. ๕๙, ๐๙๐๐ กลุมขบวนการลักลอบลําเลียงยาเสพติด จํานวน ๕ คน พรอมเป
สะพายหลัง โดยคนนําขบวนลําเลียง มีอาวุธปน ปลย.AK-๔๗ จํานวน ๑ กระบอก คาดวากลุมขบวนการฯ           
จะลักลอบลําเลียงยาเสพติด (ไมทราบชนิดและจํานวน) ดวยการเดินเทาโดยใชเสนทางในภูมิประเทศ จาก
บริเวณถนนติดแนวชายแดนดอยผาหมปก ต.แมสาว อ.แมอายฯ เขามายังพื้นที่โครงการบานเล็กในปาใหญ 
จากนั้นจะลําเลียงดวยรถยนตและรถ จยย. ไปยังบริเวณลานกางเต็นทดอยกิ่วลม ต.แมสาว อ.แมอายฯ –            
บ.หวยมะยม – บ.หวยบอน ต.เวียง อ.ฝาง จว.ช.ม. เพื่อสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในพื้นท่ีตอนในตอไป  

   ในปจจุบันกลุมขบวนการเดิม ไดกลับมาเคลื่อนไหวอีกครั้งหลัก จากลดบทบาทไปตั้งแตป 
๒๕๕๐ โดยมีการรวมมือระหวางกลุมขบวนการในพื้นที่ อ.ปางมะผา, อ.ปาย จว.ม.ส., อ.กัลยาณิวัฒนา, อ.แมแตง, 
อ.เวียงแหง, อ.เชียงดาว จว.ชม. จะใชการทยอยลําเลียงเขาสูพ้ืนที่ตอนในครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ – ๓๐๐,๐๐๐ เม็ด 
โดยอาศัยรอยตอระหวาง ศป.ปส.กกล.นเรศวร กับ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง 

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัด สถานการณความเคลื่อนไหวพื้นที่ภายใน การลําเลียงยังคงใชระบบนายหนา 
มีตัวแทนจําหนาย ชนเผา จีนฮอ มง มูเซอ ขณะนี้มีการพักยาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม เชน เชียงดาว ไชย
ปราการ พราว แมแตง สันทราย สวนใหญเปนยาบา ไอซ เฮโรอีน สถิติการจับกุมที่ผานมา 
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ผลการดําเนินงานการปราบปรามยาเสพติด หวง 1 ต.ค. – 25 ม.ค. 2559  
 

จับกุมผูตองหา 
ขอกลาวหา 

ผลิต จําหนาย เพื่อจําหนาย ครอบครอง เสพ 

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

1,646 1,709 16 4 144 172 284 320 434 445 768 768 
 

ของกลาง      

ยาบา เฮโรอนี ฝน มูลฝน กัญชาแหง สารระเหย เอกซตาซี่ ไอซ 

2,695,108.00 

เม็ด 

2,273.51 

กรัม 

5,737.47 

กรัม 

159.25 

กรัม 
1,659.62 

กรัม 

2 

กระปอง 

0 

กรัม 

34,454.95 

กรัม 

 

ตัวชี้วัด 
  

เปาหมาย ป 2559 ผลการดําเนินงาน ของกลาง 

ศอ.ปส. จ.เชียงใหม เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ   

1. การสกัดกั้นยาเสพติด             

     1.)จุดตรวจ จุดสกัด             

        - ตอนในจุดตรวจหลัก            61 จุด 7 9 70 ยาบา 200,000 เม็ด 

        - ตอนในจุดตรวจรอง ๒๗  79 จุด 14 13 57 ยาบา 2,437เม็ด 

     2.) สกัดก้ันรถโดยสารประจําทาง 1 1 3 ยาบา 3,500 เม็ด 

     3.)สกัดก้ันทางรถไฟสายหลัก  20 จุด 1 0 0 

     4.)พัสดุภัณฑ/ไปรษณีย 22 แหง 1 0 0 

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

(๒) งานปราบปรามยาเสพติด 
     1.) จับกุมคดีรายสําคัญ รอยละ 20         
ของคดีทั้งหมด รอยละ 20 56 444 26.97 ทั้งหมด 1,646 คด ี

     2.) หมายจับคางเกา 87 หมาย 2 9 10.34 

     3.) ดําเนินการกับ จนท.ของรัฐที่เก่ียวของ    ทุกคดี 0 1 
     4.) ยุติบทบาทการคาการแพรระบาดใน
เรือนจํา 48 ครั้ง 4 16 33.33 
     5.) รอยละ ๘๐ ที่ เลขาป.ป.ส.มีคําสั่งอนุมัติ
ใหจับกุมฐานสมคบสนับสนุน ชวยเหลือ ตอง
ไดรับการออกหมายจับโดยศาล        ทุกราย 0 0 
     6.) ดําเนินการดานทรัพยสินทางกฏหมาย   ทุกราย 3 11 27,815,699 บาท 
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ผลการจับกุม 
วันที่  10  มกราคม  2559  เวลาประมาณ  23.00 น. เจาหนาที่ตํารวจชุด  ชปส. ภ.จว.เชียงใหม 

รวมกับเจาพนักงานตํารวจ สภ.พราว จับกุม (1) นายกฤชพล  หรือ โอบาก  บุญสง อายุ 34 ป อยูบานเลขที่ 
113 ม.2 ต.เขื่อนผาก อ.พราว จ.เชียงใหม (2) นายเอกพงษ หรือ เอก คํารินทร  อายุ 38 ป อยูบานเลขที ่
46/8 ถ.ศิริธร ต.ชางเผือก อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม พรอมดวยของกลางยาบา จํานวน 10,040 เม็ด โดย
กลาวหาวา  “รวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนายและจําหนายโดยผิด
กฎหมาย” เหตุเกิดบานพักตนน้ํารีสอรท 264 ม.4 ต.แมแวน อ.พราว จ.เชียงใหม ตอเนื่องกับบริเวณริมถนน
เชียงใหม-พราว  (กม.ที่5 ปากทางเขาปฐมพรแฟนซี่เฮาส) หมู 5 ต.หนองจอม  อ.สันทราย จ.เชียงใหม  
ตอเนื่องกับบริเวณริมถนนเชียงใหม-พราว (กม.6-7 ปากซอยถนนนิคมสหกรณ ซอย1) หมู 5 ต.หนองหาร อ.
สันทราย จ.เชียงใหม 

วันที่ 12  ม.ค.  2559 เวลาประมาณ 12.00 น. เจาหนาที่ตํารวจ สภ. เชียงดาวฯ รวมกันจับกุม 
นายจะสอ  ปูสุ อายุ 28 ป บานเลขที่ 126 หมู 11 ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม พรอมดวยของกลาง         
1.ยาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) จํานวน 10,000 เม็ด 2.โทรศัพทมือถือ ทรู สีเทา หมายเลข                
097 -0473207  3.รถยนต กระบะ อีชูชุ แคป สีแดง ทะเบียน ภ 4257 ชม สถานที่เกิดเหตุบริเวณ
สวนสาธารณะริมทาง บานปงโคง หมูที่ 13 ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม 

วันที่ 12 ม.ค. 59 เวลาประมาณ21.30น. จุดตรวจผาหงส สภ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม รวมจนท.ทหาร 
ฉก.ม.4 และ ตชด.334 จับกุมตัว 1.นายเดน นาฟู อายุ 32 ป บานเลขที่ 73 ม.11 ต.ปงโคง อ.เชียงดาว                
จ.เชียงใหม  2.นายจะรอ ดูแส อายุ 28 ป บานเลขที่ 142 ม.9 ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม  3. นายระวี 
นาฟู อายุ 37 ป บานเลขที่ 81 ม.11 ต.ปงโคง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม พรอมของกลางยาบาประมาณ 
100,000  เม็ด โดยกลาวหาวารวมกัน มียาเสพติดใหโทษประเภท1 (ยาบา) ไวในความครอบครองเพื่อ
จําหนายโดยผิดกฎหมาย ควบคุมตัวสง พงส.สภ.ไชยปราการฯ ดําเนินคดีตามกฎหมาย 

วันที่ 15 ม.ค. 59 เวลาประมาณ 00.30น. ดานตรวจแกงปนเตา สภ.เชียงดาว รวม จนท.ทหาร ฉก.
ม.4  และ ตชด.335  จับกุมตัว 1. นายวินัย  ชูมือ อายุ  28 ป บานเลขที่ 111 ม.16 ต.เชียงดาว อ.เชียง
ดาว จ.เชียงใหม  2.น.ส.ณัฐรกิา  เชอะมือ  อายุ 28 ป บานเลขที่ 67 ม.23 ต.ตับเตา อ.เทิง   จ.เชียงราย 
พรอมของกลางยาบาประมาณ 100,000 เม็ด โดยกลาวหาวารวมกัน มียาเสพติดใหโทษประเภท1 (ยาบา) ไว
ในความครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย 

วันที่ 25 ม.ค. 59 เวลาประมาณ 18.00น. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม พรอม
เจาหนาที่ตํารวจชุด ชปส.ทําการตรวจยึดยาบา จํานวน 200 เม็ด ซุกซอนอยูในตุกตาลูกเทพ ซึ่งกําลังเปนที่
นิยมในหมูผูชื่นชอบในเครื่องรางของขลัง เหตุเกิดโคนเสาศาลาที่พักผูโดยสารลานจอดรถทาอากาศยาน
เชียงใหม 

วันที่ 23 ม.ค. บช.ภ.1 พล.ต.ท.ชัยวัฒน เกตุวรชัย ผบช.ภ.1 พล.ต.ท.ธนิตศักดิ์ ธีระสวัสดิ์ ผบช.ภ.5 
พล.ต.ต.เมธี กุศลสราง รอง ผบช.ภ.1 พล.ต.ต.จารึก ลิ่มสุวรรณ ผบก.สส.ภ.5 รวมกันแถลงจับกุมนายวุฒิชัย 
ออนตาจันทร อายุ 25 ป พรอมของกลางเฮโรอีน 60 แทง น้ําหนัก 21 ก.ก. มูลคา 50 ลานบาท รถยนต          
โตโยตา ฟอรจูนเนอร สีดํา ทะเบียน 4 กญ 3421 กทม. มือถือ 2 เครื่อง โดยสามารถจับกุมไดบริเวณลาน
จอดรถหางสรรพสินคาชื่อดังแหงหนึ่ง ยานรังสิต จ.ปทุมธานี สืบเนื่องจากเจาหนาที่ บช.ภ.1 ไดรับการประสาน
จากเจาหนาที่ บช.ภ.5 วาจะมีการลําเลียงยาเสพติดล็อตใหญจากทางภาคเหนือมาในพื้นที่ภาคกลาง ซึ่งทราบ
วาเปนของเครือขายกลุมมูเซอ มีตนทางมาจาก อ.แมแตง จ.เชียงใหม โดยจะนัดรับมอบยาเสพติดกันที่
หางสรรพสินคาดังกลาว ในชวงเย็นวันที่ 22 ม.ค. จากนั้นเจาหนาที่จึงนํากําลังเขาซุมโปง กระทั่งพบนายวุฒิชัย
ปรากฏตัวมารับยาเสพติด จึงแสดงตัวจับกุมพรอมของกลางดังกลาว  
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ผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม  1.สําหรับเรื่องการสกัดกั้น การตั้งดานยังคงมีผลการ
ปฏิบัติอยางตอเนื่อง ไดมีนโยบายนํากําลังตํารวจที่มาใหมไปประจําดานเพื่อเพิ่มความเขมแข็งประจําดาน             
2.กรณีจํากุมเฮโรอีน 21 ก.ก. ทราบวาเปนการสั่งซื้อจากเรือนจํา เปาหมายจะสงไปทาง จ.ปทุมธานี จ.ชลบุรี 
และ จ.ระยอง 

ประธาน  สําหรับ จ.เชียงใหม สวนหนึ่งก็เปนพื้นที่เปาหมายการคาขาย รายยอย ซึ่งไมมากเทากับเปน
ทางผาน แตอยางไรก็ตามเราถูกมองวา จ.เชียงใหม เปนตนทางในการสงยาเสพติด สงไปทาง 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ภาคตะวันออก ซึ่งเปนนิคมอุตสาหกรรมและแหลงทองเที่ยว  

ผูแทน สถาบันการสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ การปลูกฝ นป  2558/2559    
(ขอมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2559)   

สถานการณพื้นที่ปลูกฝนของประเทศไทย ระหวางหวงการสํารวจ ประจําป 2558/59 พื้นที่
ศักยภาพในการปลูกฝน ความสูง 800 เมตรจากระดับน้ําทะเลจํานวน 12 ลานไร 76 HL 12 จังหวัด  

1. เชียงใหม         2. แมฮองสอน      3. เชียงราย         4. ลําปาง            
5. นาน               6. พะเยา  7. แพร   8. ตาก 
9. กําแพงเพชร  10. เพชรบูรณ  11. พิษณุโลก  12. เลย 
วิธีการสํารวจ (หวงสํารวจ 3 ส.ค. 58 – มิ.ย. 59)ทางอากาศ ภาคพื้นดิน ภาพถายจากดาวเทียม 

ภาพถายจากอากาศ 
จากการสํารวจ ของ สพส. ตั้งแต ส.ค.58 ถึง ม.ค.59 พบพื้นที่ปลูกฝน จํานวน 2,544 แปลง 

1,838.29 ไร  (93% ของปที่แลว)  

1,817 1,735 

2,573 2,568 
2,303 

2,544 

1,355.46 1,303.67 
1,659.02 

2,049.78 1,981.69 1,838.29 

0.75 0.75 0.64 0.80 0.86 0.72

ปี 2553/54 ปี 2554/55 ปี 2555/56 ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59

กราฟแสดง พื�นที�ปลูกฝิ� น ระดบัประเทศ 

ยอ้นหลงั 6 ปี (ต ั�งแต่ปี 2553 ถึง 2559)

จาํนวน แปลง จาํนวน ไร่ ค่าเฉลี�ย ไร่/แปลง

 
อําเภอท่ีมีพ้ืนที่ปลูกฝน 5 อันดับสูงสุด (รอยละของพื้นที่ปลูกท้ังหมด)  

1. อ.อมกอย จ.เชียงใหม   1,136 แปลง  699.11 ไร (รอยละ 30) 
2. อ.แมระมาด จ.ตาก   433 แปลง  339.42 ไร (รอยละ 18) 
3. อ.ทาสองยาง จ.ตาก        285 แปลง  258.19 ไร (รอยละ 14)  



-10- 
 

4. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม  127 แปลง    97.44 ไร (รอยละ 5) 
5. อ.แมแตง จ.เชียงใหม     93 แปลง    97.23 ไร (รอยละ 5) 
สถานการณพื้นที่ปลูกฝนในจังหวัดเชียงใหม ระหวางหวงการสํารวจ ประจําป 2558/59 จากผลการ

สํารวจ ป 58/89 จ.เชียงใหม พบพ้ืนที่ปลูกฝน จํานวน 1,576 แปลง 1,039.59 ไร (87% ของปที่แลว)  

1,393 1,293 

2,006 
2,216 

1,500 1,576 

952.63 951.54 
1,300.20 

1,717.06 
1,196.90 1,039.59 

0.68 0.74 0.65 0.77 0.80 0.66

ปี 2553/54 ปี 2554/55 ปี 2555/56 ปี 2556/57 ปี 2557/58 ปี 2558/59

กราฟแสดง พื�นที�ปลูกฝิ� น จงัหวดัเชียงใหม่ 
ยอ้นหลงั 6 ปี (ตั�งแต่ปี 2553 ถึง 2559)

จาํนวน แปลง จาํนวน ไร่ ค่าเฉลี�ย ไร่/แปลง

 
จําแนกตามรายอําเภอ  
 

อําเภอ ป 57/58 ป 58/59 +เพิ่ม/-ลด  

(ไร) แปลง ไร แปลง ไร 

1. อมกอย  1,260  972.19  1,136  699.11  -273.08  

2. เชียงดาว  59  61.30  127  97.44  +36.14  

3. แมแตง  37  43.59  93  97.23  +53.64  

4. แมแจม  68  34.58  134  56.14  +21.56  

5. เวียงแหง  16  10.92  26  37.60  +26.68  

6. ฝาง  1  1.00  14  22.24  +21.24  

7. ไชยปราการ  46  62.83  21  17.60  -45.23  

8. พราว  13  10.49  11  11.82  +1.33  

9. สะเมิง  0  0.00  1  0.43  +0.43  

รวม 1,500  1,196.90  1,576  1,039.59  -157.31  
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วิเคราะหสาเหตุการปลูกฝนในพื้นที่ จ.เชียงใหม 
พื้นที ่ - ลักษณะภูมิประเทศเอ้ืออํานวย 

- มีความหางไกล และทุรกันดาร (การเขาถึงบริการ)  
คน - ความยากจน/ความตองการเทคโนโลยีสมัยใหม 

   - ผูเสพ/ผูติด ยังคงมีจํานวนมาก 
- มกีลุมนายทุน ผูคา ผูปลูก และเครือขาย ในพื้นท่ี  

ตัวยา (ฝน) - ราคาสูง เปนแรงจูงใจในการปลูก 
- มีสรรพคุณทางยา/และใชในความบันเทิง  

มติท่ีประชุม  รับทราบ ใหทุกหนวยที่เกี่ยวของใชประโยชน 

ระเบียบวาระที่ 4.2   ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ระเบียบวาระที่ 4.2.1 ดานการปองกัน (Potential Demand) (สพป.ชม. เขต 1/ทปค.จ.ชม.) 

ผูแทน สพป.ชม.  มีการดําเนินการในสวนของเด็กและเยาวชนในสถานศึกษากลุมปฐมวัย และ                
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กยังไมมีการดําเนินการ เพราะยังไมไดรับงบประมาณในการดําเนินการ ในสวนเด็กใน
สถานศึกษา ประถมศึกษา ดําเนินการ 356 แหง รอยละ 50.75 ขยายโอกาสมัธยม ดําเนินการ 191 แหง 
รอยละ 64  

มติท่ีประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.2  ดานการบําบัดรักษา (Demand) (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด) 

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

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามระบบ 
แผนงาน เปาหมาย ผลงานเดือนนี ้ ผลสะสม รอยละ 

1. สมัครใจ     
     - สถานบําบัด 4,408 110 746 16.92 
     - คายปรับเปลี่ยนฯ 1,176 60 143 12.16 
2. บังคับบําบัด 1,969 83 449 22.80 
3. ตองโทษ     
     - กรมราชทัณฑ 310 150 150 50 
     - กรมพินิจฯ 365 14 14 3.84 

จํานวนผูเขารับการบําบัดแยกตามประวัติการบําบัด  
 

แผนงาน เคยบําบัด ไมเคยบําบัด รวม 
สมัครใจ 470 276 746 

บังคับบําบัด 195 254 449 
ตองโทษ 10 4 14 

รวม 675 534 1,209 
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การติดตามผลการบําบัดรักษาขอมูลยอนหลัง 1 ป  (26 ต.ค. 2557 -  25 มกราคม 2558) 
 

ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพ รอยละ 
รอยละของผูปวยยาเสพติดที่ไดรับการติดตามตามเกณฑที่กําหนดและเลิกไดหยุดได 83.87 
 

จํานวนผูที่ไดรับการติดตาม  1,252 คน 
ไมตองการฝกอาชีพ 1,151 คน 
ตองการฝกอาชีพ 101 ราย 

   - ไดรับการฝกอาชีพแลว  92 ราย (รอยละ 91.1)  
- ยังไมไดรับการฝกอาชีพ   9 ราย (รอยละ 8.9) 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply) (กกล.ผาเมือง/ภ.จว.ชม.)  

ประธาน  เรื่องการปดลอมตรวจคนอยากใหทาง กกล.ผาเมือง ในพื้นที่อําเภอชายแดน ดําเนินการดวย 
โดยรวมกับทาง สภ. และฝายปกครอง โดยเฉพาะพื้นที่เปาหมาย  

ระเบียบวาระที ่4.4  ดานบริหารจัดการ (สํานักงาน ศอ.ปส.จ.ชม.) 

ฝายเลขานุการ  1) ผลการเบิกจายงบประมาณ เดือนกุมภาพันธ 2559 
รายงานผลการเบิกจายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา    

ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําปงบประมาณ 2559 ขอมูล ณ ขอมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2559ไดรับ
การจัดสรรทั้งสิ้น 4,774,700 บาท (ทั้งป) (สี่ลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดรอยบาทถวน) ไดรับจัดสรร 
2,823,500 บาท (6 เดือนแรก) (สองลานแปดแสนสองหมื่นสามพันหารอยบาทถวน) เบิกจายแลว 
1,043,839 บาท  คิดเปนรอยละ 36.96 แยกเปน 
 งบ ป.ป.ส. 

1) งบประมาณดานการปราบปรามฯ จํานวน 937,500 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน
ตามแผนปราบปรามยาเสพติด รหัสงบประมาณ 1500217002702001 รหัสแหลงของเงิน 5911500  
มีการเบิกจายแลว  270,000  บาท  คิดเปน 28.80% 

2) งบประมาณดานการปองกันฯ จํานวน 200,000 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน               
ตามแผนบริหารจัดการ รหัสงบประมาณ 1500217002702002 รหัสแหลงของเงิน 5911500 มีการ
เบิกจายแลว 120,000 บาท  คิดเปน 60% (ศอ.ปส.จ.ชม) 

3) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ  เพื่อเปนคาใชจายในการ จัดทําคายศูนยขวัญแผนดิน         
จํานวน 1,300,000 บาท รหัสงบประมาณ 1500217002702008 รหัสแหลงของเงิน 5911500            
มีการเบิกจายแลว 653,839  บาท  คิดเปน 50.29% 

4) งบประมาณดานการบําบัดรักษาฯ เพื่อเปนคาใชจายในการติดตามผูผานการบําบัดรักษา               
จํานวน 386,000 บาท รหัสงบประมาณ 1500217002702012 รหัสแหลงของเงิน 5911500                    
มีการเบิกจายแลว 0 บาท  คิดเปน 0% (ศป.ปส.อ.) 

ประธาน   ผลการดําเนินการในเดือนหนาอยากใหดําเนินการทุกดานไดรอยละ 35 สําหรับเรื่อง
งบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาสแรกตองไดรอยละ 30  และเมื่อครบ 6 เดือน ตองเบิกจายไดรอยละ 52 
เพราะฉะนั้นหนวยที่ไดรับงบประมาณใหเรงรัดการเบิกจายใหเปนไปตามเปาหมาย 
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   2) การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกลไกในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของหมูบาน/ชุมชน  
   ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ไดกําหนดจัด
อบรมเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของกลไกในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของหมูบาน/ชุมชน 
ระหวางวันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2559 ณ โรงแรมฮอลิเดยการเดนท แอนด รีสอรทเชียงใหม อําเภอเมือง
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2559  ผูเขารับการอบรมฯ ประกอบดวย เจาหนาที่ผูปฏิบัติจากศูนย
ปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอทุกอําเภอ ๆ ละ 5 คน ไดแก ปลัดอําเภอ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบงานยาเสพติด พัฒนาการอําเภอ สาธารณสุขอําเภอ และเจาหนาที่ตํารวจจากสถานีตํารวจภูธร 
รวมทั้งสวนราชการระดับจังหวัดที่เก่ียวของ  รวมจํานวน 150 คน   

ปลัดจังหวัดเชียงใหม ใหทาง ศป.ปส.อ. และหนวยงาน มอบหมายผูที่รับผิดชอบโดยตรงเขารวมประชุม 
และทาน ผวจ. ไดมีนโยบายใหทุกอําเภอให  X-ray ประชาคมหมูบานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม ใหเสร็จสิ้น
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2559  

   3) การพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดาน          
ยาเสพติด ประจําป 2557 และประจําป 2558  
   ศอ.ปส.มท. แจงผลการจัดสรรโควตาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป ๒๕๕7 จํานวน 114 อัตรา จัดสรรให กระทรวงมหาดไทย ๕1 อัตรา, 
กระทรวงศึกษาธิการ 7 อัตรา, กระทรวงสาธารณสุข 11 อัตรา, กระทรวงยุติธรรม 2 อัตรา, สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
34 อัตรา  และอื่นๆ 9 อัตรา  จําแนกเปน ผูปฏิบัติงานโดยตรง 91 อัตรา และผูปฏิบัติงานเกื้อกูล ๒๓ อัตรา
และโควตาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ประจําป ๒๕๕8 จํานวน 116 อัตรา จัดสรรให กระทรวงมหาดไทย 
๕1 อัตรา, กระทรวงศึกษาธิการ 7 อัตรา, กระทรวงสาธารณสุข 13 อัตรา, กระทรวงยุติธรรม 2 อัตรา, สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ 34 อัตรา  และอื่นๆ 9 อัตรา จําแนกเปน ผูปฏิบัติงานโดยตรง 92 อัตรา และผูปฏิบัติงาน
เกื้อกูล ๒4 อัตรา   โดยใหจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด ประจําป ๒๕๕7 และประจําป 2558 เพื่อดําเนินการคัดเลือกเจาหนาที่ ผูมีคุณสมบัติ
ตามหลักเกณฑ วิธีการปฏิบัติ และแนวทางฯ ที่กําหนดอยางเครงครัด  และจัดสงบัญชีรายชื่อผูไดรับบําเหน็จ
ความชอบฯ ให ศอ.ปส.มท. และ สํานักงาน ป.ป.ส. ทราบภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ 2559 
 หลักเกณฑฯ วิธีการปฏิบัติ โดยสังเขป 
 1. ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด หมายถึง ขาราชการพลเรือน พนักงานของรัฐ ขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ขาราชการตํารวจ ขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัย ขาราชการธุรการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายอัยการ และลูกจางประจํา ทั้งนี้ ไมรวมถึงพนักงานราชการ โดยผูปฏิบัติงาน
ดานยาเสพติดเปนผูปฏิบัติงานทั้งในดานการปองกัน ปราบปราม บําบัดรักษา อํานวยการ หรือสนับสนุนการ
ดําเนินงานยาเสพติดอื่น ๆ และใหหมายความรวมถึงขาราชการและลูกจางประจําขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่ปฏิบัติงานดานยาเสพติดดวย โดยแบงเปน 
  1.1) เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดโดยตรง โดยปฏิบัติหนาที่ในหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานยาเสพติด หรือมีสวนเกี่ยวของกับการแกไขปญหายาเสพติดโดยตรง หรือเปนผูที่ไดรับคําสั่งมอบหมายให
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับการแกไขปญหายาเสพติด 
  1.2) เจาหนาที่ที่ไมไดมีภารกิจงานดานยาเสพติดโดยตรง แตมีภารกิจที่เกื้อกูลหรือสนับสนุน
ตอการแกไขปญหายาเสพติดใหประสบผลสําเร็จเปนที่ประจักษ หรือไดรับมอบหมายใหดําเนินงานดานยาเสพ
ติดเพิ่มเติมจากภารกิจปกติ  
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 2. หลักเกณฑวิธีการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ  
  2.1 ขาราชการพลเรือนสามัญที่ไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ใหไดรับเงินเดือนเพ่ิม
จากการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติ อีกรอยละ 1 ของฐานในการคํานวณเพื่อเลื่อนเงินเดือนในแตละครึ่งป ทั้งนี้ 
เมื่อรวมการเลื่อนเงินเดือนกรณีปกติกับการเลื่อนกรณีพิเศษแลว อัตราการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการพล
เรือนสามัญผูนั้นจะตองไมเกินรอยละ 6 ของฐานในการคํานวณ  
  2.2 ขาราชการที่ยังคงใชระบบขั้นเงินเดือนที่ไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ใหเลื่อน
เงินเดือนกรณีพิเศษเพ่ิมเติมจากที่ไดเลื่อนในกรณีปกติไปแลว เมื่อรวมแลวใหได 2 ขั้น  
  ทั้งนี้ กรณีผูที่เงินเดือนเต็มขั้น ใหไดรับคาตอบแทนเปนไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนด 
  2.3 สําหรับผูที่ไปชวยราชการดานยาเสพติดอยูที่สวนราชการใด ใหสวนราชการนั้นเปนผู
พิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษที่ไดรับ กรณีที่มีการชวยราชการดานยาเสพติดหลายสวนราชการ  ใหสวนราชการที่
เจาหนาที่นั้นปฏิบัติหนาที่นานที่สุดเปนผูพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษที่ไดรับ 
  2.4 การเลื่อนเงินเดือนใหระบุใหคําสั่งดวยวา “เลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษใหแกผูปฏิบัติงานดาน
ยาเสพติด” สําหรับงบประมาณที่ใชในการเลื่อนเงินเดือน ใหใชจายจากงบประมาณรายจายประจําปของสวน
ราชการตนสังกัดในโอกาสแรกกอน หากไมสามารถดําเนินการไดใหเบิกจายจากงบกลาง รายการเลื่อนเงินเดือน
และเงินปรับวุฒิขาราชการในลําดับตอไปตามความเห็นของสํานักงบประมาณ 
 3. คุณสมบัติของผูไดรับบําเหน็จความชอบประจําปกรณีพิเศษ 
  3.1 เปนผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดนเปนที่ประจักษตามขอใดขอหนึ่ง ดังนี้ 
   1) รับผิดชอบดานการปราบปราม/สกัดกั้น/ความรวมมือระหวางประเทศ  
   2) รับผิดชอบดานการบําบัดรักษา  
   3) รับผิดชอบดานการปองกัน 
   4) รับผิดชอบดานการบริหารจัดการ  
            3.2 เปนผูปฏิบัติงานดานยาเสพติด โดยมีคําสั่งรองรับการทํางาน หรือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย 
หรือผูบังคับบัญชามอบหมายใหปฏิบัติงานดานยาเสพติด หรือมีภารกิจเกื้อกูลสนับสนุนตอการปฏิบัติงานดาน 
ยาเสพติด ไมนอยกวา ๔ เดือน ในแตละรอบการประเมิน  
  3.3 ตองไมถูกลงโทษทางวินัยที่หนักกวาโทษภาคทัณฑ หรือไมถูกศาลพิพากษาในคดีอาญา
ใหลงโทษในความผิดที่เก่ียวกับการปฏิบัติราชการ หรือความผิดที่ทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาที่
ราชการของตน ซึ่งมิไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
      3.4 ตองไมไดรับการเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ (ทุกประเภท) ติดตอกันเกินกวา ๒ ป  

3.5 ในปที่เสนอขอรับบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษ ตองไมลาหรือมาทํางานสายตามที่ตนสังกัด
กําหนด 

3.6 กรณีขอมูลที่ใหไวตามแบบประเมินไมเปนความจริง  เจาของประวัติมีความผิดวินัยฐาน
รายงานเท็จตอผูบังคับบัญชา และจะถูกตัดสิทธิไมใหเสนอชื่อขอรับบําเหน็จพิเศษเปนเวลา 5 ป  

ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน           
ดานยาเสพติด ประจําป ๒๕๕7 และประจําป 2558  จังหวัดเชียงใหม กําหนดประชุมพิจารณาคัดเลือกและ
ตรวจสอบคุณสมบัติเจาหนาที่ผูสมควรไดรับบําเหน็จความชอบเปนกรณีพิเศษ ในวันศุกรที่ 12 กุมภาพันธ 2559 
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมที่ทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม ชั้น 2 อาคารอํานวยการกลาง ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม 
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จึงขอใหแตละกระทรวงที่ไดรับการจัดสรรโควตา ประสานการดําเนินการรวมกันเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกเจาหนาที่ผูสมควรไดรับบําเหน็จความชอบฯ ใหไดขอยุติและนําเขาสูการพิจารณาของคณะกรรมการ
พิจารณาบําเหน็จความชอบกรณีพิเศษใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานดานยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม ประจําป ๒๕๕7 
และประจําป 2558 ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2559 

  4) ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนําตัว          
ผูตองสงสัยเขารับการบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู และการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู (ฉบับที่ 3)  
พ.ศ. 2558 
  คณะรักษาความสงบแหงชาติได  ไดมีประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 
108/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง การปฏิบัติตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด เพื่อเขาสูการบําบัดฟนฟู และการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู กําหนดใหการนําตัวผูตองสงสัยเขารับ
การบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู และการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ประกาศกําหนด 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดจัดทําประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนําตัวผูตองสงสัยเขารับการบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู
และการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 กําหนดแนวทางการนําผูเสพ ผูติดยาเสพติด
เขาสูการบําบัดฟนฟู ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 108/2557ฯ เพิ่มเติม ในสวนของการ
ตรวจปสสาวะผูตองสงสัย การสงมอบ รับมอบ สิ่งของตองสงสัยวาเปนยาเสพติดระหวางหนวยสงตรวจ สถานที่ตรวจ
พิสูจน ศูนยเพื่อการคัดกรอง ตลอดจนการปรับปรุง แกไข แบบบันทึกผลที่เกี่ยวของ ซึ่ง ศอ.ปส.จ.ชม. ไดแจง
รายละเอียดใหหนวยงานที่เก่ียวของทราบและถือปฏิบัติรวมกันแลว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องเพื่อพิจารณา 
      เรงรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ประจําปงบประมาณ 2559 
 ความมุงหมาย   เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาขับเคลื่อนแผนงานโครงการกิจกรรม และ การใชจาย
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2559 
 ขอมูลประกอบการพิจารณา 
 1. ศอ.ปส.จ. เชียงใหม กําหนดเปาหมายและการรายงานผล การดําเนินงาน และการใชจายงบประมาณ 
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2559 ใหหนวยงานเจาภาพหลัก และ
หนวยงานรวมปฏิบัติในแตละดานขับเคลื่อนปฏิบัติการ และการรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานตอ
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ. ทุกระยะ 
 2. ผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณ (ขอมูล ณ วันที่ 27 ม.ค. 2559) 
     - ดานการปองกัน : มีสัดสวนความกาวหนาการดําเนินงานอยูระหวางรอยละ 12-70 โดยมี
หลายกิจกรรมที่มีผลการดําเนินงาน ต่ํากวารอยละ 10 บางกิจกรรมยังไมมีผลการดําเนินการ เชน การสราง
ภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนกลุมปฐม-ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก, เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา เนื่องจากหนวย
ดําเนินงานในระดับพื้นที่ยังไมไดรับจัดสรรงบประมาณจากสวนกลาง 
     - ดานการบําบัดรักษาฯ : มีสัดสวนความกาวหนาการดําเนินงานอยูระหวางรอยละ 12-22 
บางกิจกรรม เชน การติดตาม ชวยเหลือผูผานการของการบําบัดฯ ศูนยขวัญแผนดิน, ระบบตองโทษยังไมสามารถ
ประมวลผลจากระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของได 
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     - ดานการปราบปราบยาเสพติด : การสกัดกั้นชายแดน และปราบปรามยาเสพติด มีผลการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง ตัวชี้วัดสถานการณยาเสพติด ประเด็นการจับกุมคดีรายสําคัญ รอยละ 20 ของคดีที่
จับกุมทั้งหมดเปนไปตามสัดสวนที่กําหนด 
     - ดานการบริหารจัดการ : การเบิกจายงบประมาณ งบ ป.ป.ส. ที่จัดสรรใหจังหวัดมีผลการ
เบิกจายแลว รอยละ 36.96 
 3. ในปงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงบประมาณไดกําหนดมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 1 ก.ย. 2558 
กําหนดเปาหมายการเบิกจายใหเปนไปตามภาพรวมไมนอยกวารอยละ 96 จําแนกเปนรายไตรมาส ไดแก               
ไตรมาสที่ 1 รอยละ 30 ไตรมาสที่ 2 รอยละ 22 ไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 รอยละ 23 
 ขอพิจารณา  การลดปริมาณผูสูการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และนําคนออกจากวงจรการกระทํา
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใหเห็นอยางชัดเจน จนไมสงผลกระทบตอสังคมและประชาชน เปนจุดมุงหมายของ
แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ ป 2559 จึงมีขอเสนอตอการดําเนินงาน ดังนี ้
 1. ใหเรงรัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2559 ของทุก
แผนงาน โครงการ เนนหนักปฏิบัติการในกิจกรรมที่ยังมีสัดสวนผล การดําเนินงานตอเปาหมายต่ํากวา รอยละ 10 
โดยมีเปาหมายความกาวหนาในการดําเนินการเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (31 มี.ค. 2559) รอยละ 50 และเปาหมาย
การใชจายงบประมาณเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 (31 มี.ค. 2559) รอยละ 52 ทั้งนี้ ขอใหหัวหนาสวนราชการ 
หนวยงาน กํากับควบคุมการดําเนินการในแผนงาน โครงการในความรับผิดชอบอยางใกลชิด 
 2. ขอความรวมมือสวนราชการ หนวยงานที่ ไดรับการกําหนดการเขาถึงขอมูลและมีรหัสผาน                    
จากสํานักงาน ป.ป.ส. มอบหมายและกํากับควบคุมใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดานการรายงานผลการดําเนินงาน 
นําเขาขอมูลการดําเนินงานสูระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ สํานักงาน ศอ.ปส.จ.
เชียงใหม จะไดนําขอมูลในวันที่ 20 ของทุกเดือน สรุปรายงานความกาวหนาของการดําเนินการทุกแผนงาน 
โครงการ เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ตอไป 
 3. กรณีมีปญหา ขอขัดของในการทํางานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 
2559 หรือการรายงานผลการดํ าเนิ นงานข างต น ให รายงานต อ ผวจ.ชม./ผอ.ศอ.ปส.จ.เชี ยงใหม                     
เพื่อพิจารณาสั่งการ อํานวยการ ประสานการดําเนินการใหลุลวง 
 ขอเสนอ 
 นําเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณาเห็นชอบ ใหขอสังเกต แนะนําเพิ่มเติม ตอการดําเนินการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม โดยสอดคลองรองรับกับแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา    
ยาเสพติดในภาพรวม และเปาหมายการใชจายงบประมาณประเทศ 

ประธาน   อยากใหแตละหนวยเรงรัดดําเนินการตามเปาหมาย เวนแตยังไมถึงหวงดําเนินการ
ตองสามารถอธิบายไดวาเพราะอะไร  ตามแบบผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 ตามแบบที่ทาง ศอ.ปส.จ.เชียงใหม กําหนด และฝากเรื่องการนําเขาระบบ Nispa 
การนําเขาระบบสําคัญมากขอใหเนนย้ําทั้งของอําเภอและสวนราชการ 

มติท่ีประชุม  เห็นชอบ 

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอ่ืน ๆ  
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ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  โครงการมอบทุนประกอบอาชีพและจัดหางานแกผูผานการบําบัด 
(NEW YEAR NEW LIFE)  ปปส. ภาค 5 สนับสนุนโดยใชเงินอุดหนุนใหกับผูผานการบําบัดที่ขอทุนประกอบ
อาชีพ จํานวน 24 พื้นที่ 13 อําเภอ จํานวน 345,395 บาท โดยสมาคมกํานันผูใหญบานจังหวัดเชียงใหม
เปนผูใหความอนุเคราะหเปนผูของบประมาณ  

ระเบียบวาระที่ 7  นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน  ใหเรงรัดการดําเนินการและการเบิกจายงบประมาณ และสรุปนําเขาที่ประชุม ดานการใช
จายงบประมาณใหสรุปผลเบิกจายสง ศอ.ปส.จ. โดยใชรูปแบบตามแบบรายงานผลการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ปงบประมาณ พ.ศ. 2559  

ปดประชุม   เวลา 17.00 น. 

 

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


