
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          
ครั้งท่ี 11/๒๕๕9 

วันอังคารที่  29 พฤศจิกายน ๒๕๕9  เวลา 13.3๐ น. 
ณ  หองประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  

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

ผูมาประชุม 

1. นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม         ประธานกรรมการ 

2. นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/รองผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน 
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม          กรรมการ 

3. นายมนัส ขันใส   ปลัดจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
4. พ.อ.โรมรัน ชูกาน   รองผูอํานวยการรักษาความมั่นภายในจังหวัดเชียงใหม (ท.)  กรรมการ 
5. พ.ต.อ.มงคล สัมภวะผล  รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม    กรรมการ 
7. พ.อ.สมจริง กอรี ผูบัญชาการศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด   

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
8. นางสาวสุกันยา ใหญวงศ  ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน) กรรมการ 
9. นางทิพาพร ทัศนภักดิ์   ผูอํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
10. พ.อ.นฤทธิ์ ถาวรวงษ   ผูบัญชาการกองกําลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 

11. ร.ต.ศิกษณะ สมวันดี   ผูบังคับการกรมรบพิเศษ ที่ 5 (แทน)    กรรมการ 
12. พ.ต.ท.จิรพงษ คํามี   ผูกํากับการ 2 กองบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3   กรรมการ 
13. พ.ต.ท.ผจญ กุลให   ผูกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน ที่ 33 (แทน)   กรรมการ 
14. พ.ต.ท.ชํานาญ สมศักดิ์  ผูกํากับการกองกํากับการ 5 กองบังคับการฝกพิเศษ   กรรมการ 
15. ร.ต.ท.ศุภกร ปยะกุลไชย  ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองเชียงใหม                      กรรมการ 
16. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
17. นางปานทิพย ศรีรัตน  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
18. นายขจร วงศสวย   แรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
19. นายมณฑล ปริปุญโญ  สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ   
20. นายชินโชติ จักรผัน   พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
21. นางวราภรณ พิณเสนาะ  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม (แทน)      กรรมการ 
22. นายยุทธศาสตร ดานบุญเรือง  ขนสงจังหวัดเชียงใหม (แทน)       กรรมการ 
23. นางอรัญญา วงคดาว    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 1 (แทน) กรรมการ 
24. นางสุพรรณี ทองคํา    ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 4 (แทน) กรรมการ 
25. นายเดช อนากาศ   ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม เขต 6 (แทน) กรรมการ 
26. นางอําไพ จันทรหลาฟา  ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ  
27. นางชฎาภรณ เกตุสม   ผอ.สนง.สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  (แทน) กรรมการ 
28. นางนงลักษณ ไชยรัตน  ผอ.สํานักงานศึกษาธิการ ภาค 15 (ศรภ.1)  (แทน)   กรรมการ 
29. นายฤทธิรงค จันทรมีศิลป  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
30. นายธิตพงษ วงศศรี   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแมโจ (แทน)    กรรมการ 
31. นางสาวอารีรัตน จรลังกา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา (แทน)  กรรมการ 
32. วาที่ ร.ต.วิทวัส แดงสนั่น ผูแทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม    กรรมการ 
33. นายชํานาญ วัฒนานุสิทธิ ์  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 1     กรรมการ 
34. นายไพศาล วัฒถีหัตถกรรม  ผูแทนสรรพากรพื้นที่เชียงใหม 2     กรรมการ 
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35. นายเอกชัย ชมภู ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
36. นายมนตรี กิจการักกาน  ผูอํานวยการทาอากาศยานเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
37. นายเริงศักดิ์ อินทรบาน  ผูแทนดานศุลกากรทาอากาศยานเชียงใหม    กรรมการ 
38. นายภูวเดช มหาวันแจม  ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
39. นายพิชิต จันตะคาด   ผูบัญชาการเรือนจํากลางเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
40. นายถาวร คงมั่น   ผูบัญชาการเรือนจําฝาง (แทน)     กรรมการ 
41. นางชญาณิศา เกษรจําปา  ผูอํานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
42. น.ส.อินทิรา ศรีสมัย   ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
43. นางมณทิรา เมธา   ผูอํานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
44. นายชาลี ติยายน   ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม  กรรมการ 
45. นางสุดารักษ กระจาง  ผูอํานวยการศูนยฝกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม กรรมการ 
46. นางบุษบา บุญศรี    ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 19 เชียงใหม (แทน)  กรรมการ 
47. นางทิพศมัย ทายะรังษ ี  ผูอํานวยการโรงพยาบาล (แทน)     กรรมการ 
48. นางสาวเดือน อินตะ   ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
49. นางสาวมัณฑนา อาษากิจ  ผูอํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทยเชียงใหม (แทน) กรรมการ 
50. นางสาวนงนุช แสนสุรินทร  ทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
51. น.ส.เบญจพร เกิดสายทอง  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเชียงใหม (แทน)   กรรมการ 
52. นายพิรุณ ฟองมณ ี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
53. นายชาตรี กันทวี   นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)    กรรมการ 
54. นายยงยุทธ คุณรา   นายกเทศมนตรีเมืองแมเหียะ (แทน)    กรรมการ 
55. นางดวงกมล โกศลกาญจน  หัวหนาสํานักงานจังหวัดเชียงใหม (แทน)    กรรมการ 
56. นายสมาน เสตะพันธ   นายอําเภอเมืองเชียงใหม (แทน)     กรรมการ 
57. นายชัชวาลย ปญญา    นายอําเภอฝาง       กรรมการ 
58. นายภาษเดช หงสลดารมภ  นายอําเภอแมริม       กรรมการ 
59. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  นายอําเภอสารภี       กรรมการ 
60. นายอดุลย ฮวกนิล   นายอําเภอสันทราย      กรรมการ 
61. นายสรรเสริญ พงษพิพัฒน  นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ 
62. นายอนุพงษ วาวงศมูล  นายอําเภอสันกําแพง      กรรมการ 
63. นายนิมิต เมืองเปย   นายอําเภอแมแตง (แทน)      กรรมการ 
64. นายสราวุฒิ วรพงษ   นายอําเภอเชียงดาว      กรรมการ 
65. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ   นายอําเภอพราว        กรรมการ 
66. นายฉลวย พวงพลับ   นายอําเภอแมอาย        กรรมการ 
67. นายทรงศักดิ์ มาอู   นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ 
68. ส.ท.จิรพล สนธิคุณ   นายอําเภอสันปาตอง (แทน)     กรรมการ 
69. น.ส.นิติยา พงษพานิช  นายอําเภอจอมทอง      กรรมการ 
70. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอําเภอแมแจม       กรรมการ 
71. นายวรากร พาจรทิศ   นายอําเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
72. นายศิวะ ธมิกานนท   นายอําเภออมกอย      กรรมการ 
73. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอําเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
74. วาที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอดอยเตา      กรรมการ 
75. นายสุทิน จันทรงาม   นายอําเภอแมวาง      กรรมการ 
76. นายแสวง กาศรีวิชัย   นายอําเภอไชยปราการ (แทน)     กรรมการ 



-3- 
 

77. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ ์  นายอําเภอเวียงแหง       กรรมการ 
78. นายอภินันท เลาหะกุล  นายอําเภอแมออน (แทน)      กรรมการ 
79. นายวิสูตร กรมพิศาล   นายอําเภอดอยหลอ      กรรมการ 
90. นายบุญลือ ธรรมธารานุรักษ  นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
91. นายชัชวาลย พุทธโธ   ปองกันจังหวัดเชียงใหม      กรรมการ 
92. นายอินสม ปญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพภาคเหนือ    กรรมการ 
93. น.ส.นิยมล ยาวินัง   เจาพนักงานปกครองชํานาญการ     ผูชวยเลขานุการฯ 

ผูเขารวมประชุม 
94. นายพิทักษ ริยะนา   เจาพนักงานปกครองปฏิบัติการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
95. นายถาวร เอื้อสามาลย  เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
96. น.ส.ศิริพร ใจสุข   เจาหนาที่ปกครองชํานาญงาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
97. น.ส.นพรัตน  จันทรแต  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
98. น.ส.รัตติยากร ศิริราช  เจาหนาที่บันทึกขอมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม 
99. นางวริญญา ธรรมปญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
100. นางสุมาลี ไผเทศ สสจ.เชียงใหม       
101. นายมนตรี วงษวัชระโยธิน นักพัฒนาสังคมชํานาญการ 
102. พ.ต.อิทธิพล นามภูงา  ผช.หน.ฝยก.กกล.ผาเมือง     

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม/ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม เปนประธานในที่ประชุม เปดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม ครั้งที่ 11/๒๕๕9 
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี ้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ  
แนะนําคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ไดรับการแตงตั้ง (ยาย) ใหมาดํารงตําแหนงใหม  
1. นายชัชวาลย ปญญา   ดํารงตําแหนง นายอําเภอฝาง/ผอ.ศป.ปส.อ.ฝาง 

 2. นางสุภาพรรณ บุญถนอม  ดํารงตําแหนง นายอําเภอสารภี/ผอ.ศป.ปส.อ.สารภ ี
 3. นายศราวุธ ไทยเจริญ   ดํารงตําแหนง นายอําเภอแมแตง/ผอ.ศป.ปส.อ.แมแตง 
 4. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ   ดํารงตําแหนง นายอําเภอพราว/ผอ.ศป.ปส.อ.พราว 
 5. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร     ดํารงตําแหนง นายอําเภอแมแจม/ผอ.ศป.ปส.อ.แมแจม 
 6. วาที่ ร.ต. บํารุงเกียรติ วินัยพานิช   ดํารงตําแหนง นายอําเภอดอยเตา/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเตา 
 7. นายอนวัช สัตตบุศย         ดํารงตําแหนง นายอําเภอไชยปราการ/ผอ.ศป.ปส.อ.ไชยปราการ 
 8. นายสิทธิศักดิ์  อภิกุลชัยสุทธิ์        ดํารงตําแหนง นายอําเภอเวียงแหง/ผอ.ศป.ปส.อ.เวียงแหง 
 9. นายวิสูตร  กรมพิศาล   ดํารงตําแหนง นายอําเภอดอยหลอ/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยหลอ 
 10. นายบุญลือ  ธรรมธรานุรักษ     ดํารงตําแหนง นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา/ผอ.ศป.ปส.อ.กัลยาณิวัฒนา 
 11. นางสาวนิยมล  ยาวินัง     ดํารงตําแหนง เจาพนักงานปกครองชํานาญการ/ผูชวยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชม. 

ระเบียบวาระที่ ๒  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม  ครั้งท่ี 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559  

มติท่ีประชุม  รับรองการประชุม ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2559 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว 
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    การกําหนดเปาหมายการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2560 
เปนหวงไตรมาส 

แผนงาน/โครงการ

หนวยนับ จ.เชียงใหม เปาหมาย ร อยละ เปาหมาย ร อยละ เปาหมาย ร อยละ เปาหมาย ร อยละ

1. ด านการป องกนัยาเสพตดิ

1.1 เดก็และเยาวชนในสถานศกึษา

      (1) ศนูย พฒันาเดก็เลก็

            - สงักดั ทถ. แห ง 636

            - สงักดั พมจ. แห ง 168

      (๒) กล ุมปฐมวยั

            - สงักดั ศธ. แห ง 678

            - สงักดั ทถ. แห ง 61

      (๓) โรงเรยีนท ีม่กีารสอนถงึระดบัช ัน้ ป.6 แห ง 732 73 9.97 366 60 256 94.9 37 100

      (๔) โรงเรยีนท ีม่กีารสอนถงึระดบัช ัน้ ม.3 แห ง 296 29 9.97 148 60 103 94.6 16 100

      (๕) โรงเรยีนท ีม่กีารสอนถงึระดบัช ัน้ ม.6 แห ง 60 6 10 30 60 21 95 3 100

      (๖) สถานศกึษาระดบัอาชวีศกึษา แห ง 17

      (๗) สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา แห ง 7

1.2 เดก็และเยาวชนนอกสถานศกึษา

      - ย.อส. คน 100 0 0 0 0 100 100 0 0

1.3 กล ุมแรงงาน

       (1) รณรงค ประชาสมัพนัธ การป องกนัและ แห ง 2,000 500 25 500 50 500 75 500 100

แก ไขป ญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ

จาํนวนลกูจ างต ่าํกว า 10 คน 

      (2) รณรงค ประชาสมัพนัธ การป องกนัและ แห ง 350 140 40 140 80 52 94.9 18 100

แก ไขป ญหายาเสพตดิในสถานประกอบการ 

จาํนวนลกูจ าง 10 คนข ึน้ไป 

      (3) สถานประกอบการผ านเกณฑ โรงงานสขีาว แห ง 40 8 20 12 50 12 80 8 100

      (4) สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน (มยส.) แห ง 8  -  - 8 100  -

1.4 ประชาชนท ัว่ไป ในหม ูบ าน/ชมุชน

      (1) การป องกนัและแก ไขป ญหายาเสพตดิ

ในหม ูบ าน/ชมุชนและเสรมิสร างความเข มแขง็

          - หม ูบ านท ีไ่ม มปี ญหายาเสพตดิ แห ง 1,278 320 25 320 50 319 75 319 100

          - หม ูบ านท ีม่ปี ญหาเสพตดิ แห ง 892 223 25 223 50 223 75 223 100

          - หม ูบ านวกิฤต ิ แห ง 8 2 25 4 75 2 100

     (2) เสรมิสร างความเข มแขง็หม ูบ าน/ชมุชน

กองทนุแม ของแผ นดนิ

          - บ านเดมิ ป  2559 แห ง 469 117 25 117 50 117 75 118 100

          - บ านใหม  ป  2560 แห ง 25

1.5 การจดัระเบยีบสงัคม

      - พ ืน้ท ีเ่ส ีย่ง คร ัง้ 600 150 25 150 50 150 75 150 100

แผนการดาํเนนิงานป องกนัและแก ไขป ญหายาเสพตดิจงัหวดัเชยีงใหม 

ประจาํป งบประมาณ 2560

เป าหมายป  2560
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.59) (ม.ค.-ม.ีค.60) (เม.ย.-ม.ิย.60) (ก.ค.-ก.ย.60)

(รอ ปปส. จดัอบรมคร ูและแจกส ือ่การสอน)

(รอ ปปส. จดัอบรมคร ูและแจกส ือ่การสอน)
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แผนงาน/โครงการ

หนวยนับ จ.เชียงใหม เปาหมาย ร อยละ เปาหมาย ร อยละ เปาหมาย ร อยละ เปาหมาย ร อยละ

2. ด านการบาํบดัรกัษายาเสพตดิ

2.1 บาํบดัรกัษารวมทกุระบบ คน 6,103

      (1) สมคัรใจ

           - สถานพยาบาล คน 2,972 595 20 891 50 891 80 595 100

           - ค ายปรบัเปล ีย่น/ศนูย ขวญัแผ นดนิ คน 800 0 0 300 37.5 300 75 200 100

      (2) บงัคบับาํบดั

          - แบบควบคมุตวั คน 952 238 25 238 50 238 75 238 100

          - ไม ควบคมุตวั คน 659 165 25 165 50.1 165 75.1 164 100

     (3) ต องโทษ

         - ราชทณัฑ  คน 600 150 25 150 50 150 75 150 100

         - สถานพนิจิคมุครองเดก็และเยาวชน คน 120 30 25 30 50 30 75 30 100

2.2 การตดิตามผ ูผ านการบาํบดัรกัษา

      (1) สถานพยาบาล คน 2,522 505 20 756 50 756 80 505 100

      (2) ค ายปรบัเปล ีย่น/บงัคบับาํบดั คน 1,900 475 25 475 50 475 75 475 100

      (3) ต องโทษ

         - ราชทณัฑ  คน 560 140 25 140 50 140 75 140 100

         - สถานพนิจิคมุครองเดก็และเยาวชน คน 84 14 16.7 20 40.5 25 70.2 25 100

3. ด านการปราบปรามยาเสพตดิ

    3.1 การสกดัก ัน้ยาเสพตดิ

           (1) จดุตรวจ/จดุสกดัยาเสพตดิ แห ง 26

    3.2 การปราบปรามยาเสพตดิ

          (1) จาํนวนผ ูค า คน 105 26 24.8 26 49.5 26 74.3 27 100

          (2)  สถานตีาํรวจภธูร แห ง 38

          (3) จบักมุคดรีายสาํคญั ร อยละ 20 คด ี ร อยละ 20

ของคดที ีจ่บักมุท ัง้หมด 

          (4) หมายจบัค างเก า หมาย

          (5) ดาํเนนิการกบั จนท.ของรฐัท ีเ่ก ีย่วข อง ราย ทกุราย

          (6) ยตุบิทบาทการค าการแพร ระบาด คร ัง้ 48

ในเรอืนจาํ 

          (7) ร อยละ80 ท ีเ่ลขา ป.ป.ส. มคีาํส ัง่  ราย ทกุราย

อนมุตัใิห จบักมุฐานสมคบ สนบัสนนุ ช วยเหลอื 

ต องได รบัการออกหมายจบัโดยศาล 

         (8) ดาํเนนิการด านทรพัย สนิทางกฎหมาย ราย ทกุราย

4. ด านการบรหิารจดัการ

   (1) ระบบการกาํกบัตดิตามผลการดาํเนนิงาน คร ัง้ 12 3 25 3 50 3 75 3 100

   (2) การใช จ ายงบประมาณ บาท 11,660,000 2,915,000 25 2,915,000 50 2,915,000 75 2,915,000 100

เปาหมายป 2560
ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

(ต.ค.-ธ.ค.59) (ม.ค.-ม.ีค.60) (เม.ย.-ม.ิย.60) (ก.ค.-ก.ย.60)
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ประธาน  ขอใหทุกหนวยดําเนินการตามเปาหมายที่กําหนดไว สําหรับหนวยใดที่ยังไมกําหนด ก็ใหกําหนดใหชัดเจน และ
ดําเนินการตามเปาหมาย 

ระเบียบวาระที่ 3.1  สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติด (สํานักงาน ปปส. ภาค 5) 

ผูแทนสํานักงาน ปปส.ภาค 5  สถานการณความเคลื่อนไหวที่สําคัญในเมียนมา  เมื่อ 19 ต.ค.59 ตร.ป.ป.ส.เมียนมา        
ม.ยะเตะตอง รัฐยะไขฯ ไดรับแจงจาก ปชช. วาพบยาเสพติดซุกซอนอยูในปาละเมาะ บริเวณเสนทางระหวาง บ.อองเสหยา – 
ม.บูตีตอง ตรวจสอบพบ ยาบา 1,790,000 เม็ด   

วันที่ 20 ต.ค.59 ตร.ป.ป.ส.เมียนมา  จว.เชียงตุง รัฐฉานฯ ประจําจุดตรวจ/สกัด บริเวณสะพานขามแมน้ํา
สาละวิน บ.ทากอ ม.เปง ไดตรวจคน รยบ.ปคอัพ พบ เฮโรอีน อัดแทง จํานวน ๖๗ กก., ยาบา และไอซ (ไมทราบจํานวน) จับกุม
ผูตองหาได 2 คน รับสารภาพวา นํายาเสพติดมาจาก ม.กุนฮิงฯ ไปยัง จว.ทาขี้เหล็กฯ   

วันที่ 22 ต.ค.59  จนท.ฝายความมั่นคงเมียนมา เขาทําการตัดทําลายไรฝน ประมาณ 10 ไร บริเวณเนินเขา 
บ.ซอดู อ.ดิมอโซ จว.ลอยกอ รัฐคะยาฯ  คาดวาไดรับการสนับสนุนจากกลุมองคกรแหงชาติคะยา (KNSO) หรือดาวขาว 

สถานการณความเคลื่อนไหวดานยาเสพติดในประเทศเมียนมาในหวงที่ผานมา  ทางการเมียนมาไดมีความ
พยายามในการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดอยางตอเนื่องเพื่อเปนการสรางภาพลักษณของประเทศ การสูรบระหวาง ทมม. 
กับ กกล.ชกน. ในเขตรัฐฉาน ไดแก กกล.(SSA/N), กกล.โกกั้ง (MNDAA) และ กกล.ปะหลอง /ตะอาว (TNLA) โดยใชเรื่อง      
ยาเสพติดมาเปนขออาง ในการใชกําลังกดดันใหสอดคลองกับนโยบายการปราบปรามยาเสพติด 
  การผลิตยาบา และไอซ สามารถดําเนินการผลิตไดทันทีถามีสารตั้งตน ตลาดไมมีความซับซอนสามารถ
พัฒนาการผลิต และการลําเลียงนําสง รวมถึงจัดจําหนายเองในพื้นที่ตอนใน หรือสรางเครือขายไดเอง 
  วันที่ 12 พ.ย. 59 ทําการตรวจสอบเคมีภัณฑโซเดียมไซยาไนท 330 ถังๆละ 50 กิโลกรัม ที่บานพักเลขที่ 
222 ม.5 ซ.ปาเหมือด 12-13 ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จ.เชียงราย (ในซอยไปรษณียแมสาย) ผลการตรวจสอบพบวา
ผูประกอบการมีใบอนุญาตถูกตอง จึงไมไดดําเนินการยึดแตอยางใด 

ขอมูลพิจารณาและเฝาระวัง 
โซเดียมไซยาไนด Sodium cyanide เปนสารเคมี วัตถุอันตรายประเภท 3 ควบคุมการผลิต นําเขา สงออก 

ครอบครอง" ตองขออนุญาต กรมโรงงานอุตสาหกรรม นําไปใชในการ "แยกแรเงินหรือทองออกจากสินแร และใชชุบโลหะดวย
ไฟฟา และสามารถนําเปนสารเคมีในการผลิตสารตั้งตน ประเภทยาบาหรือไอซ 
     ** จากการตรวจสอบขอมูลเพิ่มเติมทราบวา บ.ซี เอ็มเทค เทรดดิ้ง ที่ตั้งจ.สมุทรสาคร ประกอบกิจการขายสง
เคมีภัณฑทางอุตสาหกรรม เปนบริษัทที่ดําเนินการเปนผูจัดสงเคมีภัณฑดังกลาว 

สถานการณ แนวโนมปญหายาเสพติดประจําป เดือนตุลาคม 2559 
  พื้นที่ผลิต ยาเสพติดหลักของโลก มี 3. พื้นที่ คือ  

1 . อัฟกานิสถาน หรือจัน เสี้ ยวทองคํา พื้นที่ จันทร เสี้ ยวทองคํา (Golden crescent) ประกอบดวย
อัฟกานิสถาน อิหราน และปากีสถานเปนแหลงผลิตฝนและเฮโรอีนท่ีสําคัญของโลก UNODC ประมาณการณวา พื้นที่จันทรเสี้ยว
ทองคํามีการผลิตฝนไดจํานวน ๓,๓๐๐ ตัน ตอป และสามารถนําไผผลิตเฮโรอีนบริสุทธิ์ไดอยางนอย ๓๓๐ ตัน  เฮโรอีนที่ผลิตได
จากพ้ืนที่นี้สวนใหญจะนําไปจําหนายยังตลาดในยุโรปเปนหลัก บางสวนถูกสงตอไปยังอเมริกา 

2. สามเหลี่ยมทองคํา พื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา (Golden Triangle) ประกอบดวย เมียนมาร สปป.ลาว       
และไทย เปนแหลงผลิตฝน เฮโรอีน และ ATS (ยาบา ไอซ)  ผลิตฝนไดรอยละ ๑๔ ของโลก ประมาณ ๖๕๐ ตัน 

3. อเมริกาใต  พื้นที่ทวีปอเมริกาใต ประกอบดวยประเทศ โคลัมเบีย เปรู โบลิเวีย (เปนแหลงผลิตโคเคนใหญ
ที่สุดเรียงตามลําดับ) 

เสนทางนําเขาสารตั้งตน เคมีภัณฑ เขามายังสามเหลี่ยมทองคํา (เมียนมา-ไทย-ลาว) นิยามของสามเหลี่ยม
ทองคํา ของฝายนโยบายของไทย ในที่นี้ คอืรัฐฉานเหนือ  และเขตติดน้ําโขงของ 3 ประเทศ 
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ขอพิจารณา พื้นที่สามเหลี่ยมทองคําไมใชแหลงผลิตหลักหรือแหลงผลิตยาเสพติดที่ใหญที่สุดของโลก เปนเพียง
แหลงผลิตฝนและเฮโรอีนรอยละ ๑๕-๒๐ เทานั้น และเปนแหลงผลิตไอซกับยาบาเพื่อสนองตอบตอตลาดการใชในประเทศ
ใกลเคียงและในเอเชียบางประเทศ 

โครงการปองกันแกไขปญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา ประจําเดือนพฤศจิกายน 2559  ลักษณะความ
ประพฤติหนีเรียน เลนเกม 90.91% สูบบุหรี่ 9.09%  สถานที่ตรวจพบนักเรียน/นักศึกษา  รานเกม 100% 

ผูแทน สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพชืเสพติด สถานการณพืชเสพติด จังหวัดเชียงใหม ป 2559/2560 

ผลการสํารวจฝน ป 2558-2559 
 

จังหวัด จํานวนแปลง พื้นที่ (ไร) 
เชียงใหม 2,064 1,456.69 
ตาก 1,074 893.12 
แมฮองสอน 100 81.36 
เชียงราย 58 27.69 
กําแพงเพชร 21 19.99 
นาน 26 12.19 
พะเยา 4 2.00 

รวม 3,347 2,492.83 

อําเภอท่ีมีการปลูกฝน ป 58-59 มากทีสุ่ด 10 ลําดับ 
 

 
พื้นที่ 

2558/59 2557/58 
จํานวนแปลง พื้นที่ (ไร) จํานวนแปลก พื้นที่ (ไร) 

1. อ.อมกอย จ.เชียงใหม 1,566 997.03 1,260 972.19 
2. อ.แมระมาด จ.ตาก 606 468.77 335 308.07 
3. อ.ทาสองยาง จ.ตาก 382 340.95 183 179.00 
4. อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม 134 101.82 59 893.1261.30 
5. อ.แมแตง จ.เชียงใหม 95 100.34 37 81.3643.69 
6. อ.ปาย จ.แมฮองสอน 97 80.21 62 27.6947.15 
7. อ.แมแจม จ.เชียงใหม 154 68.24 68 19.9934.58 
8. อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 26 37.60 16 12.1910.92 
9. อ.สามเงา จ.ตาก 35 27.21 20 21.77 
10. อ.พบพระ จ.ตาก 20 27.20 36 60.10 

สถานการณการปลูกฝนในป 2559-2560 
จากการสํารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝนตั้งแต ก.ย. 2559 – พ.ย. 2559 พบพื้นที่ปลูกฝน 1,132 แปลง รวมพื้นที่ 

837.56 ไร พื้นที่ปลูกฝนที่พบ อยูในเขต  จ.เชียงใหม 718.08 ไร จ.ตาก 119.48 ไร สวนพื้นที่อื่นๆ อยูระหวางการเก็บ
ขอมูลและประมวลผล ยังไมสามารถสรุปจํานวนได  โดยสวนใหญที่พบเปนแปลงเตรียมปลูก เพ่ิงหวานเมล็ด เนื่องจากยังมีฝนตก
ในชวงเดือนที่ผานมา ทําใหการปลูกลาชากวาทุกป 
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อําเภอ จํานวนแปลง พื้นที่ (ไร) 
อ.อมกอย 916 641.28 
อ.เชียงดาว 54 52.76 
อ.แมแจม 35 24.04 

รวม 1,005 718.08 

แนวโนมสถานการณการปลูกฝนในป 2559-2560 
คาดวาพื้นที่ปลูกมีแนวโนมทรงตัวจากปที่แลว ดวยมาตรการปองกันที่เขมงวด และสภาพอากาศที่แปรปรวน จากการ

สํารวจทางอากาศพบวาการปลูกฝนในปนี้ปลูกชากวาปที่ผานมา เพราะยังคงมีฝนตกตอเนื่องในชวงตนฤดู ทั้งนี้หากการดําเนิน
มาตรการปองกันในพื้นที่ขาดความเขมงวด การปลูกฝนในพื้นที่ปญหาซ้ําซาก ก็จะเพิ่มขึ้น เนื่องจากฝนดิบยังคงมีราคาสูง          
และยังมีผูเสพอยูในพื้นที ่

รูปแบบของการปลูกฝนป 2559-2560 
1. พื้นที่ปลูกจะอยูหางไกลและกันดารยิ่งขึ้น เชน บริเวณพื้นที่สูงใน อ.อมกอย อ.แมแตง อ.เชียงดาว           

อ.เวียงแหง และ อ.แมแจม จ.เชียงใหม อ.อุมผาง อ.พบพระ อ.แมระมาด และ อ.ทาสองยาง จ.ตาก อ.ปาย จ.แมฮองสอน 
2. พื้นที่ปลูกจะมีขนาดแปลงเล็กลง แตจะมีการกระจายตัวอยูในบริเวณเดียวกันหลายแปลง  
3. พบวาพื้นที่ปลูกฝนจะปลูกลาชากวาทุกๆป 
4. มีการใชระบบน้ําสปริงเกอรในเกือบทุกพ้ืนที ่
กองทัพภาคที่ 3 กําหนดประชุมแถลงแผนการควบคุมพ้ืนที่ปลูกฝนและการตัดทําลายไรฝน ประจําป 2560           

ในวันพุธที ่7 ธ.ค. 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมทองจัตุ กองกําลังผาเมือง อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม กองบัญชาการ
เฉพาะกิจ  

ประธาน  สําหรับเรื่องรานเกม ทางวัฒนธรรมดําเนินการตรวจสอบจํานวนรานที่ขอใบอนุญาตถูกตอง ไมถูกตอง ไดขอมูล
ครบถวนหรือไม  

1. ใหวัฒธรรมจังหวัดสงรายละเอียดรานเกมในแตละอําเภอใหอําเภอ 
  2. ใหอําเภอซึ่งมีงานอยูในแผนปองกันและปราบรามยาเสพติด เรื่องการจัดระเบียบสังคม ขอใหอําเภอ
ดําเนินงานกําหนดออกตรวจใหครบถวน ทั้งรานเกม สถานบริการ สถานประกอบการที่คลายสถานบริการ สําหรับสถาน
ประกอบการ ทางแรงงานและสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จะดูเรื่อง แรงงานผิดกฎหมาย การคามนุษย โดยขอให รอง ผวจ.ชม. 
(นายประจวบ กันธิยะ) ปกครองจังหวัด ปกครองอําเภอ ผกก.สภ. กอ.รมน. ประชุมหารือเรื่องแผนปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม 
ในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหม เตรียมแผน และกําหนดวัน deeday อยากใหดําเนินการโดยเร็ว  

ระเบียบวาระที ่ 4.2  ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดหวงเดือนพฤศจิกายน 2559 
ระเบียบวาระที่  4.2.1)  ดานการปองกัน (Potential Demand) 
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แผนงาน/โครงการ 
เปา 

หมาย  

ป 2560 

ไตรมาส 1 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผล

สะสม 

รอยละ 

1. ดานการปองกันยาเสพติด 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
1.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
      (1) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก (แหง) 
            - สังกัด ทถ. 
            - สังกัด พมจ. 
      (2) กลุมปฐมวัย (แหง) 
            - สังกัด ศธ. 
            - สังกัด ทถ. 
      (3) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ป.6 (แหง) 
      (4) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.3 (แหง) 
      (5) โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.6 (แหง) 
      (6) สถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา (แหง) 
      (7) สถานศึกษาระดับ อุดมศึกษา (แหง) 
๑.2 เดก็และเยาวชนนอกสถานศกึษา  
      - ย.อส. (คน) 
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60 
17 
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29 
6 
* 
* 
0 

 
 
 
 
 
 
 

9.97 
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- 
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- 
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- 
- 
- 
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    รอ ปปส.  
 จัดอบรมครู 
  และแจก 
 สื่อการสอน 

 
 
 
 

 *อาชีวะชี้แจง 
 *อุดมฯ ชีแ้จง 

ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

1.3 กลุมแรงงาน 
      (1) รณรงคประชาสัมพันธการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง 
ต่ํากวา 10 คน (แหง) 
      (2) รณรงคประชาสัมพันธการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบการ จํานวนลูกจาง  10 คนขึ้นไป (แหง) 
      (3) สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสีขาว (แหง) 
      (4) สถานประกอบการผานเกณฑมาตรฐาน (มยส.) (แหง) 

 
2,000 

 
 

350  
 
 

40  
8  

 
500 

 
 

140 
 
 

8 
- 

 

 
25 

 
 

40 
 
 

20 
- 
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- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
- 
 
 
- 
 
 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

ดําเนินการ 
ไตรมาส 3 

๑.4 ประชาชนทั่วไป ในหมูบาน/ชุมชน 
      (1) การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/
ชุมชน และเสริมสรางความเขมแข็ง (แหง) 
           - หมูบานที่ไมมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานท่ีมีปญหายาเสพติด  
           - หมูบานวิกฤติ  
      (2) เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชนกองทุนแม
ของแผนดิน (แหง) 
           - บานเดิมป 2559  
           - บานใหมป 2560 

2,178 
 
 
 

1,278 
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25 
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223 
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* 

 
 
 
 
 
 
 
 

25 
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127 
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127 
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27.08 
- 

 
 
 

อยูระหวาง 
    ขอปรับ          
   เปาหมาย 
 
 
 

*พช. ชี้แจง 

๑.5 การจัดระเบียบสังคม  
       - พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 

600 
 

150 
 

25 
 

141 
 

141 
 

23.50 
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4.2.2) ดานการบําบัดรักษา (Demand)  
ผูแทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม การดําเนินงานดานการบําบัดรักษายาเสพติด  
 เปาหมายการบําบัดรักษายาเสพติด ของประเทศไทย ทุกระบบ 220,000 คน แยกเปน 
  ระบบสมัครใจ 127,300 คน 

   - สถานพยาบาล 74,000 คน 
   - คายศูนยขวัญฯ 53,300 คน 

  ระบบบังคับบําบัด 72,500 คน 
   - ไมควบคุมตัว 41,000 คน 
   - ควบคุมตัว 31,500 คน 
  ระบบตองโทษ 20,200 คน 
   - กรมราชทัณฑ 17,700 คน 
   - กรมพินิจฯ 2,500 คน 
 เปาหมายบําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม 6,103 ราย 
  ระบบสมัครใจ 3,772 คน 

   - สถานพยาบาล 2,972 คน 
   - คายศูนยขวัญฯ 800 คน 

  ระบบบังคับบําบัด 1,969 คน 
  ระบบตองโทษ 720 คน 
   - กรมราชทัณฑ 600 คน 
   - กรมพินิจฯ 120 คน 

 
 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  

ป 2560 
ไตรมาส 1 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

2. ดานการบําบัดรักษายาเสพติด  
  

   
สสจ.ชม. 
รายงาน 

2.1 บําบัดรักษารวมทุกระบบ (คน) 
      (๑) สมัครใจ (คน) 
           - สถานพยาบาล  
           - คายปรับเปลี่ยนฯ/ศูนยขวัญ  
 
      (2) บังคับบําบัด (คน) 
           - แบบควบคุมตัว  
           - ไมควบคุมตัว  
      (๓) ตองโทษ (คน) 
           - ราชทัณฑ  
           - สถานพินิจคุมครองเด็กและ เยาวชน  
2.2 การติดตามผูผานการบําบัดรักษา (คน) 
       (1) สถานพยาบาล  
       (2) คายปรับเปลี่ยนฯ/บังคับบําบัด  
       (3) ตองโทษ 
           - ราชทัณฑ  
           - สถานพินิจคุมครองเด็กและเยาวชน 

6,103 
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15.01 
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22 
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9.84 
 
- 
- 

 
 
 
ดําเนินการ 
ไตรมาส 2 
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สําหรับการดําเนินงาน ดานการบําบัดรักษายาเสพติด จังหวัดเชียงใหม เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ไดดําเนินการ ดังนี้ 
1. ประชุมคณะอนุกรรมการดานการบําบัดยาเสพติด วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2559 

- ไมสามารถปรับเปลี่ยนตัวชี้วัดดานการบําบัดฯ 
- มีการเสนอใหแตงตั้งคณะทํางานดานการกํากับมาตรฐานการบําบัดฯทั้งสามระบบ 

2. ประชุมเพื่อหาแนวทางการบําบัดฯระบบบังคับบําบัดแบบไมควบคุมตัว วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559  
3. ประชุมมาตรฐานการจัดคายศูนยขวัญแผนดิน (ศป.ปส.ชน.) วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 รุนที่ 1 ของจังหวัดเชียงใหม 

ระหวางวันที่ 1-12 ธ.ค. 2559 ผูเขารับการบําบัดจะมาจาก 5 อําเภอชายแดน ในสวนของทาง สสจ. จะสนับสนุนยา และ
เวชภัณฑ   
4.2.3) ดานการปราบปรามยาเสพติด (Supply)  
 

 

ผูแทน ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ของ 
ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม หวง 1 – 27 พฤศจิกายน 2559 

ผลการจับกุมยาเสพติดรวม คดี  600 คดี  618 คน 
แยกขอกลาวหา  

ผลิต  จํานวน  4 ราย  2 คน 
จําหนาย จํานวน  50 ราย  49 คน 
ครอบครองเพื่อจําหนาย  จํานวน 136  คดี  155 คน 
ครอบครอง  จํานวน  156  ราย  158 คน 
เสพ จํานวน  254 ราย  254 คน   
 
 
 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  

ป 2560 
ไตรมาส ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

3. ดานการปราบปรามยาเสพติด 
      กกล.ผาเมือง 

ภ.จว.ชม. 
รายงาน 

   3.1 การสกัดกั้นยาเสพติด 
          (1) จุดตรวจ/จุดสกัดยาเสพติด 
    3.2 การปราบปรามยาเสพติด  
          (1) จํานวนผูคา (คน) 
          (2) สถานีตํารวจภูธร (แหง) 
          (3) จับกุมคดีรายสําคัญ รอยละ 20 ของ
คดีที่จับกุมท้ังหมด (คดี) 
          (4) หมายจับคางเกา (หมาย) 
          (5) ดําเนินการกับ จนท.ของรัฐ 
ที่เกี่ยวของ (ราย) 
          (6) ยุติบทบาทการคาการแพรระบาด
ในเรือนจํา (ครั้ง) 
          (7) รอยละ80 ที่เลขา ป.ป.ส. มีคําสั่ง อนุมัติ
ใหจับกุมฐานสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ ตอง
ไดรับการออกหมายจับ 
โดยศาล (ราย) 
          (8) ดําเนินการดานทรัพยสินทาง
กฎหมาย (ราย) 

 
26 

 
105 
38 

รอยละ 20 
 
 

ทุกราย 
 

48  
 

ทุกราย 
  
 
 

ทุกราย 
 

 
 
 

26 

 
 
 

24.76 

    
 
 
 
 
 
 

รอเปาหมาย 
จาก ตร.ภ.5 
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ของกลาง 
ยาบา เฮโรอีน ฝนดิบ มูลฝน กัญชาแหง ยาไอซ 

1,051,392 214.12 77.84 39.13 762.15 233.15 
 
ผลการจับกุมคดีที่นาสนใจ 

วันที่ 7 พ.ย.59 เวลา 14.30 น. จนท.ตร.สภ.ดอยสะเก็ดไดรวมกันจับกุมตัว นายมานพ กันภาสุ อายุ 49 ป อาศัยอยูที ่
134 ม.14  ต.ปาแดด อ.แมสรวย จว.เชียงราย โดยกลาวหาวามียาเสพติดใหโทษประเภท 1 (ยาบาหรือเมทแอมเฟตามีน) ไวใน
ครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย พรอมของกลาง ยาบาเม็ดสีสมประทับตรา wy จํานวน 100,000 เม็ด สถานที่เกิดเหต ุ
ริมถนนสายเชียงใหม-เชียงราย (ขาไปจังหวัดเชียงราย) ม.7 ต.เชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จว.เชียงใหม 

วันที่ 8 พ.ย. 2559 จนท.ตร.สภ.แมปง ไดรวมกันจับกุมตัว 1.นายประสิทธิ์ เงาทา ที่อยู  4/2 ม.5 ต.โปงสา อ.ปาย 
จว.แมฮองสอน  2.นายสิงขร อายิกู  ที่อยู 77 ม.5 ต.โปงสา อ.ปาย จว.แมฮองสอน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภทที ่1 
(ยาบา) รวมจํานวน 90,000 เม็ด  โดยกลาวหาวารวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองเพื่อจําหนาย
และจําหนาย โดยผิดกฎหมาย  สถานที่เกิดเหตุ ถนนเชียงใหม – ลําปาง ต.ฟาฮาม อ.เมือง จว.เชียงใหม 

รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม ปฏิบัติการปดลอม บานปาออ ม.8 ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม สืบเนื่อง
จากนายปวิณ ชํานิประศาสน  ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม ประชุมชี้แจงมอบให ศอ.ปส.อ. ทุกแหง ตรวจสอบการระบาดของ  
ยาเสพติดในพื้นที่ โดย ศอ.ปส.อ.พราว รายงานผลการตรวจสอบพื้นที่แพรระบาดยาเสพติด บานปาออ ม.8 ต.น้ําแพร อ.พราว 
จ.เชียงใหม พบผูมีพฤติการณในบานปาออ ม.8 ต.น้ําแพร อ.พราว จ.เชียงใหม จํานวน 28 ราย ขอมูลจาก ศอ.ปส.อ.พราว และ 
สภ.พราว จากการตรวจสอบกลุมผูมีพฤติการณฯ ทั้ง 28 ราย พบวาเปนผูที่มีหมายจับ 13 ราย จึงไดมีการประชุมแกปญหา  
การเตรียมการจัดกําลัง ซักซอมแผน ชี้แจง มอบหมายภารกิจ ตรวจคน บานปาออ และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559        
ไดดําเนินปดลอมตรวจคน โดยบูรณาการกําลังพล ประกอบดวยฝายปกครอง ทหาร ตํารวจ และ ปปส.ภ.5  จํานวน 399 นาย 
โดยมี นายพุฒิพงศ ศิริมาตย รอง ผวจ.เชียงใหม พ.ต.อ.มงคล สัมภวผล รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหม เขารวมปฏิบัติการฯ 

ผลการปดลอมตรวจคน  
1. จับกุมบุคคลผูมีหมายจับคางเกาคดียาเสพติดจํานวน 4 ราย 4 คน 

     2. จับกุมขอหามีอาวุธปนไวในครอบครองโดยไมไดรับอนุญาต จํานวน 1 ราย 1 คน ของกลางอาวุธปนลูกซองยาว     
1 กระบอก อาวุธปนยาวแบบไทยประดิษฐ 1 กระบอก 
      3. ตรวจปสสาวะหาสารเสพติดบุคคลเปาหมายพบ 4 ราย  
      4. ตรวจยึดอาวุธปนสั้นขนาด . 45 จํานวน 1 กระบอกคน 
      5. ตรวจยึดอาวุธปนยาวรวม 4 กระบอก 

ประธาน ตองขอขอบคุณทุกหนวยงานที่รวมสนธิกําลัง ฝายเจาหนาที่ตองใชกําลังเยอะ เพราะเปาหมาย 28 เปาหมาย  
เพราะตองดําเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นทางเขาออกหมูบานปาออ ทั้ง 9 จุด  จําเปนตองใชกําลังจํานวนมาก หลังจากที่
ปฏิบัติการไปแลว ขณะนี้ไดจัดกําลัง อส. ควบคุมพื้นที่รวมกับตํารวจในพื้นที่ เพื่อเพิ่มความกดดัน สิ่งที่อยากไดคือกําลังทหารที่
จะเขาไปเสริมเพื่อเพิ่มความมั่นใจยิ่งขึ้น 

ผูแทน สํานักงาน ปปส.ภาค 5  ไดดําเนินการประสานกับทางปองกันจังหวัด เรื่องแนวปฏิบัติที่มีหนังสือตอบรับจากกองทัพ 
ภาคที่ 3 วาไดมีการประสานกับ มทบ.33 เรื่องทหารในพื้นที่ คงจะตองมีการประสานเรื่องการขอกําลังทหารเขาไปกดดันใน
พื้นที่ และทางดานการขาว 

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ) ไดรับมอบหมายจากทาน ผวจ.ชม. ใหประชุมแทน ศูนยอํานวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) ไดมอบหมายใหกระทรวงสาธารณสุข จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
ศักยภาพดานวิชาการแกผูบริหารจัดการระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและสารเสพติด ในวันจันทร ที่ 28 พฤศจิกายน 
2559 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา 

 



-13- 
 

ยาเสพติด ป 2560 เปนไปในทิศทางเดียวกัน องคกรที่จะผลักดันใหการแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ จะมี 
2 ระดับ คือระดับจังหวัด คือ ในการประชุม ศอ.ปส.จ.ชม. ผูวาราชการจังหวัดจะตองเปนประธานการประชุม บริหารการ
ดําเนินงาน ในระดับอําเภอ นายอําเภอในฐานะ ผอ.ศป.ปส.อ. ตองเปนผูขับเคลื่อนการดําเนินงานติดตาม แนะนํา โดยขับเคลื่อน
สวนราชการ กํานันผูใหญบาน ชุดปฎิบัติการประจําตําบล เพื่อขับเคลื่อนโครงการแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน/ชุมชน
มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด เพื่อใหไดความสําเร็จ โดยเฉพาะชุดปฏิบัติการประจําตําบล คือหัวใจในการขับเคลื่อน หมูบาน/ชุมชน
มั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  ใหบรรลุความสําเร็จ จะตองมีการประชุมประจําทุกเดือน เพื่อติดตามความกาวหนา ความสําเร็จของ
โครงการประชารัฐรวมใจฯ โดยใชขั้นตอนสรางชุมชนเขมแข็งเพื่อแกไขปญหายาเสพติด 9 ขั้นตอน ไมจําเปนตองดําเนินการ   
ใหครบทั้ง 9 ขั้นตอน และความสําเร็จไมไดอยูท่ีปริมาณ แตจะอยูที่คุณภาพ และจะทําใหชุมชนเขมแข็ง ปองกันปญหายาเสพติด
ในชุมชนได  

ประธาน  ตองขอบคุณ นอ.พราว  ผกก.พราว ทีมงานทั้งหมดที่รวมดําเนินงาน  

รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม (นายประจวบ กันธิยะ) ผวจ.ชม. มีนโยบายพบปะชุดปฏิบัติการประจําตําบลทุกอําเภอ 
ขอใหแจงชุดปฏิบัติการประจําตําบลเตรียมขอมูล และผลการปฏิบัติ 9 ขั้นตอน  

ผูแทน กกล.ผาเมือง  ผลการดําเนินงานของศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองกําลังผาเมือง ในหวงเดือน
พฤศจิกายน 2559   

๑. สถานการณยาเสพตดิ 
    ๑.๑ สถานการณยาเสพติดภายนอกประเทศ 
             จากสถานการณในหวงเดือน พ.ย.๕๙ ที่ผานมา กรณีการใชมาตรการ กดดัน กกล.เมียนมา
เชื้อสายวา (UWSA) ของทหารเมียนมา ทําใหกลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ กลุมนายจะงอย หน.อส.ทมม.เชื้อสายมูเซอ บ.แมโจก 
สมม. ไดมีการเคลื่อนยายอุปกรณการผลิตยาเสพติด (เตาผลิตเฮโรอีน และเครื่องปมยาบา จํานวน ๑๕ - ๒๐ เครื่อง) ออกจาก         
บ.แมโจกฯ นําไปเก็บไวยังฐานฯ ของ กกล.เมียนมา เชื้อสายวา (UWSA) พัน.๕ ที่ตั้งอยูใกลกับ ม.ตูมฯ ก็เพื่อความปลอดภัย   
และใหสามารถผลิตยาเสพติด ไดอยางตอเนื่อง 
   ๑.๒ สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาสูเขตไทย 
              ในหวงตั้งแต ๑ พ.ย.๕๙ - ปจจุบัน ปรากฏขาวสารการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขามา 
ในพื้นท่ีรับผิดชอบ ดาน จว.ช.ม. จํานวน ๖ ครั้ง ไดแก ยาบา ๒,๑๐๐,๐๐๐ เม็ด และฝน จํานวน ๓๐ กก. โดยมคีวามเคลื่อนไหว
ที่สําคัญ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  โดยพื้นที่ที่มีการลักลอบลําเลียงเขามาในเขตไทยมากที่สุด  ไดแก อ.เชียงดาว (๒ ครั้ง), อ.แมอาย (๒ ครั้ง) และ อ.ฝาง 
จว.ช.ม. (๒ ครั้ง)  
 

- เมื่อ ๕ พ.ย.๕๙ กลุมขบวนการฯ ในฝง สมม. ไดลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน      
๕๐๐,๐๐๐ เม็ด เขามายังแหลงพักพ้ืนที่ บ.ปาคี สมม. ดานตรงขาม บ.นอแล หมู ๑๔ ต.มอนปน อ.ฝางฯ เพื่อเตรียมลักลอบ
ลําเลียงยาเสพติดจํานวนดังกลาว จากแหลงพักพื้นที่ บ.ปาคีฯ เขาสูเขตไทย บริเวณชองทางนอแล บ.นอแลฯ - ชองทางปาง
ตอง บ.ปางตอง หมู ๑๐ ต.มอนปน อ.ฝางฯ โดยใชการเดินเทาผานเสนทางในภูมิประเทศ เพื่อสงใหกับกลุมขบวนการฯ ในเขต
ไทย ที่บริเวณถนนในพื้นที่ บ.หนองเตา หมู ๑๐ ต.มอนปน อ.ฝางฯ แลวใชยานพาหนะ (ไมทราบชนิด) ลําเลียงเขาสูพื้นที่ตอนใน      
(อ.ฝาง จว.ช.ม.)    
 - เมื่อ ๑๓ พ.ย.๕๙ ไดรับแจงจากแหลงขาววา กลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ กลุมของ อส.ทมม.เชื้อสายมูเซอ (LGF) จํานวน ๗ 
คน พรอมดวยอาวุธปน (ไมทราบชนิด) ไดลักลอบลําเลียงยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๗๐๐,๐๐๐ เม็ด (๗ เป) และ
ยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ (ฝน) จํานวน ๓๐ กก. เขาสูเขตไทยบริเวณชองทางตามธรรมชาติ ในพื้นที่ บ.ดอยแหลม หมู ๑๓ ต.แม
อาย อ.แมอายฯ นําไปสงใหกับกลุมขบวนการฯ กลุมมูเซอ กลุมนายยะอู (ไมทราบนามสกุล) อายุ ๕๖ ป บ.ปาคา บริวาร บ.แมปูน
นอย หมู ๑๑ ต.สันสลี อ.เวียงปาเปา จว.ช.ร. (อ.ฝาง จว.ช.ม.)    
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  ในหวงที่ผานมา กลุมขบวนการฯ จะใชวิธีการลักลอบลําเลียงจากพื้นที่ชายแดน โดยใชคนลําเลียงดวยการเดินเทา 
ผานพื้นที่ปาภูเขา ตามชองทางธรรมชาติ จากนั้นจะใชรถยนตดัดแปลง ในการลําเลียงนําไปสงใหกลุมเครือขาย โดยลาสุดพบวา 
มีการนํารถตูดัดแปลง ทําเปนรถพยาบาล และการซุกซอนไปกับรถพวงบรรทุกปลายขาวสาร เขาสูพื้นที่ตอนใน 

   ขอพจิารณาและแนวโนมสถานการณ 
    จากกรณีการใชมาตรการกดดัน กกล.เมียนมาเชื้อสายวา (UWSA) ของทหารเมียนมา ที่ เกิดขึ้น นาจะทําให          
การลําเลียงยาเสพติดของกลุมวา และพันธมิตร จากพื้นที่รัฐฉานเหนือ มายัง รัฐฉานใต โดยเฉพาะดาน จว.ช.ม. และ จว.ช.ร.           
มีความเคลื่อนไหวลดลง 
    ทั้งนี้สถานการณการลักลอบลําเลียงยาเสพติดในระยะสั้น ไมนาจะมีปริมาณลดลง เนื่องจากยาเสพติด ที่ยังมีอยู
ในพื้นที่ ที่ผลิตแลว อยูเปนจํานวนมาก แตในระยะยาว อาจจะมีปริมาณแนวโนมที่ลดลง เนื่องจากการขาดแคลนสารตั้งตน และการ
ลําเลียงยาเสพติดจากแหลงผลิตทําไดยากขึ้น 
    จากสถิติการลักลอบลําเลียงในหวงที่ผานมา กลุมขบวนการฯ โดยเฉพาะกลุมมูเซอ ยังคงมีความเคลื่อนไหวการ
ลักลอบลําเลียงอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ปาภูเขา ดาน จว.ช.ม. พื้นที่ที่ควรเพงเล็ง ไดแก บริเวณชองทางธรรมชาติใน
พื้นที่ อ.เชียงดาวฯ, อ.ฝาง, และ อ.แมอาย จว.ช.ม.  
       ๒. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 
    ๒.๑ การจัดกําลังปฏิบัติภารกิจของ ศป.ปส.กกล.ผาเมือง ในหวงเดือนพ.ย.๕๙ เฉพาะพื้นที่ จว.ช.ม.   
ในการปฏิบัติภารกิจสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด  
 

เดือน 
พ.ย.๕๙  

ภารกิจ (ครั้ง) 
ลว. 

พิสูจนทราบ 
ลว. 

หาขาว 
เฝาตรวจ ซุมโจมตี ปดลอม/ตรวจคน 

ตั้งจุดตรวจ
ถาวร (จุด) 

ตั้งจุดตรวจ
ชั่วคราว 

รวม ๖๔ ๗๑ ๖๖ ๒ ๑๐ ๒๒ ๑๓๘ 
     

ผลการจับกุมยาเสพติด ในหวงเดือน พ.ย.๕๙ - ปจจุบัน (๒๘ พ.ย.๕๙) ศป.ปส.กกล.ผาเมือง มีผลการสกัดกั้น 
และปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่ จว.ช.ม. โดยแยกเปนพื้นที ่จํานวน ๑๘ ครั้ง จับกุมผูตองหาได จํานวน ๒๗ คน ของกลางยาเสพติด
ใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๔๘,๒๐๙ เม็ด, ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (เฮโรอีน) จํานวน ๑๘๑.๓๓ กรัม, ยาเสพติดให
โทษประเภท ๑ (ไอซ)   จํานวน ๑๕.๕๐ กรัม และยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ (ฝน) จํานวน ๗.๓๕ กรัม 
 

พื้นที่  
จว.เชียงใหม 

จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 
ประเภท 

๕ 
ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
 (กรัม) 

ฝน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

อ.เวียงแหง - - - - - - - 
อ.เชียงดาว ๖ ๑๒ ๔๔,๔๓๕ - - ๑.๗๐ - 

อ.ไชยปราการ ๑ ๑ ๑,๒๒๔ - ๑๕.๕๐ - - 
อ.ฝาง ๘ ๘ ๒,๑๔๘ ๑๘๐.๘๐ - ๕.๖๕ - 

อ.แมอาย ๓ ๖ ๔๐๒ ๐.๕๓ - - - 
รวม ๑๘ ๒๗ ๔๘,๒๐๙ ๑๘๑.๓๓ ๑๕.๕๐ ๗.๓๕ - 
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ผลการจับกุมยาเสพติด แยกเปนภารกิจ ในหวงเดือน พ.ย.๕๙ - ปจจุบัน (๒๘ พ.ย.๕๙) 
 

ภารกิจ 
จํานวน  
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
 (คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ 
ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๒ 

ยาเสพติด 
ใหโทษ 

ประเภท ๕ 
ยาบา 
 (เม็ด) 

เฮโรอีน 
 (กรัม) 

ไอซ 
 (กรัม) 

ฝน 
 (กรัม) 

กัญชา 
(กรัม) 

ดานตรวจ ๓ ๔ ๕,๒๓๘ - ๑๕.๕๐ - - 
ปดลอม/ตรวจคน ๗ ๑๓ ๖๑๐ ๑๘๐.๕๓ - ๑.๗๐ - 

จุดสกัด ๒ ๒ ๒๐๘ ๐.๘๐ - -  
ลว.พิสูจนทราบ ๖ ๘ ๔๒,๑๕๓ - - ๕.๖๕ - 

ซุมโจมตี - - - - - - - 
รวม ๑๘ ๒๗ ๔๘,๒๐๙ ๑๘๑.๓๓ ๑๕.๕๐ ๗.๓๕ - 

  
โดยมีผลการปฏิบัติที่สําคัญ ดังนี้ 

         - เมื่อ ๔ พ.ย.๕๙ เวลา ๑๓๓๐ ฉก.ม.๕ รวมกับ สภ.เชียงดาว,  รอย.ตชด.๓๓๕ และ อส.อ.
เชียงดาว ลว.พิสูจนทราบ บริเวณบอขยะ บ.แมออใน ต.แมนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม. (เสนทางเดินเทาออมผานดานตรวจแกงปนเตาฯ)          
ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมผูตองหา จํานวน ๓ คน พรอมของกลางยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ยาบา) จํานวน ๔๐,๐๐๐ เม็ด, 
รถยนต จํานวน ๑ คัน และรถจักรยานยนต จํานวน ๒ คัน 

เปรียบเทียบผลการจับกุมยาเสพติด ระหวาง เดือน พ.ย.๕๘ กับ พ.ย.๕๙ 
 

เดือน/ป 
จํานวน 
(ครั้ง) 

ผูตองหา 
(คน) 

ยาเสพติดใหโทษประเภท ๑ ยาเสพติดให
โทษประเภท 
๒ (ฝน) (กรัม) 

ยาเสพติดให
โทษประเภท 
๕ (กัญชา) 

(กรัม) 

ยาบา เฮโรอีน ไอซ 

(เม็ด) (กรัม) (กรัม) 

พ.ย.๕๘ ๑๙ ๒๗ ๓๕๘,๒๗๒ ๕๓๐.๗๓ ๑๔,๐๐๐ ๑,๓๐๑.๒๑ - 

พ.ย.๕๙ ๑๘ ๒๗ ๔๘,๒๐๙ ๑๘๑.๓๓ ๑๕.๕๐ ๗.๓๕ - 

ผลการ
จับกุม 

ลดลง 
๑ 

- 
ลดลง

๓๑๐,๐๖๓ 
ลดลง 

๓๔๙.๔๐ 
ลดลง 

๑๓,๙๘๔.๔๐ 
ลดลง 

๑,๒๙๓.๘๖ 
- 

 
    ๒.๒ การลาดตระเวนรวมกับทหารประเทศเพื่อนบาน 
            เมื่อ ๒๗ พ.ย.๕๙ บก.ควบคุมที่ ๒ ฉก.ม.๕ รวมกับ ทมม.พัน.ร.๒๔๕ ลว.เสนทางเรียบแนว
ชายแดน ณ เนินปาจาฟอเรนส - ชองทางเขาหัวนก ระยะทางประมาณ ๑ กม. ผลการปฏิบัต ิเปนไปดวยความเรียบรอย  
    ๒.๓ การปฏิบัติดานการปองกัน ตามแผนงานรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒)  

    การจัด กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓ สวนแยก ๒ ประกอบดวย             
กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๓  สวนแยก ๒ และชุดปฏิบัติการ จํานวน ๒๒ ชุด   

    การวางกําลังชุดปฏิบัติการทั้ง ๒๒ ชุด ตั้งอยูในพื้นที่หมูบานเปาหมาย ที่หนวยรับผิดชอบ 
จํานวน ๑๙๐ หมูบาน ในพื้นที่ ๑๗ อําเภอ ของ  ๗ จังหวัด ไดแกจังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดนาน               
จังหวัดอุตรดิตถ จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดเพชรบูรณ  
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   การปฏิบัติงานของ ชพส.กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒ (พื้นที่ จว.ช.ม.) 
    การแบงมอบพื้นที่ปฏิบัติงาน พื้นที่ จว.ช.ม. จัดกําลังชุด ชพส. จํานวน ๕ ชุดปฏิบัติการ (ฝากการ
บังคับบัญชา กับ ฉก.ม.๕) รับผิดชอบ ๕ อําเภอ ไดแก        
 

ชุดปฏิบัติการ 
พื้นที่

รับผิดชอบ 
ที่ตั้งหนวย 

หน.ชป. 

ชพส.ที ่๓๒๐๑ อ.เวียงแหง 
อุทยานแหงชาติดวยน้ําดัง บ.หวยหก (MB๖๒๗๖๐๘)  

ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จว.ช.ม. 
ร.ต.ทวีป  พุกแกว 

๐๘ - ๙๘๐๑ - ๐๙๓๓ 

ชพส.ที ่๓๒๐๒ อ.เชียงดาว 
บ.โละปาหาญ ( MB ๒๐๔๐๖๕ ) ต.เมืองนะ 

อ.เชียงดาว จว.ช.ม. 
ร.ต.จันทร  ทองเจียว 
๐๘ - ๗๑๑๗ - ๒๗๑๙ 

ชพส.ที่ ๓๒๐๓ อ.ไชยปราการ 
บ.ดอยหลอ (NB ๑๙๖๘๑๐) ต.แมทะลบ 

อ.ไชยปราการ จว.ช.ม. 
ร.ต.พยอม  ลําพูน 

๐๘ - ๙๕๒๘ - ๓๒๐๗ 

ชพส.ที่ ๓๒๐๔ อ.ฝาง 
บ.หวยเฮี่ยน (NC ๒๐๑๐๗๐) ต.เวียง อ.ฝาง 

จว.ช.ม. 
จ.ส.อ.สามล  โจกตะคุ 
๐๙ - ๓๙๓๐ - ๕๗๒๙ 

ชพส.ที่ ๓๒๐๕ อ.แมอาย 
บ.ใหมหมอกจาม (NC ๔๘๐๑๗๔) ต.ทาตอน 

อ.แมอาย จว.ช.ม. 
ร.ต.อดิศักดิ์  พันธปอม 
๐๘ - ๓๔๒๖ - ๘๑๒๐ 

                
  สําหรับการปฏิบัติในหวงเดือน ธ.ค.๕๙ กําหนดแผนการฝกอบรม จํานวน ๒ กิจกรรม  
  ๑. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม ชุดละ ๒ ครั้ง รวม ๑๐ ครั้ง 
     ๒. จัดฝกอบรมราษฎรอาสาปองกันยาเสพติด ชุดละ ๑ รุน รวม ๕ รุน     
  เมื่อ ๒๕๐๙๐๐ พ.ย.๕๙ ฉก.ม.๓จัดกําลังรวมกับ ปป.4 สนง.ปปส., หนวย.ขกท.กกล.ผาเมือง, สภ.แมสาย, ตม.จว.ช.ร. 
และศุลกากรแมสาย เขาตรวจสอบโกดังเลขที่ ๑๕ หมู ๕ บ.ปาเหมือด ต.เวียงพางคํา อ.แมสาย จว.ช.ร. โดยมีนายศักดา นาค
วัชระ เปนเจาของ และนางทวินานันญ พุมพิพัฒน เปนผูดูแลโกดัง ผลการตรวจคนพบโซเดียมไซยาไนด (sodium cyanide) 
สูตร NaCN 98.33%+2 บรรจุอยูในถังเหล็ก ขนาด ๕๐ กก. จํานวน ๓๓๗ ถัง โดยแบงเปน ถังสีฟา ผลิตจากประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลี จํานวน ๔๐ ถัง และถังสีน้ําเงิน ผลิตจากประเทศไตหวัน จํานวน ๒๙๗ ถัง (๑๖ ตัน) ปกติ NaCN จะใชใน
เหมืองทองหรือเงิน เพื่อแยกธาตุทองและเงินออกมา และโซเดียมไซยาไนทนี้  ถือเปนวัตถุอันตรายชนิดที่ ๓ ตามพระราชบัญญัติ
วัตถุอันตราย พ.ศ.๒๕๓๕ เนื่องจากเปนสารที่ ใชผลิตสารตั้งตน PCP (Phencyclidine) และ PZP ซึ่งสามารถนําไปผลิต           
เมทแอมเฟตามีน สิ่งเสพติดใหโทษประเภท ๑ (ไอซ หรือยาบา) ได จากจํานวน NaCN ที่ตรวจยึดได สามารถนําไปผลิตไอซ     
ไดประมาณ ๓ ตัน      

4.2.4) ดานบริหารจัดการ (Management) 

 

 

 

 

แผนงาน/โครงการ 
เปาหมาย  

ป 2560 
ไตรมาส 1 ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

เปาหมาย รอยละ เดือนนี้ ผลสะสม รอยละ 

4. ดานการบริหารจัดการ 
      ศอ.ปส.จ.ชม. 

รายงาน 
   (1) ระบบการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน (ครั้ง) 
   (2) การใชจายงบประมาณ  (บาท) 

12 
 

11,660,000 

3 
 

2,914,000 

25 
 

25 

1 
 

158,893 

2 
 

158,893 

16.66 
 

1.36 
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องผลการปฏิบัติที่สําคัญ (ไมมี)  

ระเบียบวาระที่ 6   เรื่องอื่น ๆ  (ไมมี) 

ระเบียบวาระที่ 7  นโยบายและขอสั่งการของประธานการประชุม 

ประธาน   ขอใหทุกหนวยงานปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมายรายไตรมาสที่ไดกําหนดไว  

ปดประชุม   เวลา 16.00 น. 

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


