รายงานการประชุม
คณะทางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/๒๕60
วันศุกรที่ 15 มิถุนายน ๒๕60
ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
*********************************
ผู้เข้าร่วมประชุม
1.นายจรัญ
ยะม่อนแก้ว
ป้องกันจังหวัดเชียงราย/ประธานการประชุม
2.พ.ต.ท.ประจวบ
แก้วโก
ผู้แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
3.ร.อ.เปรมชัย
เปรมกมล
ผู้แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 3
4.นายอุทัย
ไชยลังกา
ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางเชียงราย
5.นายธิติพงศ์
ชาวลี้แสน
ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอเทิง
6.นายณัฐภูมิ
อยู่ชัง
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
7.นายณัฐพงษ์
สอนมา
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานคุมประพฤติอาเภอเทิง
8.นางชวนพิศ
สักแกแก้ว
ผู้แทน ผอ.สพป.ชร.เขต 1
9.นางสุธีรา
อรัญชิต
ผู้แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
10.ร.ต.ท.หญิง จีรวรรณ แก้วกันทะ
ผู้แทน หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย
11.นายคมกริช
เผือกสามัญ
ผู้แทน หัวหน้าสานักงานไปรษณีย์
12.นายปริญญา
ปัญญานาม
ผู้แทน ผอ.สนง.ปปส. ภาค 5
13.นายวัชรพงษ์
ใจสุยะ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เมืองเชียงราย
13.นายวุฒิชฑฌ์
แก้วใส
ผู้แทน ศป.ปส.อ.แม่จัน
14.นายวัชธิระ
ลาพิงค์
ผู้แทน ศป.ปส.อ.แม่สาย
15.นายธนกร
วิภาคกิจ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เชียงของ
16.พ.จ.อ.ประทีป
โนราช
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เทิง
17.นายอภิวัฒน์
พรหมขาม
ผู้แทน ศป.ปส.ป่าแดด
18.นายสุรเชษฐ์
พุ้ยน้อย
ผู้แทน ศป.ปส.อ.พาน
19.นายอดิเรก
ไลไธสง
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เวียงชัย
20.นายพิชัย
เขื่อนเพ็ชร์
ผู้แทน ศป.ปส.อ.พญาเม็งราย
21.นายสมนึก
ศรีสอาด
ผู้แทน ศป.ปส.อ.ขุนตาล
22.นายสัณพัฒน์
ชิษนุธัญโชติ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.แม่ลาว
23.นาย รามสูตร
อินทรศร
ผู้แทน ศป.ปส.อ.แม่สรวย
24.นาย ธีรัตน์
อิทธิพลาลักษณ์
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เวียงป่าเป้า
25.นายพัฒนเศรษฐ์ เหมืองหม้อ
ผู้แทน ศป.ปส.อ.เวียงเชียงรุ้ง
26.นายสุกิตต์
แก้วแกมจันทร์
ผู้แทน ศป.ปส.อ.ดอยหลวง
27.นายมนตรี
วรรณวิจิตร
ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ชร.
28.นายสิทธิศักดิ์
อินใจคา
ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ชร.
29.นางพจนารถ
กรึงไกร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ชรก.ศอ.ปส.จ.ชร.
ผู้ติดภารกิจ/ราชการ ไม่สามารถประชุมได้
1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
2. นายอาเภอเชียงแสน
3. นายอาเภอเวียงแก่น
4. นายอาเภอแม่ฟ้าหลวง
5. กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงราย
/เริ่มประชุม...

-2เริ่มประชุมเวลา 09.30น. โดยนายจรัญ ยะม่อนแก้ว ป้องกันจังหวัดเชียงราย เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร.
เป็นประธาน
ระเบียบวาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ทราบ
- ท่านสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ ปลัดจังหวัดเชียงราย/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร.ประธานในที่ประชุมติด
ภารกิจมอบ นายจรัญ ยะม่อนแก้ว ป้องกันจังหวัดเชียงราย เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร. เป็นประธานในการ
ประชุม
ระเบี ย บวาระที่ ๒ รั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ ง ที่ 5/๒๕60 เมื่ อ วั น ที่ 16 พฤษภาคม ๒๕60
เวลา 09.30.น. ณ ห้องประชุมพญาพิภักดิ์ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
- รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/๒๕60
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.๑ รายงานสถานการณ์ยาเสพติดแนวโน้มสภาพปัญหา โดย สนง.ปปส. ภาค 5
สถานการณ์ภายนอกประเทศ
- ในห้วง พ.ค.๖๐ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ชาวเขาเผ่าอาข่า ในพื้นที่ บ.ผาขาว จว.ท่าขี้เหล็ก
ได้ทาการลักลอบลาเลียงยาบ้า ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด และเฮโรอีน จานวน ๖ ก.ก. จากแหล่งพักคอย
บ.ผาขาว เข้ า สู่ เ ขตไทย ตามช่ อ งทางธรรมชาติ เพื่ อ ส่ ง มอบให้ กั บ กลุ่ ม ขบวนการค้ า ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่
ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สายฯ และ ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จว.ช.ร. เพื่อพักคอยรอส่งมอบให้กับกลุ่มขบวนการค้ ายาเสพติด
ในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต่อไป
- ในห้วง พ.ค.๖๐ กลุ่มขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติดชาวเขาเผ่ามูเซอในพื้นที่ บ.ท่าเดื่อ รัฐฉาน
ทาการลักลอบลาเลียงยาเสพติด ยาบ้า ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด และเฮโรอีน (ไม่ทราบจานวน) จากแหล่ง
พักคอยยาเสพติดพื้นที่ บ.ท่าเดื่อฯ - บ.เมืองไฮ - บ.ปางหิน - บ.น้าปุ๋ง หลังจากนั้นจะทาการแยกยาเสพติดไป
พักคอยอยู่ในบริเวณพื้นที่ต่างๆ ด้านตรงข้าม อ.แม่สาย และ อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.
- ในห้ ว งกลุ่ ม ขบวนการค้ า ยาเสพติ ด บ.ผาขาว ฯ เตรี ย มการลั ก ลอบล าเลี ย งยาบ้ า ประมาณ
๕๐๐,๐๐๐ เม็ด และไอซ์ (ไม่ทราบจานวน) เข้าสู่เขตไทย เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดในพื้นที่
บ.อาข่าป่ากล้วย ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จว.ช.ร.
- ในห้วง พ.ค.๖๐ กลุ่มขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติด ชาวเขาเผ่าอาข่า ในพื้นที่ บ.ดงมะตื๋น ต.แม่
ไร่ อ.แม่จัน จว.ช.ร. จะทาการลักลอบลาเลียงยาบ้า จานวน ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด และไอซ์ จานวน ๒๕ กก. โดยใช้
รถยนต์ (ไม่ ท ราบประเภท) จากพื้ น ที่ บ.ดงมะตื๋ น ฯ ไปส่ ง มอบให้ กั บ กลุ่ ม เครื อข่ า ยยาเสพติ ด ในพื้ น ที่
จ.ชายแดนใต้
สถานการณ์ด้านยาเสพติดและแนวโน้ม
- เมียนมาสามารถจับกุมยาเสพติดได้เป็นจานวนมาก โดยยาเสพติดส่วนใหญ่ยังคงลักลอบลาเลียงมา
จากแหล่งผลิตในเขตพื้นที่ตอนเหนือของรัฐฉาน โดยกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดที่สาคัญได้แก่ กลุ่มว้า (UWSP)
และกลุ่มโกกั้ง (MNDAA) ได้นามาเก็บพักคอยในพื้นที่ตอนใน ซึ่งจะมีตัวแทนเครือข่ายของกลุ่มในพื้นที่ชุมชน
เมืองต่างๆ เป็นผู้ดาเนินการ ก่อนที่จะกระจายไปยังพื้นที่ส่วนอื่นๆ ต่อไป ทั้งนี้ยังตรวจพบว่ากลุ่มขบวนการฯ
ได้พัฒนารูปแบบตราสัญลักษณ์ลงบนหีบห่อบรรจุยาเสพติดขึ้นมาใหม่ มีการสร้างรูปแบบหรือสัญลักษณ์ของ
กลุ่มเพื่อประโยชน์ทางด้านการค้า จากสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าการผลิตและการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
เข้าสู่พื้นที่แหล่งพักคอยตอนในและแนวชายแดนเมียนมา จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง

/3.3.1 สถานการณ์...

-33.3.1 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและการข่าวชายแดน (ฉก.ม.3)
ข่าวสารการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
- ในห้วงที่ผ่านมา ฉก.ม.๓ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวของหน่วยว่า จะมีการลักลอบลาเลียงยาเสพติด ใน
พื้นที่รับผิดชอบ จานวน ๔ ข่าว รายละเอียด ดังนี้
- เมื่อ ๑๗ พ.ค.๖๐ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า กลุ่มขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติด ชาวเขาเผ่าอา
ข่า ในพื้นที่ บ.ดงมะตื๋น ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จว.ช.ร. จะทาการลักลอบลาเลียงยาเสพติด (ยาบ้า) จานวน ๒๕๐ มัด
รวมทั้งสิ้น ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด และไอซ์ จานวน ๒๕ กก. โดยใช้รถยนต์ ไม่ทราบประเภท) จากพื้นที่ บ.ดงมะตื๋นฯ
ไปส่งมอบให้กับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดในพื้นที่ จว.ช.บ.
- เมื่ อ ๑ มิ . ย.๖๐ ได้ รั บ แจ้ ง จากแหล่ ง ข่า วว่า กลุ่ มขบวนการค้ ายาเสพติ ด เครือ ข่ ายกลุ่ ม ว้ า
ในพื้นที่ จว.ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ได้ลักลอบลาเลียงยาเสพติด (ยาบ้า) ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐
เม็ด โดยซุกซ่อนมากับรถยนต์บรรทุกขนาด ๖ ล้อ จานวน ๑ คัน จากพื้นที่ จว.ท่าขี้เหล็กฯ มาพักคอยไว้ใน
พื้นที่โกดังสินค้าของ นายซอย อดีต หน.อส.เมียนมา ในพื้นที่ บ.โป่ง ม.พง รัฐฉานฯ และได้ลักลอบบรรทุกไป
กับเรือ (บรรทุกโคกระบือ) ของบริษัทแก้วประเสริฐ ที่ท่าเรื อบริเวณโค้งวาก บ.โป่งฯ เพื่อส่งมอบให้กับกลุ่ม
ขบวนการค้ า ยาเสพติ ด ชาวลาว เครื อ ข่ า ยของ นายบุ ญ มี (พ่ อ เลี้ ย งบุ ญ มี ) ในบริ เ วณโป๊ ะ จ่ า ยน้ ามั น
บ.สีบุญเรือง อ.ต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
- เมื่อ ๗ มิ. ย.๖๐ ได้รั บแจ้ งจากแหล่ งข่าวว่า กลุ่มขบวนการฯ (ไม่ทราบกลุ่ ม) ในเขตพื้นที่ สมม.
ได้ลั กลอบล าเลีย งยาเสพติดให้ โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จานวน ๖,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด และ ยาเสพติดให้ โทษ
ประเภท ๑ (ไอซ์) ไม่ทราบจานวน จาก จว.ท่าขี้เหล็ก สมม. นามายัง แหล่งพักในพื้นที่ อ.แม่สายฯ เพื่อเตรียม
ลักลอบลาเลียงไปส่งให้กับกลุ่มขบวนการฯ ในพื้นที่ อ.เชียงของฯ จากนั้น กลุ่มขบวนการฯ จะซุกซ่อนยาเสพ
ติดไปกับรถยนต์บรรทุกสินค้า หรือรถยนต์ของทางราชการ เพื่อนาไปส่งให้กับกลุ่มขบวนการฯ ในพื้นที่ กทม.
คาดว่าเริ่มดาเนินการในห้วงตั้งแต่ ๗ มิ.ย.๖๐, ๒๓๐๐
- เมื่อ ๑๒ มิ.ย.๖๐ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าว่า กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ชาวเขา เผ่ามูเซอ ในพื้นที่
บ.ท่าเดื่อ รัฐฉาน สมม. ได้ทาการลักลอบลาเลียงยาเสพติด ประเภท ยาบ้า ประมาณ ๕,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด และ
ไอซ์ (ไม่ทราบจานวน) โดย รยบ.ปิคอัพ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยใช้เส้นทางถนนในภูมิประเทศจากแหล่งพักคอย
ยาเสพติดพื้นที่ บ.เมืองไฮ จว.ท่าขี้ เหล็กฯ หลังจากนั้นจะทาการแยกยาเสพติดไป พักคอยอยู่ในบริเวณพื้นที่
ต่างๆ ได้แก่ บ.อีก้อน้าปุ๋ง และ บ.อีก้อห้วยน้ากัด จว.ท่าขี้เหล็ก รัฐฉานฯ ด้านตรงข้าม อ.แม่สาย จว.ช.ร.
สรุปปรากฏข่าวสารการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
จานวน ๔ ข่าว เป็นยาบ้า ประมาณ ๑๖,๒๐๐,๐๐๐ เม็ด และเฮโรอีน ๒๕ กก.
การจับกุมที่สาคัญในพื้นที่รับผิดชอบ
- เมื่อ ๑๙ พ.ค.๖๐, ๐๖๐๐ ฉก.ทพ.๓๑ ได้รับการประสานจาก บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษ เทิง –
เวี ย งแก่ น จว.ช.ร. ว่ า จะมี ก ารลั ก ลอบล าเลี ย งยาเสพติ ด เข้ า มาในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ จึ ง ได้ จั ด ก าลั ง จาก
ร้อย.ทพ.๓๑๐๑ ทาการ ลว.เส้นทาง ระหว่าง อ.เชียงของ – อ.เวียงแก่นฯ ต่อมาเมื่อเวลา ๑๒๐๐ ได้ตรวจพบ
รถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ isuzu รุ่น spacecab หมายเลขทะเบียน บน ๓๕๕๗ พะเยา และรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อ
isuzu รุ่ น v-cross หมายเลขทะเบีย น กง ๕๓๖๘ น่าน จอดอยู่ บริเวณลานสี ข้าวโพด บ.ทุ่ งทราย
(PC ๔๑๖๔๑๖) หมู่ ๕ ต.เวียง อ.เชียงของฯ และพบชายลักษณะท่าทางมีพิรุธ จานวน ๒ คน กาลังยกกระสอบ
จึงเข้าทาการตรวจค้น ทราบชื่อ นายกันต์ธีร์ ธนัทติกุล อายุ ๓๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๗ หมู่ ๖ ต.สะเนียน อ.
เมือง จว.น.น. และ นายมิตรชัย ธนัทติกุล อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๗๑ หมู่ ต.สบบง อ.ภูซาง จว.พ.ย. ผล
การตรวจค้น พบยาบ้า จานวน ๔ กระสอบ ภายในบรรจุยาบ้า จานวน ๗๖ ก้อน ก้อนละ ๑๐,๐๐๐ เม็ด รวม
ยาบ้าทั้งสิ้น ประมาณ ๗๖๐,๐๐๐ เม็ด หน่วยได้นาตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง สภ.เชียงของ เพื่อดาเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป
/เมื่อ 20 ...

-4- เมื่อ ๒๐ พ.ค.๖๐, ๑๙๐๐ มว.ลว.ฉก.ม.๓ จัดกาลังพล จานวน ๑ ชป. ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.
แม่สาย จว.ช.ร. ทาการจัดตั้งจุดสกัด บริเวณ บ.ห้วยไคร้ หมู่ ๒ ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จว.ช.ร. ตามที่ได้รับแจ้ง
จากแหล่งข่าวว่าจะมี การลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ ต่อมาเมื่อเวลา ๒๒๓๐ ได้ตรวจ
พบรถยนต์ปิคอัพ ยี่ห้อฟอร์ด สีน้าเงิน หมายเลขทะเบียน ผย ๓๗๙๖ ขอนแก่น ขับผ่านมา จึงได้ขอทาการ
ตรวจค้น พบ นายชานาญ บารุงนา อายุ ๓๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๔ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น
เป็นคนขับ และมี นางพรศิริ บารุงนา อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๕ หมู่ ๔ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จว.ขอนแก่น
( ภรรยา นายชานาญฯ ), นายเดวิตร์ ขวัญแก้ว อายุ ๒๙ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๙๔ หมู่ ๘ ต.ดงกลาง อ.คอนสาร
จ.ชัย ภูมิ , น.ส.สุ พัตรา จารัส แนว อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๘ หมู่ ๔ ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
และเด็ ก จ านวน ๑ คน ( บุ ต รของ นายช านาญฯ ) เป็ น ผู้ โ ดยสาร ผลการตรวจค้ น พบยาบ้ า
ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ภายในห้องผู้โดยสาร ( ภายในแค๊ป ) หน่วยได้นาตัวผู้ต้องหาพร้อมของ
กลางส่ง สภ.แม่สาย เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
- เมื่อ ๒๔ พ.ค.๖๐, ๒๒๐๐ ร้อย.ม.๓ ฉก.ม.๓ จัดกาลัง จานวน ๑ ชป. ร่วมกับ จนท.ตร.สภ.
แม่สาย จัดตั้งจุดสกัด บริเวณ ด้านหลังห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส บ.ป่าเหมือด ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย
จว.ช.ร. ตามที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า จะมีการลัก ลอบลาเลียงยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่รับผิดชอบ ได้ตรวจ
พบพบรถยนต์ (เก๋ง) ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่นวีออส สีบรอนซ์เทา หมายทะเบียน กม ๖๙๒๒ เชียงราย ขับผ่านมา จึง
ได้ขอทาการตรวจค้น ทราบชื่อ นายสมโภช เรืองศรี อายุ ๓๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๘๕ หมู่ ๘ ต.สันทรายหลวง อ.
สันทราย จว.ช.ม. เป็นผู้ขับขี่ และ นายลิหมื่อ (ไม่มีนามสกุล) สัญชาติ เมียนมา ราษฎร บ.สามปี จ.ท่าขี้เหล็ก
สมม. เป็นผู้โดยสาร ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย จึงได้นาตัวมาสอบสวนขยายผล ต่อมาเมื่อ ๒๕ พ.ค.
๖๐, ๐๐๑๕ นายสมโภชฯ และ นายลิหมื่อฯ ให้การรับสารภาพว่ายังมี ผู้ร่วมขบวนการฯพร้อมยาเสพติด หลบ
ซ่อนอยู่บริเวณสวนลิ้นจี่ ด้านหลัง ห้างสรรพสินค้า เทสโก้ โลตัส จึงได้ทาการ พิสูจน์ทราบ ผลการปฏิบัติได้
จับกุม นายอาแต เซอหมื่อ สัญชาติเมียนมา ราษฎร บ.สามปี จว.ท่าขี้เหล็ก สมม. พร้อมของกลาง ยาบ้า บรรจุ
อยู่ในกระสอบปุ๋ย ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ เม็ด หลบซ่อนอยู่ภายในสวนลิ้นจี่ หน่วยได้นาตัวผู้ต้องหาพร้อมของ
กลางส่ง สภ.แม่สาย เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
- เมื่อ ๒๕ พ.ค.๖๐, ๑๓๓๐ บก.ควบคุม ฉก.ม.๓ ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่าจะมีการลักลอบ
ลาเลียง ยาเสพติดเข้ามาในพื้นที่ บ.ผาหมี หมู่ ๖ ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จว.ช.ร จึงได้สนธิกาลังร่วมกับ
ร้อย.ม.๒ ฉก.ม.๓ และ ร้อย.ทพ.๓๑๐๙ ฉก.ทพ.๓๑ ทาการ ลว./เฝ้าตรวจ เส้นทางในพื้นที่รับผิดชอบตามแนว
ชายแดนด้านตรงข้าม บ.สามปี จว.ท่าขี้เหล็ก สมม. ขณะลาดตระเวนมาถึงบริเวณ ห่างจากแนวชายแดน
ประมาณ ๒ กม. ได้ตรวจพบจุดซุกซ่อนยาเสพติด ( คาดว่าเป็นยาบ้า ) จานวน ๕ เป้ ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ เม็ด
หน่วยจึงทาการรวบรวมของกลางไว้ เพื่อรักษาความลับในการขยายผล โดยการจัดชุดเฝ้าตรวจพื้นที่ เพื่อทา
การสกัดกั้นขบวนการฯ ตามภาพข่าวที่ได้รับ
- เมื่ อ 2 มิ . ย.60,2200 ร้ อ ย.ม.3 ฉก.ม.3 จั ด กพ. 1 ชป. ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ซุ่ ม โจมตี
บริเวณ บ.เวียงหอม ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.ช.ร. ต่อมาเมื่อเวลาประมาณ 2230 ได้ตรวจการพบบุคคล ต้อง
สงสัยพร้อมเป้ จานวน 5 คน เดินข้ามมาตามช่องทางธรรมชาติ ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 50 เมตร โดย
ชป.ซุ่มโจมตี ได้สั่งให้กลุ่มขบวนการฯ หยุด แต่ กลุ่มดังกล่าวได้ทาการวิ่งหนีลงแม่น้าสายกลับไปฝั่งประเทศ
เมียนมา และ ชป.ซุ่มฯ ได้ทาการยิงปืนขึ้นฟ้า จานวน 3 นัด จากการตรวจสอบพบยาเสพติด ( ยาบ้า ) จานวน
5 เป้ๆ ละ 200,000 เม็ด รวมประมาณ 1,000,000 เม็ด
๒.๖ เมื่อ ๙ มิ.ย.๖๐, ๑๙๓๐ บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษ อ.เทิง – อ.เวียงแก่นฯ ทาการจัดตั้งจุด
ตรวจ/จุดสกัดกั้น บริเวณ บ.หัวดง ม.๑๒ ต.หงาว อ.เทิง จว.ช.ร. ได้ตรวจพบรถยนต์ต้องสงสัย ขับมายังจุด
ตรวจฯ แต่เมื่อคนขับพบว่ามี การตั้งจุดตรวจฯ ของ จนท. จึงได้หยุดรถก่อนถึงจุดตรวจฯ ประมาณ ๑๐๐ ม.
แล้ ว จึ ง หลบหนี ไป จนท. จึ งได้ต รวจค้ นรถยนต์คั นดั งกล่ าว ซึ่ งเป็น รยบ.ปิค อัพ ยี่ห้ อโตโยต้า วี โ ก้ สี ขาว
หมายเลขทะเบียน บพ ๓๕๕๒ เพชรบุรี ผลการตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า ซุกซ่อนอยู่บริเวณท้ายกระบะ
โดยมีผ้าใบ ปิดทับไว้และบริเวณห้องโดยสารหลังคนขับ รวมจานวน ๑๖ กระสอบ รวมยาบ้าทั้งสิ้นประมาณ
/4,200,000 เม็ด...

-5๔,๒๐๐,๐๐๐ เม็ด จนท.ชุดจับกุมจึงได้ยึดของกลางส่งให้ สภ.เทิง เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
๒.๗ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๐, ๑๑๐๗ จนท.ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย อ.เมือง จว.ช.ร.
ได้ ท าการตรวจค้ น ผู้ โ ดยสารขาเข้ า ผ่ า นเครื่ อ งเอ็ ก ซเรย์ ตรวจพบบุ ค คลต้ อ งสงสั ย จ านวน ๒ คน
คือ น.ส. นาแล จะก่า อายุ ๑๘ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๖ บ.โป่งกลางน้า หมู่ ๑๒ ต.วาวี อ.แม่สรวย จว.ช.ร.
และ ด.ญ. สุ น ารี จาเสอ อายุ ๑๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๐๗ บ.ดอยป่าไผ่ หมู่ ๑๕ ต.แม่คะ อ.ฝาง จว.ช.ม.
ซึ่งจะเดินทางไปยังท่าอากาศยานดอนเมือง ด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย เที่ยวบินที่ FD ๓๒๑๐ เวลา ๑๓๑๐
มีสิ่งผิดปกติผูกติดกับร่างกาย จึงได้นาตัวบุคคลทั้ง ๒ ไปทาการตรวจค้นอย่างละเอียดที่ Private Room ผล
การตรวจค้น พบยาบ้า จานวนประมาณ ๖๔,๐๐๐ เม็ด บรรจุในซองพลาสติก สีน้าเงิน พันด้วยเทปกาวสี
น้ าตาล ผู ก ติ ด อยู่ ต ามร่ า งกาย จนท.จึ ง ได้ ค วบคุ ม ตั ว บุ ค คลทั้ ง ๒ พร้ อ มด้ ว ยของกลางส่ ง สภ.บ้ า นดู่
เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
๒.๘ เมื่ อ ๑๑ มิ . ย.๖๐ จนท.ตร.สภ.แม่ จั น ได้ รั บ แจ้ ง จากแหล่ ง ข่ า วว่ า กลุ่ ม ขบวนการ
ค้ายาเสพติด จะทาการลักลอบลาเลียงยาเสพติด ผ่านพื้นที่ อ.แม่จัน จว.ช.ร. โดยใช้รถยนต์เก๋งเป็นพาหนะ
จึงจัดกาลังร่วมกับ ร้อย.ตชด.๓๒๗ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บริเวณสามแยกทางไป อ.เชียงแสน จว.ช.ร.) ต.แม่จัน
อ.แม่จันฯ ต่อมาเวลา ๒๑๓๐ พบรถยนต์ต้องสงสัย เป็นรถยนต์เก๋ง ยี่ห้ อมิตซูบิชิ สีแดง หมายเลขทะเบียน กค
๗๒๒๖ พะเยา ขับขี่เข้ามาแล้วจอดก่อนถึงบริเวณที่ตั้ง จุดตรวจ/จุดสกัด จนท.ตร. จึงแสดงตัวและขอทาการ
ตรวจค้ น ภายในรถยนต์ เ ก๋ ง คั น ดั ง กล่ า ว ทราบชื่ อ ผู้ ขั บ ขี่ คื อ นายจี ร ะยุ ท ธ หทั ย ชญานนท์ อายุ ๒๐ ปี
อยู่บ้านเลขที่ ๔๐ บ.ผาจี หมู่ ๑๕ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวงฯ และพบของกลางยาบ้า จานวน ๔๑๒,๐๐๐ เม็ด
วางอยู่ บ นเบาะด้านหลั งคนขับ จากการสอบถามขั้นต้นทราบว่า ผู้ ต้องหาได้รับยาเสพติดจานวนดังกล่ าว
มาจากราษฎรชาวเขา (ไม่ ทราบชื่อ นามสกุ ล ) ภู มิล าเนาอยู่ ดอยแม่ส ลอง อ.แม่ ฟ้าหลวงฯ บริเวณพื้น ที่
บ.สั น นา หมู่ ๑๐ ต.จั น จว้ า อ.แม่ จั น ฯ เพื่ อ ลั ก ลอบล าเลี ย งไปส่ ง ให้ กั บ กลุ่ ม เครื อ ข่ า ยฯ ในพื้ น ที่ กทม.
โดยจะได้ รั บ ค่ าจ้ างเป็ น เงิ น จ านวน ๙๐,๐๐๐ บาท จนท.ตร. จึ งควบคุ มตั ว ผู้ ต้องหา พร้อ มของกลางส่ ง
สภ.แม่จันฯ เพื่อดาเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์
- สถานการณ์ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา ปัจจุบัน กลุ่มขบวนการฯ ยังคง
ลักลอบลาเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตมายังแหล่งพักคอยตามแนวชายแดน เพื่อรอโอกาสลักลอบลาเลียงเข้าสู่
เขตไทย โดยใช้ บ ริ เ วณแนวชายแดนไทย - เมี ย นมา และ แนวชายแดนไทย – สปป.ลาว จว.ช.ร.
เป็นแหล่งพักคอยที่สาคัญ
- ซึ่งกลุ่มขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติดส่วนใหญ่ยังคงใช้กลุ่มชนเผ่าเป็นหลัก โดยเฉพาะ
กลุ่มมูเซอ กลุ่มอาข่า และกลุ่ มม้ง โดยอาศัยความชานาญในพื้นที่ และใช้เส้ นทางเดินเท้าตามภูมิประเทศ
ทยอยลาเลียงมาพักคอยในหมู่บ้านตามแนวชายแดน จากนั้นจะว่าจ้างให้ตัวแทนลาเลียง ทาการลักลอบลาเลียง
ยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของไทยต่อไป รวมทั้งขบวนการที่ลักลอบลาเลียงยาเสพติด จาก เมียนมา ไปยัง
สปป.ลาว และล าเลี ย งผ่ า นแม่ น้ าโขงเข้ า สู่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย แ ละจากการที่ จนท.
สามารถจั บ กุมได้บ่ อยครั้ ง ทาให้ ก ลุ่ มขบวนการฯ ที่เสี ยผลประโยชน์ ต้องการที่จะนายาเสพติดออกนอก
ประเทศ เพื่อชดเชยที่ตนเสียไป
- ลักษณะหีบห่อของยาเสพติด เป็นการผสมตามความต้องการของผู้ซื้อ เช่น ยาของกลุ่มว้า
เหนือกับกลุ่มว้าใต้ หรือยาของกลุ่มว้า เหนือกับกลุ่มมูเซอ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ค้ายาเสพติด
ยังคงมีความต้องการยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง...

/3.2.2 รายงาน...

-63.2.2 รายงานผลการดาเนินงาน (ศป.ปส.อ.)
- ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย(ศอ.ปส.จ.ชร.) ได้วิเคราะห์ข้อมูล
ยาเสพติดจะมีการลักลอบลาเลียงเข้าสู่เขตไทยจานวนมากโดยเฉพาะพื้นที่ใกล้กับแหล่งพักคอยยาเสพติดตาม
แนวชายแดนไทยและยังมีการจับกุมนอกเขตจังหวัดเชียงรายอีกบ่อยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาเสพติดจากเขต
ชายแดนไทยด้านจังหวัดเชียงรายเป็นส่วนใหญ่และจะใช้พาหนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในการลักลอบลาเลียงยา
เสพติดเพราะเป็นการสูญเสียที่น้อยที่สุดในการลักลอบซึ่งจะเห็นได้ว่ามีการจับกุมกรณีแบบนี้เพิ่มมากขึ้น
สถานการณ์การลักลอบลาเลียง
- สาหรับสถานการณ์การลักลอบนาเข้ายาเสพติดทางท่าอากาศยานจะพบการลักลอบนาเข้าทางท่า
อากาศยานหลากหลายมากขึ้นโดยกลุ่มนักค้าจะเปลี่ยนแปลงผู้ลาเลียงที่หลากหลายสัญชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการ
เพ่งเล็งและการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
แนวโน้มสถานการณ์
- ยังอยู่ในระดับที่สูงมาก ปริมาณของกลางยาเสพติดที่สาคัญๆ ที่ยึดได้ยังมีปริมาณที่สูงเช่นกัน
กลุ่มนักค้ายังคงมีศักยภาพในการค้ายาเสพติดจานวนมากอยู่ เห็นได้จากการจับกุมคดียาเสพติดรายสาคัญที่มี
ของกลางระดับแสนเม็ด และระดับหมื่นเม็ด มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณของกลางและจานวนคดีขณะที่การ
จับกุมนักค้าที่มีของกลางตั้งแต่ ๑ ล้านเม็ดขึ้นไปก็ยังพบการจับกุมได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน ซึ่งกลุ่มขบวนการ
ลักลอบลาเลียงยาเสพติดส่วนใหญ่ยังคงใช้กลุ่มชนเผ่าเป็นหลัก โดยเฉพาะกลุ่มมูเซอ กลุ่มอาข่า และกลุ่มม้ง
โดยอาศัยความชานาญในพื้นที่ และใช้เส้นทางเดินเท้าตาม ภูมิประเทศ ทยอยลาเลียงมาพักคอยในหมู่บ้านตาม
แนวชายแดน จากนั้นจะว่าจ้างให้ตัวแทนลาเลียงทาการลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในของไทย
ต่อไป รวมทั้งขบวนการที่ลักลอบลาเลียงยาเสพติด จาก เมียนมา ไปยัง สปป.ลาว และลาเลียงผ่านแม่น้าโขง
เข้าสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย และจากการที่ จนท. สามารถจับกุมได้บ่อยครั้ง ทาให้กลุ่มขบวนการฯ
ที่เสียผลประโยชน์ ต้องการที่จะนา ยาเสพติดออกนอกประเทศ เพื่อชดเชยที่ตนเสียไป
3.2.3 สถิ ติ ก ารบ าบั ด รั ก ษาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และการวิ เ คราะห์ ปั ญ หาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
ที่สาคัญ โดย สสจ.ชร.
- ติดภารกิจไม่ได้เข้าร่วมประชุม
3.2.4 ผลการปฏิบัติการจับกุมยาเสพติดรายสาคัญ/ทิศทางและแนวโน้มเส้นทางการลักลอบ
ลาเลียงยาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงราย โดย ตารวจภูธร จ.ชร.
สถิติการจับกุมยาเสพติด
การจับกุมยาเสพติดรายสาคัญห้วง 17 พ.ค.2560 - 14 มิ.ย.2560 จานวน 12 คดีผู้ต้องหา 17 คน
- วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ตรวจยึดยาบ้า 150,000 เม็ด บริเวณข้างทางถนนสาธารณะ
บ้านม้งเก้าหลัง หมู่ที่ ๙ ต.เทอดไทยอ.แม่ฟ้าหลวงฯ
- วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 จับกุม นายกันต์ธีร์ ธนัทติกุล กับพวกรวม 2 คน พร้อมของกลาง
ยาบ้า 760,000 เม็ด บริเวณลานสีข้าวโพดบ้านทุ่งทราย หมู่ 5 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
- วันที่ 20 พฤษภาคม 2560 จับกุม นายชานาญ บารุงนา กับพวกรวม 4 คน พร้อมของกลาง
ยาบ้า 100,000 เม็ด บริเวณถนนสาย ห้วยไคร้-ดอยตุง บริเวณหน้าท่ารถสองแถวสายดอยตุง บ้านสันกอง
ต.แม่ไร่ อ.แม่จัน จ.เชียงราย
- วั น ที่ 25 พฤษ ภ าคม 2560 จั บ กุ มนาย สมโ ภ ช เรื อ ง ศรี กั บพว ก รว ม 3 ค น
พร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ด บริเวณถนนลูกลังด้านหลังบ่อขยะ เทศบาลตาบลแม่สาย - บ้านผาแตก
หมู่ที่ 5 ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จว.เชียงราย
- วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ตรวจยึดยาบ้า 496,000 เม็ด บริเวณ ด้านทิศใต้ของบ้านผาหมี
หมู่ที่ 6 ต.เวียงพางคา อ.แม่สาย จว.เชียงราย
/วันที่...

-7- วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จับกุม นายจิรเดช ไพรสุริยะ กับพวกรวม 4 คน พร้อมของกลาง
ยาบ้า 20,535 เม็ด จุดตรวจท่าก๊อ ม.14 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
- วัน ที่ 2 มิถุ น ายน 2560 ตรวจยึ ดยาบ้ า 1,000,000 เม็ด บริเวณทุ่งนาบ้านเวี ยงหอม
ม.4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ตรวจยึดยาบ้า 4,200,000 เม็ด บริเวณถนนสายบ้านหัวดง-บ้านเอียน
หมู่ที่ 12 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย
- วันที่ 11 มิถุนายน 2560 จับกุม นายจีระยุทธ หทัยชญานนท์กุล พร้อมของกลางยาบ้า
412,000 เม็ด ถนนพหลโยธิน บริเวณสามแยก แม่สาย-เชียงแสน หมู่ 7 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย
- วันที่ 12 มิถุนายน 2560 จับกุม น.ส.นาแล หรือ ดา จะก่า กับพวกรวม 3 คน พร้อมของ
กลางยาบ้ า 64,000 เม็ ด อาคารพั ก ผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยาน แม่ ฟ้ า หลวงเชี ย งราย ม.๑๐
บ้านดู่ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย
- วั น ที่ 13 มิถุ น ายน 2560 จั บ กุม นายยะมี น คงหมิ พร้ อมของกลางยาบ้ า 12,800 เม็ ด
อาคารพั ก ผู้ โ ดยสารท่ า อากาศยานแม่ ฟ้ า หลวงเชี ย งราย ม. ๑๐ ต.บ้ า นดู่ อ.เมื อ งเชี ย งราย
จ.เชียงราย
- วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตรวจยึดยาบ้า 160,000 เม็ด ผู้ต้องหา นายโกวิท แซ่โซ้ง บริเวณ
สวนส้มโอ ริมถนนสายบ้านห้วยลึก ม. 4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
3.2.5 แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา สพป.ชร.เขต 1
การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมความประพฤติ
นั ก เรี ย น นั ก ศึ กษา สั งกั ด กระทรวงศึก ษาธิ การออกตรวจจั ดระเบี ยบสั ง คมของจั งหวั ด เชีย งราย ร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
สถานที่ออกตรวจ
1. ร้านเกมไม่มีชื่อ ใกล้โรงเรียนสันติวิทยา พบว่า ร้านเกม ไม่ติดข้อความรายละเอียดการเข้าใช้
บริการไม่พบนักเรียน นักศึกษา เข้าไปใช้ก่อนเวลา 14.00 น.
2. หอพักไม่มีชื่อ สีส้ม ใกล้โรงเรียนสันติวิทยา
3. หอพัก ป.สุรี ใกล้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. หอพักเบญจา อพาร์ทเม้น ใกล้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
5. บริเวณบ่อบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครเชียงราย หน้าโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผลการดาเนินงาน
- ไม่พบนักเรียน นักศึกษา ประพฤติผิดระเบียบกฎกระทรวงศึกษาธิการ
3.2.6 รายงานผลการดาเนินงาน (ศป.ปส.อ.)
- ไม่มีเรื่องนาเรียน

/ส่วนงานอื่นๆ...

-83.2.7 ส่วนงานอื่นๆ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
ขอรายงานยอดเด็กและเยาวชนภายในสถานที่ควบคุม ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐

กิจกรรมที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
- ด้านการป้องกัน การสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดภายในสถานที่ควบคุม วันที่ ๒๙ พฤษภาคม
๒๕๖๐ การตรวจค้นจู่โจมเป็นประจาทุกสัปดาห์
- โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONEต้อนรับคณะกรรมการ
ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานชมรม ฯในเขตภาคเหนื อ ตรวจลงพื้ น ที่ ในวั น ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น.ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย
- โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายชุมชนในการป้องกันปัญหายาเสพติด
ปัญหาพฤติกรรมและการกระทาผิดของเด็กและเยาวชน ปี 2560 (1 สถานพินิจ 6 สถานศึกษาและองค์กร
เครือข่ายชุมชน)
สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
คดีตรวจพิสูจน์ จานวน 138 คน
- เสพ
จานวน 135 คน
- เสพและครอบครอง
จานวน 3 คน
- เสพและครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน - คน
- เสพและจาหน่ายยาเสพติด
จานวน - คน
รูปแบบการฟื้นฟูฯ
ควบคุมตัวเข้มงวด
จานวน - คน
ควบคุมตัวไม่เข้มงวด
จานวน 25 คน
ไม่ควบคุมตัว (สาธารณสุข)
จานวน 99 คน
ปัญหาของการฟื้นฟูฯ : สถานที่บาบัดฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัวมีไม่เพียงพอ
- ทางคุมประพฤติจังหวัดเชีย งรายได้ ดาเนินการโครงการการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ ที่ถูกคุม
ประพฤติและไม่มีงานทาได้ประสานหาเครือข่ายภาคีในภาคธุรกิจเอกชนและขณะนี้ได้มีภาคเอกชนให้ความ
สนใจยอมรับแล้วจานวนหนึ่งแห่ง เป็นโรงพยาบาลสัตว์ สหมิตร ซึ่งจะรับผู้ที่สมัครจานวน 3 อัตรา โดยใช้เวลา
การประเมิน 3 เดือน ซึ่งถ้าหากทางานไม่ดีหรือมีพฤติกรรมไม่ดีทางโรงพยาบาลสัตว์จะทาการเลิกจ้างเอง
และจะรับบุคคลจากทางสานักงานคุมประพฤติมาทดแทน
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-9เรือนจากลางเชียงราย
- ได้ทาการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังตรวจหาสารเสพติดในน้าปัสสาวะผู้ต้องขังกลับจากศาล ก่อนส่งกลับแดน ใน
ทุกวัน และผู้ต้องขังรับย้ายมาจากเรือนจาอื่น ในเดือนมิถุนายน 2560 จานวน 478 คนการตรวจค้นจู่โจม
อาคารเรือนนอนก่อนเปิดขังช่วงเช้าในทุกแดน ของทุกๆ
วันในห้วงวันที่ 15พฤษภาคม –14 มิถุนายน จานวน 210 ครั้ง
เรือนจาอาเภอเทิง
รายงานการตรวจค้นจู่โจมเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐
- เรือนจาอาเภอเทิงได้สนธิกาลังจากส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก ร่วมเข้าจู่โจมตรวจค้นกรณี
พิเศษ ตามคาสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมกันทั่วประเทศ ผลการตรวจค้น ไม่พบ สิ่งของต้องห้ามประเภท
ยาเสพติดและโทรศัพท์มือถือภายในเรือนจาแต่อย่างไดระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
พิสูจน์หลักฐานจังหวัดเชียงราย
- รายงานลักษณะของตัวยาเสพติดที่ส่งเข้าพิสูจน์ว่ามีลักษณะรูปแบบแบบไหนมีความหนาแน่นของ
ปริมาณเมทแอมเฟตามีนอยู่มากน้อยเพียงใดการบรรจุหีบห่อ และสัญลักษณ์บนห่อบรรจุยาเสพติดของกลาง
โดยที่ส่ งมาจากการตรวจพิสูจนย์รูปแบบและลักษณะการห่อยังคงเป็นรูปแบบเดิมจะเปลี่ยนไปเฉพาะตรา
สัญลักษณ์เช่นตรา 999 ok , 999 ok ตัวหนังสือสีแดง , 999 ตัวหนังสือน้าเงิน ถุงข้างในบรรจุสีดา
มีตราแอปเปิ้ลอยู่บนซอง และค่าของ เมทแอมเฟตามีนที่มีอยู่ในปริมาณที่ไม่เท่ากัน ส่วนยาเสพติดอีกชนิดหนึ่ง

ซึ่งได้ส่งเข้ามานั้น เป็นกัญชาอัดแท่งจานวน 1 กิโลกรัม ซึ่งรูปแบบการหีบห่อจะไม่เหมือนกับยาบ้าลักษณะการ
หีบห่อ ชั้นแรกจะใช้กระดาษสีทองห่อหุ้มมิดชิด ชั้นที่สองจะใช้พลาสติกใสห่อหุ้มอีกครั้ง ชั้นที่สามใช้กระดาษฟ
รอยล์ในการห่อหุ้มอีกชั้น และชั้นสุดท้ายจะใช้พลาสติกหนาห่อหุ้มไว้อีกที
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ
- ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงรายจะมีการมอบทุนประกอบอาชีพ
ของผู้ที่ผ่ านการเข้าค่ายบ าบัด ศูน ย์ ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงราย ในปีงบประมาณ 2559- 2560 ซึ่งได้
งบประมาณมาจากสานักงาน ปปส. โดยจะมอบให้จานวน 15 ทุน ทุนละ 20,000 บาท โดยท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงรายจะเป็นผู้มอบ ในวันประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดเชียงราย วันที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 น
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.

( นายอัครวุธ สังข์ทอง )
ผู้บนั ทึกการประชุม
เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล

(นายสิทธิศักดิ์ อินใจคา)
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย/ผช.เลขา ศอ.ปส.จ.ชร.
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม

