รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 6/๒๕60
วันพุธ ที่ ๒1 มิถุนายน ๒๕60 เวลา 08.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย
----------------------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายณรงค์ศักดิ์
โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
ประธาน
2. พ.ต.อนันต์
แสงศรีจันทร์ ผู้แทน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 37
3. พ.ต.ท.ประจวบ
แก้วโก
ผู้แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงราย
4. นายประจวบ
แย้มเพ็ง
ผู้แทน อัยการจังหวัดเชียงราย
5. พ.อ.สัณธวัฒน์
วงศ์วัฒนะ
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.ชน.
6. นายพงษธร
อนุฤทธิ์
ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
7. นายเรวัฒน์
รอดเอียด
ผู้แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
8. ร.อ.เปรมชัย
เปรมกมล
ผู้แทน ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 3
9. นายพรชัย
พรสวรรค์
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
10. นายปริญญา
ปัญญานาม
เจ้าหน้าที่สานักงาน ป.ป.ส.ภาค ๕
11. นายกริช
มากกุญชร
ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
12. น.ส.พิมณพรรธน์ จินดาขัด
ผู้แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
13. นายประพันธ์
ช่างแก้ว
ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครเชียงราย
๑4. นางโสภิชา
หงส์คา
ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดเชียงราย
15.น.ส.อนิรา
ธินนท์
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย
16. นายจีรายุทธ
ปัญญาใจ
ผู้แทน ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาราษฎรบนพืน้ ที่สูง
17.นายรัชพล
งามกระบวน ผู้แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย
18. นางปรัศมา
ศรีกันหา
ผู้แทน เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย
19. นายครรชิต
ชมภูแดง
ผู้แทน สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงราย
20. นายอมร
กิตติกวางทอง ผู้แทน วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย
21. น.ส.ณชิตา
ตันตาละ
ผู้แทน ผู้อานวยการ สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย
22. สพ.ญ.ทิชากร
อ่อนน้อม
ผู้แทน หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย
23. นายศราวุธ
นาขาน
ผู้แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชแม่สาย
23. นายทรงพล
ฉันทะ
ผู้แทน หัวหน้าด่านตรวจพืชเชียงแสน
24. นางรัชดาวัลย์
วิมลกุลไพจิตร ผู้แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงราย
25. นายณัฐภูมิ
อยู่ชัง
ผู้แทน ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย
26. นางสุธีรา
อรัญชิต
ผู้แทน ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กจังหวัดเชียงราย
27. นายอุทัย
ไชยลังกา
ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจากลางเชียงราย
28. นายดาบชัย
ศรีลารักษ์
ผู้แทน ผู้บัญชาการเรือนจาอาเภอเทิง
29. นายแสงอรุณ
พงษ์แพทย์
ผู้แทน นายด่านศุลกากรแม่สาย
30. นายไพยง
สังข์ทอง
ผู้แทน นายด่านศุลกากรเชียงแสน
31. นายสันติชัย
เรืองนภารัตน์ ผู้แทน แรงงานจังหวัดเชียงราย
32. นายพันธุเศรษฐ สุวรรณโน
ผู้แทน จัดหางานจังหวัดเชียงราย
33. นางทุมพร
วีระสิงห์
ผู้แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย
34. นายอรรณพ
จูจันทร์
ผู้แทน ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชร. เขต 1
/35.นาย...

-2ผู้แทน ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
ผู้แทน ผบ.หน่วยเรือรักษาความสงบตามลาน้าโขงเขตเชียงราย.
ผู้แทน ผู้บังคับกกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 326
ผู้แทน ผู้บังคับกกองร้อยตารวจตระเวนชายแดนที่ 327
ผู้แทน ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย

36. นายสุรพล
วงศ์หวัน
37. น.อ.ชลทัย
รัตนเรือง
38. ร.ต.ต.สุริยา
ชัยอุดม
39. ร.ต.อ.คิด
กันทะขัติ
40. ร.ต.อ.เดชชนะ
อรุณนพรัตน์
41. พ.ต.ท.ขวัญชาติ ชุ่มมงคล
ผ.อ.การศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทาผิดในแม่น้าโขง
42. พ.ต.ต.เอกลักษณ์ วันมหาใจ
ผู้แทนสารวัตสถานีตารวจน้า 2 เชียงของ
43. นางวรุณยุพา
วิเศษสวรรค์ ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย
44. น.ส.ภานี
จันทร์ต้น
ผู้แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
45.นายฤทธิ์รงค์
หน่อแหวน
ผู้แทน รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
46. นายวัชรพงษ์
ใจสุยะ
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.เมืองเชียงราย
47. นายวุฒิซฑฌ์
แก้วใส
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.แม่จัน
48. นายอุดม
จันกิติ
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.แม่สาย
49. นายศิริวุฒิ
สงวนศักดิ์
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.เชียงแสน
50. นายธนกร
วิภาคกิจ
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.เชียงของ
51. นายอเนก
ปันทะยม
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.เทิง
52. นายสมชาย
เชื้อเมีองพาน ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.เวียงแก่น
53. น.ส.วาสนา
คงขา
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.พญาเม็งราย
54.นาย ธีรัตน์
อิทธฺพลาลัก ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ. เวียงป่าเป้า
55. นายนิยะ
ประมูลสิน
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.แม่ฟ้าหลวง
56. นายปราณพัฒน์ หาญชัย
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.แม่สรวย
57. นายเขมพัฒน์
เหรัญญะ
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.พาน
58. นายสัณห์พัฒน์
ชิษณุธัญโชติ ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.แม่ลาว
59. นายอดิเรก
ไลไธสง
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.เวียงชัย
60. นายจักรพันธ์
ซื่อตรง
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.ป่าแดด
61. นายสมนึก
ศรีสอาด
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.ขุนตาล
62. นายพัฒนเศรษฐ์ เหมืองหม้อ
ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.เวียงเชียงรุ้ง
63. นายสุกิตติ์
แก้วแกมจันทร์ ผู้แทน ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยหลวง
64. นายจรัญ
ย่ะม่อนแก้ว ผู้แทน ป้องกันจังหวัดเชียงราย
65. นายมนตรี
วรรณวิจิตร
ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร.
ผู้ไม่มาประชุมเนื่องจากติดราชการ
1. อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย
2. ผู้อานวยการแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดเชียงราย
3. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย
4. ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติสาขาเทิง
5. นายด่านศุลกากรเชียงของ
6. ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36
7. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชร. เขต 2
8. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชร. เขต 3
/9.ผอ.เขตพื้นที่

-39. ผอ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชร. เขต 4
10. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
11. ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31
12. ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35
13. กองบังคับการตารวจทางหลวงพะเยา กองกากับการ 5
14. กองกากับการ 12 บก.รน.(ตารวจน้าเชียงราย)
15. สารวัตรสถานีตารวจน้า 1 เชียงแสน
16. สารวัตรตารวจท่องเที่ยวเชียงราย
17. ผอ.ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงราย
18. หัวหน้าหน่วยปราบปรามยาเสพติดเชียงราย (บช.ปส.3)
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายสิทธิศักดิ์
อินใจคา
ผู้ช่วยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร.
1. นางพจนารถ
กรึงไกร
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ ชรก. ศอ.ปส.จ.ชร
2. นายอัครวุธ
สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
เริ่มประชุมเวลา 08.3๐ น. โดย ท่านณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งราย /ผอ.
ศอ.ปส.จ.ชร. เป็นประธาน
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แจ้งในที่ประชุมถึงการย้ายวันและเวลาการ
ประชุมเนื่องจากทางท่านประธานต้องเดินทางไปประชุมการจัดการแข่งกีฬาแห่งชาติ
ครั้งที่ 46 เจียงฮายเกมส์ และการแข่ง ขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 36 น้ากก
เกมส์ ซึ่ง จังหวัดเชียงรายจะเป็นเจ้าภาพต่อ จาก จังหวัดสงขลา
ระเบียบวาระที่ ๒
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชร. ครั้งที่ 5/๒๕60
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕60
มติที่ประชุม
รับรอง
ระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องสืบเนือ่ ง
3.1 สรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดเชียงราย (Nispa)
3.2 สรุปผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์ ปี 2560
สรุปผลกำรดำเนินงำน กำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงรำย ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
กำรป้องกันยำเสพติดในเยำวชนนอกสถำนศึกษำ
ศอ.ปส.จ.ชร.
กิจกรรมช่วยเหลือคุม้ ครองและดูแลเด็ก/เยำวชนนอกสถำนศึกษำ

อำเภอ
อำเภอเมืองเชียงรำย
อำเภอเวียงชัย
อำเภอเชียงของ
อำเภอเทิง
อำเภอพำน
อำเภอป่ำแดด
อำเภอแม่จัน
อำเภอเชียงแสน
อำเภอแม่สำย
อำเภอแม่สรวย
อำเภอเวียงป่ำเป้ำ
อำเภอพญำเม็งรำย
อำเภอเวียงแก่น
อำเภอขุนตำล
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
อำเภอแม่ลำว
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอดอยหลวง

ควำมต้องกำรของเยำวชน
80
7
300
17
2,182
110
38
180
33
711
0
30
49
20
1,074
1,745
15
67
6,658

มีกิจกรรมช่วยเหลือ
30
10
200
17
2,315
114
60
208
34
700
9
40
54
20
1,077
8,019
15
51
12,973

ร้อยละ
37.50
142.86
66.67
100.00
106.10
103.64
157.89
115.56
103.03
98.45
#DIV/0!
133.33
110.20
100.00
100.28
459.54
100.00
76.12
194.85

หน่วยนับ
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

/สรุปผล...

-4เยำวชนอำสำรักษำดินแดนต้ำนภัยยำเสพติด (ย.อส.)

ศอ.ปส.จ.ชร.
อำเภอ
อำเภอเมืองเชียงรำย

เข้ำรับกำรอบรม และร่วมกิจกรรมอำสำอย่ำงต่อเนือ่ ง
เป้ำหมำย
10

ผลกำรดำเนินงำน
10

ร้อยละ
100.00

หน่วยนับ
รำย

อำเภอเวียงชัย

5

5

100.00

รำย

อำเภอเชียงของ

5

5

100.00

รำย

อำเภอเทิง

5

5

100.00

รำย

อำเภอพำน

16

16

100.00

รำย

อำเภอป่ำแดด

5

5

100.00

รำย

อำเภอแม่จัน

6

6

100.00

รำย

อำเภอเชียงแสน

5

5

100.00

รำย

อำเภอแม่สำย

5

5

100.00

รำย

อำเภอแม่สรวย

6

6

100.00

รำย

อำเภอเวียงป่ำเป้ำ

4

4

100.00

รำย

อำเภอพญำเม็งรำย

5

5

100.00

รำย

อำเภอเวียงแก่น

5

5

100.00

รำย

อำเภอขุนตำล

4

4

100.00

รำย

อำเภอแม่ฟ้ำหลวง

5

5

100.00

รำย

อำเภอแม่ลำว

5

5

100.00

รำย

อำเภอเวียงเชียงรุ้ง

4

4

100.00

รำย

7
107

7
107

100.00
100.00

รำย
รำย

อำเภอดอยหลวง
รวม

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร

ศอ.ปส.จ.ชร.

เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งให้กบ
ั สถำนประกอบกำร ลูกจ้ำงในสถำนประกอบกำร อำสำสมัครแรงงำน

อำเภอ
1. สถำนประกอบกำรที่มลี ูกจ้ำงมำกกว่ำ 10 คน ขึ้นไป
- มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนยำเสพติด

เป้ำหมำย

ผลกำรดำเนินงำน

ร้อยละ

หน่วยนับ

220

218
112
2,562
64
2
0
60

99.09

แห่ง
แห่ง
คน
แห่ง
แห่ง
แห่ง
เครือข่ำย

55

53
43
262
13
0
123

96.36

แห่ง
แห่ง
คน
แห่ง
แห่ง
คน

- มีกิจกรรมรณรงค์ /ให้ควำมรู้เพื่อป้องกันยำเสพติด
- ผ่ำนเกณฑ์โรงงำนสีขำว ในปี 2560
- ผ่ำนเกณฑ์ มยส. ในปี 2560
- ตรวจติดตำมเพื่อรักษำมำตรฐำนตำมเกณฑ์ มยส.
- มีกำรจัดตั้งเครือข่ำยสถำนประกอบกำร
2. สถำนประกอบกำรที่มลี ูกจ้ำงต่ำกว่ำ 10 คน
- มีกำรเผยแพร่ประชำสัมพันธ์ด้ำนยำเสพติด
- มีกิจกรรมรณรงค์ /ให้ควำมรู้เพื่อป้องกันยำเสพติด
- ผ่ำนเกณฑ์โรงงำนสีขำว ในปี 2560
- ผ่ำนเกณฑ์ มยส. ในปี 2560
- มีจำนวนอำสำสมัครแรงงำน
3. จำนวนหมูบ
่ ้ำน/ชุมชนที่มกี ำรดำเนินงำนป้องกันยำเสพติดในสถำนประกอบกำร
ป้องกันสถำนประกอบกำรที่มลี ูกจ้ำงมำกกว่ำ 10 คน ขึ้นไป
ป้องกันสถำนประกอบกำรที่มลี ูกจ้ำงต่ำกว่ำ 10 คน

ศอ.ปส.จ.ชร.
อำเภอ
อำเภอเมืองเชียงรำย
อำเภอเวียงชัย
อำเภอเชียงของ
อำเภอเทิง
อำเภอพำน
อำเภอป่ำแดด
อำเภอแม่จัน
อำเภอเชียงแสน
อำเภอแม่สำย
อำเภอแม่สรวย
อำเภอเวียงป่ำเป้ำ
อำเภอพญำเม็งรำย
อำเภอเวียงแก่น
อำเภอขุนตำล
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
อำเภอแม่ลำว
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอดอยหลวง
เทศบำลนครเชียงรำย
รวม

220
55

มบ./ชช.
มบ./ชช.

กำรดำเนินงำนควบคุมพื้นทีเ่ สีย่ งตำมเป้ำหมำย
เป้ำหมำย (แห่ง)
66
9
52
22
46
74
67
32
70
13
25
12
9
22
57
14
12
18
22
642

ศอ.ปส.จ.ชร.

ผลกำรดำเนินงำน
30
35
82
11
54
80
202
51
109
15
126
39
20
22
97
35
36
75
128
1,247

ร้อยละ
45.45
388.89
157.69
50.00
117.39
108.11
301.49
159.38
155.71
115.38
504.00
325.00
222.22
100.00
170.18
250.00
300.00
416.67
581.82
194.24

หน่วยนับ
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง
ครั้ง

กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 1,750 หมู่บ้ำน 64 ชุมชน
สรุปสถำนะกำรดำเนินกำร

สถำนะ
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน ทั้งหมด
ไม่มปี ัญหำยำเสพติด
มีปัญหำยำเสพติด
วิกฤติ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เป้ำหมำย
1814
1266
548
0
259

ดำเนินกำร
1795
1252
543
0
258

ร้อยละ
98.95
98.89
99.09
0
99.61

หน่วยนับ
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน
หมูบ่ ้ำน/ชุมชน

/ผลการดาเนินงาน...

-5กำรคัดกรองผู้เข้ำรับกำรบำบัดรักษำ ระบบ บสต.ใหม่ 2560

ศอ.ปส.จ.ชร.

ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดเชียงรำย

อำเภอ
เมืองเชียงรำย
แม่สำย
แม่จัน
เชียงของ
เวียงชัย
แม่ฟ้ำหลวง
ขุนตำล
พำน
เวียงเชียงรุ้ง
แม่สรวย
เวียงป่ำเป้ำ
เวียงแก่น
แม่ลำว
เทิง
พญำเม็งรำย
ป่ำแดด
เชียงแสน
ดอยหลวง
รวมในภำพรวมจังหวัด

ศูนย์ขวัญ ชร.
9
21
12
18
6
9
9
7
7
4
9
8
5
6
6
5
1
1
143

ศอ.ปส.จ.ชร.

ระบบ สมัครใจ บังคับบำบัด และ อื่นๆ
23
1
8
1
13
5
2
4
3
6
1
1
3
1
0
0
4
0
76

รวมทุกระบบ
32
22
20
19
19
14
11
11
10
10
10
9
8
7
6
5
5
1
219

กำรปรำบปรำมยำเสพติดในพื้นทีจ่ ังหวัดเชียงรำย

1. ควบคุมกำรลักลอบลำเลียงและนำเข้ำยำเสพติด ตำมจุดตรวจ/จุดสกัด แนวชำยแดน
1.1 จุดตรวจ/จุดสกัด แนวชำยแดน จุดเน้นพิเศษ
- คดี / ผู้ต้องหำ
- ของกลำง
1.2 จุดตรวจ/จุดสกัด แนวชำยแดน จุดสำคัญทั่วไป
- คดี / ผู้ต้องหำ
- ของกลำง

452 คดี 464 รำย
ยำบ้ำ 491,429 เม็ด / เฮโรอีน 12.4 กรัม / ไอซ์ 3,791 กรัม / กัญชำแห้ง 208 กรัม
10 คดี 11 รำย
ยำบ้ำ 1 เม็ด

2. ควบคุมกำรลักลอบลำเลียงและนำเข้ำยำเสพติด ตำมจุดตรวจ/จุดสกัด พื้นทีต่ อนใน
1.1 จุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่ตอนใน จุดเน้นพิเศษ
- คดี / ผู้ต้องหำ
- ของกลำง
1.1 จุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่ตอนใน จุดสำคัญทั่วไป
- คดี / ผู้ต้องหำ
- ของกลำง

106 คดี 131 รำย
ยำบ้ำ 275,877 เม็ด
ไม่มผี ลกำรดำเนินงำน
ไม่มผี ลกำรดำเนินงำน

3. กำรสกัดกัน้ กำรลำเลียงทำง ขนส่งรถโดยสำรประจำทำง
- คดี / ผู้ต้องหำ
- ของกลำง

5 คดี 0 รำย
ยำบ้ำ 29,850 เม็ด

4. กำรสกัดกัน้ กำร ขนส่งพัสดุภัณฑ์และไปรษณีย์
- คดี / ผู้ต้องหำ
- ของกลำง

ไม่มผี ลกำรดำเนินงำน
ไม่มผี ลกำรดำเนินงำน

5. กำรสกัดกัน้ กำรลำเลียงทำง ท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ
- คดี / ผู้ต้องหำ
- ของกลำง

1 คดี / ไม่มผี ู้ต้องหำ
ยำบ้ำ 258 เม็ด
กำรจับกุมคดียำเสพติดในพื้นทีห
่ มู่บ้ำนชุมชน

ศอ.ปส.จ.ชร.
อำเภอ
อำเภอแม่จัน
อำเภอเมืองเชียงรำย
อำเภอเวียงชัย
อำเภอเชียงของ
อำเภอเทิง
อำเภอพำน
อำเภอป่ำแดด
อำเภอเชียงแสน
อำเภอแม่สำย
อำเภอแม่สรวย
อำเภอเวียงป่ำเป้ำ
อำเภอพญำเม็งรำย
อำเภอเวียงแก่น
อำเภอขุนตำล
อำเภอแม่ฟ้ำหลวง
อำเภอแม่ลำว
อำเภอเวียงเชียงรุ้ง
อำเภอดอยหลวง
เทศบำลนครเชียงรำย

รวม

จำนวน คดี

"แผนปฏิบัตกิ ำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด" ระดับอำเภอ
จำนวน ผู้ตอ้ งหำ
ของกลำง
กำรปฏิบัตกิ ำรของฝ่ำยปกครอง

7
4
55
4

8
4
55
4

ยำบ้ำ 240 เม็ด / เฮโรอีน 15 กรัม
ยำบ้ำ 42 เม็ด / เฮโรอีน 1 กรัม
(ผู้เสพ 55 รำย)
ยำบ้ำ 239 เม็ด

ฝ่ำยปกครองร่วมปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนอื่น
ฝ่ำยปกครองร่วมปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนอื่น
หน่วยอื่นปฏิบัติกำร
ฝ่ำยปกครองร่วมปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนอื่น

3
2

8
2

ยำบ้ำ 30 เม็ด / กัญชำแห้ง 40 กรัม
ยำบ้ำ 52 เม็ด / เฮโรอีน 7 กรัม

ฝ่ำยปกครองร่วมปฏิบัติกำรหน่วยเดียว
ฝ่ำยปกครองร่วมปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนอื่น

14
9

16
11

ยำบ้ำ 86 เม็ด / กัญชำแห้ง 1 กรัม
ยำบ้ำ 343 เม็ด / กัญชำแห้ง 1 กรัม

ฝ่ำยปกครองร่วมปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนอื่น
ฝ่ำยปกครองร่วมปฏิบัติกำรกับหน่วยงำนอื่น

98

108

ยำบ้ำ 30 เม็ด / กัญชำแห้ง 40 กรัม

/การสารวจ...

-6ศอ.ปส.จ.ชร.
อำเภอ
อำเภอขุนตำล
อำเภอแม่สรวย
อำเภอแม่สรวย
อำเภอเมืองเชียงรำย
อำเภอเมืองเชียงรำย
อำเภอเมืองเชียงรำย
อำเภอเมืองเชียงรำย
อำเภอเมืองเชียงรำย
อำเภอเมืองเชียงรำย

กำรสำรวจและตัดทำลำยพืชเสพติด
หมูบ่ ้ำน
ต้ำหลวง
ห้วยชมภู
ห้วยชมภู
นกน้อย
ห้วยชมภู
ห้วยชมภู
แม่มอญ
ห้วยชมภู
ห้วยชมภู

หน่วยงำนตัดทำลำย
ตชด.326
ปกครอง หทำร ตำรวจ
ปกครอง ทหำร ตำรวจ
ศป.ปส.อ.เมืองเชียงรำย
ศป.ปส.อ.เมืองเชียงรำย
ศป.ปส.อ.เมืองเชียงรำย
ศอ.ปส.อ.เมืองเชียงรำย
ศป.ปส.อ.เมืองเชียงรำย
ศป.ปส.อ.เมืองเชียงรำย

รวม

พืชเสพติด
กัญชง
ฝิ่น
ฝิ่น
ฝิ่น
ฝิ่น
ฝิ่น
ฝิ่น
ฝิ่น
ฝิ่น

พื้นทีป่ ลูก กัญชง 1 ไร่ / ฝิ่น 11.47 ไร่

ศอ.ปส.จ.ชร.
อำเภอ
มีกำรพัฒนำทักษะสมองเพื่อสร้ำงภูมคิ ุ้มกันยำเสพติดในเด็กปฐมวัย (โรงเรียนที่มชี ั้นอนุบำล)
มีกำรพัฒนำทักษะสมองเพื่อสร้ำงภูมคิ ุ้มกันยำเสพติดในเด็กปฐมวัย (ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก )
นักเรียนชั้น ป.1-ป.6 ได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมคิ ุ้มกันยำเสพติดที่ผำ่ นเกณฑ์เชิงคุณภำพ
สถำนศึกษำชั้น ป.1-ป.6 ได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมคิ ุ้มกันยำเสพติดที่ผำ่ นเกณฑ์เชิงคุณภำพ
สถำนศึกษำระดับชั้นขยำยโอกำส มัธยม อำชีวะ และอุดมศึกษำ ผ่ำนเกณฑ์เชิงคุณภำพ

ระเบียบวาระที่ ๔
สานักงานเลขานุการ

จำนวนพื้นที่ปลูก
1
4
5
0.184
0.378
0.18
0.16
0.7
0.87

จำนวนต้นที่ปลูก
300
2000
2500
230
473
135
80
350
435

วันที่สำรวจ - ตัดทำลำย
2559/10/01 - 2559/10/01
2560/01/19 - 2560/01/19
2560/01/20 - 2560/01/20
2560/02/18 - 2560/02/18
2560/02/18 - 2560/02/18
2560/02/18 - 2560/02/18
2560/03/06 - 2560/03/06
2560/03/10 - 2560/03/10
2560/03/10 - 2560/03/10

กัญชง 300 ต้น / ฝิ่น 6,203 ต้น

-

กำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ
เป้ำหมำย
664
504
87,296
626
207

ผลกำรดำเนินงำน
380
0
54,893
422
101

ร้อยละ
57.23
0.00
62.88
67.41
48.79

เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ สรุ ป ผลการประชุ ม คณะท างานเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หายาเสพติ ด ประจ าเดื อ น
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕60
- ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด เชี ย งราย
(ศอ.ปส.จ.ชร.) ยาเสพติดจะมีการลักลอบลาเลียงเข้าสู่เขตไทยจานวนมาก โดยเฉพาะ
พื้นที่ใกล้กับแหล่งพักคอยยาเสพติดตามแนวชายแดนไทยและยังมีการจับกุมนอกเขต
จังหวัดเชียงรายอีกบ่อยซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นยาเสพติดจากเขตชายแดนไทยด้านจังหวัด
เชียงรายเป็นส่วนใหญ่และจะใช้พาหนะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ในการลักลอบลาเลียงยา
เสพติดเพราะเป็นการสูญ เสียที่น้อยที่สุดในการลักลอบซึ่ง จะเห็นได้ว่ามีการจับกุม
กรณีแบบนี้เพิ่มมากขึ้นสถานการณ์การค้ายาเสพติดยังคงรุนแรง การจับกุมผู้ต้องหา
คดี ค้ า ยาเสพติ ดยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่สู ง มาก ปริ ม าณของกลางยาเสพติ ด ที่ ยึด ได้ ยั ง มี
ปริมาณที่สูงเช่ นกัน กลุ่มนักค้ายัง คงมีศักยภาพในการค้ายาเสพติดจานวนมากอยู่
เห็นได้จากการจับกุมคดียาเสพติดรายสาคัญที่มีของกลางระดับแสนเม็ด และระดับ
หมื่นเม็ด มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทั้งปริมาณของกลางและจานวนคดีขณะที่การจับกุมนัก
ค้าที่มีของกลางตั้งแต่ ๑ ล้านเม็ดขึ้นไปก็ยังพบการจับกุมได้อย่างต่อเนื่องเช่นกัน
- การจับกุมยาเสพติดรายสาคัญห้วง 17 พ.ค.2560 - 14 มิ.ย.2560
จานวน 12 คดี ผู้ต้องหา 17 คน
แนวโน้มการลักลอบลาเลียง
- สาหรับสถานการณ์การลักลอบนาเข้ายาเสพติดทางท่าอากาศยานจะพบ
การลั ก ลอบน าเข้ า ทางท่ า อากาศยานหลากหลายมากขึ้ น โดยกลุ่ ม นั ก ค้ า จะ
เปลี่ ย นแปลงผู้ ล าเลี ย งที่ ห ลากหลายสั ญ ชาติ เ พื่ อ หลี ก เลี่ ย งการเพ่ ง เล็ ง และการ
ตรวจสอบของเจ้าหน้าที่
/เรือนจากลางเชียงราย...

หน่วยนับ
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- ได้ทาการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขังตรวจหาสารเสพติดในน้าปัสสาวะผู้ต้องขัง
กลับจากศาล ก่อนส่งกลับแดน ในทุกวัน และผู้ต้องขังรับย้ายมาจากเรือนจาอื่น ใน
เดือนมิถุนายน 2560 จานวน 478 คนการตรวจค้นจู่โจมอาคารเรือนนอนก่อน
เปิดขังช่วงเช้าในทุกแดน ของทุกๆ
วันในห้วงวันที่ 15พฤษภาคม –14 มิถุนายน จานวน 210 ครั้ง
เรือนจาอาเภอเทิง
- รายงานการตรวจค้นจู่โจมเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๐ เรือนจาอาเภอเทิง
ได้สนธิกาลังจากส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก ร่วมเข้าจู่โจมตรวจค้นกรณี
พิเศษ ตามคาสั่งของอธิบดีกรมราชทัณฑ์ พร้อมกันทั่วประเทศผลการตรวจค้น ไม่พ บ
สิ่งของต้องห้า มประเภทยาเสพติ ดและโทรศัพท์ มือถือ ภายในเรือนจาแต่อ ย่างได
ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เหตุการณ์ทั่วไปปกติ
การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
- เมื่อวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. พนักงานเจ้าหน้าที่
ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน นักศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการออกตรวจจัด
ระเบียบสังคมของจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สถานที่ออกตรวจ
1.ร้ า นเกมไม่ มี ชื่ อ ใกล้ โ รงเรี ย นสั น ติ วิ ท ยา พบว่ า ร้ า นเกม ไม่ ติ ด ข้ อ ความ
รายละเอียดการเข้าใช้บริการไม่พบนักเรียน นักศึกษา เข้าไปใช้ก่อนเวลา 14.00 น.
2. หอพักไม่มีชื่อ สีส้ม ใกล้โรงเรียนสันติวิทยา
3. หอพัก ป.สุรี ใกล้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
4. หอพักเบญจา อพาร์ทเม้น ใกล้โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
5. บริเวณบ่อบาบัดน้าเสีย เทศบาลนครเชียงราย หน้าโรงเรียนองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงราย ผลการทางาน ไม่พบนักเรียน นักศึกษา ประพฤติผิดระเบียบ
กฎกระทรวงศึกษาธิการ
แนวโน้มสถานการณ์
-ซึ่งกลุ่มขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติดส่วนใหญ่ยัง คงใช้กลุ่มชนเผ่าเป็นหลัก
โดยเฉพาะกลุ่ ม มู เ ซอ กลุ่ ม อาข่ า และกลุ่ ม ม้ ง โดยอาศั ย ความช านาญในพื้ น ที่
และใช้เส้นทางเดินเท้าตาม ภูมิประเทศ ทยอยลาเลียงมาพักคอยในหมู่บ้านตาม
แนวชายแดน จากนั้นจะว่าจ้างให้ตัวแทนลาเลียงทาการลักลอบลาเลียงยาเสพติดเข้า
สู่ พื้ น ที่ ต อนในของไทยต่ อ ไป รวมทั้ ง ขบวนการที่ ลั ก ลอบล าเลี ย งยาเสพติ ด
จาก เมี ย น มา ไ ปยั ง ส ปป.ลาว และ ล าเลี ย ง ผ่ า น แม่ น้ าโ ขง เข้ า สู่ ภ า ค
ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของไทย และจากการที่ จนท. สามารถจั บ กุ ม ได้ บ่ อ ยครั้ ง
ท าให้ ก ลุ่ ม ขบวนการฯ ที่ เ สี ย ผลประโยชน์ ต้ อ งการที่ จ ะน า ยาเสพติ ด ออกนอก
ประเทศ เพื่อชดเชยที่ตนเสียไป

/ราคายาเสพติด...
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4.2 สถานการณ์ยาเสพติด ภาพรวมของประเทศไทย
สรุปผลการปราบปรามยาเสพติดของ ป.ป.ส.เมียนมา ในห้วง เม.ย. – พ.ค.๖๐

สรุปผลการปราบปรามยาเสพติดของ ป.ป.ส.เมียนมา ในห้วง เม.ย. – พ.ค.๖๐

ข้อมูล/ความเคลื่อนไหว
- บุคคลชาวไทย (ม้ง) พะเยา-เชียงรายที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หลบซ่อนพักพิงใน สปป.ลาว
1. นาย โล่ง แซ่ลี (หนีหมายจับกรณี ทพ.+จนท.ป่าไม้ในพื้นที่ บ.ฮวก
ต.ภูซาง อ.ภูซาง จว.พ.ย. ตรวจยึด ยาบ้า 2.4 ล้านเม็ด ปัจจุบันหลบหนีไปอยู่กับ
เครือญาติในพื้นที่ ข.หลวงพระบาง สปป.ลาว
2. นาย วุฒิชัย กงพลนันท์ อดีตกานัน ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.ช.ร. หนีออกจาก
พื้นที่เพราะเกรงว่าอาจจะได้รับการปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดจาก จนท.รัฐของไทย)
จาก สหรัฐอเมริกา ไปพานัก ม.สิง ข.หลวงน้า ปัจจุบัน บ.น้าฮ่อ/น้าอ้อ ม.ห้วยทราย
ข.บ่อแก้ว ตั้งแต่ 07 เม.ย.60
สถานการณ์ด้านยาเสพติดและแนวโน้ม
เมียนมา สามารถจับกุมยาเสพติดได้เป็นจานวนมาก ส่วนใหญ่ยังคงลักลอบ
ลาเลียงมาจากแหล่งผลิตในเขตรัฐฉานโดยกลุ่มขบวนการค้าที่สาคัญได้แก่
/กลุ่มว้า...
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กลุ่มว้า (UWSP) และกลุ่มโกกั้ง (MNDAA) ได้นามาเก็บพักคอยในพื้นที่ตอน
ใน ซึ่ งจะมี ตัว แทนเครื อข่ า ยของกลุ่ มในพื้ นที่ ชุม ชนเมื อ งต่ างๆ เป็ นผู้ ดาเนิ นการ
ก่อนที่จ ะกระจายไปยั ง พื้ นที่ อื่นๆ ต่ อไป ทั้ ง นี้ ยัง ตรวจพบว่ ากลุ่ มขบวนการฯ ได้
พัฒนารู ปแบบตราสั ญ ลัก ษณ์ ลงบนหีบ ห่อ บรรจุย าเสพติด ขึ้ น มาใหม่ มี การสร้า ง
รูปแบบ หรือ สัญ ลัก ษณ์ ของกลุ่ มเพื่อ ประโยชน์ท างด้านการค้ า จากสถานการณ์
ดังกล่าวคาดว่าการผลิต และการลักลอบลาเลียงยาเสพติด จากแนวชายแดนเมียนมา
เข้าสู่ไทยจะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อ’
รับทราบ

ผู้แทน ศอ.ปส.ภ.จว.ชร. ๔.2 สรุปผลการดาเนินการจับกุม ปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
ห้วงการจับกุมยาเสพติดรายสาคัญ 1 - 19 มิถุนายน 2560
- วันที่ 1 มิถุนายน 2560 จับกุม นายจิรเดช ไพรสุริยะ กับพวกรวม
4 คน พร้อมของกลางยาบ้า 20,535 เม็ด จุดตรวจท่าก๊อ ม.14 ต.ท่าก๊อ
อ.แม่สรวย จ.เชียงราย
- วันที่ 2 มิถุนายน 2560 ตรวจยึดยาบ้า 1,000,000 เม็ดบริเวณ
ทุ่งนาบ้านเวียงหอม ม.4 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จว.เชียงราย
- วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2560 ตรวจยึ ด ยาบ้ า 4,200,000 เม็ ด
บริ เ วณถนนสายบ้ า นหั ว ดง-บ้ า นเอี ยน หมู่ ที่ 12 ต.หงาว อ.เทิ ง จ.เชี ยงราย
- วันที่ 11 มิถุนายน 2560 จับกุม นายจีระยุทธ หทัยชญานนท์กุล
พร้ อ มของกลางยาบ้ า 412,000 เม็ ด ถนนพหลโยธิ น บริ เ วณสามแยก
แม่สาย-เชียงแสน หมู่ 7 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จว.เชียงราย
- วั น ที่ 12 มิ ถุ น ายน 2560 จั บ กุ ม น.ส.นาแล หรื อ ดา จะก่ า
กับพวกรวม 3 คนพร้อมของกลางยาบ้า 64,000 เม็ด อาคารพักผู้โดยสารท่า
อากาศยานแม่ฟ้ า หลวงเชี ยงราย ม.๑๐ ต.บ้า นดู่ อ.เมือ งเชี ยงราย จ.เชีย งราย
- วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ตรวจยึดยาบ้า 160,000 เม็ด ผู้ต้องหา
นายโกวิท แซ่โซ้ ง (หลบหนีขณะ จนท. เข้าทาการจับกุม) บริเวณสวนส้มโอ ริม
ถนนสายบ้านห้วยลึก ม. 4 ต.ม่วงยาย อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
- วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จับกุม นายKYAW KYAW SOE ชาว
พม่า พร้อมของกลางยาบ้า 100,000 เม็ด ถนนเลียบแม่น้าสายบริเวณใต้สะพาน
พรมแดน แห่งที่ ๑ หมู่ที่ ๗ ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- วั น ที่ 16 มิ ถุ น ายน 2560 วิ ส ามัญ นายรั น ณพล แซ่ ฟ่ า และ
จั บ กุ ม นายอาทู่ สั ญ ชาติ เ มี ย นมา พร้ อ มของกลางยาบ้ า 2,138,000 เม็ ด ,
ไอซ์ 1 กิโ ลกรัม บริเ วณสามแยกถ้ าหลวง ถนนผาหมี - ถ้าหลวง หมู่ที่ 11
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
- วันที่ 17 มิถุนายน 2560 จับกุ นายหล่อลี่ ค่ะหล่า พร้อมของกลาง
ยาบ้า 130,000 เม็ ด บริ เวณเนิน เขาด้ านทิศ เหนือ สามแยกถ้าหลวงหมู่ ที่ 11
ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
/สรุปผล...
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ผู้แทน ศอ.ปส.ชน

มติที่ประชุม

ครูตารวจ D.A.R.E.
ครูตารวจ D.A.R.E.
จานวน 116 นาย
ห้องเรียนที่เข้าสอน
จานวน 261 ห้อง
นักเรียน
จานวน 5,892 คน
รับทราบ
๔.๓ สรุปผลการดาเนินการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
ผลการปฏิบัติงานประจาเดือน มิ.ย.60
- การปฏิบัติงานที่สาคัญ
- เมื่อ 9 มิ.ย.60 บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษ อ.เทิง - อ.เวียงแก่น จับกุมยาเสพติด
จานวน 4,200,000 เม็ด บริเวณ บ.หัวดง ม.12 ต.หงาว อ.เทิง จว.ช.ร.
- เมื่อ 091930 มิ.ย.60 ร.ท.ธนภัทร ปายแสง ผบ.บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษ อ.
เทิง - อ.เวียงแก่น ศป.ปส.ชน. ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่า จะมีการลาเลียงยาเสพติด
ผ่านเส้นทางถนนภูชี้ฟ้า อ.เทิง จึงได้จัด กพ. ตั้งจุดสกัด บริเวณ พิกัด PB 336773 บ.
หัวดง ม.12 ต.หงาว อ.เทิง จว.ช.ร. ได้มีรถยนต์ TOYOTA VIGO สีขาว หมายเลข
ทะเบียน บพ 3552 เพชรบุรี ขับมา เมื่อเห็น จนท. ชายผู้ต้องสงสัยได้จอดรถไว้
ข้างทางแล้ววิ่งหลบหนีเข้าป่าละเมาะ หน่วยจึงเข้าตรวจสอบรถยนต์คันดังกล่าว พบยา
เสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) บรรจุอยู่ในกระสอบหลังกระบะซึ่งมีผ้าคลุม ปิดทับ
ไว้และในแคปรถยนต์คันดังกล่าว จานวน 16 กระสอบ เป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่
1 (ยาบ้า) ทั้งหมด จานวน 4,200,000 เม็ด หน่วยจึงทาการตรวจยึดไว้ตรวจสอบ
และดาเนินการส่ง สภ.เทิง เพื่อดาเนินการตามกฎหมายต่อไป
- เมื่อ 10 มิ.ย.60 ผบ.ศป.ปส.ชน., หน.บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน. ที่ 3, ผบ.บก.
ควบคุมพื้นที่พิเศษ อ.เทิง – อ.เวียงแก่น, รอง ผบ.ฉก.ทพ.31 , ผกก.สภ.เทิง และ
ผกก.สภ.เวียงแก่ น ร่วมกั นแถลงผลการจับกุ มยาเสพติด จานวน 4,200,000 เม็ ด
ณ บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษ อ.เทิง – อ.เวียงแก่น
- เมื่อ 101100 มิ.ย.60 ผบ.ศป.ปส.ชน., หน.บก.ควบคุม ศป.ปส.ชน. ที่ 3 ,
ผบ.บกควบคุมพื้นที่พิเศษ อ.เทิง – อ.เวียงแก่น, รอง ผบ.ฉก.ทพ.31 , ผกก.สภ.เทิง
และ ผกก.สภ.เวียงแก่น ร่วมกันแถลงผลการจับกุมยาเสพติด ณ บก.ควบคุมพื้นที่พิเศษ
อ.เทิง – อ.เวียงแก่น รายละเอียดดังนี้
ของกลาง
- ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จานวน 4,200,000 เม็ด
- รยบ. ยี่ห้อ Toyota vigo สีขาว หมายเลขทะเบียน บพ 3552 เพชรบุรี
จานวน 1 คัน
สรุปผลการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ในพื้นที่ จว.ช.ร. จานวน 416 ครั้ง
การปฏิบัติงานด้านยุทธการในพื้นที่ จังหวัดเชียงรายของ ศป.ปส.ชน.
รับทราบ
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๔.4 สรุปผลการดาเนินการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ในพื้นที่ จังหวัด
เชียงราย
ผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ
ผลการปฏิบัติงานที่สาคัญ
- เมื่อ 2 มิ.ย.60, 22๓0 ร้อย.ม.3 ฉก.ม.3 จัดกาลัง 1 ชป. ทาการซุ่ ม
โจมตี บริเวณท่าข้ามเวียงหอม บ.เวียงหอม ต.แม่สาย อ.แม่สายฯ ได้ตรวจยึดยาบ้า
จานวน ๑ ล้านเม็ด สาหรับผู้ต้องหาสามารถวิ่งหลบหนีการจับกุมไปได้
- เมื่อ ๑๔ มิ.ย.๖๐, ๐๖๓๐ ร้อย.ทพ.๓๑๐๔ ฉก.ทพ.๓๑ จัดกาลัง ๒ ชป.
ร่วมกับร้อย.ตชด.๓๒๖ และ จนท.ตร.สภ.เวียงแก่นฯ ออกลาดตระเวนสกัดกั้นจับ
กลุ่มขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติด บริเวณ จุดผ่อนปรนทางการค้า บ.ห้วยลึก
ต.ม่ ว งยาย อ.เวี ย งแก่ น ฯ ตรวจพบชายต้ อ งสงสั ย จ านวน ๑ คน ขั บ ขี่
รถจักรยานยนต์ผ่านมา เมื่อชายดังกล่าวได้เห็นเจ้าหน้าที่ จึงได้ขับรถจักรยานยนต์
หลบหนี เจ้าหน้าที่จึงได้ทาการไล่ติดตาม จนกระทั่งถึงบริเวณ สวนส้ม บ.ห้วยลึก ฯ
รถจักรยานยนต์ได้เกิดเสียหลักล้ม แล้วบุคคลดังกล่าวจึงได้ทิ้งรถจักรยนต์พร้อมกับ
วิ่งหลบหนีไปได้ จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ พบกระสอบถุง ปุ๋ย จานวน ๑ ถุง
ภายในบรรจุยาบ้า ประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ เม็ด
- เมื่ อ ๑๖ มิ . ย.๖๐ เวลา ๒๒๓๐ มว.ลว.ฉก.ม.๓ จั ด ก าลั ง ร่ ว มกั บ
บก.ควบคุม ฉก.ม.๓ และ จนท.ตร.จุ ดตรวจ บ.ผาหมี ลาดตระเวนตามเส้น ทาง
บ.ผาหมี ต.เวียงพางคา - บ.น้าจาเหนือ ต.โป่งผา อ.แม่สายฯ ได้ตรวจพบรถกระบะ
จานวน ๑ คัน ขับผ่านมา จึงแจ้งให้หยุดเพื่อขอทาการตรวจค้น แต่รถคันดังกล่ าวได้
ทาการขั บ ถอยเพื่ อจะหลบหนีแ ละได้ใ ช้ อาวุธ ปืน ไม่ท ราบชนิ ด ท าการยิ ง มาทาง
เจ้ า หน้ า ที่ เจ้ า หน้ า ที่ จึ ง ท าการยิ ง ตอบโต้ เมื่ อ เสี ย งปื น สงบเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ ท าการ
ตรวจสอบภายในรถยนต์คันดังกล่าว พบผู้เสียชีวิต จานวน ๑ คน พร้อมตรวจยึดของ
กลางยาบ้า จานวน ๒,๒๖๘,๐๐๐ เม็ด, ไอซ์ น้าหนัก ๑ กิโลกรัม และสามารถจับกุม
กลุ่มขบวนการฯ ได้จานวน ๒ คน
ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
- การพบปะพัฒนาสัมพันธ์ตามฐานปฏิบัติการ จานวน ๒ ครั้ง
- เมื่อ ๑ มิ.ย.๖๐, ๐๙๐๐ – ๑๐๐๐ ร้อย.ม.๒ ฉก.ม.๓ จัด กพ.๑ ชป. นา
โดย ร.อ.พลชัย สุขสะอาด ผบ.ร้อย.ม.๒ ฉก.ม.๓ ได้พบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ ทมม.
พั น .คร.๕๒๖ ฐานฯ บาลาหลวง น าโดย ร.อ.เย ทู ต อู ผบ.ร้ อ ย.พั น .คร.๕๒๖
ณ จุดพบปะพัฒนาสัมพันธ์ไทย – เมียนมา ฐานฯ บาลาหลวง บ.อีก้อผาฮี้ ต.โป่งงาม
อ.แม่สาย จว.ช.ร. เพื่อประสานทาการ ลว.ร่วมกัน ตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา
๒. เมื่ อ ๑๕ มิ . ย.๖๐ เวลา ๑๐๐๐ บริ เ วณ จุ ด พั ฒ นาสั ม พั น ธ์ บ.ห้ ว ยน้ าริ น
ต.เวียงพางคา อ.แม่สายฯ
- เมื่อ ๑๕ มิ.ย.๖๐, ๑๐๐๐ - ๑๑๐๐ ผบ.มว.ม.๔ ร้อย.ม.๒ ฉก.ม.๓ ได้ทา
การพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับ พ.ต.ต่อสิ่นวิน ผบ.ร้อย.พัน.คร.๕๒๖ ฐานฯ พระเจดีย์
และ ร.อ.โจ รอง ผบ.ร้อย.พัน.คร.๕๒๖ฯ บริเวณจุดพัฒนาสัมพันธ์ไทย – เมียนมา
บ.ห้วยน้าริน ต.เวียงพางคา อ.แม่สายฯ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จากการ
พัฒนาสัม พัน ธ์ทราบว่า พ.ต.ต่ อสิ่ นวิน ฯ มาจาก เมื องเมีย วดี สมม. และ ร.อ.โจ
มาจาก ม.ย่างกุ้ง สมม.
รับทราบ
/4.5ผลการ...
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4.5 ผลการจัดระเบียบสังคม
- การดาเนินงานจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการระดับจังหวัดคาสั่งจังหวัด
เชียงราย ที่ 5964 / 2559จังหวัดเชียงราย วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 ได้ทา
การตรวจในพื้นที่ อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย จานวน 4 แห่ง
1. ร้านปัทมาสน์ออนไลน์ 4
2. มยุรี เพลส
3. หอพัก ป.สุลี (หอพักชาย)
4. เบญจา อพาร์ทเมนท์
โดยการตรวจสอบครั้งนี้ไพบหอพักที่ไม่มีใบอนุญาตแต่ยังไม่พบเจ้าของหอพักตัวจริง
ซึ่งทางชุดจัดระเบียบได้ติดติ่ให้เข้ามาพบเป็นที่เรียบร้อยแต่ไม่พบร้านเกมส์ที่กระทา
ความผิด หากพบการกระทาผิดจะบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด
รับทราบ
4.6 ผลและความคืบหน้าของกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
การป้องกันและแก้ไขปัญหา
- ทางสานักงานพื้นเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 1-4 และ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 ได้จัดทากิจกรรมต่างๆในเรื่องของ
โรงเรียนสีขาว ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการเสนอชื่อโรงเรียนเข้ามาเพื่อที่จะทาการ
คัดเลือกและประกาศเป็นโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด การดาเนินงานโครงการ
สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ได้ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ใช้แนวคิดและหลักการของ “ ๔ ประสาน ๒ ค้า” ซึ่ง ๔ ประสาน ได้แก่ ผู้บริหาร
สถานศึกษา ผู้แทน/ครู /อาจารย์ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนนักเรียน/นักศึกษา และ
ส่วนของ ๒ ค้า เดิมเป็นผู้แทนชุมชน แต่พื้นที่เสี่ยงเพิ่มมากขึ้น จึงได้กาหนดใหม่
เพื่อให้บุคลากรสาคัญที่จะเข้ามาช่วยสถานศึกษา ในการดาเนินงานสถานศึกษาสีขาว
ได้ แ ก่ ต ารวจและพระสงฆ์ ซึ่ ง อยู่ ใ นบริ เ วณท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ช่ ว ย
สถานศึก ษาในการด าเนิ นงานให้ มีม าตรการป้ องกัน และการป้ องปรามติด ตามผู้
จาหน่า ยและผู้ เสพและมาตรการความปลอดภั ย เป็ น การเพิ่ ม ความมั่น ใจให้ กั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาสีขาว ในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดและแหล่งอบายมุข
รอบสถานศึกษา
4.7 กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย
ผลกา รด า เนิ น งานโครงการกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น จั ง หวั ด เชี ย งรา ย
ประจาเดือน มิถุนายน 2560
- วันที่ 2 มิถุนายน 2560 สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย ร่วมกับ
เครือข่า ยกองทุ นแม่ของแผ่นดิน จัง หวัดเชียงราย จัดประชุมเชิ ง ปฏิบัติก ารระดั บ
หมู่บ้าน เพื่อวางแผนยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจากการตรวจสุขภาพใน
ระดับ C เมื่อปี 2559 ให้เป็นระดับ B หรือ A ณ บ้านแม่เปาเหนือ หมู่ที่ 12 ตาบล
แม่เปา อาเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ เข้า
ร่วมประชุม 50คน
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เครือข่า ยกองทุ นแม่ของแผ่นดิน จัง หวัดเชียงราย จัดประชุมเชิ ง ปฏิบัติก ารระดั บ
หมู่บ้าน เพื่อวางแผนยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินจากการตรวจสุขภาพใน
ระดับ C เมื่อปี 2559 ให้เป็นระดับ B หรือ A ณ บ้านคีรีสุวรรณ หมู่ที่ 7 ตาบล
หนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยมีคณะกรรมการกองทุนแม่ฯ เข้า
ร่วมประชุม 50 คน
- วั นที่ 13 มิ ถุน ายน 2560 ที มงานส านั กงานพัฒ นาชุม ชนอาเภอเทิ ง
ได้จัดประชุมเชิง ปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินของศูนย์เรียนรู้
ระดั บอาเภอ โดยมี วัตถุ ประสงค์ เพื่อ สร้ างเสริม ขีดความสามารถของศูน ย์เรี ยนรู้
กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ระดั บ อ าเภอ ณ บ้ า นเกี๋ ย งลุ่ ม หมู่ ที่ 3 ต าบลแม่ ล อย
อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
- ในปี 2560 จังหวัดเชียงราย ดาเนินการตรวจสุขภาพหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อ
ประเมิ น สถานการณ์ พั ฒ นาหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ตั้ ง แต่ ปี
พ.ศ.2548-2559 จานวน 259 กองทุน มีผลการประเมินระดับเพื่อการพัฒนา
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้
ระดับ A หมายถึง กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็ง หมู่บ้าน/ชุมชนมีระบบเฝ้าระวัง
อย่ า งยั่ ง ยื น สามารถเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ไ ด้ จ านวน 106 กองทุ น คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ
40.93
ระดับ B หมายถึง กองทุนแม่ของแผ่นดินเข้มแข็งหมู่บ้านมีการเฝ้าระวัง หาก
ได้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพในบางด้ า นจะสามารถเป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ไ ด้ จ านวน
153 กองทุน คิดเป็นร้อยละ 59.07
ระดับ C หมายถึง กองทุนแม่ของแผ่นดินที่ต้องมีการปรับปรุง จังหวัดเชียงราย
ไม่มี
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รับทราบ
4.8 ผลและและความคื บ หน้ า ของการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการ
- โครงการโรงงานสีขาว มีเป้าหมายในการดาเนินการ 100 แห่ง ผลการ
ดาเนินงาน ส่งเสริมรณรงค์ให้ความรู้จานวน 317 แห่ง ผลการดาเนินงานสถาน
ประกอบการดาเนินกิจกรรมจนผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว จานวน 107 แห่ง แบ่งเป็น
3 ระดับ ระดับที่ 1 ระดับสูงสุด จานวน 25 แห่ง ระดับ 2 ระดับกลาง 7 แห่งระดับ
3 ระดับพื้นฐาน จานวน 75 แห่ง โดยโรงงานที่ผ่านเกณฑ์จานวน 25 แห่งจะได้รับ
เกียรติบัตรและใบประกาศเกียรติ ในวันที่ 26มิถุนายน 2560 ซึ่งเป็นวันยาเสพติด
โลก
รับทราบ
4.9 ผลและความคืบหน้ากิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน
- กิจกรรมการติดตามประเมินผลประกวดระดับจังหวัดระดับเพชรโดยการ
รั ก ษามาตรฐานความพร้ อ มเป็ น ยอดเพชรปี ที่ 1 ซึ่ ง ทางชุ ม ชน ศรี ด อนไชย
อ.เชี ย งของ จ.เชีย งรายโดยมีท่ านศั กดิ์ ช าย วงศ์ ก นิษ ฐ์ รองผู้ ว่า ราชการจั ง หวั ด
เชียงราย เป็นผู้ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมการฯจากส่วนกลาง
รับทราบ
/4.10 จานวน...

-144.10 จานวนผู้เข้ารับการบาบัดรักษาในระบบต่างๆตั้งแต่เริ่มปีงบประมาณ/
กิจกรรมการพัฒนากระบวนการบาบัด/ผลการติดตามดูแลรับการบาบัดรักษา

มติที่ประชุม

มติที่ประชุม

ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในจังหวัดเชียงราย
1. ยาบ้า
2. ฝิ่น
3.เฮโรอีน
4.ไอซ์
สถานการณ์พื้นที่จังหวัดเชียงราย
- จากการที่ทางสาธารณสุขสืบเสาะหากับกลุ่มวัยรุ่นในเรื่องของการใช้ ยาผิด
ประเภทซึ่งยังไม่มีการแจ้งเข้ามาของท้องที่ต่างๆใช้ยาผิดประเภทของกลุ่มวัยรุ่ นใน
ท้องที่ต่างๆเข้ามา ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดจะได้ติดตามและรายงานให้ที่
ประชุมทราบ
รับทราบ
4.11 สรุปผลการดาเนินงาน การป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สาคัญของ
ศป.ปส.อ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนราชการอื่นๆ
- ศป.ปส.อ.เชียงของได้จัดทาค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหลักสูตรกระทรวง
สาธารณสุข9 วัน 8 คืน และกิจกรรมส่ง เสริมอาชีพผู้ผ่านการบาบัดฯ 3 วัน 2 คืน
กลุ่มเป้าหมาย ผู้เสพที่สมัครใจตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 จานวนทั้ง สิ้น
67 คน
- ศป.ปส.อ.เมืองเชียงรายจากการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
เพื่อค้นหาผู้เสพเพื่อเข้าสู่ศูนย์บาบัดรักษาฯในพื้นที่อาเภอเมืองเชียงรายสามารถ
จาแนกผู้เสพออกเป็น 3 ประเภท ประเภทที่ 1 บุคคลที่อยู่ในพื้นที่สูง นิยมใช้สาร
เสพติดประเภท เฮโรอีน และ ฝิ่น บุคคลประเภทที่ 2 คือบุคคลที่ใช้แรงงานและกลุ่ม
เยาวชนที่เริ่มจะเสพใหม่ๆ นิยมที่จะใช้สารเสพติดประเภท ยาบ้า และเป้นกลุ่มบุคคล
ที่มีการจับกุมและเข้ารับการบาบัดรักษาฯมากที่สุด ส่วนอันดับสุดท้ายอันดับที่ 3
บุคคลที่เป็นนักท่องเที่ยวในเวลากลางคืน นิยมใช้สารเสพติดประเภท ยาเค ยาอี
ยาเลิ ฟ จากการจั บ กุ ม และสอบถามตั ว ยาเลิ ฟ มี ก ารแพร่ ร ะบาดมากใ นหมู่
นักท่องเที่ยวเวลากลางคืน
- กองกากับการ 12 (ตารวจน้าเชียงราย) มีภารกิจในการลาดตระเวณตรวจ
ตราตลอดลาน้าโขงมีการกาชับเจ้าหน้าที่ให้ใส่ใจกับปัญหาการลักลอบข้ามแดนและ
ปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดตามลาน้าโขง
- สานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย ทางคุมประพฤติจังหวัดเชียงรายได้
ดาเนินการโครงการการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ที่ถูกคุมประพฤติและไม่มีงานทา
ได้ประสานหาเครือข่ายภาคีในภาคธุรกิจเอกชนและขณะนี้ได้มีภาคเอกชนให้ความ
สนใจยอมรับแล้ว
รับทราบ
/เรื่องเพื่อพิจารณา...

-15ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่องเพื่อพิจารณา
- ในการประชุ ม ศอ.ปส.จ.ชร. ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งรายได้ ใ ห้ ท าง
ศอ.ปส.จ.ชร.ทาบันทึกการขอรับการสนับสนุนกล่องส่องทางไกลกลางคืนอินฟาเรด
(night vision) และรถยนต์บรรทุกขับเคลื่อนสี่ล้อเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยขอรับการสนับสนุนจากทางสานักงาน
ป.ป.ส.

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่องอื่นๆ
- ศอ.ปส.จ.ชร.ได้ จั ดกิ จ กรรมต่ อ ต้า นยาเสพติ ด (วั น ยาเสพติ ดโลก)26 มิ ถุน ายน
2560 เพื่อร่วมกันประกาศเจตนารมณ์เพื่อพ่อสานต่อการแก้ไ ขปัญหายาเสพติด
ณ.อาคารคชสาร ศูนย์บูรณาการการเรียนรู้นันทนาการองค์การบริหารบริหารส่วน
จัง หวั ด เชี ย งราย พิ ธี เริ่ ม ตั่ ง แต่ เ วลา 08.00 น. มีก ารแสดงนิ ท รรศการต่ า งของ
หน่วยงานการแสดงดนตรีและการแสดงของเยาวชนจากโรงเรียนต่างๆโดยมีการมอบ
โลห์สาหรับผู้ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดที่ดีเด่น

ที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 11.3๐ น.

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นายอัครวุธ สังข์ทอง)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
(นายมนตรี วรรณวิจิตร)
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดเชียงราย/
ผช.เลขานุการ ศอ.ปส.จ.ชร.

