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รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดลาพูน และ ประชุมคณะอนุกรรมการกากับ
ติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลาพูน ครั้งที่ 2/2562
วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องประชุมจามเทวี ชัน้ 1 ศาลากลางจังหวัดลาพูน
......................................................
รายชื่อผู้เข้าประชุม
1. นายวรยุทธ
2. นายศักดิ์ชัย
3. นายภัทรพล
4. พ.ต.อ.พิทักษ์
5. พ.ต.ท.หญิงนลินรัตน์
6. นายจาเริญ
7. นายสมชัย
8. พ.ท.บัณฑิต
9. พ.ต.อธิปธิติวุธ
10. ร.ท.ธีระเทพ
11. น.พ.สุริยพงณษ์
12. นายเจริญ
13. นางรัติกาล
14. นางทิพากร
15. น.ส.กาญจนา
16. นายเกียรติพงษ์
17. น.ส.สลาลีย์
18. นายกมลพันธ์
19. น.ส.พรรณวลี
20. นายธรรมนูญ
21. นายวินัย
22. นายนรินทร์
23. นายสราวุฒิ
24. นายณัฐภัทร
25. นายเพียรชัย
26. นายอดิศร
27. นางสมพร
28. น.ส.ภัทรานิษฐ์
29. นางชลลดา
30. นายชาตรี
31. นายนิรภัฏ
32. นายอัคเรศ

เนาวรัตน์
คุณานุวัฒน์ชัยเดช
ผัดดวงธรรม
นาสมวาส
สังวรสิงห์
ศรีคามูล
บรรจง
จันทร์แก้ว
พงษ์ธนาพุฒิกร
จันทร์มหา
สุริยะพงฑากุล
สิทธิโรจน์
ทาอิ่นแก้ว
ชีวสกุลยง
ชนะญาติ
พรหมโย
ชัยศิริวงษ์
แก้วดี
พริ้มขจีพงศ์
นาคสีดี
ปันดอน
ฟูสุวรรณ
ปิ่นทอง
ภัทรเจริญยิ่ง
ดุมดก
จตุรพิรีย์
วงศ์ฝั้น
จิระโชติวัฒนา
สะอาดวงศ์
สุขเจริญ
อูปสาร
วิชาเจริญ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน
ประธาน
ปลัดจังหวัดลาพูน/หัวหน้า สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.
ป้องกันจังหวัดลาพูน/รองหัวหน้า สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดลาพูน
หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดลาพูน
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลาพูน
(แทน) อัยการจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33
(แทน) ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลาพูน(ท.)
(แทน) ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 7
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
(แทน) รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลาพูน
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดลาพูน
(แทน) ผอ.สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
(แทน) ผู้อานวยการโรงพยาบาลลาพูน
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดลาพูน
(แทน) แรงงานจังหวัดลาพูน
(แทน) สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลาพูน
(แทน) จัดหางานจังหวัดลาพูน
(แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดลาพูน
(แทน) พัฒนาการจังหวัดลาพูน
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลาพูน
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
(แทน) เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดลาพูน
(แทน) ขนส่งจังหวัดลาพูน
(แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดลาพูน
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดลาพูน
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 1
(แทน) ผอ.สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฯ เขต 2
(แทน) สถิติจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดลาพูน
(แทน) ผอ.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจ.ลาพูน
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33. นายสมเกียรติ
นามวงค์
34. นายประเสริฐ
ประถมทรัพย์
35. จ.อ.สุนทร
อุไรสาย
36. นายจักรพันธ์
มหาไม้
37. นายอุดมศักดิ์
มุละคา
38. นายประกอบ
ยอดยา
39. นายอิสระ
สิทธิดง
40. นายวีระชาติ
ทาลึ
41. นายคมกริช
ไชยฮั่ง
42. นายบุญภพ
จันธิมา
43. นายนิกร
คาดี
44. นายเลิศชาย
หิริโอตัปปะ
45. นายสวัสดิ์
เรืองผึ้ง
46. ร.ต.อ.ตระการ
ตระกูลสันติไมตรี
47. พ.ต.ท..พิสันต์
ชัยสุริยะ
48. พ.ต.อ.ดรณภพ
ศิริชัย
49. พ.ต.ท.ดนัย
ใจกล่า
50. พ.ต.ท.จินดา
มณีเนตร
51. พ.ต.ท.โกศล
ริยะป่า
52. พ.ต.ท.วรชัย
วังลัยคา
53. พ.ต.ท.พนม
สมชาติ
54. พ.ต.ต.ภควันต์
ขันติพิทักษ์กุล
55. ร.ต.ท.สุวลิต
แข็งแรง
56. พ.ต.ท.ธีรไนย
ศิริรุ่งพาณิชย์
57. ร.ต.อ.พิทวัส
สุธรรมแจ่ม
58. นายกรกต
ธนารัตน
55. นายบุญเพลิน
ยาวิชัย
60. นายรุ่งโรจน์
อาริยะ
61. นายรุ่งโรจน์
อาริยะ
62. นายอชิรวิทย์
แสงสอน
63. นายชัยเกียรติ
เลียวหิรัญ
64. ดร.พันธุ์นิภา
แย้มชุติ
65. น.ส.อลินพร
ธาราติกานนท์
66. นางทาริกา
เรือนเงิน
67. ว่าที่ร.ต.ตรีพิพัฒน์ พงษ์อมรพรหม
68. นายปารเมศ
เป็นพนัสสัก
69. นายภัทรพงศ์
ทองมาก
70. นายชวกิจน์
ชินนันทะรัชช์
71. ว่าที่ร.ต.ญ.ศิริกาญจน์ มงคลกิตติ์อารี
72. น.ส.วราภรณ์
สีตาบุตร

(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดลาพูน
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่ลาพูน
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบฯ
(แทน) สรรพากรพื้นที่ลาพูน
(แทน) นายอาเภอเมืองลาพูน
(แทน) นายอาเภอป่าซาง
(แทน) นายอาเภอบ้านโฮ่ง
(แทน) นายอาเภอลี้
(แทน) นายอาเภอแม่ทา
(แทน) นายอาเภอทุ่งหัวช้าง
(แทน) นายอาเภอบ้านธิ
(แทน) นายอาเภอเวียงหนองล่อง
(แทน) ผกก.สภ.เมืองลาพูน
(แทน) ผกก.สภ.ป่าซาง
(แทน) ผกก.สภ.บ้านโฮ่ง
(แทน) ผกก.สภ.ลี้
(แทน) ผกก.สภ.แม่ทา
(แทน) ผกก.สภ.ทุ่งหัวช้าง
(แทน) ผกก.สภ.บ้านธิ
(แทน) ผกก.สภ.เวียงหนองล่อง
(แทน) ผกก.สภ.เหมืองจี้
(แทน) ผกก.สภ.ทากาศ
(แทน) ผกก.สภ.นิคมอุตสาหกรรมฯ
สว.สภ.ก้อ
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยสงฆ์จังหวัดลาพูน
(แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษา จังหวัดลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลาพูน
(แทน) ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครูภาคเหนือ
(แทน) นายกสมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดลาพูน
เจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลาพูน
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ/รอง หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ/ผู้ช่วย หน.สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ลพ.
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ลพ.
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.ลพ.
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เริ่มประชุมเวลา 14.30 น.
ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องทีป่ ระธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
การประชุมในครั้งนี้ เนื่องจากผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
ติดราชการจึงมอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดลาพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน์) เป็นประธาน
ในการประชุมครั้งนี้แทน
ทราบ

มติทปี่ ระชุม

เรื่ อ งรั บ รองรายงานการประชุ ม ครั้ง ที่ 1/2562 วัน จั น ทร์ที่ 28 มกราคม 2562
ศอ.ปส.จ.ลพ.ได้จัดทารายงานการประชุมคณะกรรมการศอ.ปส.จ.ลพ.ครั้งที่ 1/2562
วัน จั น ทร์ที่ 28 มกราคม 2562 จานวน 11 หน้า และได้นาลงเว็บ ไซด์ ศอ.ปส.จ.ลพ.
www.lamphundrug.go.th เพื่อตรวจสอบและแก้ไขแล้ว
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
-

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.1 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีจ่ ังหวัดลาพูน โดย สนง.ปปส.ภาค 5
สถานการณ์ บ่ งชี้ ความเสี่ ยง และผลกระทบจากยาเสพติด พื้น ที่ ภ าคเหนื อตอนบน
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ภ าคเหนือตอนบน จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย
จ.ลาปาง จ.แพร่ จ.ลาพูน จ.น่าน จ.พะเยา จ.แม่ฮ่องสอน
มิติด้านกลุ่มประชากร : ประชากรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
- สัดส่วนผู้เสพยาบ้าคงที่แต่เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพขยายตัวได้เร็วขึ้น
- กลุ่มวัยกลางคนกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ได้แก่ รับจ้างทางานในภาคการเกษตร รับจ้างทางาน
ทั่วไป ส่วนมากมีรายได้รับจ้างรายวัน วันละ 100-500 บาท
- สัดส่วนผู้เสพเฮโรอีนเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้เสพรายเก่าในพื้นที่สูง
- เด็กเยาวชนมีแนวโน้มเกี่ยวข้องลดลง
- กลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป อาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้างทั่วไปทางภาคการเกษตร
- สัดส่วนผู้เสพฝิ่นคงที่ ส่วนมากยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่เป็นรายเก่าในพื้นที่สูง
- กลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป อาชีพเกษตรกรรมหรือรับจ้างทั่วไปทางภาคการเกษตร
มิติด้านกลุ่มประชากร : การขยายตัวและรูปแบบการกระทาความผิด
กลุ่มผู้เสพ
-ผู้เสพผันตัวเป็นผู้ค้ารายย่อยในกลุ่มเพื่อน (ซื้อมาก-ราคาถูกลง)
-พฤติ ก รรมใช้ ย าแบบผสมผสานเสพร่ว มกั น ในพื้ น ที่ จ.เชี ย งราย เช่ น เฮโรอี น +ยาบ้ า
เฮโรอีน+กัญชา หรือยาชนิดอื่นที่สามารถหาได้/มีกาลังในการซื้อ โดยเฉพาะกลุ่มช่วงวัยรุ่น
และกลุ่มวัยกลางคนที่อาศัยอยู่ที่บนพื้นที่ราบสูงเป็นหลัก (การเสพติดทวีคูณขึ้น)
- เยาวชนพื้นที่สูง/ชนเผ่าใน มบ.แนวชายแดนมีพฤติกรรมเลียนแบบ ผันตัวเองจากผู้เสพ
เป็นผู้ค้ารายย่อย เนื่องจากสามารถได้เงินมาใช้จ่ายได้ง่ายโดยไม่ต้องทางานหนัก

สนง.ปปส.ภาค 5
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กลุ่มผู้ค้ารายย่อย
- การลักลอบขายยาเสพติด/วัตถุออกฤทธิ์ฯ ผ่าน Social Network
- ระบบการลักลอบจัดส่งยาเสพติดผ่านระบบ Logistics ที่จัดส่งในพื้นที่
- การประสานส่งมอบยาเสพติด
- พื้นที่เมืองนัดหมายจุดรับส่งและโทรแจ้งเวลานัดส่งมอบ หรือโทรศัพท์แจ้งจุดที่นายาเสพติด
ไปวางไว้
- ผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่สูง ขายในพื้นที่หมู่บ้านตนและนัดสถานที่ส่งมอบกับผู้ซื้อ ผู้ค้าจะไม่นา
ยาเสพติดไว้กับตัวเอง/ในบ้าน
มิติด้านยาเสพติด : ราคา ปริมาณการใช้ คุณภาพ
- ราคาส่ งรายย่ อย/ปลีกมีราคาลดลง ราคาขายปลีกพื้น ที่อาเภอชายแดน 20-50 บาท
(จากเดิม 30-80 บาท) พื้นที่ตอนใน 50-100 บาท (จากเดิม 100-200 บาท)
- ปริมาณใช้ 1-4 เม็ด/วัน (สัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง)
- ผลตรวจพิสูจน์ฯ ไม่เปลี่ยนแปลง ปริมาณเมทฯ 15-20%
- ราคาปลีก พื้น ที่จาหน่ายบ้านชาวเขา หลอดละ 100 บาท บิ๊กละ 1,000 บาท พื้นที่
เมือง/ตอนใน หลอดละ 150-200 บาท บิ๊กละ 2,000-2,500 บาท
- กลุ่มใช้ปกติ ประมาณ 1-2 หลอด/สัปดาห์ (สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง) กลุ่มใช้หนัก เสพ (ฉีด)
ทุกวันๆ ละ 5-10 ครั้งๆ ละประมาณ 10-30 CC
- บางรายใช้ผสมผสานร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่น เช่น ยาบ้า กัญชา
- ราคาปลีก พื้นที่เมือง จีละ 1,000-1,500 บาท (จากเดิม จีละ 2,000-2,500 บาท)
- กลุ่มใช้ปกติ ใช้ครั้งละ 1 เขี่ย (ใช้ 3-4 ครั้ง/วัน)
มิติด้านยาเสพติด : ความยาก-ง่าย ระยะเวลาติดต่อซื้อขาย
- ความยาก-ง่าย ในการซื้อยาเสพติด หาซื้อได้ง่าย หากเป็นบุคคลที่มีการติดต่อกันเป็ น
ประจาหรือจากการแนะนา/ประสานติดต่อกับผู้ขายรายอื่นที่เพื่อนแนะนา
- ระยะเวลาการกระจายยาเสพติด ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ความสนิทสนมรู้จัก
คุ้นเคยระหว่างผู้ซื้อผู้ขาย ยาเสพติดที่สามารถจัดหาให้ได้ ผู้ค้ารายย่อย ขายปลีกให้ผู้เสพ
และการแบ่งขาย 10-20 เม็ด (เฉลี่ยต่อเม็ดถูกลง) ทาให้กระจายยาได้เร็วขึ้น ผู้เสพส่วนใหญ่
ใช้เวลา 15-30 นาที หลังโทรประสานติดต่อหรือขึ้นไปติดต่อบ้านผู้ขาย
มิติด้านพื้นที่ : การขยายตัวและรูปแบบการกระทาความผิด
พื้นที่แพร่ระบาด
- พื้นอาเภอชายแดน-ต่อเนื่องอาเภอชายแดน เข้าถึงยาเสพติดได้โดยง่าย ราคามีราคาถูก
กว่าพื้นที่อื่น
- พื้ น ที่ เมือ ง-ต่ อเนื่ อ งอ าเภอเมื อ ง มี ป ระชากรมาก (ประชากรพื้ น ที่ แ ละประชากรแฝง)
มีแรงงานมาอาศัยอยู่ พื้นที่แหล่งสถานบันเทิง
- พื้นที่รอบนิคมอุตสาหกรรม มีผู้ใช้แรงงานจานวนมาก
พื้นที่เสี่ยง
1) พื้ น ที่ เสี่ ย งด้ า น Supply - พื้ น ที่ ช ายแดน ลั ก ลอบน าเข้ า ยาเสพติ ด , พื้ น ที่ ตั้ ง นิ ค ม
อุตสาหกรรม/พื้นที่เมือง/สถานบันเทิง จาหน่ายยาเสพติดแก่กลุ่ มเด็กเยาวชน กลุ่มใช้แรงงาน
และกลุ่มเที่ยวกลางคืนในพื้นที่
2) พื้น ที่เสี่ย งด้าน Demand ได้แก่ พื้นที่ตั้งนิคมอุตสาหกรรม/พื้นที่เมือง/ สถานบันเทิง
ประชากรอาศัยมาก เด็กเยาวชนและผู้มีรายได้ มีกาลังในการซื้อ
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พื้นที่สถานบันเทิง
- ปรากฏข้อมูลผู้ใช้ยาเสพติดจานวนน้อย (ที่ผ่านมาพบ 5 ราย เป็นยาบ้า 3 ราย เคตามีน 1 ราย
และยาอี 1 ราย เป็นเพศชาย 3 ราย และเพศหญิง 2 ราย มีอายุช่วง 21-35 ปี)
มิติด้านผลกระทบ : ผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด
-ห้วงเดือน ต.ค.61 – ม.ค.62 ปรากฏข่าวสารที่เกี่ยวกับยาเสพติดตามสื่อ จานวน 5
ข่าวสาร พิสูจน์ทราบเป็นข่าวผลกระทบจากยาเสพติด จานวน 2 ข่าว
-ผู้ก่อเหตุที่มีอาการอันเนื่องมาจากการเสพยาเสพติด จานวน 2 ราย มีอาการคลุ้มคลั่ง
เนื่องจากไม่ได้เสพยาบ้า (ยังไม่ถึงระดับที่เป็นอาการทางจิตเวช)
-อีก 1 รายเป็นผู้ที่มีอาการทางจิตเวชที่เกิดขึ้นประจาตัวและมีพฤติการณ์เสพยาเสพติด
ภูธรจังหวัดลาพูน

สนง.สสจ.ลพ.

4.2 การดาเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติด โดย ภ.จว.ลพ.
ผลการดาเนินการปราบปรามยาเสพติดระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 จับกุม
ทุกข้อหา 98 คดี 101 คน 5 ข้อหาสาคัญ 28 คดี 31 คน มีข้อหาจาหน่าย ครอบครอง
เพื่อจาหน่าย ครอบครอง เสพ ตรวจยึดของกลาง ยาบ้า 2,204 เม็ด
ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ในแต่ละอาเภอระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2562
หน่ ว ยพื้ น ที่ อ าเภอเมื อ งล าพู น ยาบ้ า 728 เม็ ด , เหมื อ งจี้ ยาบ้ า 102 เม็ ด , นิ ค มอุตสาหกรรม ยาบ้า 92 เม็ด , อ.ลี้ ยาบ้า 397 เม็ด, อ.ป่าซาง ยาบ้า 65 เม็ด , อ.บ้านโฮ่ง
ยาบ้า 663 เม็ด, อ.แม่ทา ยาบ้า 18 เม็ด, ทากาศ ยาบ้า 1 เม็ด, อ.บ้านธิ ยาบ้า 53 เม็ด ,
อ.เวียงหนองล่อง ยาบ้า 85 เม็ด รวม 2,204 เม็ด
ผลการดาเนินการปราบปรามยาเสพติด ของ ภ.จว.ลาพูน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 –
14 กุมภาพันธ์ 2562 (ปส.1)
จั บ กุ ม ทุ ก ข้ อ หา 78 คดี 78 คน/ ผลิ ต 1 คน 1 คดี / จ าหน่ า ย 10 คน 10 คดี /
ครอบครองเพื่อจาหน่าย 13 คน 13 คดี/ ครอบครอง 17 คน 17 คดี/ เสพ 38 คน 38
คดี/ จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ เป้าหมาย 435 ผลการจับกุม 23 คดี 23 คน
ผลการดาเนินการปราบปรามยาเสพติด ของ ภ.จว.ลาพูน ระหว่า งวันที่ 1 ต.ค. – 14 ก.พ.
2562 จับกุมทุกข้อหา 780 คดี 796 คน 5 ข้อหาสาคัญ 177 คดี/190 คน ตรวจยึด
ของกลาง ยาบ้า 623,618.5 เม็ด ไอซ์ 13.39 กรัม เฮโรอีน 1.07 กรัม เคตามีน 1.02
กิโลกรัม กัญชาแห้ง 1 ต้น+242.968 กรัม ฝิ่น 1,11.522 กรัม
การตรวจสอบทรัพย์สินและมูลค่าทรัพย์สิน ที่เสนอเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อยึด/
อายัดห้วงตั้งแต่ 1 ตุลาคม 61 - 22 กุมภาพันธ์ 2562 (เป้าหมาย 20,000,000บาท )
ส่งสานวน 34 ราย เสนอเลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจสอบทรัพย์สิน จานวน 36 ราย มูลค่า
ทรัพย์ สิน รวม 6,044,779 บาท คงค้าง 13,955,221 บาท เลขาธิการ ป.ป.ส อนุมัติ
ตรวจสอบทรัพย์สิน จานวน 2 ราย มูลค่าทรัพย์สินรวม 1,482,010 บาท
4.3 การด าเนิ น งานด้ า นการบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด และ TO BE NUMBER ONE
โดย สนง.สสจ.ลพ.
1.ผู้เข้ารับการบาบัดรักษาทุกระบบปี 2562 (เป้าหมาย ปปส. กระทรวงสาธารณสุข
และจังหวัดลาพูน)
11. สมัครใจ สถานพยาบาล เป้าหมาย 917 ผลงาน 119 ราย
1.2 CBTX เป้าหมาย 50 ผลงาน 47 ราย
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1.3 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ศอปสจ) เป้าหมาย 200 ราย 2 รุ่น รุ่นละ 100 ราย
1.4 บังคับบาบัด สถานพยาบาล ไม่ควบคุมตัว เป้าหมาย 356 ผลงาน 500
1.5 บังคับบาบัด สนง.คุมประพฤติ ควบคุมตัว เป้าหมาย 120 ผลงาน 21
1.6 ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 105 คงเหลือ 105
รวม เป้าหมาย 1,748 ผลงาน 487 ร้อยละ 27.86
2.ในปี 2562 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดลาพูน กาหนดให้ การบาบัดฟื้นฟูโดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) เป็นประเด็นการรับรองการปฏิบัติราชการระหว่างนายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัด กับ สาธารณสุขอาเภอ ทั้ง 8 แห่ง เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดาเนินงาน
และเรียนรู้ไปพร้อมกัน โดยสนับสนุนงบประมาณ แห่งละ 35,000 บาท และเตรียมความ
พร้อมทีมงานเครือข่ายระดับพื้นที่ โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านการบ าบั ด โดยใช้ชุ มชนเป็ น ศูน ย์ กลางจังหวัดล าพู น ในวัน ที่ 22 มกราคม 2562
ในการนี้ จึ งขอแจ้งพื้ น ที่ เป้ าหมาย เพื่ อประสานงานและขอความร่ว มมื อกั บ หน่ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ดารงธรรม

ศป.ปส.อ.ลี้

ศอ.ปส.จ.ลพ.

4.4 การด าเนิ น งานด้ านการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ที่ ส าคั ญ ในรอบเดื อ น
ที่ผ่านมา และปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ โดย ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาศูนย์ดารงธรรมจังหวัดลาพูนได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ปกครอง
ให้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาตัวลูกชายเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดซึ่งที่ผ่านมาได้
เคยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูแล้ว 2 ครั้ง ปรากฏว่ายังคงติดยาเสพติดอยู่ จึงขออนุญาตนาเรียน
เป็นข้อมูล
4.5 การด าเนิ น งานด้ านการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ที่ ส าคั ญ ในรอบเดื อ น
ที่ผ่านมา และปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ โดย ศป.ปส.อ.
ขอรายงานความคืบหน้าโครงการหมู่บ้านสีขาว 11 ชุมชน 11 หมู่บ้าน ในพื้นที่ตาบล
นาทราย อ าเภอลี้ จั ง หวั ด ล าพู น ในการด าเนิ น การปั จ จุ บั น นี้ ได้ ด าเนิ น การ Re X-ray
ตามโครงการหมู่บ้านสีขาวแล้ว พบว่ามีผู้ต้องสงสัยมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการเสพยาเสพติด
พบผู้เสพ 15 ราย ผู้ค้ารายย่อย 3 ราย ได้ดาเนินการตรวจปัสสาวะเมื่อวันที่ 30 มกราคม
2562 ที่ ผ่ า นมา มี ผ ลบวก 3 ราย ผลลบ 12 ราย ทั้ ง นี้ จ ะได้ น าทั้ ง 3 ราย เข้ า สู่
กระบวนการบ าบั ด แบบสมั ค รใจทั้ ง ในค่ า ยและโรงพยาบาลต่ อ ไป ในส่ ว นมาตรการ
ด้านป้ องกัน และเฝ้าระวังในปัจจุบันสื บเนื่องจากอาเภอลี้ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานของ
ตาบลนาทราย โดยแยกเป็นสองศูนย์คือชุมชนที่อยู่ภายนอกโครงการหลวง 12 หมู่บ้าน
และศูนย์รับผิดชอบภายในหมู่บ้านห้วยต้ม 10 หมู่บ้าน โดยมีเจ้าหน้าที่ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ผู้น าชุมชน ตารวจ ทหาร ประจาศูนย์ออกลาดตระเวนเวลากลางคืนทุกคืนเพื่อเป็นการ
ป้องปรามในด้านยาเสพติดและปัญหาด้านความมั่นคงอื่นๆ ผลการปฏิบัติงานด้านปัญหา
ยาเสพติดและปัญหาด้านความมั่นคงลดลงเป็นที่น่าพึ่งพอใจ ซึ่งนายอาเภอลี้ได้มีข้อสั่งการ
ให้ดาเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจา
4.6 สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2562 โดย ศอ.ปส.จ.ลพ.
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
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ทั้งหมด จ านวน 9,730,270.87 บาท งบประมาณที่เบิกจ่ายในระบบ GFMIS จานวน
3,866,097.58 บาท งบประมาณที่อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย จานวน 375,636.00 บาท
รวมเบิ กจ่ าย 4,241,733.58 บาท คิ ดเป็น ร้อยละ 43.59 บาท งบประมาณคงเหลื อ
จานวน 5,488,537.29 บาท

ศอ.ปส.จ.ลพ.

ศอ.ปส.จ.ลพ.

ระเบียบวาระที่ 5
ศอ.ปส.จ.ลพ.

4.7 สรุปประเด็นสาคัญจากการประชุมคณะทางานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่
จังหวัดลาพูน ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 โดย ศอ.ปส.จ.ลพ.
ประเด็น วาระสืบเนื่องเพื่อทราบและหารือในที่ประชุมมีข้อสังเกตจาก สภ.บ้านโฮ่ง
และสภ.ป่าซาง กรณีมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดได้มีการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้ขับขี่ยานพาหนะ
ได้มีการซุกซ่อนปัสสาวะนามาใส่ลูกโป่ง ในการตรวจหาสารเสพติด จึงขอให้ ทุกหน่วยงาน
ที่ เกี่ ย วข้ อ งได้ แ จ้ งก าชั บ เจ้ าหน้ าที่ ในการปฏิ บั ติ งานตรวจสอบเพื่ อ ป้ อ งกั น การซุ ก ซ่ อ น
ปัสสาวะในการตรวจสารเสพติด สาหรับการขาดแคลนชุดตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดขอให้
หน่วยงานที่ต้องการชุดตรวจปัสสาวะประสาน ปปส.ภาค 5 ในการสนับสนุนชุดตรวจ
4.8 มาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในห้วง 8 เดือน (กุมภาพันธ์ – กันยายน
2562) โดย ศอ.ปส.จ.ลพ.
เพื่อให้การขับเคลื่อนการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุ
เป้ าหมาย/ตั ว ชี้ วัด ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น ปราบปราม และบ าบั ด รัก ษายาเสพติ ด
ปี 2562 ที่ ส านั กงาน ป.ป.ส.กาหนด จึงขอให้ ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ทุกจังหวัด ให้ความสาคัญและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการของ
ประธานอนุกรรมการฯโดยเคร่งครัดและให้รายงานผลการดาเนินงานในระบบ NISPA ทั้งนี้
ให้ยกเลิกการรายงานตามแบบฟอร์มผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการเร่งด่วน 3 เดือน
เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร
5.1 สถานการณ์ยาเสพติดของจังหวัดลาพูน โดย ศอ.ปส.จ.ลพ.
สถานการณ์ ปั ญหายาเสพติ ดของจั งหวัดล าพู น ห้ วงวันที่ 1 ต.ค.2561 – 31 มกราคม 2562

1.สถานการณ์ด้านพื้นที่

1.1 การจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลาพูนแยกตามข้อหาจับกุม ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2562 จานวน 940 คน แบ่งเป็นข้อหาผลิต 2 ราย(กัญชา/กระท่อม), เสพ 542 ราย,
ครอบครอง 179 ราย, จาหน่าย 217 ราย รวมทั้งสิ้น 940 ราย
1.2 สถานที่ จั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด จั ง หวั ด ล าพู น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
อับดับที่ 1 บริเวณถนน 355 ครั้ง
อันดับที่ 2 บริเวณบ้าน 342 ครั้ง
อันดับที่ 3 หอพัก/ที่พักเชิงพาณิชย์ 57 ครั้ง
1.3 พื้ น ที่ ก ารจั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด จั ง หวั ด ล าพู น ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2562
อ.เมืองลาพูน 332 ราย/ อ.ป่าซาง 105 ราย/ อ.บ้านโฮ่ง 106 ราย/ อ.ลี้ 101 ราย/
อ.แม่ทา 164 ราย/ อ.ทุ่งหัวช้าง 38 ราย/ อ.บ้านธิ 45 ราย/ อ.เวียงหนองล่อง 49 ราย

2.สถานการณ์ด้านบุคคล
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สรุปผลการจับกุมบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลาพูนในปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ได้ รวมทั้ งสิ้ น 940 คน (ปี งบประมาณ 2561 เฉลี่ ย 238 คน/เดื อ น เปรี ย บเที ย บกั บ
ปีงบประมาณ 2562 เฉลี่ย 235 คน/เดือน ลดลงร้อยละ 1.26)
2.1 ภูมิลาเนาผู้ถูกจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2562
จังหวัดลาพูน ร้อยละ 76.40 ต่างจังหวัด ร้อยละ 23.60
2.2 กลุ่ มอายุ ผู้ ถูกจับ กุมคดียาเสพติดในพื้ นที่จังหวัดล าพูน ประจาปีงบประมาณ 2562
อายุต่ากว่า 15 ปี 0 ราย, อายุ 15-19 ปี 53 ราย, อายุ 20-24 ปี 142 ราย,อายุ 25-29
ปี 181 ราย, อายุ 30-34 ปี 181 ราย, อายุ 35-39 ปี 156 ราย, อายุ 40 ปีขึ้นไป 170
ราย

3.สถานการณ์ด้านตัวยา

3.1 ยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2562
ยาบ้า กัญชา ฝิ่น ไอซ์ กระท่อม เฮโรอีน กาว

4. สถานการณ์ดา้ นการบาบัดรักษา

4.1 ผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2562 (468 คน)
ระบบสมัครใจ 154 ราย, ระบบบังคับบาบัด 314 ราย, ระบบต้องโทษ 0 ราย
4.2 กลุ่มอายุผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2562
อายุต่ากว่า 12 ปี 0 ราย, อายุ 12-17 ปี 13 ราย, อายุ 18-24 ปี 79 ราย, อายุ 25-29
ปี 83 ราย, อายุ 30-34 ปี 98 ราย, อายุ 35-39 ปี 89 ราย, อายุ 40 ปีขึ้นไป 106 ราย
4.3 กลุ่มอาชีพผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2562
อาชี พ รั บ จ้ า ง 371 ราย, นั ก เรี ย น 10 ราย, ว่ า งงาน 27 ราย, ค้ า ขาย 22 ราย,
เกษตรกร 28 ราย, อื่นๆ 10 ราย
4.4 จาแนกผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดจังหวัดลาพูน ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด อื่นๆ

ศอ.ปส.จ.ลพ.

สนง.ศธ.จ.ลพ.

5.2 การดาเนินงานของคณะทางานแก้ไขปัญหาในสถานศึกษา (Lamphun Team)
โดย ศอ.ปส.จ.ลพ.
จัดประชุมและค้นหาสภาพปัญหาประจาเดือน มกราคม 2562 โดยมีผลการดาเนินงานดังนี้
1) จัดให้มีการประชุมคณะทางาน จานวนทั้งสิ้น 137 แห่ง
2) ค้นพบสภาพปัญหาที่มีผลกระทบต่อนักเรียน/นักศึกษา
- ในด้านยาเสพติด ดาเนินการอบรม/ให้ความรู้ 115 ครั้ง
- ในด้านแหล่งมั่วสุ่ม จานวน 7 แห่ง ตรวจตรา จานวน 5 ครั้ง
- ในด้ านอื่น ๆ จ านวน 2 แห่ ง (หนี เรียน 2 ครั้ง สุ รา/บุ ห รี่ 1 ครั้ง) จานวนนัก เรีย น
ที่เกี่ยวข้องจานวน 4 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 15 ตุลาคม 2561)
5.3 การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา โดย สนง.ศธ.จ.ลพ.
การดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดลาพูน ดังนี้
1. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน
1.1 สานักงานศึกษาธิการจังหวัดลาพูน ได้ประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกัน
และแก้ไขปั ญ หายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดล าพูน เมื่อวันอังคารที่ 12 กุมภาพั นธ์

9

2562 ณ ห้องประชุมทานตะวัน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และเพื่อ
รับ ทราบผลการดาเนิน งาน ขอแต่ ล ะหน่ วยงาน ปัญ หา อุป สรรค และก าหนดแนวทาง
การดาเนินงานร่วมกันโดยเน้นที่การดูแลนักเรียน นักศึกษากลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ ซึ่งได้มีการ
มอบชุดตรวจหาสารเสพติดให้หน่วยงานนาไปดาเนินการ โดยให้คานึงถึงเด็ก ผู้ปกครอง
และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
1.2 ศูน ย์เสมารักษ์ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดล าพูน ได้จัด พนักงานเจ้าหน้าที่ส่ งเสริม
ความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ออกตรวจติดตามความประพฤตินักเรียนและ
นักศึกษาในพื้นที่จังหวัดลาพูน ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์
2522 ตามสถานที่ต่าง ๆ เช่น สวนสาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว ห้างสรรพสินค้า ร้านเกมส์
ผลการตรวจ ไม่พบนักเรียน/นักศึกษาที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสม
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
2.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ออกนิเทศและติดตามการดาเนินงาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนในสังกัด
จังหวัดลาพูน ดังนี้
1) วันที่ 30 มกราคม 2562 ได้เข้านิเทศติดตามโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม และโรงเรียน
ทาขุมเงินวิทยาคาร อาเภอแม่ทา จังหวัดลาพูน
2) วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ได้เข้านิเทศติดตาม โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา อาเภอลี้ และ
โรงเรียนทุ่งหัวช้างพิทยาคม อาเภอทุ่งหัวช้าง จังหวัดลาพูน
2.2 ส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ได้ม อบชุดตรวจหาสารเสพติ ด
ให้โรงเรียนอุโมงค์วิทยาคม สาหรับสุ่มตรวจในภาคเรียนที่ 2/2561
2.3 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา อาเภอบ้านโฮ่ง จัด อบรมโครงการเยาวชนสร้างสรรค์
สั ง คม (เยาวชนต้ น กล้ า ต้ า นยาเสพติ ด ) วั น ที่ 25 มกราคม 2562 ณ หอฟั ง ธรรม
วัดดอยหลังถ้าร่วมกับเทศบาลตาบลศรีเตี้ย
5.4 รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดและรายงานผลการดาเนินงานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดย สพป.ลพ.เขต 1
สพป.ลพ.เขต 1

กิจกรรมการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การดูแลและ
ติดตามการใช้สารเสพติด ในสถานศึกษา (CATAS)
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาล าพู น เขต 1 ได้ รั บ แจ้ ง จากโรงเรี ย น
ได้ดาเนิน การสุ่มตรวจหาสารเสพติด ในปัสสาวะนักเรียนกลุ่มเสี่ยง การดูแลและติดตาม
การใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) จานวน 8 โรงเรียน เป้าหมายนักเรียน จานวน
120 คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ผลปรากฏไม่พบ กิจกรรม การจัดกิจกรรมรณรงค์การเฝ้าระวัง
และส่งเสริมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์ ปี 2562
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 1 ได้แจ้งให้โรงเรียน ดาเนินการ
1.มอบหมายให้ พ นั ก งานเจ้ าหน้ า ที่ ส่ งเสริ ม ความประพฤติ นั ก เรี ย นและนั ก ศึ ก ษาและ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาออกตรวจพื้นที่ ในการ
สุ่มตรวจดูแล เหตุนักเรียนที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์
2. กรอกแบบรายงานผลการดาเนินการ เฝ้าระวังและส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์วันวาเลนไทน์
และส่งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ภายในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562
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สพป.ลพ.เขต 2

5.5 สรุป ผลการดาเนิน งานตามเป้าหมายแผนปฏิบัติการป้องกัน และแก้ไขปัญ หา
ยาเสพติด โดย สพป.ลพ.เขต 2
การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียน
สานั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาล าพู น เขต 2 และโรงเรียนในสังกัด
ทุกโรงเรียน (คิดเป็นร้อยละ 100.00) ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการจัดการเรียน
การสอน กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และ
นักเรียนในสังกัด เพื่อใช้เป็นแนวทาง และให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ไม่ไป
เกี่ ย วข้ องกั บ ยาเสพติ ด ในช่ ว งเดื อ น มกราคม 2562 อย่ างหลากหลายโดยได้ รับ การ
สนับสนุนจากหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น
๕.1 สพป.ล าพู น เขต 2 ได้ น านั ก เรียนโรงเรียนชุม ชนบ้ านแม่ ตืน เข้าร่วมโครงการ
Thailand ICT Youth Challenge 2018 ซึ่งจัดโดยกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและ
สั งคม (MDES) ส านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ น พื้ น ฐาน (สพฐ.) ร่ว มกั บ สมาคม
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) เพื่อให้นักเรียนมีความคิดสร้างสรรค์ผลงาน
ผ่ า นโปรแกรมด้ า น ICT และจากการแข่ ง ขั น ผลปรากฎว่ า ได้ รั บ การคั ด เลื อ กเป็ น
1 ใน 15 ที ม จาก 40 ที ม เข้ า ร่ ว มแคมป์ Thailand ICT Youth Challenge 2018
เมื่อวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
เพื่อรับความรู้มาปรับปรุงผลงาน ส่งในรอบที่ 2 (รอบชิงชนะเลิศ) ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์
2562
๕.๒ สพป.ลาพูน เขต 2 ดาเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพบุคลากรทาง
การศึกษาให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ
เพื่อพัฒ นา ส่งเสริ ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้ กับ
ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสังกัด รวมถึงผู้รับบริการ เช่น การ
เคารพปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ ไม่เข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นต้น เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562
๕.๓ การขอสนับสนุนชุดตรวจปัสสาวะจากสานักงานศึกษาธิการจังหวัด จากสานักงาน
ศึกษาธิการจังหวัดลาพูน จานวน 120 ชุด เพื่อใช้ในการคัดกรองนักเรียนที่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับสารเสพติด ในภาคเรียนที่ 2/2561
๕.๔ การจั ด งานวั น ครู ครั้ งที่ 63 ประจ าปี 2562 เพื่ อ เป็ น การระลึ ก ถึ งพระคุ ณ
บูรพาจารย์และยกย่องเชิด ชูเกียรติครู ซึ่งในงาน ประกอบด้วยพิธีทาบุญตักบาตรข้าวสาร
อาหารแห้ ง พิ ธี ท างพุ ท ธศานา พิ ธี บู ช าบู ร พาจารย์ และพิ ธี ม อบเกี ย รติ บั ต ร โล่ รางวั ล
เชิ ด ชู เกี ย รติ ให้ แ ก่ ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ ทางการศึ ก ษาที่ มี ผ ลงานดี เด่ น เช่ น รางวั ล MOE
AWARDS สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สาขาคุณธรรมจริยธรรมฯ
รางวัลผู้ทาคุณประโยชน์ด้านการศึกษา เป็นต้น โดยมี นายธนาดุลย์ แสนทวีสุข ผอ.สพป.
ลาพูน เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
๕.๕ เด็กหญิงพจนีย์ นันต๊ะห้วย นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยแพ่ง ได้รับการคัดเลือกให้เป็น
เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจาปี 2562 เข้ารับโล่และเกียรติบัตรจากนายแพทย์ธีระเกียรติ
เจริ ญ เศรษฐศิ ล ป์ รั ฐ มนตรี ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และรั บ โอวาทจากพลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ตึกสันติไมตรี ทาเนียบรัฐบาล
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๕.๖ โรงเรียนบ้านห้วยหละ จั ดการอบรมโครงการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์และเพศศึกษา
โดยการสนับสนุนจากมูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก จากสถานีตารวจภูธรบ้านโฮ่ง และครูศศิธร
สมบัติใหม่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่จะการดาเนินงานครั้งต่อไป
1. การประชุมเน้นย้าการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในการ
ประชุมผู้อานวยการโรงเรียน ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุม 1 สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลาพูน เขต 2
2. การเข้าค่ายพักแรมของลูกเสือเนตรนารี
5.6 สถิติผตู้ ้องราชทัณฑ์และสรุปผลการจู่โจมตรวจค้นและการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง
โดย เรือนจาจังหวัดลาพูน
เรือนจา จ.ลพ.

สถานพินิจฯ

สถิติยอดผู้ต้องขังในคดียาเสพติด ผู้ต้องขังชาย 2,161 คน ผู้ต้องขังหญิง 237 คน
รวม 2,398 คน คิดเป็นร้อยละ 85.25 ซึ่งถือว่าคดียาเสพติดเป็นอันดับ 1 การจู่โจมตรวจ
ค้น ระหว่างวันที่ 1 – 14 กุมภาพันธ์ 2562 ดาเนินการ 14 ครั้ง ไม่พบการกระทาผิด
สาหรับปัญหาอุปสรรคชุดตรวจปัสสาวะมีไม่เพียงพอต่อการดาเนินการ
5.7 ข้ อ มู ล /สถิ ติ เ กี่ ย วกั บ คดี ย าเสพติ ด และผลการด าเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดย สถานพินิจฯ จังหวัดลาพูน
- จ านวนคดี เด็ ก และเยาวชนในสถานพิ นิ จ ฯ ประจ าเดื อ น กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ.2562
เป็นผู้ชาย 7 คน และผู้หญิง 2 คน
- คดียาเสพติดในรอบเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จานวน 9 คน
- รวมตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จานวน 29 คน
- แยกเป็นคดียาเสพติด ข้อหา เสพและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน)
ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย
- พื้นที่ผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 5 ลาดับแรก
1) อาเภอป่าซาง 2) อาเภอลี้ 3) อาเภอบ้านโฮ่ง 4) อาเภอแม่ทา 5) อ.เวียงหนองล่อง
- อายุผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด มากที่สุด 17 ปี ต่าสุดอายุ 15 ปี
- อาชีพส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ รับจ้างทั่วไป และว่างงาน
- ข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
1) ส่งตัวเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเกี่ยวข้องกับการเสพยาเสพติดให้เข้ารับการบาบัดแบบ
สมัครใจในโรงพยาบาลในเขตพื้นที่ตามภูมิลาเนาของเด็กและเยาวชน
2) แจ้งข้อมูลเกี่ยวเด็กและเยาวชนให้ผู้นาชุมชนรับทราบเพื่อจะได้ช่วยติดตามพฤติกรรมให้
เข้มงวดมากขึ้นเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เด็กและเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซ้าอีก
-ปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนอยู่ในความควบคุมของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จังหวัดลาพูน เป็นผู้ชายทั้งหมด จานวน 12 คน และฝากควบคุมที่สถานพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ จานวน 1 คน
5.8 ผลการด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด โดย ประชาสั ม พั น ธ์
จังหวัดลาพูน
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ประชาสัมพันธ์ จ.ลพ.

ผลการดาเนิ นงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดลาพูน ครั้งที่ 2/2562
1.ผลิต/เผยแพร่ จังหวัดลาพูน ขับเคลื่อนมาตรการ การบังคับใช้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์ พ.ศ.2551
2.เผยแพร่ผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ http://region3.prd.go.th http://region3.prd.go.th/prlpn
Facebook : สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
Facebook fanpage : สานักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลาพูน
LINE : สื่อมวลชน / สื่อมวลชนสัมพันธ์ / เครือข่ายประชาสัมพันธ์ / อปมช.ลาพูน
5.9 รายงานผลการจับกุมและดาเนินคดียาเสพติด โดย สภ.ลี้ (ตามเอกสาร)

ศอ.ปส.จ.ลพ.

ศอ.ปส.จ.ลพ.

5.10 สรุป ผลการด าเนินงานประชารัฐ ร่ว มใจสร้างหมู่บ้านชุม ชนมั่น คงปลอดภัย
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ประจาปี 2562
สรุปผลการดาเนินงานประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด
อย่างยั่งยืน ประจาปี 2562 ทั้ง 8 อาเภอ 577 หมู่บ้าน 17 ชุมชน ในการดาเนินงาน 9
ขั้นตอนสู่หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งส่วนมากอยู่ระหว่างดาเนินการขั้นตอนที่ 6
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
5.11 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด
จังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ 2562
รายงานผลการด าเนิน งานต่อเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญ หา
ยาเสพติดจังหวัดลาพูน ซึ่งเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
1.1 กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียน (ป.1 - ป.6) และ (ม.1 – ม.3)
เป้าหมายการดาเนินงาน 17,181 คน คิดเป็นร้อยละ100
1.2 กิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติด
เป้าหมายการดาเนินงาน 69 แห่ง / คิดเป็นร้อยละ 100
1.3 กิจกรรมป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา/ฝึกอบรมกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
เป้าหมายการดาเนินงาน 100 คน อยู่ระหว่างกาหนดห้วงเวลาและสถานที่ในการจัดทา
โครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด(ย.อส.)
2. การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ
กิจกรรมสถานประกอบกิจการป้องกันยาเสพติด
- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป้าหมาย 150 แห่ง
-ตรวจประเมินโรงงานสีขาวจนผ่านเกณฑ์ เป้าหมายการดาเนินงาน 45 แห่ง
-ตรวจประเมิน สปก.จนผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ (มยส.) เป้าหมายการดาเนินงาน 6 แห่ง
-จัดอบรมประชุมชี้แจงการจัดทาระบบการจัดการปัญหายาเสพติดใน สปก. เป้าหมายการ
ดาเนินงาน 50 แห่ง
-สร้างภูมิคุ้มกันฯในกับ สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน ลงมา เป้าหมายการ
ดาเนินงาน 40 แห่ง ยอดสะสม 12 คิดเป็นร้อยละ 30
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-ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบกิจการเป้าหมาย 1 แห่ง
รวมเป้าหมาย 292 คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ศอ.ปส.จ.ลพ. จะด าเนิ น จั ด โครงการศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมจั ง หวั ด ล าพู น รุ่ น ที่ 1
เป้ าหมาย 100 ราย ระหว่างวั น ที่ 25 ก.พ. – 8 มี .ค.2562 ณ วัด พระธาตุท รายทอง
ต.ป่ าสั ก อ.เมื อ งล าพู น จ.ล าพู น ศอ.ปส.จ.ลพ. จะด าเนิ น จั ด โครงการศู น ย์ ป รั บ เปลี่ ย น
พฤติกรรมจังหวัดลาพูน รุ่นที่ 2 เป้าหมาย 100 ราย ระหว่างห้วงเดือนพฤษภาคม 2562
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม
กิจกรรมการติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษา เป้าหมายการดาเนินงาน 1,631 ราย
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
1.จับกุมข้อหาสาคัญ เป้าหมาย 365 ราย/ผลการดาเนินงาน 543/637 ร้อยละ 100
2.ดาเนินการต่อข้อร้องเรียนฯ เป้าหมายการดาเนินงานทุกราย ยอดสะสม 76 ราย
3.ยึด/อายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดเป้าหมาย11ล้านบาทผลการดาเนินงาน11,089,600.4.จับกุมผู้ต้องหาในความผิดสมคบสนับสนุน ช่วยเหลือ เป้าหมาย 10 ยอดสะสม 8
สรุปผลการจู่โจมตรวจค้นและการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง ในห้วงเดือนมกราคม 2562
1.การตรวจค้นจู่โจมภายในเรือนจา จานวน 31 ครั้ง ไม่พบการกระทาความผิดการ
2.ดาเนินการตรวจปัสสาวะผู้ต้องขัง จานวน 23 ครั้ง/173 คน ไม่พบการกระทาความผิด
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
กิ จ กรรมควบคุ ม พื้ น ที่ เสี่ ย ง/ปั จ จั ย เสี่ ย ง เป้ า หมายการด าเนิ น งาน 353 แห่ ง /ผลก าร
ดาเนินงาน 143 แห่ง / คิดเป็นร้อยละ 40.51
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การมีส่วนร่วมภาคประชาชน
1.1แก้ไขปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ไม่ มี ปั ญ หา เป้ า หมายการด าเนิ น งาน 474 หมู่ บ้ า นชุ ม ชน/ผลการ
ดาเนินงาน 221 หมู่บ้านชุมชน / คิดเป็นร้อยละ 46.62
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี ปั ญ หาน้ อ ย เป้ า หมายการด าเนิ น งาน 98 หมู่ บ้ า นชุ ม ชน/ผลการ
ดาเนินงาน 76 หมู่บ้านชุมชน/คิดเป็นร้อยละ 77.55
หมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหาปานกลาง เป้าหมายการดาเนินงาน 18 หมู่บ้านชุมชน/ผลการ
ดาเนินงาน 15 หมู่บ้านชุมชน/คิดเป็นร้อยละ 83.33
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน มี ปั ญ หามาก เป้ า หมายการด าเนิ น งาน 4 หมู่ บ้ า นชุ ม ชน/ผลการ
ดาเนินงาน 1 หมู่บ้านชุมชน/คิดเป็นร้อยละ 25
กิจกรรมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน (เดิม) ปี 2548 – 2561 เป้าหมายการดาเนินงาน 244 หมู่บ้าน
ผลการดาเนินงาน 244 หมู่บ้าน/คิดเป็นร้อยละ 100
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2562 เป้าหมายการดาเนินงาน 9 หมู่บ้าน/ผลการดาเนินงาน 9
หมู่บ้าน/คิดเป็นร้อยละ 100
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
ศอ.ปส.จ.ลพ.และ ศป.ปส.อ.ทุกแห่ง ได้ดาเนินการจัดประชุมทุกเดือน
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ประธาน
เลิกประชุม

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
โครงการศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดลาพูน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2562 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 8 มีนาคม 2562 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่
ดาเนินการ จาก วัดกู่ขาว หมู่ 15 ตาบลบ้านโฮ่ง อาเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลาพูน เปลี่ยนเป็น
วัดพระธาตุทรายทอง หมู่ 16 ตาบลป่าสัก อาเภอเมืองลาพูน จังหวัดลาพูน
* พิธีเปิดโครงการฯ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาพูน (นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์)
* พิธีปิดโครงการฯ วันที่ 8 มีนาคม 2562 เวลา 10.30 น. โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัด
ลาพูน (นายวรยุทธ เนาวรัตน์)
หน่วยงานอื่นมีข้อมูลเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ หากไม่มีขอปิดการประชุมครั้งนี้
เวลา 16.30 น.

ลงชื่อ.......................................ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(นายปารเมศ เป็นพนัสสัก)
ผูช้ ว่ ยหัวหน้า สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.

ลงชื่อ.......................................ผูต้ รวจบันทึกการประชุม
(ว่าทีร่ .ต.ตรีพิพฒ
ั น์ พงษ์อมรพรหม)
รองหัวหน้า สนง.ศอ.ปส.จ.ลพ.

