
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 5/2564 
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายศรัณยู มีทองค า รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/รองผู๎อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ          ประธาน 

2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร๎  ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   รองผู๎อ านวยการฯ 
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  รองผู๎อ านวยการฯ 
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร๎อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    รองผู๎อ านวยการฯ 
5. นางสาวสุกันยา ใหญํวงศ ์  ผู๎อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
6. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู๎อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
7. นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
8. จําสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
9. นายยิ่งยง วงศ์ใหญํ   ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ 
10. นางนภาพร เรืองทอง  ผู๎อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
11. นายธีระพงษ์ คาวี   หัวหน๎าส านักงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
12. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
13. นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ/เลขานุการศูนย์อ านวยการป้องกัน  
 และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ                กรรมการและเลขานุการ      
14. นายศิริพงษ์ น าภา   ป้องกันจังหวัดเชียงใหมํ          กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
15. นายสุเมธ ทนะขว๎าง   เจ๎าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
16. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ๎าหน๎าที่ปกครองช านาญงาน 
17. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต๎  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
18. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
19. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
20. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผู๎แทน ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหมํ        
21. นางสาวภัครพี ดอนชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ ปปส.ภาค 5 
22. หัวหน๎าสํวนราชการที่เข๎ารํวมประชุมผํานระบบ Zoom meeting จ านวน 60 คน 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายศรัณยู มีทองค า รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/รองผู๎อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ ครั้งที่ 5/๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
   แนะน าคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ให้มาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 
12 ราย 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศนูย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2564  เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2564  (ลงเว็บไซต์ลํวงหน๎าแล๎วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข๎อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู๎รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
72 หนํวยงาน  (ไมํมีหนํวยงานขอแก๎ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส.ภาค 5) 
 

ผลการตรวจยึด “ยาบ๎า” พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน วันที่ 1 ต.ค. 63 - 25 พ.ค.64 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ต าแหน่งเดิม 
1 นายกิติพัฒน์  กะวัง นอ.ดอยสะเก็ด/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยสะเก็ด นอ.สอง จ.แพรํ 
2 นายยุทธพงศ์  ไชยศร นอ.จอมทอง/ผอ.ศป.ปส.อ.จอมทอง นอ.แจ๎หํม จ.ล าปาง 
3 นายณฐกร  ภัทรวนนท์ นอ.สะเมิง/ผอ.ศป.ปส.อ.สะเมิง นอ.บ๎านธิ จ.ล าพูน 
4 นายนิติปกรณ์  แสงสุวรรณ นอ.ดอยเตํา/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเตํา นอ.เชียงกลาง จ.นําน 
5  นายวรรธน์  ฉายอภิรักษ์ นอ.ดอยหลํอ/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยหลํอ นอ.ปางศิลาทอง จ.ก าแพงเพชร 
6 วําที่ ร.ต.นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นอ.แมํออน/ผอ.ศป.ปส.อ.แมํออน นอ.ปาย จ.แมํฮํองสอน 
7 นายภัควัต  ขันธหิรัญ นอ.แมํริม/ผอ.ศป.ปส.อ.แมํริม นอ.ดอยเตํา 
8 นายชัยณรงค์  นันตาสาย นอ.สันก าแพง/ผอ.ศป.ปส.อ.สันก าแพง นอ.แมํริม 
9 นายจิรชาติ  ซื่อตระกูล นอ.ไชยปราการ/ผอ.ศป.ปส.อ.ไชยปราการ นอ.ดอยสะเก็ด 

10 นายพีระศักดิ์  ธีรบดี นอ.แมํวาง/ผอ.ศป.ปส.อ.แมํวาง นอ.กัลยาณิวัฒนา 
11 นายวัชระ  เทพกัน นอ.เวียงแหง/ผอ.ศป.ปส.อ.เวียงแหง หน.กลุํมงานบริหารงานปกครอง  

อ.เชียงดาว 
12 นายโอภาพล  บัวศรี นอ.กัลยาณิวัฒนา/ผอ.ศป.ปส.อ.กัลยาณิวัฒนา หน.กลุํมงานบริหารงานปกครอง  

อ.ฝาง 

http://www.chiangmai.go.th/
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ผลการตรวจยึด “ยาบ๎า” พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน วันที่ 1 พ.ค. 64 - 25 พ.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปริมาณของกลางยาเสพติดพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหมํเปรียบเทียบปีงบประมาณ 2563 และ 2564 
 

ชนิดยาเสพติด จ านวนของกลางยาเสพติด 

1 ต.ค.62 – 26 เม.ย.63 1 ต.ค.63 – 25 พ.ค. 64 

ยาบ๎า (เม็ด) 13,464,228 (71) 11,100,151 (71) 

ไอซ์ (กิโลกรัม) 728.3 (10) 64.67 (7) 

กัญชา (กิโลกรัม) - 10 (1) 

เฮโรอีน (กิโลกรัม) 5 (11) 61.48 (8) 

เฮโรอีน (หลอด) - 4 (1) 

ฝิ่น (กิโลกรัม) 43.77 (9) 189.54 (12) 

คีตามีน (กิโลกรัม) 0.01 (1) - 

ข่าวสารที่น่าสนใจ 
 ปฏิบัติการ "ยุทธการพิทักษ์ไทย ยึดทรัพย์ ตัดวงจรยาเสพติด"2/2564 ลงพ้ืนที่ 21 จังหวัดยึดได๎ 448.29 ล๎าน 
รวมทั้งหมด 4,549 ล๎านบาท เชื่อท าได๎ตามเป้า 6,000 ล๎าน เป็นการลงพ้ืนที่ 21 จังหวัด ติดตาม 19 เครือขําย 39 จุด
ตามเป้าหมาย โดยยึดทรัพย์สินเพิ่มเติม เชํน ที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ บัญชีเงินฝาก  รวมทรัพย์สินอายัดได๎ 448.29 ล๎านบาท 
โดยมีเครือขํายใหญํ อาทิ ป.ป.ส. ภาค 7 เครือขํายนายวิฑูรยึดได๎ 296 ล๎านบาท เครือขําย จ.พิษณุโลก ยึดได๎ 11.69 ล๎าน
บาท  ชุดปฏิบัติการ 4 ชุด คือ 1. จ.แมํฮํองสอน ที่เป็นการด าเนินการสืบสวนจากคดีเมื่อปี 2563 มาขยายผลเพ่ิม              
โดยยึดทรัพย์เพ่ิมได๎ 24 ล๎านบาท 2. ป.ป.ส. ภาค 5 จ.ล าปาง ขยายผลจากคดีปี 2563 เปิดปฏิบัติการเพ่ิมเติม 3 จุด         
ยึดทรัพย์รวม 36.6 ล๎านบาท 3. ป.ป.ส.กทม. ขยายผลจับกุม 2 เครือขํายนักค๎ายาชาวไต๎หวันและคนไทย มีทั้ง คอนโด    
และเงินรวมมูลคํา 9.8 ล๎านบาท และ 4.  จ.ปทุมธานี  ขยายผลจากการจับกุมกลุํมเครือขํายจาก จ.นําน 
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 ป.ป.ส. จับมือ AFP รํวมสืบสวนขยายผลเครือขําย หลังตรวจยึดไอซ์ 316 กิโลกรัม หลังพบข๎อมูลเครือขํายนักค๎า   
ยาเสพติดข๎ามชาติ เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 64 ส านักงาน ป.ป.ส. รํวมกับส านักงานต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (Australia 
Federal Police – AFP) ประชุมแนวทางการสืบสวนเครือขํายยาเสพติด กรณี ทางการออสเตรเลียตรวจพบไอซ์          
316 กิโลกรัม  รัฐนิวเซาธ์เวลล์ ประเทศออสเตรเลีย เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยวํา ป.ป.ส. มีข๎อมูลเชิงลึกถึงเครือขําย         
นักค๎ายาเสพติดข๎ามชาติ ที่พร๎อมจะแลกเปลี่ยนกับทางเจ๎าหน๎าต ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) ซึ่งในการประชุมได๎มีการ
น าเสนอข๎อมูลในสํวนที่แตํละฝ่ายได๎สืบสวน และจะน ามาแลกเปลี่ยนขําวสารเพ่ือขยายผลถึงขบวนการลักลอบขนยาเสพติด
ในครั้งนี้ รวมถึงการสืบสวนขยายผลไปถึงผู๎อยูํเบื้องหลัง หรือผู๎บงการ ซึ่งมีความเกี่ยวพันกับนักค๎ายาเสพติดในประเทศเพ่ือน
บ๎าน ด าเนินการประสานข๎อมูลเชิงลึก ควบคูํกับการตรวจสอบเส๎นทางการเงิน บัญชี Statementของผู๎ที่เกี่ยวข๎องทั้งหมด 
เพ่ือเตรียมยึดทรัพย์สิน เมื่อมีหลักฐานชัดเจนในการด าเนินคดีกับผู๎กระท าความผิด ขณะนี้พนักงานสอบสวนได๎มีการออก
หมายเรียกคนขับรถบรรทุกที่ไปรับสินค๎าที่ใช๎ซุกซํอนยาเสพติดมาให๎ข๎อมูลกับเจ๎าหน๎าที่ เชื่อวําจะมีรายละเอียดข๎อมูล 
พยานหลักฐานน าไปสูํการอนุมัติออกหมายจับผู๎เกี่ยวข๎องตํอไป   

 การสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภ.5 เพื่อพัฒนาศึกยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน พื้นที่ จ.เชียงใหม่ 
 

โครงการ พื้นท่ี งบประมาณ สถานะ 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอด
ภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.) ต าบลมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด 
พ้ืนที่น ารํอง ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 

อ.เมืองเชียงใหมํ 279,600.- อนุมัติ 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน 
(ชรบ.) ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ ต.ทําตอน 

อ.แมํอาย 120,120.- เสนอโครงการแล๎ว 
/ ประสานปรับแก ๎

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน 
(ชรบ.) ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ ต.แมํอาย 

166,660.- 

4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.)  
เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็ง ในพื้นที่ขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ 
ต.หนองบัว 

อ.ไชยปราการ 246,440.-  

5. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.)  
เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็ง ในพื้นที่ขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ 
ต.เปียงหลวง 

อ.เวียงแหง 190,800.- 

6. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.)  
เพ่ือสร๎างความเข๎มแข็ง ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ อ.ฝาง 

อ.ฝาง 274,200.- 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ เดือนเมษายน 2564 

พ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่นของประเทศไทย ปี 2563/64 (ต.ค. 63 – เม.ย. 64) ข๎อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2564 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่น จ.เชียงใหมํ ปี 2563/64 (ต.ค. 63 – เม.ย. 64) ข๎อมูล ณ วันที่ 24 พ.ค. 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย จ านวน 198 ใบอนุญาต  
จ.เชียงใหมํ จ านวน 6 ใบอนุญาต (ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2564) 
 1. มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ( 3 ใบอนุญาต ) 
 2. สป.สธ. รํวมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนดงเย็น (อ.ดอยสะเก็ด) 
 3. สป.สธ. รํวมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ๎านสหกรณ์ (อ.แมํออน) 
 4. สป.สธ. รํวมกับ วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด์คลีน (อ.สารภี) 

ตรวจสอบพื้นท่ีรับอนุญาตปลูกกัญชา จ.เชียงใหมํ 6 พฤษภาคม 2564 จ านวน 2 แหํง 
1. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ๎านสหกรณ์ อ.แมํออน 
2. วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด์คลีน อ.สารภี 
 
 

 

 

จังหวัด จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก(ไร่) 

เชียงใหมํ 120 74.23 

ตาก 56 40.56 
แมํฮํองสอน 22 14.45 
นําน 29 8.12 
ล าปาง 2 1.27 
เชียงราย 1 1.75 

รวม 230 140.38 

อ าเภอ จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก(ไร่) 
เชียงดาว 44 28.04 
แมํแตง 36 23.87 
พร๎าว 6 7.38 
เวียงแหง 10 6.30 
อมก๋อย 15 6.32 
แมํแจํม 8 1.91 
ไชยปราการ 1 0.41 

รวม 120 74.23 
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พรบ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) ปี พ.ศ. 2564 (ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) 
สาระส าคัญ – ถอดพืชกระทํอมออกจากบัญชียาเสพติดให๎โทษ มีผลบังคับหลังจากประกาศ 90 วัน 

ประธาน   ให๎ทางอ าเภอที่มีพ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่น ให๎ตรวจสอบในพ้ืนที่วํามีการลักลอบปลูกฝิ่นหรือไมํ      
และประสานหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องในการด าเนินการตัดท าลายตํอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนพฤษภาคม 2564 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.1  ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แหํง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แหํง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 

610 
 

529 
78 
 

577 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 

610 
 

237 
56 

 
389 

 
 
100 

 
48.80 
71.78 
 
67.42 

 

           - การสร๎างทักษะเสริมภูมิค๎ุมกัน (D.A.R.E 
                 + โรงเรียน (แหํง) 
                 + ห๎องเรียน (ห๎อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
222 
281 
103 

 
- 
- 
- 

 
222 
281 
103 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียน
ที่2/2563 

       (4) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหํง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
247 
18 
12 

 
- 
- 
- 

 
179 

4 
6 

 
72.47 
22.22 

50 

 

นักเรียนที่สอน  
5,610 คน 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ)  1 - 1 100 
 

ผลภาค
เรียน 

ที่2/2563 
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แหํง) 38 อยูํระหวํางปิดภาคเรียน 

1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ๎างต่ ากวํา ๑๐ คน   
              - ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน (25 อ.ๆ ละ 9 แหํงๆ ละ 6 คน)  
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

225 แหํง 
1,350 คน 
1,020 

 
 
- 
- 

18 

 
 

418 
1,484 
1,022 

 
 

100 
100 
100 

 

        (๒) สถานประกอบการลูกจ๎างมากกวํา ๑๐ คน 
              - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แหํง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหํง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหํง) 

 
 

298 
27 
12 

 
 

19 
4 
- 

 
 

237 
21 
4 

 
 

79.53 
77.78 
33.33 

 
 
 
 
 

1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
          (1) การพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนไมํมีปัญหา (ก)  
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาน๎อย (ข) 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 

          (2) การพัฒนากองทุนแมํของแผํนดิน (ม./ช.) 
               - หมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน 
               - พัฒนา/รักษา/ความเข๎มแข็งหมูํบ๎านกองทุน  

 
27 

589 

 
- 
- 

 
- 

589 

 
- 

100 

 

          (3) ขั้นตอนการสร๎างชุมชนเข๎มแข็งเพ่ือแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมูํบ๎าน/ชุมชน 

อยูํในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยูํในขั้นตอนที่ 2 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยูํในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยูํในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยูํในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยูํในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยูํในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 1,051 ม./ช. คิดเป็น 47.84% 
อยูํในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 738 ม./ช. คิดเป็น 33.59% 
อยูํในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 560 ม./ช. คิดเป็น 25.49% 

          (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (4.1) พื้นที่เสี่ยง (แหํง) 

 
1,988 

 
113 

 
746 

 
37.53 

 

               (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 99 861 -  
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ผู้แทน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE มีการด าเนินการ ดังนี้ 
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห๎องลีลาวดี ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพเยาวชนต๎นแบบเกํงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์ประชุมและแสดงสินค๎านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ     
จังหวัดเชียงใหมํ จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให๎ประชาชนจังหวัดเชียงใหมํ  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

  เลื่อนกิจกรรมจัดการประกวดเยาวชนต๎นแบบเกํงและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุํนที่ 11 ระดับประเทศ 
เป็นวันที่ 30 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2564 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี และ ศูนย์การค๎าเจเจ มอลล์       
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ   
 สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจ าเดือน พฤษภาคม (ห้วง 1 – 23 พ.ค.64) 
ผลการจับกุมยาเสพติดรวม 
 คดี  880 ผู๎ต๎องหา 867 คน 
 แยกข๎อกลําวหา  
  น าเข๎า     จ านวน        0 ราย        0 คน 
  ผลิต      จ านวน       39 ราย     23 คน 
  จ าหนําย    จ านวน     60 ราย     57 คน 
  ครอบครองเพ่ือจ าหนําย    จ านวน   133  คดี   139 คน 
  ครอบครอง     จ านวน   138 ราย   138 คน 
  เสพ     จ านวน   510 ราย   510 คน     
 
สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจ าเดือน พฤษภาคม  (ห๎วง 1 – 23 พ.ค.64) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบผลการจับยาเสพติด ระหวําง ห๎วง 1 - 23 เดือน พฤษภาคม 2563  กับ พฤษภาคม 2564 
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ของกลาง 

ยาบ้า (เม็ด) เฮโรอีน (กรัม) ฝิ่นดิบ (กรัม) กัญชาสด (ต้น) กัญชาแห้ง (กรัม) เคตามีน (กรัม) ยาไอซ ์(กรัม) ต้นกัญชา (ต้น) 
979,702  247.7  274.4  95  147.7 - 166.3 - 

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนเมษายน 2564 
 วันที่ 17 พ.ค.64 เวลาประมาณ 15.30 น. บริเวณบ๎านเลขที่ ๗๓ บ.ใหมํยุงทอง ม.๑๐ ต.นาคอเรือ อ.ฮอด         
จ.เชียงใหมํ บริเวณพิกัด MV๕๑๕๙๖๗ , บ๎านไมํมีเลขที่ บ.โค๎งงาม ม.๗ ต.หางดง อ.ฮอด จ.เชียงใหมํ บริเวณพิกัด              
MA๕๗๗๐๕๕ จับกุม ๑. นายธีรยุทธ์ ปันดอก อายุ ๓๕ ปี ปี อยูํบ๎านเลขที่ ๖๘/๑ หมูํ ๗ บ.เดํน ต.นาคอเรือ อ.ฮอด                    
จ.เชียงใหมํ  ๒. นายสุรัตน์  โพธิ์ค าดี อายุ ๔๘ อยูํบ๎านเลขที่ ๑๗๘ หมูํ ๕ บ.แมํต๋อม ต.อมก๋อย อ.อมก๋อย จ.เชียงใหมํ  
ข๎อหา รํวมกันมียาเสพติดให๎โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ๎า) ไว๎ในครอบครองเพ่ือจ าหนํายและจ าหนําย      
โดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ๎า 38,000 เม็ด อยูํระหวํางขยายผล 

ประธาน    ยังคงมีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข๎ามาตามแนวชายแดนอยํางตํอเนื่อง ฝากอ าเภอชายแดน   
ทุกอ าเภอ เน๎นย้ าเข๎มงวดและเฝ้าระวังในพ้ืนที่ดังกลําวด๎วย และอ าเภออมก๋อยกับอ าเภอดอยเตําเรื่องการลักลอบน าแรงงาน
ตํางด๎าวเข๎ามาในพ้ืนที่อยํางผิดกฎหมาย ฝากเน๎นย้ า 5 อ าเภอชายแดน และอ าเภอตํางๆ ในการตั้งจุดตรวจจุดสกัด           
จะสามารถป้องกันการล าเลียงยาเสพติดเข๎ามาในประเทศ และการลักลอบแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาในพื้นที่อยํางผิดกฎหมาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ 1 ต.ค. 63 – 24 พ.ค. 64 

 

 

 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน พ.ค. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ  4,951 254 2,498 50.45 

  - สถานบ าบัด 4,751 254 2405 50.62 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 200 0 93 46.50 

2. บังคับบ าบัด  3,715 374 2,211 59.52 

  - ไมํควบคุมตัว 2,555 285 1,782 69.75 

  - ควบคุมตัว 1,160 89 429 36.98 

3. ต๎องโทษ 930 22 174 18.71 

  - กรมราชทัณฑ์ 800 16 118 14.75 

  - กรมพินิจฯ 130 6 56 43.08 

รวม 9,596 650 4,883 50.89 
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การลดอันตรายจากการใช๎ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564 

จ านวนผู๎ผํานการบ าบัดที่ได๎รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564 

 

 

 

 

 

 
 

ร๎อยละของผู๎ป่วยยาเสพติดทีเ่ข๎ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564) 

จ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ าแนกตามประวัติกลุํมอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน เม.ย. สะสม ร้อยละ 

รับบริการลดอันตรายจากการใช๎ยาเสพติด 10,281 1,231 7,732 75.21 

แผนงาน 
จ านวนผู้ผ่าน 

การบ าบัดฟื้นฟู 
จ านวนผู้ที่ได้รับ

การติดตาม 
ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 661 563 85.17 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 93 60 64.52 

3. บังคับบ าบัด  560 281 50.18 

4. ต๎องโทษ 159 129 81.13 

รวม 1,473 1,033 70.13 

แผนงาน 
ผู้ป่วยยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด 

บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

สมัครใจ 1,003 833 729 72.68 

บังคับบ าบัด 2,711 2,006 929 34.27 

ต๎องโทษ 340 313 27 8.24 

รวม 4,054 3,152 1,686 41.59 
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จ านวนผู๎เข๎ารับการบ าบัด จ าแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 24 พฤษภาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   

ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 

 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ     
          - การก ากับติดตามของคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

 
12 

 
1 

 
8 

 
66.67 

 

    4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ  
          - การใช๎จํายงบประมาณ (บาท)  
            (1) งบ ป.ป.ส. (6 เดือนแรก) 
            (2) งบ ปค.  
            (3) งบ สป.มท. (6 เดือนแรก)  
            (4) งบพัฒนาจังหวัด  
 

 
10,804,225 
2,833,000 
2,448,600 
250,725 

5,271,900 

 
548,706.15 

158,400 
348,835 
9,471.15 
32,000 

 
4,092,626.13 
2,211,630 
1,273,475 

176,621.13 
430,300 

 
37.88 
78.08 
52.02 
70.44 
8.16 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อ าเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ มีหมูํบ๎านเป้าหมาย  ดังนี้         
  1.บ๎านรํมไทย หมูํที่ 14 ต าบลทําตอน อ าเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ 
 2.บ๎านจะนะ และบ๎านนามะอ้ืน (บ๎านบริวาร) หมูํที่ 12 ต าบลแมํอาย อ าเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ 

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
 แผนการส ารวจข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมูํบ๎าน บ๎านรํมไทย หมูํที่ 14 ต าบลทําตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
- ขั้นตอนที่  1 แตํงตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล (30 ก.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ๎งเรื่อง การส ารวจข๎อมูล (8 ต.ค. 62)   
- ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข๎อมูล (18 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข๎อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  6 คืนข๎อมูลให๎ชุมชน (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสูํการปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 16 - 22 พฤษภาคม 2564 Mr.AD 2 รํวมกับผู๎น าชุมชน และราษฎรในหมูํบ๎าน น ารถแบคโฮไปขุดลอก
ฝายลูกที่ 4,5 เพ่ือเตรียมพร๎อมในการรองรับน้ าและจํายเข๎าหมูํบ๎านในชํวงหน๎าฝนนี้ ซึ่งการขุดลอกนี้เป็นกิจกรรม           
ตามแผนพัฒนาหมูํบ๎านโดยหมูํบ๎านเป็นผู๎ด าเนินการเอง 
 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายไมตรี  ดวงใจ Mr.AD 1 ได๎ลงพ้ืนที่และให๎ก าลังใจในการขุดลอกฝายลูกที่ 4,5 
ล าห๎วยน้ ายอน เพื่อรองรับและกักเก็บน้ าจากล าห๎วยน้ ายอน และจํายน้ าเพื่อการอุปโภค 
ขั้นตอนตํอไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน/แผนชุมชน สูํการปฏิบัติพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
 ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่  12  ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย   
 แผนการส ารวจข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมูํบ๎าน เพ่ือเป็นตัวอยํางให๎หมูํบ๎าน ต าบลน ารํอง 33 ต าบล 
47 หมูํบ๎าน ตามแผนปฏิบัติการด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ๎งเรื่อง การส ารวจข๎อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข๎อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข๎อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข๎อมูลให๎ชุมชน (ต.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสูํการปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 Mr.AD 2 รํวมกับผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน และ อบต.ดอยลาง เดินทํอน้ า 
ประปาภูเขาเนื่องจากชํวงนี้เป็นชํวงหน๎าแล๎งน้ าประปาหมูํบ๎านไมํพอใช๎ คณะกรรมการหมูํบ๎านขอสนับสนุนทํอน้ าจาก อบต.
ดอยลาง และชาวบ๎านเป็นผู๎ด าเนินการตํอทํอเองโดยไมํมีคําจ๎าง 
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 เมื่อวันที่  6 พฤษภาคม 2564 Mr.AD 2 ได๎รํวมกับองค์การบริหารสํวนต าบลดอยลาง ให๎ข๎อมูล และเขียนแบบ    
ค าร๎องของความชํวยเหลือผู๎ประสบภัยทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในกลุํมผู๎สูงอายุ 60 ปี
ขึ้นไป ให๎กับราษฎรในหมูํบ๎าน บ๎านจะนะ หมูํที่ 12 ต าบลแมํอาย 
 จัดสํงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระดับหมูํบ๎านชุมชน (Quick Win 2) (โครงการสํงเสริมการเลี้ยงสุกรบ๎านจะนะ)
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได๎ด าเนินการจัดสํงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระดับหมูํบ๎านชุมชน (Quick Win 2) 
ให๎กับสถาบันสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนตํอไป 
ขั้นตอนตํอไป  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน/แผนชุมชน สูํการปฏิบัติพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได๎มีการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ (หมูํบ๎านน ารํอง) เป็นหมูํบ๎านที่ไมํได๎อยูํในแผน แตํมีความพร๎อมที่จะพัฒนา       
จึงได๎เพ่ิมเติมอีก 1 หมูํบ๎าน คือ บ๎านป่าเหียก หมูํที่ 9 ต าบลสันต๎นหมื้อ อ าเภอแมํอาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แตํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมูํบ๎านนี้ก าลังอยูํระหวํางการด าเนินการ
ภายใต๎แผนปฏิบัติการด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) เชํนกัน มีดังนี้   
ขัน้ตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ๎งเรื่อง การส ารวจข๎อมูล (11 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข๎อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการส ารวจข๎อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62) 
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓) 
ขั้นตอนที่ 6 คืนข๎อมูลให๎ชุมชน (26 ก.พ. 63) 
ขั้นตอนที่ 7 ท าแผนชุมชนสูํการปฏิบัติ (16 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 (ตั้งแตํ เม.ย. 63 เป็นต๎นไป) 
 จัดสํงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระดับหมูํบ๎านชุมชน (Quick Win 2) (โครงการท าระบบทํอสํงน้ าในหมูํบ๎าน) 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ได๎ด าเนินการจัดสํงโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระดับหมูํบ๎านชุมชน (Quick Win 2) 
ให๎กับสถาบันสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ เพ่ือพิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนตํอไป 
ขั้นตอนตํอไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน/แผนชุมชน สูํการปฏิบัติพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
วันที่ 24 – 30 เมษายน 2564 
 - ลงพื้นที่ส ารวจพิกัดแปลงพื้นที่ปลูกอะโวคาโด หมูํบ๎านหนองไผํ หมูํที่ 15 โดยเจ๎าหน๎าที่อุทยานฯ , ผู๎น าชุมชน และ 
Mr.AD 2 
 - พ้ืนที่ปลูกอะโวคาโดในหมูํบ๎านหนองไผํ มีพิกัดท่ีถูกต๎องไมํบุกรุกพ้ืนที่ป่าอุทยาน 
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - น าโครงการที่ถูกต๎องสมบูรณ์เสนอให๎นายอ าเภอฝางเซ็นอนุมัติโครงการ 
วันที่ 1 – 7 พฤษภาคม 2564 
 - องค์การบริหารสํวนต าบลมํอนปิ่น จัดซื้อทํอ PVC มอบให๎หมูํบ๎านห๎วยนกกก หมูํที่ 15 โดยชาวบ๎าน จ านวน 120 คน 
ชํวยกันตํอทํอน้ าจากห๎วยขุนมาว มายังหมูํบ๎านเพ่ือใช๎น้ าอุปโภค บริโภค ภายในหมูํบ๎าน 
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - จัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ าภายในหมูํบ๎าน 
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วันที่ 9 - 16 พฤษภาคม 2564 
 - ลงพ้ืนที่พํนยาฆําเชื้อท าความสะอาดโรงเรือนให๎กับกลุํมสมาชิกผู๎เลี้ยงหมูด า เพ่ือเตรียมสถานที่เลี้ยงหมูด า        
บ๎านหนองไผํ - ห๎วยนกกก หมูํ 15 โดยผู๎น าชุมชน อาสาปศุสัตว์หมูํบ๎าน และ Mr.AD 1,2 
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - จัดท าระเบียบข๎อบังคับกลุํมและจัดอบรมโครงการสํงเสริมอาชีพเลี้ยงหมูด า พร๎อมรับพันธุ์หมูด า ครัวเรือนละ 2 ตัว 
วันที่ 17 – 23 พฤษภาคม 2564 
 - จัดอบรมโครงการสํงเสริมอาชีพการหมูด าดอยตุง ให๎กับกลุํมผู๎เลี้ยงหมูด าดอยตุง บ๎านหนองไผํ - ห๎วยนกกก        
หมูํ 15 โดยกลุํมผู๎เลี้ยงหมูด าดอยตุง จ านวน 15 ครัวเรือน , ผู๎บริหารท๎องถิ่น, ปศุสัตว์อ าเภอ, พัฒนาการอ าเภอ และ    
Mr.AD 1,2,3 
 - สมาชิกกลุํมผู๎เลี้ยงหมูด าดอยตุง ได๎รับความรู๎เรื่องการสํงเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง และได๎รับความรู๎วิธีการเลี้ยงหมูด าดอยตุงแบบถูกวิธี 
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ประสานปศุสัตว์อ าเภอฝางฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลังเลี้ยงได๎ 1 สัปดาห์ 

4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
    รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด๎านการแก๎ไขปัญหา        
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อ าเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เป้าหมาย 
บ๎านเมืองนะ      หมูํที่ 1    ต าบลเมืองนะ  2,024 คน   606  ครัวเรือน 
บ๎านอรุโณทัย     หมูํที่ 10  ต าบลเมืองนะ  9,979 คน 1,900 ครัวเรือน 
บ๎านห๎วยลึก       หมูํที่ 7    ต าบลปิงโค๎ง  1,722 คน   290  ครัวเรือน 

ต าบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก 

 อยูํในขั้นตอนที่ 8 เริ่มด าเนินการตามแผนพฒันาหมูํบ๎าน และติดตาม ประเมินผลเพ่ือตํอยอดในพื้นที่ตํอไป 
  



- 16 - 
โครงการแก๎ไขปัญหาเรํงดํวน (Quick Win 2) 
 - โครงการสํงเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร  
 - โครงการสํงเสริมอาชีพเลี้ยงไกํ 
 ทั้ง 2 โครงการ อยูํระหวํางรอการอนุมัติงบประมาณ จากสถาบันปิดทองหลังพระฯ 
 ไมํมีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   

ต าบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 อยูํในขั้นตอนที่ 8 เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน และติดตาม ประเมินผล เพ่ือตํอยอดในพื้นที่ตํอไป 
 โครงการแก๎ไขปัญหาเรํงดํวน (Quick Win 2) 
 บ๎านอรุโณทัย : โครงการสร๎างศูนย์เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงบ๎านอรุโณทัยอยูํระหวํางรอการพิจารณาอนุมัติโครงการ
จากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน 
  บ๎านเมืองนะ : หมูํบ๎านอยูํระหวํางรอประชุมประชาคมคัดเลือกโครงการ  
 ไมํมีปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 บ้านเมืองนะ (ต าบลเมืองนะ) โครงการแขํงกีฬาฟุตซอลต๎านภัยยาเสพติด บ๎านเมืองนะ อยูํระหวํางรอการพิจารณา
อนุมัติโครงการจากส านักงาน ป.ป.ส. 
 อุปสรรคปัญหาในการด าเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพรํระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาหรือโควิด 19 (COVID - 
19) ท าให๎ไมํสามารถจัดการประชุมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการ Quick win 2 ได ๎
 บ๎านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ) ไมํมีอุปสรรคปัญหาในการด าเนินงาน 

4.4.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 

    วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ  
ไชยปราการเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด๎านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของพ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ            
และรายงานผลความคืบหน๎าการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ฯของหมูํบ๎านเป้าหมาย 
 วันพุธ ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เนื่องด๎วยด๎วยสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน
พ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ และจังหวัดเชียงใหมํ ยังคงต๎องเฝ้าระวังการแพรํระบาดอยํางตํอเนื่อง จึงไมํสามารถจัดการประชุม 
โครงการ Quick win ๒ ในพ้ืนที่ได๎ 
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4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 ๑. วันที่ ๒๖ เมษายน 256๔ ชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ หมูํที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหมํ ท ากิจกรรมติดตั้งป้ายหมูํบ๎านเข๎มแข็งเอาชนะยาเสพติดชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ หมูํที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง 
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD๑) มอบหมายให๎ นายสุรพล ยาป่า (Mr.AD2) รํวมกับ ร.ต.ปิยะพงษ์ วงษ์ชัย (Mr.AD3) 
ชุดชพส.๓๒๐๑ กอ.รมน.ภาค ๓ สย.๒ และผู๎ผํานการฝึก รสปส. (รุํนที่ ๓) กองก าลังประชาชนชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ       
หมูํที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมํ ด าเนินการติดตั้งป้ายหมูํบ๎านเข๎มเเข็งเอาชนะยาเสพติด เพ่ือเป็น
การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการเป็นหมูํบ๎านเข๎มแข็ง ไมํยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดและเป็นการชํวยกระตุ๎นให๎ประชาชนในชุมชน
รํวมกันตํอต๎านการเข๎าไปยุํงเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท 
 2. วันที่ ๗ พฤษภาคม 2564 ชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ หมูํที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหมํ ท ากิจกรรมอยูํเวรประจ าจุดตรวจคัดกรองป้องกัน โควิด ๑๙  ชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย 
(Mr.AD๑) มอบหมายให๎ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) และ นายสุรพล ยาป่า (Mr.AD2) รํวมอยูํเวรประจ าจุดตรวจ 
คัดกรองป้องกัน โควิด - ๑๙ ชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ ณ จุดคัดกรองบริเวณทางเข๎าชุมชน ซึ่งมีการตรวจตราและจ ากัด        
การเข๎าออกของคนภายในชุมชน และบุคคลภายนอกที่จะเข๎าในชุมชนต๎องมีเหตุจ าเป็น จึงจะสามารถเข๎าได๎ รํวมได๎ติดตาม
และตรวจสอบรถขนสํงสินค๎าอุปโภคบริโภคที่จ าเป็นในการด ารงชีวิตและอ านวยความสะดวกและเป็นการป้องกันไมํให๎         
รถขนสํงออกนอกเส๎นทางในการสํงสินค๎า ในการนี้ Mr.AD2 ได๎รํวมกันติดตามปัญหาความต๎องการและผลกระทบของ
ประชาชนในชุมชนภายใต๎สถานการณ์การแพรํระบาดของโควิด – ๑๙ เพ่ือหาแนวทางชํวยเหลือตํอไป 

 3. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม 256๔ ชุมชนบ๎านหลักแตํง หมูํที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมํ 
การปรึกษาหารือการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในชุมชนตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน  นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD๑) 
มอบหมายให๎ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) รํวมหารือ นายสมชาย วัฒนา ผู๎แทนของคณะกรรมการหมูํบ๎าน          
เพ่ือปรึกษาหารือการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในชุมชนตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน โดยได๎สอบถามพร๎อมหารือถึงกิจกรรม        
ที่ชุมชนด าเนินการได๎เอง โดยก าหนดกรอบทิศทางการด าเนินงานจากคณะกรรมการหมูํบ๎ าน ผู๎น าชุมชนจากการประชุม
คณะกรรมการหมูํบ๎านเมื่อครั้งที่ผํานมา และ Mr.AD 2 จะท าการประสานงานกับหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือให๎ความต๎องการ
ของชาวบ๎านได๎รับการตอบสนองตํอไป  
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 4. วันที่ ๑๔ พฤษภาคม 256๔ หอประชุมองค์การบริหารสํวนต าบลเปียงหลวง หมูํที่ ๓ ต าบลเปียงหลวง  
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหมํ ประชุมหารือมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษาและการ 
บูรณาการชํวยเหลือผู๎ได๎รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพรํระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

 
ประธาน   แจ้ง 5 อ าเภอหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งโครงการฯ มีเป้าหมายในการลด
จ านวน ผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้อง ให้อ าเภอประเมินสถานะหมู่บ้านตามเป้าหมายหลังจากที่เข้าไปด าเนินการขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ณ ปัจจุบัน มีจ านวนผู้เสพ ผู้ติด ผู้ค้า ลดลงหรื อไม่ และมีจ านวนเท่าไหร่อย่างไร ซึ่งตรงตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1   การขับเคลื่อนต าบลม่ันคงพื้นที่ปลอดภัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (ศอ.ปส.จ.ชม.)  
         1. วัตถุประสงค์ 
              การเสริมสร๎างสภาพแวดล๎อมในการป้องกันยาเสพติดโดยการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน เพ่ือน าไปสูํความ
ปลอดภัยและลดผลกระทบที่เกิดขั้นจากปัญหายาเสพติด ประกอบด๎วย การสร๎าง พ้ืนที่ปลอดภัยในสถานศึกษา สถาน
ประกอบการ และหมูํบ๎าน/ชุมชน ทั้งนี้ ครอบคลุมใน ๓ มิติส าคัญ ได๎แกํ  

   (๑) ดูแลชํวยเหลือกลุํมท่ีมีความเสี่ยงสูง ดูแลแก๎ไขปัญหากลุํมท่ีประสบปัญหา อาทิ ผู๎เสพ/ผู๎ติด 
   (๒) เพ่ิมปัจจัย/กิจกรรม/พื้นที่เชิงบวก เพ่ือสํงเสริมให๎ประชากรในพ้ืนที่มีบริบทแวดล๎อมที่ดี สามารถมีทางเลือกที่

ดีในการใช๎ชีวิต 
   (๓) ขจัด หรือ ควบคุม เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง/พ้ืนที่เสี่ยงตํางๆ 

  ๒. พ้ืนที่เป้าหมาย 
       พ้ืนที่ที่มีปัญหาการแพรํระบาดของยาเสพติดระดับรุนแรง ตามที่ส านักงาน ป.ป.ส.ก าหนด (เป้าหมายจังหวัด
เชียงใหมํ จ านวน 370 หมูํบ๎าน 14๗ ต าบล) 
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  ๓. กลไกการขับเคลื่อนต าบลมั่นคง พ้ืนที่ปลอดภัยฯ 
    ๓.๑ หนํวยงานรับผิดชอบหลัก  
                (๑) การสร๎างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา  
                   : ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 
สถาบันอุดมศึกษา และท๎องถิ่นจังหวัด 
          (๒) การสร๎างพืน้ที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ 
                  : ส านักงานแรงงานจังหวัด และส านักงานสวัสดิการและค๎ุมครองแรงงานจังหวัด 
    (๓) การสร๎างพื้นที่ปลอดภัยในหมูํบ๎าน/ชุมชน 
                  : ที่ท าการปกครองจังหวัด/อ าเภอ รํวมกับต ารวจภูธรจังหวัด 
   ๓.๒ หนํวยงานสนับสนุน การขับเคลื่อนการสร๎างพ้ืนที่ปลอดภัยในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมูํบ๎าน/
ชุมชน 
                   : ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, โรงพยาบาลทุกระดับ (โรงพยาบาล
ศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบล) , ส านักงาน กศน. จังหวัด , สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด, 
ส านักงานจัดหางานจังหวัด, ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด, ส านักงานท๎องถิ่นจังหวัด และองค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ฯลฯ 
   ๓.๓ การรายงานผลการด าเนินงาน 
   บันทึกข๎อมูลผลการด าเนินงานเข๎าระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ดังนี้ 
                    (๑) การสร๎างพื้นที่ปลอดภัยในสถานศึกษา น าเข๎าข๎อมูลโดยสถานศึกษา และหนํวยงาน 
ต๎นสังกัดสถานศึกษา 
        (๒) การสร๎างพื้นที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ น าเข๎าข๎อมูลโดยส านักงานแรงงานจังหวัด 
        (๓) การสร๎างพื้นที่ปลอดภัยหมูํบ๎าน/ชุมชน น าเข๎าข๎อมูลโดย ศป.ปส.อ. 
 ข้อพิจารณา 
 ๑. ให๎สํวนราชการ/หนํวยที่เกี่ยวข๎องฯ ทั้งระดับจังหวัด/อ าเภอ ขับเคลื่อนการด าเนินงานต าบลมั่นคง สร๎างพ้ืนที่
ปลอดภัย ในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหมํ ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และสอดคล๎องตามแนวทางที่ส านักงาน 
ป.ป.ส. ก าหนด 
 ๒. ให๎ ศป.ปส.อ. ทุกอ าเภอ จัดท าแผนปฏิบัติการหรือโครงการส าคัญเพ่ือด าเนินงาน “สร๎างพ้ืนที่ปลอดภัย” ในพ้ืนที่
รับผิดชอบเป้าหมาย ให๎ครอบคลุมการสร๎างพ้ืนที่ปลอดภัยทั้งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมูํบ๎าน/ชุมชน โดยเน๎น
การระดมการมีสํวนรํวมจากทุกภาคสํวน ได๎แกํ หนํวยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นท่ีฯ 

ประธาน    ให๎สํวนราชการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง พิจารณาด าเนินการตามแนวทางที่ส านักงาน ปปส. 
ก าหนด และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ในสํวนของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ       
ทุกอ าเภอ ให๎จัดท าแผนปฏิบัติการ หรือโครงการส าคัญ เพ่ือด าเนินการสร๎างพ้ืนที่ปลอดภัยในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบเป้าหมายให๎
ครอบคลุมทั้งเรือ่งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมูํบ๎าน/ชุมชน และรายงานให๎ทางจังหวัดทราบ  

ผู้แทนส านักงาน ปปส.ภาค 5 ในสํวนส านักงาน ป.ป.ส. ได๎มีการเตรียมพ้ืนที่ ในการขับเคลื่อนงานที่  ต.สันผีเสื้อ               
อ.เมืองเชียงใหมํ จ.เชียงใหมํ ซึ่งอาจจะมีการด าเนินงานที่ลําช๎าเนื่องจากชํวงติดในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ชํวงนี้ก็จะ
เป็นการอนุมติงบประมาณเพ่ือฝึก ชรบ. ของทางต าบลไปกํอน ซึ่งทาง ป.ป.ส. จะใช๎กระบวนการของพ้ืนที่ต าบลมั่นคง
ปลอดภัย ในการด าเนินการโดยแตํงตั้งชุดปฏิบัติการต าบลโดยนายอ าเภอเป็นผู๎ออกค าสั่งแตํงตั้ง  

ประธาน    ให๎ทุกหนํวยให๎ความรํวมมือในการด าเนินการตามโครงการการขับเคลื่อนต าบลมั่นคงพ้ืนที่
ปลอดภัย ในปี 2564 จ านวน 370 หมูํบ๎าน 14๗ ต าบล 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6     เรื่องอ่ืน ๆ   

ระเบียบวาระท่ี 6.1   การด าเนินงานโครงการชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ(ต ารวจภูธรเชียงใหม่) 
ที่มาของโครงการ 
 เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ค. ๖๔ พล.ต.ท.ประจวบ วงศ์สุข  ผบช.ภ.๕ ได๎เป็นประธานการประชุมมออบนโยบายขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานด๎านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยได๎สั่งให๎ทุก สภ.ในสังกัด ภ.๕ จ านวน ๑๕๙ สภ. ด าเนินการ      
ตามโครงการชุมชนยั่งยืนเพ่ือแก๎ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธชาติ โดยให๎ สภ.พิจารณาคัดเลือกหมูํบ๎าน/ชุมชน 
ที่จะเข๎ารํวมโครงการ สภ.ละ ๑ หมูํบ๎าน/ชมชน กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ส านักงานต ารวจแหํงชาติ 
(บช.ปส.ตร.) ได๎มีหนังสือ ดํวนที่สุด ที่ ๐๐๒๗.๑๒๒/๑๑๑๔ ลง ๑๖ เม.ย. ๖๔ เรื่อง ให๎ด าเนินการโรงการชุมชนยั่งยืนเพ่ือ
แก๎ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ในพ้ืนที่หมูํบ๎าน/ชุมชน (ที่เข๎ารํวมโครงการฯ) โดยให๎เริ่มโครงการ
ตั้งแตํวันที่ ๑๙ เม.ย.๖๔ – ๓๑ ก.ค. ๖๔   (วิธีการ และขบวนการ ขั้นตอนตามที่ บช.ปส.ตร.ก าหนด) 
   เมื่อวันที่ ๗ พ.ค. ๖๔ ภ.๕ ได๎มีหนังสือที่ ๐๐๒๐(ศอ.ปส.ภ.๕).๓/๒๐๒ ลง ๗ พ.ค. ๖๔  ให๎หนํวยงานในสังกัด
ด าเนินการจัดสัมมนาทางไกลผํานจอภาพ (Video Confernce ) โดยมี ภ.๕ เป็นแมํขํายเพ่ือสร๎างความรู๎ความเข๎าใจให๎แกํ
ผู๎บังคับบัญชา เจ๎าหน๎าที่ชุดชุมชนยั่งยืนและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎องโดยก าหนดวันเวลาในการสัมมนา ๑ วัน คือวันที่ ๑๔ 
พ.ค.๖๔ ระหวํางเวลา ๐๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น.  ในสํวนของ ภ.จว.เชียงใหมํ มีผู๎เข๎ารํวมประชุมฯดังนี้ 
 ๑. ประชุมที่ ศปก.ชั้น ๔ อาคาร ภ.จว.เชียงใหมํ  
               ๑.๑. รอง ผบก.ภ.จว.เชียงใหมํ (ที่รับผิดชอบยาเสพติด) 
               ๑.๒. ผู๎แทนฝ่ายปกครอง เชียงใหมํ (คุณสุเมธ ทนะขว๎าง เจ๎าพนักงานปกครองช านาญการ) 
               ๑.๓  ผู๎แทน นายแพทย์สาธารณสุข เชียงใหมํ (คุณเปรํงนภา  กาญจนสิงห์ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ) 
               ๑.๔ ฝอ.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหมํ 
               ๑.๕ ผู๎แทน ป.ป.ส.ภาค ๕ (ประชุมที่ ตร.ภ.๕)   
         ๒. ประชุม ณ ที่ตั้ง สภ. 
               ๒.๑ ผกก./หน.สภ. 
               ๒.๒ เจ๎าหน๎าที่ชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน สภ. 
    เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค. ๖๔  ภ.๕ ได๎มีหนังสือที่ ๐๐๒๐(ศอ.ปส.ภ.๕).๑/๒๑๒ ลง ๑๘ พ.ค. ๖๔ ให๎ด าเนินการดังนี้ 
              ๑. ให๎ หน.สภ. ประสาน นายอ าเภอ/ผอ.ศอ.ปส.อ. , กต.ตร.สภ., นายกองค์การสํวนท๎องถิ่น โดยของให๎
นายอ าเภอมีค าสั่งปรกอบชุดปฏิบัติการในระดับอ าเภอ ทั้ง ต ารวจ ฝ่ายปกครองและสาธารณสุข รํวมเป็นชุดปฏิบัติการ
รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ต ารวจเข๎าพ้ืนที่เพ่ือด าเนินงานตามโครงการฯ 
              ๒.ให๎ รอง ผบก.ภ.จว.(ที่รับผิดชอบยาเสพติด) น าเรียน ผู๎วําราชการจังหวัดทราบที่มาของโครงการและ
ขอให๎ ศอ.ปส.จว.ฯ มีค าสั่งประกอบก าลังทั้งฝ่ายปกครอง สาธารณสุขและสํวนที่ เกี่ยวข๎องทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ประสาน
การปฏิบัติและบูรณาการตามโครงการฯ 
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 บัญชีรายชื่อหมูํบ๎านที่เข๎ารํวมโครงการชุมชนยั่งยืนฯ และผลการด าเนินการโครงการชุมชนยั่งยืนฯ ของ สภ.ในสังกัด 
ภ.จว.เชียงใหมํ 
 

ล าดับ สภ. 
ชื่อหมูํบ๎าน/ 

ชุมชน 
ต าบล อ าเภอ 

การด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1  
(ข้ันเตรียมการ) 

ขั้นตอนที่ 2  
(ข้ันปฏิบัติการ) 

ขั้นตอนที่ 3    
(สํงตํอความยั่งยืน) 

1 เมืองเชียงใหมํ บ๎านป่าพร๎าวนอก ป่าแดด เมือง / /   

2 แมํปิง บ๎านศรีบัวเงิน ม.2 ทําศาลา เมือง /     

3 ภูพิงค์ บ๎านสันลมจอย สุเทพ เมือง /     

4 ช๎างเผือก ขํวงสิงห์ ม.3 ช๎างเผือก เมือง /     

5 เชียงดาว บ๎านห๎วยลึก หมูํ 7 ปิงโค๎ง เชียงดาว /     

6 ฝาง  มํวงชุม ม.10 มํอนปิ่น ฝาง /     

7 ไชยปราการ บ๎านทุํงยาว หมูํ 8  ปงต า ไชยปราการ /     

8 แมํอาย บ๎านดอนชัยเหนือ หมูํ 3 แมํอาย แมํอาย /     

9 แมํริม บ๎านแมํแอน ม.4 ห๎วยทราย  แมํริม /     

10 แมํแตง บ๎านแมํหลอด ม.10 สบเปิง แมํแตง /     

11 สันก าแพง บ๎านป่าไผํใต๎ ม.8 แชํช๎าง สันก าแพง /     

12 สันทราย บ๎านหัวฝาย ม.3 เมืองเล็น สันทราย /     

13 สันป่าตอง บ๎านหนองปึ๋ง ยุหวํา สันป่าตอง /     

14 หางดง ท๎าวค าวัง ม.1 หางดง หางดง /     

15 สารภี เชียงขาง หมูํ 7 ไชยสถาน สารภี /     

16 จอมทอง รวมน้ าใจขํวงเปา หมูํ 11 ขํวงเปา จอมทอง /    

17 ดอยสะเก็ด บ๎านป่าตึงน๎อย  ม.1 ป่าป้อง ดอยสะเก็ด  /    

18 แมํแจํม บ๎านยางหลวง ม.6 ทําผา แมํแจํม /    

19 พร๎าว ป่าตุ๎มโฮ๎ง หมูํ 8 ป่าตุ๎ม พร๎าว /    

20 แมํโจ๎ บ๎านโปง หมูํ 6  ป่าไผํ สันทราย /    

21 แมํออน บ๎านห๎วยแก๎ว ม.5 ห๎วยแก๎ว แมํออน /    

22 ดอยหลํอ บ๎านไรํบวกบง ม.26 ดอยหลํอ ดอยหลํอ /    

23 นาหวาย บ๎านหนองเขียว เมืองนะ เชียงดาว /    

24 เวียงแหง บ๎านแมํแตะ เมืองแหง เวียงแหง /    
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กระบวนการสร้างชุมชนยั่งยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ล าดับ สภ. 
ชื่อหมูํบ๎าน/ 

ชุมชน 
ต าบล อ าเภอ 

การด าเนินการ 

ขั้นตอนที่ 1  
(ข้ันเตรียมการ) 

ขั้นตอนที่ 2  
(ข้ันปฏิบัติการ) 

ขั้นตอนที่ 3    
(สํงตํอความยั่งยืน) 

25 แมํแฝก บ๎านศรีงามพัฒนา ม.10 แมํแฝก สันทราย /   
 

26 ฮอด บ๎านแมํทัง ม.5 หางดง ฮอด /   
 

27 ดอยเตํา บ๎านเดํนป่าตัน ม.7 บงตัน ดอยเตํา / / 
 

28 อมก๋อย บ๎านสบอมแฮด ม.18 อมก๋อย อมก๋อย /   
 

29 สะเมิง แมํแพะ หมูํ 2 สะเมิงเหนือ  สะเมิง /   
 

30 แมํกา บ๎านแมํตูบ ม.9 โปงทุํง ดอยเตํา /   
 

31 แมํตื่น บ๎านสันต๎นปิน แมํตื่น อมก๋อย /    

32 แมํวาง บ๎านห๎วยตอง ม.10 แมํวิน แมํวาง /    

33 หนองตอง บ๎านป่าแงะ ม.4 หารแก๎ว หางดง /    

34 บํอหลวง บ๎านบํอพะแวน หมูํ 12 บํอหลวง ฮอด /    

35 แมํโป่ง บ๎านแมํฮ๎อยเงิน ม.1 แมํฮ๎อยเงิน ดอยสะเก็ด /    

36 โหลํงขอด บ๎านป่าห๎า หมูํ 5 โหลํงขอด พร๎าว /    

37 ป่าแป๋ บ๎านแมํน้ าแขม ป่าแป๋ แมํแตง /    

38 กัลยาณิวัฒนา บ๎านแมํตะละเหนือ ม.2 แมํแดด กัลยาณิวัฒนา /    
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ระเบียบวาระท่ี 6.2   วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ าปี 2564                
ผู้แทนส านักงาน ปปส.ภาค 5 วันตํอต๎านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 เดือนมิถุนายน 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 
แนวทางของทาง ป.ป.ส. ปี 2564 เห็นควรงดการจัดกิจกรรมที่มีการรํวมกลุํม แตํให๎มีการเผยแพรํองค์ความรู๎ สร๎างการรับรู๎
ผํานการประชาสัมพันธ์ตํางๆ  ในสํวนของคลิปวิดีโอการอํานสาส์นจะมีการเผยแพรํผํานทางออนไลน์เทํานั้น และชื่อที่ใช๎จะใช๎  
แคํชื่อ 26 มิถุนายน วันตํอต๎านยาเสพติดโลก         

ประธาน    ให๎ทุกพ้ืนที่พิจารณาด าเนินการเนื่องในวันตํอต๎านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 
ตามแนวทางของส านักงาน ปปส. รวมทั้งเข๎มงวดในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด เพื่อป้องกันการแพรํระบาดของยาเสพติด
และลดปริมาณยาเสพติดในพ้ืนที่  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    1. ให๎ทุกอ าเภอ โดยเฉพาะอ าเภอชายแดน เข๎มงวดเรื่องการลักลอบล าเลียงยาเสพติด       
เข๎ามายังตามแนวชายแดน และการลักลอบแรงงานตํางด๎าวเข๎ามาในพ้ืนที่อยํางผิดกฎหมาย  

    2. ในเรื่องแคมป์คนงานหรือสถานประกอบการ ให๎หนํวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
ท าหนังสือแจ๎งสร๎างการรับรู๎ให๎กับผู๎ประกอบการ โรงงาน สถานประกอบการตํางๆ ให๎รับทราบการแพรํระบาดของโควิด-19 
ที่ในปัจจุบันเกิดจากแรงงานตํางด๎าวที่เข๎ามามิชอบด๎วยกฎหมาย 

    3. ก าหนดแผนการออกตรวจสถานประกอบการ โรงงานตํางๆ ที่เคยมีพฤติกรรมในการ
ลักลอบน าคนตํางด๎าวเข๎าเมืองโดยมิชอบ หรือได๎ข๎อมูลขําวสารการลักลอบเข๎ามาอยูํในสถานประกอบการ เพ่ือใช๎เป็นข๎อมูล
เฝ้าระวังในพ้ืนที่ รวมทั้งให๎อ าเภอ ทุกอ าเภอ แจ๎งก านัน ผู๎ใหญํบ๎าน ให๎สอดสํองดูแลสถานประกอบการหรือโรงงงานภายใน
พ้ืนที่วํามีการลักลอบท าผิดกฎหมายหรือไมํ       

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 16.30 น. 

  
 

       ฐิติมา กันทะวิชัย                      สุเมธ ทนะขว๎าง 
          (นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)                        (นายสุเมธ ทนะขว๎าง) 
     เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                          เจ๎าพนักงานปกครองช านาญการ 
            ผู๎จดรายงานการประชุม                 ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 


