
      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 1/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          ประธาน 

2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     รองผู้อํานวยการ 
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อํานวยการ 
4. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      รองผู้อํานวยการ 
5. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์  ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
6. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
7. นางสาวปริศนา กันธิวาท  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
8. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
9. นางพิกุล นามสาย   ผู้อํานวยการมูลนิธิโครงการหลวง (แทน)    กรรมการ 
10. นายพิรุณ ฟองมณี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
11. นายเฟื่องยศ ศรีพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
12. นางโสรยา เทียนส่งรัศมี   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
13. นายชัยรัตน์ วิเชียรสาร  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)     กรรมการ 
14. ว่าที่ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี  นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
15. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์   นายอําเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
16. นายธีรวัฒน์ ณ ลําพูน  นายอําเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
17. นายจักรพันธุ์ ทองอํ่า   นายอําเภอสารภี  (แทน)      กรรมการ 
18. นายศิวะ  ธมิกานนท์   นายอําเภอสันทราย       กรรมการ
19. นายประทีป ดวงคํา   นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ
20. นายณัฐพงษ์ พรสมบูรณ์กิจ  นายอําเภอสันกําแพง (แทน)               กรรมการ 
21. นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ ์  นายอําเภอแม่แตง (แทน)       กรรมการ 
22. นายสิทธิพร จันทราช  นายอําเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ
23. นายวิสุทธิ์ จรบุรี   นายอําเภอพร้าว (แทน)      กรรมการ 
24. นายอิศราวุฒิ นลินวิจิตร  นายอําเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
25. นายสาธิต กุหลาบทอง  นายอําเภอหางดง (แทน)      กรรมการ  
26. นางสาววรางคนา พยอมยงค ์  นายอําเภอสันปุาตอง (แทน)     กรรมการ 
27. นายวิทวัส บุตรต๊ะ   นายอําเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
28. นายณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ์  นายอําเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
29. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอําเภอสะเมิง       กรรมการ 
30. นายฉัตรเทพ เพ่ิมทรัพย์  นายอําเภออมก๋อย (แทน)      กรรมการ 
31. นายเอกชัย แสนใจ   นายอําเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
32. นายอภินันท์ เลาหะกุล  นายอําเภอดอยเต่า (แทน)      กรรมการ 
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33. ศรัณย์พงศ์ เลิศพฤกษ์  นายอําเภอแม่วาง (แทน)      กรรมการ 
34. นายอุทัย สอนจีน   นายอําเภอไชยปราการ (แทน)      กรรมการ 
35. นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์  นายอําเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
36. นายวัชรพันธ์ ใจกล้า   นายอําเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
37. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล   นายอําเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
38. นายพีระศักดิ์  ธีรบดี   นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
39. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
40. นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่        กรรมการและเลขานุการ      
41. นายศิริพงษ์ นําภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
42. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
43. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
44. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน 
45. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
46. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
47. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
48. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล  ผู้แทน ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่        
49. เภสัชกรหญิงนฤมล ขันตีกุล  เภสัชกรเชี่ยวชาญ สํานักงานสาธารสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
50. นางสาวลาวัณย์ จริยา  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ สํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ 
51. นางสาวภัครพี ดอนชัย  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ปปส.ภาค 5 
52. นางสาวจารุวรรณ คําเขียว  นักศึกษาฝึกงาน    

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน      เรื่องของสถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในแต่ละพ้ืนที่ในเรื่องของการจัดตั้งจุดตรวจจุด
คัดกรองซึ่งดําเนินการอยู่แล้ว ขอให้เพ่ิมมาตรการของการเฝูาระวังในเรื่องยาเสพติดไป ในส่วนของหมู่บ้านอาสาพัฒนาและ
ปูองกันตนเองตามแนวชายแดนได้เน้นย้ําในที่ประชุม กอ.รมน. ในเรื่องของการใช้ชุด ชรบ. ของหมู่บ้าน ดําเนินการในเรื่อง
ของการลาดตระเวน เรื่องของการเฝูาระวัง การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและขอเน้นย้ําในเรื่องการจัดทําคําสั่งชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน การจ่ายการยืมอาวุธปืนต่างๆ ก็ขอให้ดําเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ          มุมราชการ       การประชุม        ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ 
จํานวน 35 หน่วยงาน  (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)      
 
 
 
 

http://www.chiangmai.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส.ภาค 5) 
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ผู้แทนส านักงาน ปปส. ภาค 5 เคนมผงเป็นการรวมตัวยาหลายตัวแล้วแต่สูตร  แต่สาเหตุที่ทําให้เกิดการเสียชีวิต          
โดยส่วนใหญ่คือการใช้เกินขนาดและการเต้นผิดปกติของหัวใจอยู่แล้ว โดยเฉพาะสูตรที่มีการผสมของเฮโรอีนและเคตามีน
รวมกันในส่วนของการออกฤทธิ์ เฮโรอีนมีฤทธิ์กดประสาททําให้หัวใจเต้นช้าลงชีพจรเต้นช้า เคตามีนจะทําให้หัวใจเต้นแรง
และความดันโลหิตเพ่ิมข้ึน ฉะนั้นเมื่อเฮโรอีนและเคตามีนมาเจอกันก็จะทําให้เกิดอาการช็อคได้รวดเร็วกว่า สําหรับไดแอซิแพม 
หรือแวเลียมเป็นยาที่ใช้กันในโรงพยาบาลจะสั่งได้เฉพาะจิตแพทย์เท่านั้น เมื่อก่อนนี้ สามารถสั่งทั่วไปได้แต่ตอนนี้เป็น       
แนวปฏิบัติทั้ง ปริมาณ 2 mlg , 5 mlg ต่างๆ จะต้องผ่านจิตแพทย์เท่านั้น แต่ก็มีโอกาสในการลักลอบสั่งซื้อทางไลน์หรือทาง
อินเตอร์เน็ตด้วย ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ก็มีการตรวจสอบอยู่ว่ามีเรื่องของเคนมผง เข้ามาในพ้ืนที่ในเชียงใหม่หรือไม่
ถ้ามีก็จะรีบดําเนินการทันที จากทางการข่าวที่กรุงเทพฯ ได้มีการรายงานข่าวว่าเจอคนที่เป็นคนเชียงใหม่ ในคดีเคนมผง แต่ยัง
ไม่ทราบว่าได้ดําเนินการในกรุงเทพแล้วเป็นคนเชียงใหม่หรือไม่ ถ้ามีความคืบหน้าจะนําเรียนในโอกาสต่อไป ส่วนกัญชายังมี
ส่วนที่จะต้องเฝูาระวังอยู่พอสมควรเพราะว่าตั้งแต่ประกาศออกมาทําให้เกิดการเข้าใจผิดในหลายประเด็น ซึ่งหลายคนก็
เข้าใจว่าใบ ลําต้น รากอะไรถูกปลดแล้ว แต่ความจริงถ้าจะมีการนําไปดําเนินการในเรื่องการศึกษาวิจัย ทํายาหรืออาหาร
เครื่องสําอางต่างๆ จะต้องผ่านการขออนุญาตจาก อย. ทั้งหมดเลย ซึ่งตรงนี้ในส่วนของสํานักงานสาธารณะสุขจังหวัดจะเป็น
ผู้ชี้แจงเพ่ิมเติมในวาระท่ีเกี่ยวข้องต่อไป  
ประธาน    ฝากทางพ้ืนที่ให้ช่วยกันเฝูาระวังและติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องเคนมผง หากทาง
สํานักงาน ปปส.ภาค 5 ได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับคนเชียงใหม่ที่ไปเกี่ยวข้องกับเคนมผง ขอให้ส่งข้อมูลให้อําเภอด้วย     
เพ่ือประโยชน์ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทน สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมกราคม 2564 

พ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่นประเทศไทย ปี 2563/64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* อยู่ระหว่างดําเนินการตัดทําลายโดยศูนย์อํานวยการโครงการกําจัดพืชเสพติด กองทัพภาคท่ี 3 

พ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่น จ.เชียงใหม่ ปี 2562/63 (ต.ค. 63 – ม.ค. 64) 

 

 

 

 

 

 

 

 วันที่ 9 มกราคม 2564 เข้าตัดทําลายแปลงฝิ่น พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ ลักลอบปลูก บริเวณ หมู่บ้านเลาวู         
ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง 
 วันที่ 19 มกราคม 2564 เข้าตัดทําลายแปลงฝิ่น 2 แปลง พ้ืนที่ประมาณ 1 ไร่ ลักลอบปลูกในพ้ืนที่ตําบลกื้ดช้าง 
อําเภอแม่แตง 
 วันที่ 22 มกราคม 2564 เข้าตัดทําลายแปลงฝิ่น พ้ืนที่ประมาณ 3 งาน ลักลอบปลูก บริเวณ หมู่บ้านเลาวู       
ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง 
 วันที่ 27 มกราคม 2564 เข้าตัดทําลายแปลงฝิ่น 2 แปลง พ้ืนที่ประมาณ 3 งาน จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย ลักลอบ
ปลูกบริเวณดอยนาง ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว 
 
 
 

จังหวัด จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก(ไร่) 

เชียงใหม่ 94 61.52 

ตาก 65 46.17 
แม่ฮ่องสอน 22 14.45 
น่าน 29 8.36 
ลําปาง 2 1.27 
เชียงราย 3 1.02 

รวม 215 132.04 

อ าเภอ จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก(ไร่) 
แม่แตง 38 24.76 

เชียงดาว 33 21.02 
พร้าว 6 7.38 

เวียงแหง 10 6.30 
อมก๋อย 3 0.90 
แม่แจ่ม 3 0.75 

ไชยปราการ 1 0.41 
รวม 94 61.52 
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ระบบบันทึกผลการตัดทําลาย 

 
 
 
 

 

 

การดําเนินงานตัดทําลายพืชฝิ่นให้ความสําคัญในการจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลลงแบบรายงาน เพ่ือส่งต่อข้อมูลในการ
บันทึกลงในระบบติดตามสถานการณ์พืชเสพติดให้มีความถูกต้องและครบถ้วน 
ชุดปฏิบัติการ ฯ ดําเนินการถ่ายภาพใน 5 ลักษณะดังนี้ 
1. รูป GPS แสดงพิกัด 10 หลัก (กลางแปลง) 
2. ภาพรวมเห็นความหนาแน่นของแปลง 
3. รูปแสดงให้เห็นลักษณะการกรีด 
4. รูประหว่างการตัดทําลาย 
5. รูปหลังการตัดทําลาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



- 9 - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมกราคม 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 (แห่ง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 

618 
 

529 
78 
 

577 

 
 

184 
 

83 
15 

 
116 

 
 

219 
 

167 
17 

 
254 

 
 
35.44 
 
31.57 
21.79 
 
44.02 

 

           - การสร้างทักษะเสริมภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E 
                 + โรงเรียน (แห่ง) 
                 + ห้องเรียน (ห้อง)  
                 + ครูตํารวจ (คน) 

 
208 
304 
137 

 
- 
- 
- 

 
280 
304 
137 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียน
ที่1/2563 

       (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
247 
18 
12 

 
42 
2 
1 

 
103 

2 
4 

 
41.70 
11.11 
33.33 

 

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - 1 100  

ผลภาคเรียน 
ที่1/2563            - ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 38 ผลการจําแนกนักเรียนมัธยม 

กลุ่มดี 55,477 คน 

1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (25 อ.ๆ ละ 9   
แห่งๆ ละ 6 คน)  
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

225 แห่ง 
1,350 คน 

 
1,020 

 
 

11 
108 

 
66 

 
 

26 
153 

 
66 

 
 

11.56 
11.33 

 
6.47 

 

        (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
              - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 

 
 

298 
27 
12 

 
 

32 
2 
- 

 
 

121 
6 
- 

 
 

40.60 
22.22 

- 

 
 
 
 
 

นักเรียนที่สอน  
6,567 คน 
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ประธาน    ในส่วนของแรงงานทราบว่าทางสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้รายงานให้ความรู้และ
ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน ในเรื่องนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กรุณามอบหมาย
ให้สํานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ดําเนินการในเรื่องของโควิด 19 ซึ่งน่าจะทําควบคู่ไปกับเรื่องของ มยส. และเรื่องโรงงาน
สีขาว แตผ่ลดําเนินการยังน้อยอยู่ ขอให้ผู้แทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ช่วยเร่งรัดดําเนินการด้วย  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
          (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
              - หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาน้อย (ข) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
1,901 
1,748 
134 

7 
12 

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 

          (2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.) 
               - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน  

 
 

589 

 
 

418 

 
 

589 

 
 

100 

 

          
 (3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด (9 ขั้นตอน) จํานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

 
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 241 ม./ช. คิดเป็น 10.97% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 65 ม./ช. คิดเป็น 2.96% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 65 ม./ช. คิดเป็น 2.96% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 65 ม./ช. คิดเป็น 2.96% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 75 ม./ช. คิดเป็น 3.41% 

          (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง) 

 
1,988 

 
306 

 
438 

 
22.03 

 

               (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 112 449 -  
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   
 สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจ าเดือน มกราคม 2564 (ห้วง 1 – 25 ม.ค. 64) 
ผลการจับกุมยาเสพติดรวม 
 คดี  858   ผู้ต้องหา 857 คน 
 แยกข้อกล่าวหา  
  นําเข้า     จํานวน        0 ราย        0 คน 
  ผลิต      จํานวน       19 ราย       7 คน 
  จําหน่าย    จํานวน     56 ราย     57 คน 
  ครอบครองเพ่ือจําหน่าย    จํานวน   126 คดี   135 คน 
  ครอบครอง     จํานวน   106 ราย   107 คน 
  เสพ     จํานวน   551 ราย   551 คน     
 

ของกลาง 
ยาบ้า 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝิ่นดิบ 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแห้ง 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ไอซ์ 
 (กรัม) 

325,675 129.19 49,914 34 17.30 - 254.51 
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ลําดับ สภ. วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. แม่อาย 2 ม.ค.64 หลบหนี ยาบ้า  42,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

2. พร้าว 3 ม.ค64 ไม่พบตัว ยาบ้า  19,800 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

3. แม่อาย 13 ม.ค.64 หลบหนี ยาบ้า  100,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

4. แม่อาย 13 ม.ค.64 หลบหนี 
ยาบ้า  99,600 เม็ด 

ฝิ่น 16 กิโลกรัม 
- - อยู่ระหว่างขยายผล 

5. สารภี 17 ม.ค.64 1 ราย ยาบ้า  20,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม 1 ราย 
ยาบ้า  281,400 เม็ด 

 ฝิ่น 16 กิโลกรัม     

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนมกราคม 2564 
 1. วันที่ 2 ม.ค.64 เวลาประมาณ 06.00 น. บริเวณเส้นทางเดินเท้าในปุาเขตหมู่ที่ 9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย          
จ.เชียงใหม่  ผู้ถูกจับกุมหลบหนี ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความ
ครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ยาบ้า  42,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 2. วันที่ 3 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 20.00 น. บริเวณถนนสายพร้าว - เวียงปุาเปูา ต่อเนื่องสวนลําไยไม่มีเลขที่ 
ถนนระหว่างบ้านทุ่งห้า-บ้านห้วยกุ หมู่ที่ ๕ ต.ปุาตุ้ม อ.พร้าว จว.เชียงใหม่ จับกุม นายจะดี  แสงเป็ง อายุ 51 ปี บ้านเลขที่ 
190 หมู่ที่ 9 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ใน
ความครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ยาบ้า 19,800 เม็ด  อยู่ระหว่างขยายผล 
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 3. วันที่ 13 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 06.00 น. บริเวณเส้นทางเดินเท้าในเขตพ้ืนที่บ้านนามะอ้ืน ม.12 ต.แม่อาย 
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับกุมหลบหนี ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ใน
ความครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ยาบ้า 100,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 4. วันที่ 13 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 15.00 น. บริเวณเส้นทางเดินเท้าในเขตพ้ืนที่บ้านนามะอ้ืน ม.12 ต.แม่อาย  
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับกุมหลบหนี ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ใน
ความครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ยาบ้า 99,600 เม็ด ฝิ่น 16 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล 
 5. วันที่ 17 ม.ค. 64 เวลาประมาณ 12.00 น. บริเวณริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลําปาง หน้าบริษัท
ปูนซีเมนต์นครหลวง จํากัด หมู่ที่ ๒ บ้านเชียงแสน ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ จับกุม นายสุริยะ หรือนิค สุภาษา อายุ 
34 ปี ที่อยู่ 243 หมู่ที่ 6 ต.ดงเจน อ.ภูกามยาว จ.พะเยา ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) 
ไว้ในความครอบครองเพ่ือจําหน่ายติดกัน โดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ยาบ้า  20,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

ประธาน    ขอให้ 5 อําเภอชายแดน ช่วยเฝูาระวังและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จํานวนผู้เข้ารับการบําบัดฯ แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 63 – 26 มกราคม 64 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 26 มกราคม 2564 

 

 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ม.ค. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ  4,951 249 1,425 23.75 

  - สถานบําบัด 4,751 249 1,425 24.75 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 200 0 0 0.00 

2. บังคับบําบัด  3,715 328 928 24.98 

  - ไม่ควบคุมตัว 2,555 309 747 29.24 

  - ควบคุมตัว 1,160 19 181 15.60 

3. ต้องโทษ 930 7 7 0.75 

  - กรมราชทัณฑ์ 800 0 0 0.00 

  - กรมพินิจฯ 130 7 7 5.38 

รวม 9,596 577 2,360 24.59 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ม.ค. สะสม ร้อยละ 

รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 10,281 404 2,992 29.10 
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จํานวนผู้ผ่านการบําบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 26 มกราคม 2564 

 

 

 

 

 

 
 
ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดทีเ่ข้ารับการบําบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 63 – 26 มกราคม 64) 

 

จํานวนผู้เข้ารับการบําบัด จําแนกตามประวัติกลุ่มอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 26 มกราคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

แผนงาน 
จ านวนผู้ผ่าน 

การบ าบัดฟื้นฟู 
จ านวนผู้ที่ได้รับ

การติดตาม 
ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 233 142 60.94 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 0 0 0 

3. บงัคับบ าบัด  496 299 58.06 

4. ต้องโทษ 0 0 0 

รวม 729 441 60.49 

แผนงาน 
ผู้ป่วยยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด 

บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

สมัครใจ 401 334 260 64.84 

บังคับบําบัด 1307 950 415 31.75 

ต้องโทษ 0 0 0 0.0 

รวม 1708 1284 675 39.52 
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จํานวนผู้เข้ารับการบําบัด จําแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 26 มกราคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนผู้เข้ารับการบําบัดจําแนกตามสาเหตุการใช้สารเสพติดครั้งแรก (1 ตุลาคม 2563 – 26 มกราคม 2564) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย  ดังนี้         
  1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
 แผนการสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตําบลท่าตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
- ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ/ตําบล (30 ก.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)   
- ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
การดําเนินกิจกรรมในชุมชน 
 - เมื่อวันที่ 7 และ 8 AD2 ร่วมกับชุมชนช่วยกันตัดกิ่งไม้ และปรับหน้าดินเพ่ือขยายถนน ทําถนนคอนกรีตในชุมชน 
ซึ่งได้งบประมาณในการจัดทําถนนจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าตอน 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
12 

 
1 

 
4 

 
33.33 

 

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

 
8,860,500 
2,160,000 
1,261,450 
167,150 

5,271,900 

 
389,068.31 

299,825 
71,265 

17,978.31 
- 

 

 
1,187,305.94 

828,625 
320,650 

38,030.94 
- 
 

 
13.40 
38.36 
25.42 
22.75 

- 
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 - เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านร่มไทย ร่วมกับ Mr. AD2
คณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมประจําเดือนครั้งที่ 1/2564 เพ่ือรับทราบข้อราชการ ข้อสั่งการ การบริหารงาน กิจการต่างๆ 
ช่วงโควิดระบาด การเตรียมรับมือภัยแล้ง หมอกควันไฟปุา การบริหารงานวัด หมู่บ้านแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง                
ณ วัดภาวนานิมิต 
ขั้นตอนต่อไป ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการดําเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์อําเภอแม่อาย เพ่ือรับรองข้อมูล 
เศรษฐกิจและสังคม ก่อนคืนข้อมูลให้กับชุมชนต่อไป 

ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่  12  ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย   
 แผนการสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตําบลนําร่อง 33 ตําบล 
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขัน้ตอนที่  4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
การดําเนินกิจกรรมในชุมชน 
 - ระหว่างวันที่ 16 - 23 มกราคม 2564 Mr.AD2 ได้เข้าร่วมกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ของชนเผ่าลาหู่ หรือเทศกาล
กินวอเป็นพิธีกรรมที่สืบทอดกันมายาวนาน แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน ได้มีโรค COVID-19 ระบาด จึงได้มีการ
ปรับเปลี่ยนพิธีกรรม โดยทําพิธีกรรมที่บ้านของตนเอง และไม่มีห้ามให้มีการดําหัวหมู่บ้านอ่ืน เพ่ือปูองกันการเกิดโรค เหมือน
ทุกปีที่ผ่านมา 
 - เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 Mr.AD2 ลงพ้ืนที่สํารวจแบบคําขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางสังคม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์เพ่ือขอรับเงินช่วยเหลือครอบครัวละ 1,000 บาท 
ขัน้ตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนําร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผนแต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา     
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แต่ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่ งหมู่บ้ านนี้ กํ าลั งอยู่ ระหว่ าง 
การดําเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) 
เช่นกัน มีดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62) 
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓) 
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63) 
ขัน้ตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 (ตั้งแต่ เม.ย. 63 เป็นต้นไป) 
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ขณะนี้อยู่ระหว่างปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
 - ระหว่างวันที่ 14 - 15 มกราคม 2564 ได้ลงพ้ืนที่สํารวจและเก็บข้อมูลแหล่งน้ํา บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9             
ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อนําไปพัฒนาและซ่อมแซมแหล่งน้ําต่อไป 

ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
  ดําเนินการของบประมาณสนับสนุนในการเดินท่อน้ําเข้าตามครัวเรือนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ต่อไป 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 

ผลการด าเนินงานบ้านขอบด้ง – นอแล หมู่ที่ 14 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง 
 - จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ หมู่บ้านขอบด้ง-นอแล 
จํานวน 50 คน โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีความเชื่อม่ันและเข้าใจแนวทางการดําเนินงานการทําตลาดออนไลน์/การจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชน 
 - แจ้งให้ชาวบ้านรับทราบห้วงเวลากําหนดการคืนข้อมูลและจัดทําแผนหมู่บ้าน 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - จัดประชุมคณะทํางานระดับอําเภอและเตรียมความพร้อมและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเวทีคืนข้อมูล 
ผลการด าเนินงานบ้านหนองไผ่ – ห้วยนกกก หมู่ที่ 15 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง 

 ช่วงวันที่ 24 – 31 ธันวาคม 2563 
 - ลงพ้ืนที่พบปะชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมการทําแนวกันไฟและลดเชื้อเพลิง เพ่ือปูองกันการเกิดไฟปุาในพ้ืนที่ จํานวน 
80 คน โดยจัดทําแนวกันไฟในพ้ืนที่เสี่ยง บ้านหนองไผ่ ห้วยนกกก ปุาคา และหนองเต่า เพ่ือปูองกันการเกิดอัคคีภัย       
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - จัดอบรมให้ความรู้ประชาชนในหมู่บ้านที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง ให้งดการเผาในห้วงระยะเวลาที่รัฐกําหนดต่อไป 

 ช่วงวันที่ 1 – 7 มกราคม 2564 
 - ลงพ้ืนที่พบปะชาวบ้าน จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยชุดพัฒนา
สัมพันธ์มวลชนที่ 3205 จํานวน 50 คน 
 - ประชาชนหนองไผ่ มีความรู้ความเข้าใจ ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน และจัดตั้งอาสาปูองกันภัย
ยาเสพติดในหมู่บ้าน       
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - จัดตั้งกลุ่มจิตอาสาภายในหมู่บ้าน และฝึกภาคปฏิบัติการออกลาดตระเวน 

 ช่วงวันที่ 8 – 16 มกราคม 2564 
 - กิจกรรมฝึกอบรมอาสาสมัครปูองกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน โดยชุดทหารม้าที่ 4 ฐานแม่มาว จํานวน 50 คน 
 - ฝึกภาคปฏิบัติวิธีการออกลาดตระเวนจุดเสี่ยงภายในหมู่บ้านให้กับอาสาสมัคร 
 แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - แบ่งเวรออกตรวจความเรียบร้อยเพื่อปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 

 รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อําเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เปูาหมาย 
บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ตําบลเมืองนะ  2,024 คน   606  ครัวเรือน 
บ้านอรุโณทัย     หมู่ที่ 10  ตําบลเมืองนะ  9,979 คน 1,900 ครัวเรือน 
บ้านห้วยลึก       หมู่ที่ 7    ตําบลปิงโค้ง  1,722 คน   290  ครัวเรือน 

ต าบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ดําเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล 
    -   เริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผล เพ่ือต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 

โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 1) 
 - สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ เข้าตรวจรับระบบท่อประปาหมู่บ้าน 
ห้วยลึกเรียบร้อยแล้ว 
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร  
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่  
  อยู่ระหว่างจัดทําทะเบียนประวัติและบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงหมูดําและเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
อุปสรรคปัญหาในการดําเนินงาน 
 ชาวบ้านไม่อยู่บ้าน ทําให้การจัดทําทะเบียนประวัติของผู้เข้าร่วมโครงการเลี้ยงหมู และเลี้ยงไก่ (Quick win 2) 
ล่าช้า 
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ต าบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อยู่ในขั้นตอนการดําเนินงานที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน  
 - ทั้ง 2 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการคืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ 
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win 2)  
  - โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัย อยู่ระหว่างเสนอโครงการ 
อุปสรรคปัญหาในการดําเนินงาน 
 - ด้านงบประมาณ ค่าพาหนะ อุปกรณ์สํานักงาน 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19  ทําให้การดําเนินงานเกิดความล่าช้า 

 4.4.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ  
          วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอไชยปราการ
เพ่ือรายงานผลการดําเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของพ้ืนที่อําเภอไชยปราการ และรายงานผลความ
คืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯของหมู่บ้านเปูาหมาย 
 ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) “พื้นที่เป้าหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 
จ.เชียงใหม่ 
 - การก่อสร้างโครงการเสร็จเรียบร้อยแล้งทั้ง ๒ อ่าง 
 - ต่อท่อน้ําเพื่อเข้าอ่าง ทั้ง ๒ อ่างเรียบร้อย 
    - แช่น้ําในอ่างทิ้งไว้ เพ่ือให้ปูนในอ่างอ่ิมน้ําจะได้ไม่มีปัญหาในการแตกหรือรั่วภายหลัง 
 - ประชุมซักซ้อมคืนข้อมูล วันที่  28 มกราคม ๒๕๖๔  เวลา 09.30 น. ห้องประชุมที่ทําการหมู่บ้าน บ้านใหม่
หนองบัว ตําบลหนองบัว อําเภอไชยปราการ ส่วนการคืนข้อมูลและการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน กําหนดการคือ วันที่ 
๘-๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เบื้องต้นรอผลสรุปจากการประชุมซักซ้อมคืนข้อมูล ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔   
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 4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 

ผลการดําเนินงานในหมู่บ้านเปูาหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

1. วันที่ ๒๙ ธันวาคม 2563 ณ บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสรณ์ 
คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง นําทีมคณะทํางานจากองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ร่วมกับผู้แทน       
จากโรงพยาบาลเวียงแหง ช่วยเหลือกรณีผู้ปกครองนํายาเสพติดให้บุตรวัย 2 ขวบเสพ ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 
ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับแจ้งจาก นายเอ (นามสมมติ) เล่าเหตุการณ์
ที่เกิดขึ้น นายเอได้เล่าว่ากรณีเด็กสองขวบคือหลานของตนโดยตนเป็นน้องชายของมารดาของเด็กสองขวบ ครอบครัวเด็กเป็น
ครอบครัวยากจน ทั้งบิดาและมารดาเป็นผู้ใช้ยาเสพติด ทั้งยาบ้า และเฮโรอีนเนื่องจากเด็กต้องอยู่กับบิดา ธรรมชาติของเด็ก
สองขวบจะมีการงอแง ร้องไห้ บิดาของเด็กจึงนําเฮโรอีนให้เด็กกินเพ่ือให้เด็กสงบและเลี้ยงดูง่าย นายเอเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่
ถูกต้องจึงขอความช่วยเหลือมายังหน่วยงาน ในเบื้องต้นทีมงานร่วมกับผู้นําชุมชนเห็นว่า ควรนําเด็กไปตรวจร่างกาย         
และขอให้ผู้ปกครองเข้าสู่กระบวนบําบัดยาเสพติดโดยสมัครใจ นอกจากนั้นยังได้หารือแนวทางการจัดกิจกรรมค่ายบําบัด        
ยาเสพติดในชุมชนเพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป 

ผลการดําเนินงานในหมู่บ้านเปูาหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
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1. วันที่ ๑๓ มกราคม 256๔ ณ ห้องประชุมวัดฟูาเวียงอินทร์ บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสรณ์ คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง , นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 , 
นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒ ,ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ร่วมประชุมเพ่ือติดตามการวาง
ระบบประปาในชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการปรับปรุงระบบน้ําและวางระบบท่อประปาชุมชนหลักแต่ง 
(โครงการพัฒนาเร่งด่วน Quick Win) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ําชุมชนบ้านหลักแต่งได้สะท้อนปัญหาของการใช้น้ําใน
ชุมชน  และได้ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งตกลงร่างกฎระเบียบการใช้น้ําประปาของชุมชน
ในเบื้องต้น และนําเข้าที่ประชุมประชาคมของชุมชนเพื่อลงมติเห็นชอบร่วมกันต่อไป 

2. วันที่ ๕ ธันวาคม 256๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอําพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD 1 
คณะทํางาน ฯ และเจ้าหน้าที่มูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนภาคเหนือ ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทํากินและเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม ในพ้ืนที่ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ร่วมกันวางแผนการดําเนินงาน กําหนดปฏิทินการทํางานและประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ เพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเดือนร้อนในเรื่องของที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ตําบลเปียงหลวงต่อไป 

3. วันที่ ๖ มกราคม 256๔ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลไชยปราการ ตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD 1 นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 สาธารณสุขอําเภอเวียงแหง ผู้แทนจากโรงพยาบาล
เวียงแหง เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเปียงหลวง และผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง       
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการปูองกันยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จด้านสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่      
เพ่ือยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเปูาหมาย ตลอดจนพัฒนาคุณภาพจิตใจ      
แนวทางการแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของผู้เสพยาเสพติด เพื่อก่อให้เกิดความยั่งยืนในพ้ืนที่ชายแดน นําเสนอผลการดําเนินงาน
การแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จด้านสาธารณสุข ปี 2563 ของอําเภอแม่อาย อําเภอ       
ไชยปราการ อําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว และอําเภอเวียงแหงและนําเสนอแผนการปูองกันแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ 

4. วันที่ ๑๓ มกราคม 256๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสรณ์ คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง เป็นประธานการประชุมแนวทางการจัด
ค่ายบําบัดยาเสพติดในชุมชนพ้ืนที่เปูาหมาย “ห้วยไคร้โมเดล” ร่วมกันวางแผนการจัดโครงการ กําหนดกลุ่มเปูาหมาย เนื้อหา
หลักสูตรการจัดอบรม สถานที่อบรม วัน เวลา ตลอดจนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดค่ายบําบัดฟ้ืนฟูของพ้ืนที่ต่างๆ 
เพ่ือยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวบ้านในชุมชนเพ่ือนําเสนอโครงการบรรจุในแผน     
การปูองกันแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จด้านสาธารณสุข ปี ๒๕๖๔ ต่อไป 

5. วันที่ ๑๔ มกราคม 256๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 , นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒ และ ร้อยตรี ปิยะพงษ์ วงศ์ชัย 
Mr.AD๓ ร่วมการประชุมติดตามผลการดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ด้วย VDO Conference ผ่านทาง (LINE messenger)    
กลุ่ม AD เชียงใหม่ (สีฟูา) มีการแนะนํา Mr.AD๒ เพ่ิมเติมของแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งของพ้ืนที่อําเภอเวียงแหง คือ นายสุรพล ยาปุา 
Mr.AD๒ ผู้รับผิดชอบดูแลพ้ืนที่ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประชุม
ติดตามผลการดําเนินงานโครงการแหล่งน้ํา (โครงการพัฒนาเร่งด่วน Quick Win ๑) ความคืบหน้าโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม (Quick Win ๒) ของทุกพ้ืนที่เปูาหมาย และเตรียมความพร้อมในการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านต่อไป 

ประธาน  ให้ 5 อําเภอ รายงานผลส่งให้ทางฝุายเลขาฯ ทราบ เช่น Mr.AD อาจไม่ได้รับการสนับสนุนจากหัวหน้า
หน่วยงานหรืออะไรก็ให้แจ้งมาเป็นข้อมูล จะได้ให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องช่วยปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการขับเคลื่อน  
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 เรื่องของการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์เป็นเรื่องสําคัญ และโครงการที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่ของจังหวัดเชียงใหม่           
ก็เป็นโครงการทีส่มเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาพัชรกิติยาภาฯ ท่านทรงให้ความสําคัญ ฝากทุกหน่วยงานให้ความสําคัญในเรื่อง
การดําเนินการตามกิจกรรมเรื่องของการปูองกันการแพร่ระบาด การพัฒนาอาชีพ การดูแลคุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชน 
ล่าสุดนี้ทาง นิด้า ได้สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง คําถามที่ถามคือโครงการนี้ทําแล้วดีขึ้นไหม พ่ีน้องประชาชนทําแล้วดีขึ้น
หรือไม่ และสามารถขยายผลไปในพ้ืนที่อ่ืนแล้วสามารถเป็นประโยชน์ต่อพ้ืนที่หรือไม่อย่างไร เพราะเปูาหมายของโครงการ 
คือการลดการระบาดของยาเสพติด และทําให้คุณภาพชีวิตของพ่ีน้องประชาชนดีขึ้น แล้วก็เน้นในเรื่องของแหล่งน้ํา ความเข้มแข็ง
ของชุมชนสามารถที่จะอยู่ได้โดยที่ไม่พ่ึงพายาเสพติด และมีรายได้ที่ดีขึ้น เป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมาช่วยกัน     
เมื่อพบปัญหาสําคัญฝากให้ทางอําเภอได้รายงานมาให้ทางฝุายเลขาฯ ทราบด้วย 

ผู้แทนส านักงาน ปปส. ภาค 5 การดําเนินการในพ้ืนที่ สําหรับในส่วนของ ป.ป.ส. นอกจากจะมีการสนับสนุนในเรื่องของ
ค่าจ้าง Mr.AD2 เรื่องของการสนับสนุนอําเภอละ 7,000 เพ่ือให้ทางปลัดอําเภอและทีม Mr.AD1 ใช้ในการขับเคลื่อนงานแล้ว 
ในส่วนของหมู่บ้าน/ชุมชน ปปส. ได้สนับสนุนงบประมาณในเรื่องของเยาวชนที่มีการจัดตั้งกลุ่มของเยาวชน ป.ป.ส. ก็ม ี      
เงินอุดหนุน ซึ่งในส่วนตรงนี้เยาวชนจะส่งตรงมาที่ ปปส. ภาค 5 โดยมี Mr.AD เป็นผู้ดูแลการเขียนโครงการและการสนับสนุน
หรือการนําไปทําโครงการต่อในพ้ืนที่ ในเรื่องของความมั่นคง ป.ป.ส. จะเน้นในเรื่องของ ชรบ. ซึ่งเมื่อปีที่แล้ว ชรบ. ของอําเภอ
เชียงดาวมี 1 รุ่น บ้านห้วยลึก ตําบลปิงโค้ง และเดือนที่ผ่านมา ป.ป.ส. ก็ได้สนับสนุนที่ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว 
สนับสนุนงบประมาณเพ่ือฝึกจัดตั้ง ชรบ. พ.ศ. 2564 260,000 บาท สนับสนุนในการจัดตั้งหลักสูตร 3 วัน รวมถึงค่าเดิน
เวรยามเดือนละ 3,000 บาท จนถึงเดือนกันยายน แต่ถ้าในส่วนของพ้ืนที่ที่นอกเหนือจากนี้หากมีความจําเป็นในเรื่องของ
การจัดตั้ง ชรบ. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพ้ืนที่ของหมู่บ้าน ก็ขอให้มีการประสานและแจ้งมาทาง ปปส.ภาค 5 จะให้
ทางอําเภอเป็นพ่ีเลี้ยงในการดูแลหลักสูตรอยู่แล้ว แต่งบประมาณจะผ่านเครือข่ายชมรมกํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลหรือของ
อําเภอ ในส่วนของรูปแบบการบําบัด CBTx ในส่วนนี้ขอให้ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดช่วยสนับสนุน ในการขับเคลื่อน   
ในเรื่องของการนําร่อง CBTx แต่หากมีความจําเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายในบางเรื่องสามารถประสานมาทาง ปปส.ภาค 5          
หากงบประมาณนี้สามารถช่วยได้ ทาง ปปส.ภาค 5 จะช่วยสนับสนุนลงไป 

ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ดําเนินการจัดประชุมตามที่อําเภอเวียงแหง 
ได้เรียนให้ทราบแล้วว่าทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เชิญทางผู้แทน ปปส.ภาค 5 และผู้แทนจาก                
ศูนย์อํานวยการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ เข้าไปชี้แจงแผนชายภาคเหนือแบบแดนเบ็ดเสร็จ ให้กับ
เจ้าหน้าทีส่าธารณสุข รวมทั้ง Mr.AD1 เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และเครือข่ายในชุมชนทั้ง 10 ชุมชน ของพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ และมีการจัดทําแผนสนับสนุนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ด้านสาธารณสุข โดยได้ผ่านมติของทาง
ชุมชน ได้แก่ Mr.AD1 และเครือข่ายที่มาร่วมด้วย และทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้สนับสนุนงบประมาณและการ
ขับเคลื่อนงานให้อําเภอละ 100,000 บาท ในเบื้องต้น ในส่วนของการเตรียมการบําบัดในรูปแบบชุมชนมีส่วนร่วมหรือ 
CBTx ทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดได้มีการเตรียมความพร้อม   ไว้ล่วงหน้า 2 - 3 ปี มาโดยตลอดซึ่งบุคคลากรในพ้ืนที่
โดยเฉพาะในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์และพ้ืนทีข่ยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ทั้ง 5 อําเภอ มีศักยภาพเพียงพอในการบําบัด
รูปแบบ CBTx ในทุกที่  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4.2 การด าเนินการคืนข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพ  ในอําเภอพ้ืนที่
เปูาหมายของการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์  ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) (ศอ.ปส.จ.ชม.) 

             เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
สํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดําริ ได้จัดประชุมบูรณาการการทํางานมาตรการที่ 6 การฟ้ืนฟูและพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการด้านการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจําปีงบประมาณ 2564 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงการดําเนินงานและการบูรณาการการประสานการพัฒนา ปีงบประมาณ 2564 ผ่านระบบสื่อสาร 
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ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายไกรเลิศ ดาวเรือง ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 
ในฐานะหัวหน้าคณะทํางาน เป็นประธานการประชุมฯ 

             ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีข้อหารือเกี่ยวกับการดําเนินการคืนข้อมูลและจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพ 
ในอําเภอพ้ืนที่เปูาหมายของการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) เพ่ือให้อําเภอพ้ืนที่เปูาหมายดําเนินการ ดังนี้  

      1. ให้อําเภอบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและราษฎรในพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายฯ ดําเนินการคืนข้อมูล
และจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยให้ดําเนินการตามมาตรการ
ปูองกันโรคตามที่ทางราชการกําหนด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด 
ทั้งนี้ ให้ประสานการปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ       
ที่รับผิดชอบพื้นท่ีเปูาหมายดังกล่าว 
      2. กําชับปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจําตําบล ซึ่งเป็นประธานกรรมการของคณะกรรมการบริหารงานตําบล
แบบบูรณาการ (ก.บ.ต.) ให้ความสําคัญและเข้าร่วมการประชุมคืนข้อมูลและจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพ 
ด้วยตนเองทุกครั้ง  
  3. ให้พิจารณานําโครงการตามแนวทางการขับเคลื่อนโครงการสําคัญของกรมการปกครอง “10 โครงการสําคัญ     
สู่การเป็นกรมการปกครองวิถีใหม่” (10 Flagships to DOPA New Normal) บรรจุไว้ในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
คุณภาพของหมู่บ้านพื้นท่ีเปูาหมายฯ ด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 ข้อมูลกฎหมายเกี่ยวกับกัญชา และกัญชง (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 

 



- 23 - 

ความแตกต่างระหว่างกัญชง (Hemp) และ กัญชา (Marijuana) 

 

เงื่อนไขข้อยกเว้น จากการเป็น ยส.5 

การควบคุมกัญชงตามกฎหมาย พ.ร.บ. ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิต น าเข้า ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษ  
ในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 

คุณสมบัติผู้ขอนุญาตกัญชง เป็นใครได้บ้าง 
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สรุป 
1. “กัญชง” ยังคงจัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
2. การปลูกกัญชงยังคงต้องขออนุญาตตามกฎหมาย 
3. ออกประกาศ สธ. ยกเว้นสารสกัด/ส่วนของกัญชงจากการเป็นยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้มีการนําไปใช้ผลิตภัณฑ์อ่ืน ทั้งนี้ 
ต้องขออนุญาตตามกฎหมายของผลิตภัณฑ์นั้นๆ 

ประธาน   ขอให้สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่สรุปแล้วแจ้งอําเภอเพ่ือทราบและให้อําเภอ
ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ที่สนใจที่อยากจะปลูกเพ่ือนํามาแปรรูปในรูปแบบต่างๆ โดยประชาชนที่สนใจจะได้ทราบในเรื่องของ     
ข้อกฎหมาย และทราบว่ามีข้ันตอนในการดําเนินการอย่างไร 

ผู้แทนส านักงาน ปปส. ภาค 5 สํานักงาน ปปส. ภาค 5 ได้อนุมัติงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนแม่      
ของแผ่นดินจํานวนเงิน 208,400 บาท ซึ่งได้ประสานงานกับสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่แล้ว เพ่ือขับเคลื่อน
หมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2563 ที่ต้องเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง แต่เนื่องจากสถานการณ์
โควิด 19 ทําให้ไม่ได้ไปรับเงินขวัญถุงแต่ก็จะสนับสนุนงบประมาณนี้ให้แก่ 29 หมู่บ้าน ซึ่งจะมีการส่งมอบเช็คให้ทาง
เครือข่ายและพัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือดําเนินการต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 6   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม   

ประธาน   เน้นย้ําอําเภอที่มีหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และหมู่บ้านที่มีโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ ขอให้หมู่บ้านเหล่านั้นมีสถานะที่เป็นหมู่บ้านสีขาวเท่านั้น 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 

  
 

       ฐิติมา กันทะวิชัย                      สิทธากร ศรียาบ 
          (นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)                        (นายสิทธากร ศรียาบ) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                          เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


