
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 6/2564 
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          ประธาน 

2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการฯ 
3. นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
5. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
6. นางสาวปริศนา กันธิวาท  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
7. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
8. นายธีระพงษ์ คาวี   หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
9. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
10. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
11. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
12. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
13. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
14. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
15. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผู้แทน ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่        
16. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จ านวน 70 คน 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
   นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2564 เม่ือวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
72 หน่วยงาน  (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส.ภาค 5) 
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 Kitchen lab บางกรวย นนทบุรี วิศวะกรชาวไทย มีความรู้เคมี จากมหาวิทยาลัย ปี 2564 ผู้ผลิตฯ เรียนรู้วชิาเคมี
จากมหาวิทยาลัย ผลิตขายย่าน รัชดาฯ มาแล้ว 5 ปี ในพื้นที่อ าเภอ บางกรวย นนทบุรี ผลิตยาเอ็กซ์ตาซี เพราะหายาก และ
ราคาแพง ต้องสั่งจากต่างประเทศ 
 ปี 2563 ผู้ผลิตฯ เรียนรู้และสั่งซื้ออุปกรณ์การผลิตจากต่างประเทศ ผลิตเอ็กซ์ตาซี เนื่องจาก หายาก ราคาแพง 
และน าเข้าจากต่างประเทศ 
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การสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภ.5 เพื่อพัฒนาศึกยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน พื้นที่ จ.เชียงใหม่ 
 
 

โครงการ พื้นที่ งบประมาณ สถานะ 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ต าบลมั่นคงปลอดภยัยาเสพติดพื้นที่น าร่อง ต าบลสันผเีสื้อ  
อ าเภอเมืองเชียงใหม ่จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.เมืองเชียงใหม่ 279,600.- 

อนุมัต ิ

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ ต.ท่าตอน 

อ.แม่อาย 

145,020.- 

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการรอ้ยใจรักษ์ ต.แม่อาย 156,220.- 

4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต.หนองบัว 

อ.ไชยปราการ 201,480.- 

5. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในพ้ืนท่ีขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต.เปียงหลวง 

อ.เวียงแหง 111,080.- 

6. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ.ฝาง 

อ.ฝาง 201,000.- 

 ปปส.ภ.5 มอบเช็คเงินสดกิจกรรมเดินเวรยาม “โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษา             
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ต าบลมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดพ้ืนที่น าร่อง ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” 
ผ่านทางนายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ ให้แก่ชมรมก านันผู้ ใหญ่บ้านต าบลสันผีเสื้อ เมื่อวันที่  23 มิถุนายน 2564                  
ณ ที่ว่าการอ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
 แนวทางการมอบเช็คเงินสด โครงการฝึกอบรมจัดตั้ง/ทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ให้แก่ชมรม
กับนันผู้ใหญ่บ้าน พ้ืนที่ อ.แม่อาย ฝาง ไชยปราการ และเวียงแหงที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการเงินอุดหนุน      
เพ่ือการปูองกันและแก้ไขยาเสพติด ปปส.ภ.5 มีดังนี ้
 1. ผู้ประสาน ปปส.ภ.5 จะประสานข้อมูลและแจ้งรายละเอียดงบประมาณที่ผ่านการเห็นชอบจาก คกก. ให้แก่
ปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบของแต่อ าเภอ 
 2. ขอให้แต่ละอ าเภอก าหนดวันด าเนินการ และแจ้งมายังผู้ประสาน ปปส.ภ.5 โดยสามารถสั่งจ่ายเช็คก่อนวัน      
จัดกิจกรรม 15 วัน 
 3. การมอบเช็คเงินสด จะมอบ ณ ที่ว่าการอ าเภอ โดยนายอ าเภอเป็นผู้มอบให้แก่ชมรม 
 4. การจัดโครงการต้องแล้วเสร็จภายใน 30 ก.ย. 2564 หากไม่สามารถด าเนินการได้ทัน ขอให้ท าหนังสือชี้แจงการ
ขอเลื่อนจัดโครงการภายในเดือน ส.ค. 2564 โดยต้องด าเนินการภายในเดือน ธ.ค. 2564 

ประธาน   ให้อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ในการเบิกจ่ายงบประมาณของ ปปส. ต้องไม่เบิกซ้ ากับงบของหน่วยอ่ืน และต้อง
ใช้งบประมาณให้คุ้มค่าและใช้ในระยะเวลาที่ก าหนด  และให้อ าเภอเมืองประสานงานกับท้องที่ เพ่ือที่จะเสนอแผนงาน
โครงงานของบประมาณไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือที่จะได้ด าเนินการให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน 2564 
พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ปี 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา จ.เชียงใหม่ ปี 2564 
พ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย 53 จังหวัด จ านวน 221 ใบอนุญาตจ.เชียงใหม่ จ านวน 8 ใบอนุญาต        
(ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( 3 ใบอนุญาต ) 
2. สป.สธ. รว่มกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนดงเย็น (อ.ดอยสะเก็ด) 
3. สป.สธ. รว่มกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์ (อ.แม่ออน) 
4. สป.สธ. รว่มกับ วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด์คลีน (อ.สารภี) 
5. สป.สธ. รว่มกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและสกัดสมุนไพรไทยครบวงจร (อ.ฝาง) 
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตรวจสอบพื้นที่รับอนุญาตปลูกกัญชา วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนดงเย็น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 
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กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงาน ป.ป.ส. เสนอกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2564 (ถอดพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษ           
ในประเภท 5) ขณะนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผลใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 90 วัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (24 สิงหาคม 2564) 
 2. ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... เน้นการปูองกันเด็กและเยาวชนไม่ให้น าพืชกระท่อมไปใช้ใน ทางที่ผิด  
ซึ่งเมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน 2564 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. .... ของกระทรวง
ยุติธรรมที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณา ก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมิถุนายน 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 
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ยังไม่มีผล

การ
ด าเนินงาน
เน่ืองจาก 
ยังไม่เปิด
การเรียน
การสอน

เต็มรูปแบบ 

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

 
222 
281 
103 

 
- 
- 
- 

 
222 
281 
103 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียน
ที่2/2563 

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

 
247 
18 
12 

 
- 
- 
- 

 
179 

4 
6 

 
72.47 
22.22 

50 

 

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - 1 100  

           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 38 อยู่ระหว่างประสานโรงเรียน 
เพ่ือเข้าสอน 

นักเรียนที่สอน  
5,610 คน 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน (25 อ.ๆ ละ 9 แห่งๆ ละ 6 คน)  
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

225 แห่ง 
1,350 คน 
1,020 

 
 
- 
- 
- 

 
 

418 
1,484 
1,014 

 
 

100 
100 
100 

 

        (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
              - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 

 
 

298 
27 
12 

 
 

30 
4 
- 

 
 

267 
25 
4 

 
 

89.60 
92.593

3.33 

 
 
 
 
 

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 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 

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

 
27 

589 

 
27 
- 

 
27 
589 

 
100 
100 

 

          (3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 1,582 ม./ช. คิดเป็น 72.01% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 1,147 ม./ช. คิดเป็น 52.21% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 937 ม./ช. คิดเป็น 42.65% 

          (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง) 

 
- 

 
356 

 
1,102 

 
- 

 

               (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 94 955 -  
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ผู้แทน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE มีการด าเนินการ ดังนี้ 
- กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ไดเ้ลื่อนกิจกรรมจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL 
รุ่นที่ 11 ระดับประเทศ ออกไปก่อน 
- วันที่ 9 มิถุนายน 2564 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จัดกิจกรรมโยคะเพ่ือสุขภาพให้แก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE  
ณ แดนชุมชนบ าบัด 
- อ าเภออมก๋อย ประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานอ าเภอ TO BE NUMBER ONE และท า MOU ชมรม TO BE NUMBER ONE 
ในชุมชนและในสถานศึกษา วันที่ 9 มิถุนายน  2564 ณ ห้องประชุมอ าเภออมก๋อย 2 
- TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ร่วมกิจกรรมการรณรงค์ และเป็นจิตอาสาการจัดบริการฉีดวัคซีนปูองกันโรคติด
เชื้อไวรัส โคโรนา COVID - 19 วันที่ 14 มิถุนายน 2564 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ         
7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 
- แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ อุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ บริษัท บลูชิพส์ไมโครเฮ้าส์ จ ากัด ต.แช่ช้าง อ.สันก าแพง วันที่ 22 มิถุนายน 2564 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   
 สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจ าเดือน มิถุนายน (ห้วง 1 – 27 มิ.ย.64) 
ผลการจับกุมยาเสพติดรวม 
 คดี  1,050 คดี    ผู้ต้องหา 1,034 คน 
 แยกข้อกล่าวหา  
  น าเข้า     จ านวน        0 ราย        0 คน 
  ผลิต      จ านวน       51 ราย     37 คน 
  จ าหน่าย    จ านวน     89 ราย     89 คน 
  ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย    จ านวน   151  คดี   148 คน 
  ครอบครอง     จ านวน   157 ราย   158 คน 
  เสพ     จ านวน   602 ราย   602 คน     
สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจ าเดือน มิถุนายน  (ห้วง 1 – 27 มิ.ย.64) 
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เปรียบเทียบผลการจับยาเสพติด ระหว่างห้วง 1 - 27 เดือน มิถุนายน 2563 กับ มิถุนายน 2564 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ของกลาง 

ยาบ้า (เม็ด) เฮโรอีน (กรัม) ฝิ่นดิบ (กรัม) เคตามีน (กรัม) ยาไอซ์ (กรัม) ต้นกัญชา (ต้น) 

  475,539     10,224    274.4 4.96  2,113 129 

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนมิถุนายน 2564 
 1. วันที่ 1 มิ.ย. 64 เวลาประมาณ 03.00 น. บริเวณริมถนนสาย 1099 ฮอด – อมก๋อย ต.บ่อหลวง อ.ฮอด 
จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง บริเวณถนนสาย 107 เชียงใหม่ – ฝาง บริเวณแยกปากทางพม่า ม.7 บ้านห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว  
จ.เชียงใหม่ จับกุม 1.นายหย้า หรือยะม้ง เจริญปัญญาทรัพย์ อายุ 55 อยู่บ้านเลขที่ 288/1 หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว    
จ.เชียงใหม่ 2.นายยะสือ จะอู อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 296 หมู่ 15 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ข้อหา ร่วมกันมี    
ยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายและจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย         
ของกลาง ยาบ้า 30,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 2. วันที่ 3 มิ.ย. 64 เวลาประมาณ 03.00 น. บริเวณข้างถนนเทศบาลต าบลช้างเผือก ด้านทิศเหนือของสุสาน
ช้างเผือก ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง บริเวณริมถนนทางเข้าหมู่บ้านห้วยตึงเฒ่า ม.3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ จับกุม นายธวัชชัย หรือหน่อง ณ.ล าพูน อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 142/5 ม.2 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายและจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย 
ของกลาง ยาบ้า 70,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 3. วันที่ 17 มิ.ย. 64 เวลาประมาณ 18.00 น.บริเวณศาลา หน้าสวนส้มธนาธร ถนนแม่อาย –แม่จัน ม.5  
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุม นางสาวจะหมื่อ จะอ่ือ อายุ 46 ปี ที่อยู่ 39 หมู่ 8 ต.เทิดไทย อ.แม่ฟูาหลวง จ.เชียงราย 
ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายและจ าหน่าย        
โดยผิดกฎหมาย ของกลาง เฮโรอีน 10 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ 1 ต.ค. 63 – 25 มิ.ย. 64 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 25 มิถุนายน 2564 

 

จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 25 มิถุนายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน มิ.ย. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ  4,951 252 2,750 55.54 

  - สถานบ าบัด 4,751 252 2,657 55.93 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 200 0 93 46.50 

2. บังคับบ าบัด  3,715 245 2,456 66.11 

  - ไม่ควบคุมตัว 2,555 229 2,011 78.71 

  - ควบคุมตัว 1,160 16 445 38.36 

3. ต้องโทษ 930 32 206 22.15 

  - กรมราชทัณฑ์ 800 32 150 18.75 

  - กรมพินิจฯ 130 0 56 43.08 

รวม 9,596 529 5,412 56.40 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน มิ.ย. สะสม ร้อยละ 

รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 10,281 0 7,732 75.21 

แผนงาน 
จ านวนผู้ผ่าน 

การบ าบัดฟื้นฟู 
จ านวนผู้ที่ได้รับ

การติดตาม 
ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 733 635 86.6 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 93 78 83.9 

3. บังคับบ าบัด  596 332 55.7 

4. ต้องโทษ 191 144 75.4 

รวม 1,613 1,189 73.7 
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ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดทีเ่ข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 2563 – 25 มิถุนายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 25 มิถุนายน 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

แผนงาน 
ผู้ป่วยยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด 

บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

สมัครใจ 1,103 910 807 73.2 

บังคับบ าบัด 3,054 2,268 1,037 33.9 

ต้องโทษ 570 529 135 23.7 

รวม 4,727 3,707 1,979 41.9 
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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 
  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย  ดังนี้         
  1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
- ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล (30 ก.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)   
- ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (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 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษา       
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลท่าตอน จากส านักงานปูองกันและปราบปราม     
ยาเสพติด ภาค 5  
 

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 

 
9 

 
75 

 

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

 
10,597,325 
3,307,000 
2,448,600 
250,725 

4,591,000 

 
3,278,580.20 

468,260 
359,735 
9,585.20 

2,441,000 

 
6,510,306.33 
2,679,890 
1,633,210 

186,206.33 
2,011,000 

 
61.43 
81.03 
66.70 
74.27 
53.17 
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 เมื ่อวันที ่ 21 มิถุนายน 2564 นายไมตรี ดวงใจ AD1 เข้าร่วมประชุมจัดตั ้งกลุ ่มเยาวชนบ้านร่มไทย                            
ณ ศาลาอเนกประสงค์หย่อมบ้านแก่งทรายมูล บ้านร่มไทย ม.14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
ขั้นตอนต่อไป   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
 ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่  12  ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย   
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33 ต าบล 
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2564 ได้ด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษา         
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลแม่อาย จากส านักงานปูองกันและปราบปราม        
ยาเสพติด ภาค 5 
 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ได้ตอบรับ
สนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรบ้านจะนะแล้ว 
 เมื่อวันที่  17 มิถุนายน พ.ศ.2564 AD2 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ลงพ้ืนที่ส ารวจเกษตรกร        
ที่สนใจเลี้ยงหมูด าตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรบ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย 
ขั้นตอนต่อไป  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา       
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) เช่นกัน มีดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62) 
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓) 
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63) 
ขั้นตอนที่ 7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 (ตั้งแต่ เม.ย. 63 เป็นต้นไป) 
 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ              
ได้ตอบรับสนับสนุนงบประมาณโครงการท าระบบท่อส่งน้ าประปาในหมู่บ้านแล้ว 
 เมื่อวันที่ 7 - 11 มิถุนายน 2564 โดยส านักงาน กศน.อ าเภอแม่อาย ได้ด าเนินการฝึกอบรมอาชีพการท า          
ไม้กวาดทางมะพร้าวโดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริง ตั้งแต่เริ่มท าจนจบขั้นตอน 
ขั้นตอนต่อไป  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
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 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
วันที่ 24 – 31 พฤษภาคม 2564 
 - รับมอบพันธุ์ปลาจากปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนพัฒนาหมู่บ้านหนองไผ่ภายใต้โครงการส่งเสริมอาชีพ         
การเลี้ยงปลา หมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 โดยผู้น าชุมชน , Mr.AD 1 2 และตัวแทนครัวเรือน 20 ครัวเรือน 
 - ปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบพันธุ์ปลายี่สก และปลาตะเพียน ให้กับสมาชิกกลุ่มชาวบ้าน 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ลงพื้นที่ติดตามและขยายพันธุ์ปลาให้กับกลุ่มครัวเรือนอ่ืนต่อไป 
วันที่ 1 – 8 มิถุนายน 2564 
 - ลงพ้ืนที่เยี่ยม ผู้พิการและผู้ปุวยติดเตียง บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 โดยกิ่งกาชาดอ าเภอฝาง ,โรงพยาบาลฝาง,      
ผู้น าหมู่บ้าน, อสม. และ Mr.AD 1 2 
 - ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จ าเป็นให้ผู้ปุวยติดเตียงในหมู่บ้านเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ                   
ให้กับคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ประสาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านติดตามดูแลกลุ่มผู้ปุวยติดเตียงเป็นประจ า 
วันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2564 
 - ลงพ้ืนที่รับสมัครสมาชิกต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและชี้แจงการเข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน      
ของชุมชนบ้านนอแล  หมู่ 14 โดยเจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลที่ 3205 ,ทหารฐานปฏิบัติการบ้านนอแล ม.ว. 33 
,ผู้น าชุมชน และ Mr.AD 1 2 
 - อบรมให้ความรู้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 - ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินภายในชุมชน 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - จัดตั้งหมู่บ้านนอแล เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
วันที่ 17 – 23 มิถุนายน 2564 
 - ลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพ ตามโครงการ Quick Win 2 บ้านขอบด้ง-นอแล หมู่ 14 และบ้านหนองไผ่ 
- ห้วยนกกก หมู่ 15 โดยผู้น าชุมชน และAD 1 2 
 - ติดต่อร้านค้าและสืบราคาวัสดุอุปกรณ์โครงการหัตกรรมทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
 - ติดต่อร้านจ าหน่ายต้นกล้าอะโวคาโด 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ส่งเอกสารใบเสนอราคาร้านค้า ให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานโครงการร้อยใจรักษ์ด าเนินงานต่อไป 
พ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนเปูาหมาย 
- บ้านขอบด้ง (นอแล) ม.14 ไม่มีปัญหา 
- บ้านหนองไผ่ (ห้วยนกกก) ม.15 มีผู้เสพจ านวน 3 ราย 
 สรุปจ านวนผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนเปูาหมาย มีจ านวนลดลง เนื่องจากชาวบ้านให้ความสนใจ
และให้ความร่วมมือในโครงการส่งเสริมอาชีพดังกล่าวเป็นอย่างดี 
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4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
    รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อ าเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เปูาหมาย 
บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ต าบลเมืองนะ  2,024 คน   606  ครัวเรือน 
บ้านอรุโณทัย     หมู่ที่ 10  ต าบลเมืองนะ  9,979 คน 1,900 ครัวเรือน 
บ้านห้วยลึก       หมู่ที่ 7    ต าบลปิงโค้ง  1,722 คน   290  ครัวเรือน 

ต าบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก 

 อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร  
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ 
 สถาบันปิดทองฯ เห็นชอบและอนุมัติโครงการตามวงเงินงบประมาณดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่างปรับปรุงสถานที่      
ในการเลี้ยงหมูและเลี้ยงไก่ 
 - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
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ต าบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผล เพ่ือต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
 โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 บ้านอรุโณทัย : โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัยอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติโครงการ
จากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน 
  บ้านเมืองนะ : หมู่บ้านอยู่ระหว่างคัดเลือกโครงการ  
บ้านเมืองนะ (ต าบลเมืองนะ) 
 - โครงการแข่งกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดบ้านเมืองนะ  อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติ โครงการ                
จากส านักงาน ป.ป.ส. 
บ้านเมืองนะ และบ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ) 
 - โครงการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมปฏิบัติภารกิจจริงจ านวน 10 วัน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในหมู่บ้านอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติโครงการจากส านักงาน ป.ป.ส. 
 - ไม่มีอุปสรรคปัญหาในการด าเนินงาน 

4.4.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ต าบลหนองบัว) 
 - การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมของหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน  ต าบลน าร่อง  33 ต าบล  
47  หมู่บ้าน  ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
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แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัวตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนที่ ๒ ประชาคมแจ้งเรื่องส ารวจข้อมูล วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนที่ ๓ อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ – ๒๐ ส.ค. ๖๓ 
ขั้นตอนที่ ๕ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ ถึง มกราคม ๒๕๖๔ 
ขั้นตอนที่ ๖ คืนข้อมูลให้อ าเภอ ๑๖ ก.พ. 64 คืนให้ชุมชน 17 ก.พ. 64 
ขั้นตอนที่ 7  ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน มีนาคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป 

บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ อยู่ในขั้นตอนที่ ๘ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
- ด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล 
- เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน  และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 

กิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ วันอังคาร ที่              
๑  มิถุนายน ๒๕๖๔ เพ่ือติดตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔) 
 ผู้จัดการแผนปฏิบัติการ (Mr.AD๑) รายงานผลความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในพ้ืนที่บ้านใหม่หนองบัว  
หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว โครงการ Quick Win๑  ได้ด าเนินโครงการสร้าง บ่อเก็บน้ า (บ่อพวง) ขนาด ๑๐×๑๐ เมตร      
ลึก ๒.๕ เมตร จ านวน ๒ บ่อ เพ่ือใช้ในการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรในพ้ืนที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ เรียบร้อยแล้ว  
ในส่วนโครงการ Quick Win2  อยู่ระหว่างการด าเนินการ ซึ่งจะมีการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน    
ในวันอังคาร ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ที่ท าการหมู่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว 

กิจกรรม : การขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ Quick Win๒ วันอังคาร ที่ ๘ มิถุนายน 2564  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ที่ท าการ
หมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว 
 วันอังคาร ที่ ๘ มิถุนายน 2564  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล  นายอ าเภอไชยปราการ  เป็นประธาน
การประชุมและมอบนโยบายการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์  บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว 
อ าเภอไชยปราการ และให้แนวทางการด าเนินการโครงการ  Quick Win๒ ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ณ ห้องประชุมที่ท าการ
หมู่บ้านบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว  โดยการประชุมมีผู้แทนของสถาบันปิดทองฯ เข้าร่วมประชุมด้วย       
ซึ่งสรุปผลการประชุม ดังนี้  การประชุมปรึกษาหารือร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านเสนอโครงการที่จะด าเนินการ           
และก าหนดให้น าเข้าที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านในวันพุธ ที่ 2๓ มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. เพ่ือสรุปโครงการที่จะ
ด าเนินการโครงการ Quick Win2 โดยผู้แทนของประชาชนในพื้นท่ี   

กิจกรรม : การขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ Quick Win๒ วันพุธ ที่ ๒๓ มิถุนายน 2564  เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ อาคาร
อเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว (โรงหนังเก่า) หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว 
 วันที่  23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอ าเภอไชยปราการ เป็นประธาน      
การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พ้ืนที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ 
ในวันนี้ได้มีการประชุมประชาคมเพ่ือพิจารณาคัดเลือกโครงการ Quick Win2 ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ที่ประชุมประชาคม
มีมติให้ด าเนินโครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล เป็นสินค้า OTOP ของหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว โดยมีผู้แทนของสถาบัน  
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ผู้แทนเจ้าหน้าที่ทหาร 
บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม.5 หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 3204 ผู้แทนส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอไชยปราการ  ผู้แทน
นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองบัว และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว เข้าร่วม      
การประชุมประชาคมและการพิจารณาคัดเลือกโครงการ 
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กิจกรรมการด าเนินงาน  บ้านใหม่หนองบัว  หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว ห้วงเดือน มิถุนายน  ๒๕๖๔ 
 ห้วงวันที่  ๘ - ๑๐  มิถุนายน  ๒๕๖๔ Mr.AD 2. อสม. ประชาชนบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว 
ร่วมกับสมาชิกเทศบาลหนองบัว ได้มีการพ่นหมอกควันท าลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เพ่ือปูองกันไข้เลือดออก และลดการระบาด
ของโรคไข้เลือดออกในหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว 
 ห้วงวันที่  ๒๖ - ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๔ ก่อสร้างโรงเรือนเครื่องสูบน้ า บริเวณบ่อน้ าสาธารณะกลางหมู่บ้าน       
(โรงไม้กวาดเดิม) เป็นการด าเนินการตามแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานของหมู่ บ้าน บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐      
ต าบลหนองบัว เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีหมู่บ้านสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สรุปคดีอาญา ในพื้นที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ในปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔ 
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4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 ๑. วันที่ ๒ มิถุนายน 256๔ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง              
จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมติดตามการท างานของ Mr.AD2 และความคืบหน้าโครงการพัฒนาเร่งด่วน Quick win 1,2           
และการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน โดยมีการวางแผนการด าเนินงานเพ่ือบูรณาการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และรายงานการด าเนินการโครงการ Quick win 1 ปัญหาหรือข้อติดขัดที่เกิดขึ้นเพ่ือน าไปแก้ไข
ปรับปรุงต่อยอดโครงการและร่วมสอบถามปัญหาความต้องการที่ต้องการที่ประชาชนในพ้ืนที่เปูาหมายต้องการให้มีการแก้ไข
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้องการพัฒนาทางเลือกและแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป 
 2. วันที่ ๓ มิถุนายน 256๔ วัดฟูาเวียงอินทร์ หมู่ที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการปลูกหญ้าแฝกเพ่ือบ ารุงดินและปูองกันการชะล้างพังทลายของดิน (อพ.สธ.) ในพ้ืนที่วัดฟูาเวียงอินทร์ หมู่ที่ 1  
ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. วันที่ ๕ มิถุนายน 256๔ ห้วยไม้ยมเหม็น หมู่ที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่         
ลงพื้นที่ส ารวจแหล่งต้นน้ าไม้ยมเหม็น เพื่อปรับแก้โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ าชุมชนบ้านหลักแต่งและการปรับปรุงฝาย
ชะลอน้ าเสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง 
 4. วันที่ ๙ มิถุนายน 256๔ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท าความสะอาดถนนร่องระบายน้ าชุมชนบ้านหลักแต่ง 
 5. วันที่ ๑๖ มิถุนายน 256๔ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินท ากินและเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม 
 6. วันที่ ๑๘ มิถุนายน 256๔ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
โครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลเปียงหลวง (อพ.สธ.) ปี 25๖4 กิจกรรม “ร้อยใจรักษ์ ผักปลอด
สารพิษ สร้างตลาดสร้างงาน ฝุาสถานการณ์โควิด” 

ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเปูาหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเปูาหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5        เรื่องอ่ืนๆ 

ผู้แทนส านักงานจังหวัดเชียงใหม่  แผนบูรณาการพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2566 จังหวัดเชียงใหม่  
 แจ้งเรื่องจังหวัดเชียงใหม่ ได้ประกาศใช้ “แผนบูรณาการพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จังหวัดเชียงใหม่” ตามประกาศจังหวัด
เชียงใหม่ ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2564 

 แผนฉบับนี้ ได้รับความร่วมมือและบูรณาการร่วมกับส่วนราชการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่  ทั้งแผนงาน/โครงการ      
/กิจกรรม และงบประมาณ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (ประเด็นที่ 6) การจัดการสาธารณภัย         
การสร้างความมั่นคง และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งได้มุ่งเน้นการบูรณาการ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพ่ิมประสิทธิและความพร้อมด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติด ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย และส่งเสริมและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยมีพ้ืนที่
เปูาหมายของจังหวัดเชียงใหม่อยู่ใน 5 อ าเภอชายแดน ประกอบด้วย อ าเภอเชียงดาว ฝางแม่อาย เวียงแหง และไชยปราการ
ระยะแรกนี้มีพ้ืนที่เปูาหมาย 12 หมู่บ้านสรุปได้ดังนี้  

1. แยกงบประมาณตามประเภทแผนงาน/โครงการ 
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2. แยกงบประมาณตามแหล่งของงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

ข้อพิจารณา  
1. จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
2. ขอให้พิจารณาน าแผนงาน/โครงการตามแผนดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติงานของส่วนราชการ/หน่วยงาน             
(อาทิ แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ แผนพัฒนาต าบล แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ) รวมทั้งพิจารณา
จัดท าค าขอ/สนับสนุนงบประมาณตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  
3. ขอให้พิจารณาจัดท าโครงการที่สอดคล้องความต้องการแนบท้ายภาคผนวกต่อไปด้วย 

หมายเหตุ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ท่ี www.chiangmai.go.th (มุมราชการ/คลังเอกสาร/เอกสารยุทธศาสตร์) 
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ผู้แทน ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีได้มีนโยบายให้ส ารวจหมู่บ้าน/ชุมชน   
เพ่ือค้นหาผู้ติดยาเสพติดเพ่ือขึ้นทะเบียนและเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา ในส่วนนี้ส านักงานต ารวจแห่งชาติได้สั่งการให้   
ทุก สภ. ด าเนินโครงการชุมชนยั่งยืนแก้ไขปัญหายาเสติดตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ การปฏิบัติมี 3 ขั้น ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การสืบสภาพชุมชนและการประสานการปฏิบัติขอความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง     
ร่วมบูรณาการ ซึ่งทุก สภ. ได้ด าเนินการข้ันตอนที่ 1 เสร็จสิ้นทั้งหมดแล้ว  
 ขั้นตอนที่ 2 เป็นการด าเนินการจัดก าลังเจ้าหน้าที่ต ารวจ ร่วมกับฝุายปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพ้ืนที่      
เข้าพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายและท าการเอ็กซเรย์ค้นหาผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างด าเนินการ    
ซึ่งส่วนใหญ่ได้ด าเนินการแล้วประมาณ 40% - 50% ในแต่ละพ้ืนที่ ทั้งนี้ เมื่อได้ด าเนินการค้นหาผู้เสพและผู้เกี่ยวข้องกับ     
ยาเสพติดแล้วจะน าเข้าสู่กระบวนการชุมชนบ าบัด ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศป.ปส.อ. เพื่อให้การด าเนินการเป็นตามประกาศ 
คสช. ฉบับที่ 108/2557  
 ขั้นตอนที่ 3 เป็นการส่งต่อความยั่งยืน ทางสถานีต ารวจในพ้ืนที่ต่างๆ จะได้ประสานรายละเอียดการปฏิบัติกับ 
ศป.ปส.อ. ขอความอนุเคราะห์ ศป.ปส.อ. ทุกอ าเภอ ให้ความร่วมมือและด าเนินการตามโครงการดังกล่าว 

ผู้แทน แรงงานจังหวัดเชียงใหม่   สถานการณ์โควิด - 19 ที่ติดเชื้อในแคมป์คนงานก่อสร้าง โดยผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ ได้มอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชิญหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานเข้าร่วมประชุม  ซึ่งแรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดท าแผนวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ในการด าเนินการโดยร่วมบูรณาการกับอ าเภอ ซึ่งอ าเภอแรก        
คืออ าเภอหางดง จึงขอความร่วมมืออ าเภอหางดงขอให้เก็บข้อมูลในการลงพ้ืนที่การตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างเป็นความลับ
เพ่ือในการอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ส่วนอ าเภออ่ืนๆ ที่มีแคมป์คนงานก่อสร้าง ทางแรงงานจะด าเนินการ
ประสานการขับเคลื่อนร่วมกับอ าเภอในการตรวจแคมป์คนงานก่อสร้างต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    มีข้อสั่งการในที่ประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ทุกหน่วยงาน ที่จะต้องขับเคลื่อน
นโยบายรัฐบาลและกระทรวงต่างๆ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1. กลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ โดยเฉพาะ ศป.ปส.อ.  ให้ความส าคัญในเรื่องงาน 
งบประมาณ ระบบ และคน อาทิเช่น ให้นายอ าเภอ ปลัดอาวุโส ก ากับดูแลการท างานของปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบงาน              
ด้านยาเสพติด เรื่องงบประมาณ งบประมาณในการท างานนั้นนอกเหนือจากงบประมาณประจ าปกติของหน่วยแล้ว              
ไม่ว่าจะเป็นงบบูรณาการอ าเภอ งบกรมการปกครอง รวมทั้งงบบูรณาการจากท้องถิ่น งบประมาณเหล่านี้สามารถน ามา
ขับเคลื่อนงานได้เช่นกัน การบริหารงบประมาณต้องบริหารจัดการให้แล้วเสร็จตามกฎหมายภายในระยะเวลาที่ก าหนด          
หรือที่เหมาะสม 
 2. ในการพิจารณาขั้นยาเสพติดประจ าปี จะพิจารณาจากการบรรจุก าลังพลของหน่วยเพราะฉะนั้นปลัดปูองกัน      
ทุกอ าเภอ รวมทั้งที่ท าการปกครองจังหวัด กลุ่มงานความมั่นคง ให้ตรวจสอบว่าผู้ปฏิบัติงานนั้นได้บรรจุก าลังพลครบถ้วนแล้ว
หรือยัง และพิจารณาตามตัวชี้วัดในการพิจารณาขั้นเงินเดือนของนายอ าเภอ และขั้นปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบงานยาเสพติด
 3. การน ามาตรการต่างๆ มาใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น มาตรการฟอกเงิน ยึดทรัพย์ หรือมาตรการ       
ทางภาษี เป็นนโยบายของทุกหน่วยโดยเฉพาะหน่วยงานความมั่นคงว่าจะปฏิบัติการอย่างไรกับผู้ค้า  
 4. มาตรการที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องบังคับใช้อย่างเข้มงวด เพราะยังพบว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางคนยังมี
ความเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ในเรื่องของยาเสพติดอยู่ ฉะนั้นทุกหน่วยจะต้องปฏิบัติภายใต้มาตรฐานเดียวกันโดยไม่มีกรณี
ข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น 
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 5. ส าหรับผู้ต้องหาคดีเกี่ยวกับยาเสพติดเมื่อศาลตัดสินลงโทษผู้กระท าความผิดแล้ว ขอให้ทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ        
ในพ้ืนที่ ร่วมกับฝุายปกครองอ าเภอด าเนินการกับบุคคลเหล่านี้ต่อ เช่น การยกเลิกใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับ พรบ. อาวุธปืนฯ 
จึงขอให้ทางอ าเภอน าไปพิจารณาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 6. สถานประกอบการสีขาวในส่วนของกระทรวงแรงงานจะต้องปฏิบัติ งานอย่างต่อเนื่องและเข้มงวด ฝากทาง
แรงงานจัดชุดเฉพาะกิจหรือชุดจัดระเบียบสังคม ที่จะออกไปปฏิบัติงานในลักษณะการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานหลายๆ 
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือที่จะได้ปูองกันในเรื่องของยาเสพติด สถานการณ์โควิด - 19 รวมถึงการลักลอบใช้แรงงานต่างด้าว 
 7. ในการปฏิบัติงานตามข้อสั่งการ เมื่อเกิดปัญหา/อุปสรรคให้รายงานมาที่จังหวัดเพ่ือที่จะได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนเพ่ือให้การด าเนินงานส าเร็จลุล่วงเป็นไปตามเปูาหมาย   

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 16.30 น. 

  
 

       ฐิติมา กันทะวิชัย                      สุเมธ ทนะขว้าง 
          (นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)                        (นายสุเมธ ทนะขว้าง) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                          เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


