
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 12/๒๕62 
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
**************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          กรรมการ 

2. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
3. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
4. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
5. พ.ต.ต. เอกพล รุณทอง  ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
6. ร.ต.อ.เอกชัย อุทหนุน   ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
7. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
8. นายสุพจน์ วงค์จันทร์เสือ   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ
9. นางวิมุตติยา  อาวุธเทวินทร์   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่       กรรมการ
10. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
11. นางสาวกานต์วรา ทาทอง  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
12. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
13. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
14. นายศุภชัย กัลปสันติ    ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
15. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
16. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
17. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
18. นางอัธยา บุญช่วย   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
19. นางสาวกีรติ การะบูรณ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
20. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
21. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
22. นางรัชนีภา ศรีสว่าง   ศึกษาธิการ ภาค 15 (แทน)     กรรมการ 
23. นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ทองค าชุม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
24. นางศิริณา สมนึก   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
25. นายมนตรี กิจสาริกวรรณ  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  (แทน)   กรรมการ 
26. นายสากล สุรวงศ์                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน)  กรรมการ 
27. นายพิชิต จันต๊ะคาด   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
28. นางสาวเยาวนา เชื้อเมืองพาน  ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง (แทน)     กรรมการ 
29. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
30. นางสาวเกสรี ธนูสนธิ์  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
31. นางพิมอ าไพ คงแดง   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
32. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
33. นายเกรียงศักดิ์ ธรรมวัตร  ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
34. นายรุ่งโรจน์ สุนทร            ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
35. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
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36. นายไพศาล สุรธรรมวิทย์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
37. นางสาวศิริพร เพ็ญพียร  หัวหน้าส านักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
38. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม ่      กรรมการ 
39. นายธนกฤต ไชยสาร   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ
40. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
41. นายเศรษฐพล ทนันชัย  นายอ าเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
42. นายจักรินทร์ สิรินทรภูมิ  นายอ าเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ 
43. นายวิโรจน์ ดวงสุวรรณ์  นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ
44. นายนคร กาวิชัย   นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)                กรรมการ 
45. นายวิสุทธิ์ จรบุรี   นายอ าเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
46. นายสิทธิพร จันทราช  นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)      กรรมการ 
47. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
48. นายประยง ศิริรักษ์   นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
49. นายสาธิต กุหลาบทอง  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ  
50. นายมานิตย์ ไหวไว   นายอ าเภอสันปุาตอง (แทน)      กรรมการ 
51. นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ  นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
52. นายพัชรากร อุทธาปา   นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
53. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
54. นายศิวะ ธมิกานนท์   นายอ าเภออมก๋อย       กรรมการ 
55. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
56. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
57. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอ าเภอแม่วาง      กรรมการ 
58. นายอนวัช สัตตบุศย์   นายอ าเภอไชยปราการ       กรรมการ 
59. นายชานนท์ ดวงมณี   นายอ าเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
60. นายสิทธิพัฒ บุญทรง   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
61. นายประการ กุออ   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
62. นายปกรณ์ สุระค าแหง  นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)     กรรมการ 
63. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
64. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่                     เลขานุการฯ 
65. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
66. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 

ผู้ไม่มาประชุม 

67. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (ติดราชการ) 
68. ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ (ติดราชการ) 
69. ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (ติดราชการ) 
70. ผบ.ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ  
71. อัยการจังหวัดเชียงใหม่ 
72. ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 
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73. ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง 
74. ผู้ก ากับการ 2 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 3 
75. ผู้ก ากับการกองก ากับการ 5 กองบังคับการฝึกพิเศษ 
76. ผู้ก ากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ 
77. ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33 
78. ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3  
79. ผอ.สนง.เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4  
80. ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเชียงใหม่ 
81. ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ 
82. อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
83. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
84. อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
85. อธิบดีมหาวิทยาลัยพายัพ 
86. ผู้แทนสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ 
87. นายสถานีรถไฟเชียงใหม่ 
88. ผู้จัดการฝุายไปรษณีย์ เขต 5 เชียงใหม่ 
89. ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอฝาง 
90. ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอฮอด 
91. ผอ.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ 
92. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง 
93. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชียงใหม ่
94. ผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ าเภอฝาง 
95. นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา 
96. นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ 
97. นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา 
98. นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ 
99. ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
100. นางสาวศิริพร ใจสุข  เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
101. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
102. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
103. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
104. นางสาววรวรรณ ลาหลง  นักศึกษาฝึกงาน 
105. นางสาวนุชนาฏ แซ่ตั่น  นักศึกษาฝึกงาน 
106. นายนาวิน ชูรัตน์   นักศึกษาฝึกงาน 
107. นายสุทธาเทพ เผือกจีน  นักศึกษาฝึกงาน   
108. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผู้แทน ผอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
109. นายพิรุณ ฟองมณี   เจ้าพนักงานสุขาภิบาลช านาญงาน  
110. นางสาวลาวัณย์ จริยา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
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เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายวิรุฬ พรรณเทวี รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 12/๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี) 

   พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้บัญชาให้มีการตรวจสอบเรื่องลักลอบขนยา
เสพติดในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ฝุายปกครองอ าเภอทุกอ าเภอให้แจ้งก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ท้องถิ่นโดยเฉพาะด่านตรวจที่ตั้ง
ขึ้นมาให้ช่วยกันตรวจช่วยกันดูทั้งเรื่องสารเสพติด และเรื่องการค้ามนุษย์ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที ่11/2562เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน       
7 หน่วยงาน  (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว    

     การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) 
     จากการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562        
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  โดยมี ผวจ.ชม./ผอ.ศอ.ปส.จ.ชม. เป็นประธาน  ได้มีข้อสั่งการ
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน (กองทุนแม่ของแผ่นดิน) โดยการ       
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดิน   
และรักษาสภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ด ารงสภาพเป็นหมู่บ้านสีขาวให้จงได้  โดยจ าแนกจากการประเมินสถานะ
หมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 2/2562 ดังนี้ หมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งหมด 560 แห่ง เป็นสีขาว  475 แห่ง  
สีเขียว 67 แห่ง สีเหลือง 7 แห่ง และสีแดง 11 แห่ง ในการนี้ ศอ.ปส.จ.ชม. ได้แจ้งให้ ศป.ปส.อ. ด าเนินการตามข้อสั่งการ
ดังกล่าวโดยเคร่งครัด และรายงานผลให้ทราบทุกเดือน 

ประธาน     ฝากทางฝุายเลขาฯ ให้เน้นย้ าอ าเภอที่เก่ียวข้องให้รายงานข้อมูลกลับมา ซึ่งนายอ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 
ต ารวจ รวมทั้งสาธารณสุขในพ้ืนที่ ต้องร่วมช่วยกันเคลียร์พ้ืนที่สีแดงภายในเดือนมีนาคมตามข้อสั่งการของผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนพื้นที่ท่ีสีเหลืองให้ด าเนินการอย่างไร 

ฝ่ายเลขาฯ    พ้ืนที่สีเหลืองให้ด าเนินการตามแนวทางประชารัฐ 9 ขั้นตอน 

ประธาน     ขอความร่วมมือจากต ารวจภูธรให้ เน้นย้ าไปที่ โรงพักอ าเภอที่มี พ้ืนที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน                   
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่  ฝากให้ทางเลขาฯ น าเรื่องกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าไปในวาระ      
การประชุมนายอ าเภอประจ าเดือนในเรื่องของยาเสพติด และพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และระวังไม่ให้เกิดพ้ืนที่อ่ืน
เพ่ิมข้ึนอีก 

ระเบียบวาระที่ 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ปริมาณของกลางยาบ้า ในห้วงปีงบประมาณ 2558 – 2562           ปริมาณของกลางไอซ์ ในห้วงปีงบประมาณ 2558 – 2562 

 

http://www.chiangmai.go.th/


- 5 - 
 
ปริมาณของกลางเฮโรอีน ในห้วงปีงบประมาณ 2558-2562               ปริมาณของกลางคีตามีน ในห้วงปีงบประมาณ 2558-2562  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เปรียบเทียบการจับกุมยาเสพติดรายส าคัญพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ 2561 กับ ปีงบประมาณ 2562 
 

ชนิดยาเสพติด ปริมาณของกลางยาเสพติด 

ปี 2561 ปี 2562 

ยาบ้า (เม็ด) 151,492,518 327,727,843 

ไอซ์ (กก.) 6,516 3,666 

เฮโรอีน (กก.) 195 262.42 

ฝิ่น (กก.) 489.84 88 

คีตามีน (กก.) 517 701 

 
การจับกุมยาเสพติดรายส าคัญพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ห้วงเดือน ต.ค.- ธ.ค.62 
 

 
 
 

จังหวัด ยาบ้า (เม็ด) ไอซ์ (กก.) เฮโรอีน (กก.) ฝิ่น (กก.) คีตามีน (กก.) 
เชียงราย 21,822,000 351.10 - - - 
เชียงใหม่ 1,480,000 600 3.40 2.40 - 
พะเยา - - - - - 
แพร่ 19,200 - - - - 

ล าปาง 3,217,000 - - - - 
ล าพูน - - - - - 

แม่ฮ่องสอน - - - - - 

รวม 26,538,200 951.10 3.40 2.40 - 
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ราคายาเสพติดมีแนวโน้มลดลง 
                 
           
 
                                                                                          
 
 
 
 
 
 
 “วิษณุ” ประชุม ป.ป.ส.ขับเคลื่อนแก้ยาเสพติด เพิ่มสารคีตามีน ต้องเข้ารับการบ าบัด 
 6 ธ.ค.62 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม ประธานการประชุมคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้ง
ที่ 1/62   เพ่ือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านปูองกัน ปราบปราม พ.ศ. 2563-2565  
 สาระส าคัญของการประชุมในครั้งนี้ เพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการด้านปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. 2563-2565 และร่างแผนปฏิบัติการด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563   
 ที่ประชุมเห็นชอบการปรับหลักเกณฑ์การตรวจบุคคลใด มีสารเสพติดอยู่ในร่างกายหรือไม่ โดยให้เพ่ิม “คีตามีน” ซึ่ง
มีแนวโน้มที่มีการแพร่ระบาดที่จะรุนแรงมากข้ึน โดยเฉพาะในเยาวชน และสถานบันเทิง เพ่ือให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับการ
บ าบัด ที่ประชุมยังร่วมรับฟังสรุปสถานการณ์ยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562 และผลการด าเนินงาน ตามแผนยุทธศาสตร์
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 รวมถึงความคืบหน้าการใช้ประโยชน์กัญชาทางการแพทย์       
และการศึกษาวิจัย และการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมาย 

 การจับกุมคดีใหญ่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ห้วงเดือนพฤศจิกายน –ธันวาคม 2562 วันที่ 3 ธ.ค. 2562 ได้จับกุม
ยาบ้า 2,400,000 เม็ด  ในพ้ืนที่ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นยาบ้าที่ประทับตรา Y1 บนบรรจุภัณฑ์เพ่ือแสดงให้เห็นว่า
ผลิตมาจากโรงงานของกลุ่มมูเซอ ซึ่งกลุ่มเปูาหมายคือเยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ซึ่งยาบ้าชนิดนี้ออกฤทธิ์ร้ายแรงมาก
กว่าเดิม  
 'โพลสวนสุนันทา'ส ารวจประชาชนเอาด้วยใช้กัญชาสันทนาการ 
 17 ธ.ค.62 ::  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ท าการส ารวจความคิดเห็นเรื่อง “ประชาชนกับความคิดเห็น
เกี่ยวกับกัญชา” โดยท าการส ารวจจากประชาชนกลุ่มตัวอย่างที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในทุกสาขาอาชีพ ทุกภูมิภาคของประเทศ 
จ านวน 1,200 คน ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า  
 - ประชาชนส่วนใหญ่ 40.90% เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการใช้กัญชาทางการแพทย์  
 - หากเจ็บปุวยจะลองใช้กัญชาทางการแพทย์ 78.67%  
 - เห็นด้วยอย่างยิ่งหากมีการใช้กัญชาสันทนาการในประเทศไทย 43.5%  
 - ถ้ามีโอกาสจะทดลองใช้กัญชาสันทนาการ 71.33 % อย่างแน่นอน 
 ป.ป.ส.รณรงค์ “ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด” 
 วันที่ 16 ธ.ค. 62 เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้สั่งการให้ส านักงาน ปปส. ภาค 1-9 และส านักงาน ปปส. กรุงเทพมหานคร  
ประชุมหารือกับหน่วยงานภาคี ทั้งพลเรือน ต ารวจและทหารในพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือด าเนินมาตรการปูองกัน สร้างการรับรู้
และความเข้าใจให้กับเจ้าของผู้ประกอบการในธุรกิจขนส่ง สถานประกอบการที่มีพนักงานแรงงานจ านวนมาก              
และสถานบันเทิงสถานบริการ เพ่ือไม่ให้พนักงานเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่ให้มีการใช้พาหนะหรือสถานที่เพ่ือการ
ล าเลียง เก็บซ่อน จ าหน่าย หรือเสพยาเสพติด  ส าหรับการรณรงค์ “ฉลองเทศกาลปีใหม่ ปลอดภัยจากยาเสพติด”          
จะด าเนินการตั้งแต่บัดนี้ 
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จนถึงวันที่ 5 ม.ค.63 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากเจ้าของผู้ประกอบการ ช่วยในการก ากับดูแลไม่ให้พนักงานเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด และระมัดระวังไม่ให้มีการใช้พาหนะหรือสถานที่ประกอบการในการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในทุก
ลักษณะ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับจังหวัด 

 
ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับอ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 
 

อ าเภอ จ านวนแปลง 
พ้ืนที่ (ไร่) 

(ปี 2562/2563) 

1. แม่แตง 42 32.16 

2. เชียงดาว 54 31.15 

3. พร้าว  13 10.48 

4. ไชยปราการ 5 2.33 

5. อมก๋อย 4 2.14 

6. แม่แจ่ม 3 1.59 

7. เวียงแหง 3 1.08 

 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนแปลง พ้ืนที่ (ไร่) 
(ปี 2562/2563) 

พ้ืนที่ (ไร่) 
(ปี 2561/2562) 

1. จ.เชียงใหม ่ 124 80.93 113.51 

2. จ.ตาก 25 27.23 139.85 

3. จ.แม่ฮ่องสอน 18 8.72 8.27 

4. จ.เชียงราย 10 4.77 2.01 

5. จ.น่าน - - 2.00 

6. จ.ก าแพงเพชร - - 1.51 

7. จ.ล าปาง - - 0.75 

รวม 177 121.65 267.90 
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ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 อ าเภอที่มีพ้ืนที่ปลูกฝิ่นค่อนข้างมากคืออ าเภอแม่แตง และอ าเภอเชียงดาว ขอความ
ร่วมมือทุกภาคส่วนได้เข้มงวดกวดขันในการส ารวจและตัดท าลายพ้ืนที่ปลูกฝิ่นเพราะช่วงนี้เป็นช่วงของการเข้าสู่ช่วงปลูกฝิ่น 
ประธาน    อ าเภอแม่แตงได้ประสานข้อมูลพื้นที่ปลูกฝิ่นกับทางปปส. หรือยัง 
ผู้แทน นายอ าเภอแม่แตง  ในด้านของข้อมูลทางหน่วยงานจังหวัดได้ส่งข้อมูลมาให้ 31 แปลง ซึ่งยังขาดไปอีก 11 แปลง 
ขอส่งข้อมูลเพิ่มเติมให้ด้วย 
ประธาน    ในฐานะที่ท าเล่มแผน ปปส. ชี้เปูาแล้ว ต้องชี้เปูาให้ฝุายปกครอง ต ารวจ และทหาร     
ต้องเข้าไปตัดท าลาย ยกเว้นว่าบนดอยสูงที่เฮริคอปเตอร์ลงไม่ได้เพราะเป็นดอยสูง ปปส. รู้พ้ืนที่ต้องส่งข้อมูลพ้ืนที่ให้กับอ าเภอ 
เช่นอ าเภอแม่แตงอาจไม่ได้ท าแปลงเดียวทั้ง 32 ไร่ แต่เป็นหย่อมทีละ 1 - 2 งาน ก็ต้องมีตัวเลขต่อกลับมาคราวหน้าได้ว่ามี
การไปท าลายหรือฟันไร่ฝิ่นแล้วหรือยัง ถ้าบอกว่ายังไม่ได้ท าก็ไม่สามารถเป็นไปได้เพราะ ปปส. ชี้เปูา ให้แล้ว จึงท าให้
กลายเป็นว่าทหาร ต ารวจ และฝุายปกครองไม่สนใจที่จะท า 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนธันวาคม 2562 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 
 

 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  

 
 

624 
 

652 
76 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 

 
 
- 
 
- 
- 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 
743 

 
- 

 
- 

 
- 

 

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

 
228 
302 
130 

 
- 
- 
- 

 
228 
302 
130 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียน
ที่2/2562 
 

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

 
264 
38 
18 
12 

 
- 
- 
2 
- 

 
- 
- 
2 
- 

 
- 
- 

11.11 
- 

 

           - Campus safety Zone (แห่ง) 8 - 8 100  

           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) - อยู่ระหว่างการคัดกรองนักเรียน - 

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
           - อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน) 180 90 180 100  

1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง) 
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

200 
 

1,020 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 

 
 

1,000คน 

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

(เปูา 6 เดือน) 
140 

 
20 
- 

 
23 

 
2 

 
70 

 
4 
- 

 
50 

 
20 
- 

 
 
 
 
ด าเนินการ 
ไตรมาส3 

1.4 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
          (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ 
ยาเสพติด 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
              - หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาน้อย (ข) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
2,197 

 
1,873 
244 
31 
49 

 
371 

 
315 
51 
- 
5 

 
371 

 
315 
51 
- 
5 

 
16.89 

 
16.82 
20.90 

- 
10.20 

 

นักเรียนที่สอน  
6,564 คน 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 22 ธันวาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
          (2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้าน
กองทุน (ม./ช.) 

 
26 

560 

 
- 

73 
 

 
- 

101 

 
- 

18.03 

 
 

          (3) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  
(9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 163 ม./ช. คิดเป็น 7.42% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 47 ม./ช. คิดเป็น 2.14%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 12 ม./ช. คิดเป็น 0.55%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 1 ม./ช. คิดเป็น 0.04% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 0  ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 

 

          (4) โครงการ To be number one (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ 
               - สถานศึกษา   
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ราชทัณฑ์ 

 
25 

307 
163 

8 

 
 

-เริ่มรายงานผลเดือนมกราคม 2563- 

 

          (5) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (5.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
53 

 
53 

 
8.83% 

 

               (5.2) ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558 1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ ากว่า 
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และข้อ 4(4) จ าหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายก าหนด จ านวน 1 แห่ง  

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2562  ปี 2563   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2562   ปี 2563  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 688 685 585 563 -103 -122 -15 152 156 126 119 -26 -37 -17.11 
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ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 22 ธันวาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 22 ธันวาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 22 ธันวาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply) (ภ.จว.เชียงใหม่) 

 

 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดบิ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง เคตา

มีน 
สารระเหย ไอซ ์

เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 
3,210,149 202.82 43.90 16.0 4,512.20 2,912.64 1.64 1.00 100,395.10 

หน่วยงาน 
จับกุมทกุข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2562 ปี 2563   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2562   ปี 2563  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ. 2,585 2,657 2,456 2,419 -129 -238 -5 614 673 533 536 -87 -137 -14 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝ่ินดิบ มูลฝ่ิน กัญชาสด กัญชาแห้ง สารระเหย เอกซต์าซ่ี ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

4,784,175 1,838.56 8,374.37 82.83 9,066.34 4,344.72 10.60 4.00 602,158.75 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เปูาหมาย                
ปีงบ 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ธ.ค. 62 ผลสะสม ร้อยละ 

1. การจับกุมผู้กระท าความผิดคดี
ยาเสพติดรายส าคัญ (คดี) 

2,508 126 533 21.25  

2.การจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพ
ติดตามหมายจับ(ราย) 

275 15 46 16.73  

3.การด า เนิ นการขออนุมั ติ ให้
จับกุมฐานความผิดสบคบและ
สนับสนุนช่วยเหลือ(ม.6,ม.8 ตาม 
พรบ.มาตรการ) (ราย) 

88 18 36 40.91  

4.การด าเนินการขอนุมัติยึด/อายัด
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส. (ราย) 

176 7 50 28.41  

5.การด าเนินการขอนุมัติยึด/อายัด
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส.(บาท) 

139,082,795 2,467,000 20,173,256 14.50  

6.การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ราย) 

ทุกราย 1 3 -  
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ผลการจับกุมคดียาเสพติดที่ส าคัญเดือนธันวาคม 2562  
 1. วันที่ 3 ธ.ค. ๒๕๖๒  เวลาประมาณ 00.30 น. บริเวณปุาริมถนนทางไป บ้านแปกแซม หมู่ 6 ต.เปียงหลวง       
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระท าความผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้าจ านวน 2 ,๔๐๐,๐๐๐ เม็ด และไอซ์จ านวน 80 กิโลกรัม          
อยู่ระหว่างขยายผล   
 2. วันที่ 4 ธ.ค. ๒๕๖๒  เวลาประมาณ 12.00 น.บริเวณริมล าห้วยกลางปุาใกล้กับแนวตะเข็บชายแดนประเทศ
เมียนมาร์ติดกับพ้ืนที่ บ.แปกแซม หมู่ 6 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระท าความผิด ข้อหา มียาเสพติด
ให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ๑. ยาบ้า จ านวน 
๒๐๐,๐๐๐ เม็ด และไอช์ จ านวน  20 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล 
 3. วันที่ 6 ธ.ค.2562 เวลาประมาณ 06.30 น.บริเวณบ้านเลขที่ ๑๓๙ ม.๖ บ้านกาด ต.ขุนคง อ.หางดง              
จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่อง บ้านเลขท่ี ๑๗/๑ บ้านกาด ม.๖ ต.ขุนคง อ.หางดง จว.เชียงใหม่ จับกุม นายอนุพงษ์  รินยานะ อายุ ๓๑ ป ี
ที่อยู่ ๑๓๙ ม.๖ บ้านกาด ต.ขุนคง อ.หางดง จว.เชียงใหม่ ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)
ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายของกลาง ยาบ้าจ านวน 106,833 เม็ด  ไอช์จ านวน 139.89 กรัม              
อยู่ระหว่างขยายผล 
 4. วันที่ 9 ธ.ค.2562 เวลาประมาณ 20.00 น.บริเวณข้างหลักกิโลเมตรที่ ๒๘ ริมถนนสายเลี่ยงเมืองฝาง -แม่อาย  
ขาล่อง หมู่ที่ ๑๒ ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระท าความผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน
หรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้าจ านวน 400,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 24 ธันวาคม 2562)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 
 
 

แผนงาน ผลงานรวม ผลงานสะสม 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 503 1,746 

แผนงาน ผลงาน เดือน ธ.ค. ผลงานสะสม 
1.สมัครใจ 324 699 
     - สถานบ าบัด 324 699 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 0 0 
2.บังคับบ าบัด 353 693 
     - ควบคุมตัว 272 587 
     - ไม่ควบคุมตัว 81 106 
3.ต้องโทษ 15 15 
     - กรมราชทัณฑ์ 0 0 
     - กรมพินิจฯ 15 15 

รวม 692 1,407 
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ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 1 ตุลาคม 2562 – 24 ธันวาคม  2562 
 
 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบต้องโทษ 

93.8 
98.5 
100 

รวม 3 ระบบ 98.1 

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

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
ฝ่ายเลขาฯ วันพุธที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม R๕๐๔ ชั้น ๕ อาคารเรียนรวม 
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชด าริ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ในพ้ืนที่เปูาหมาย 
การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนื อแบบเบ็ดเสร็จ        
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เลขานุการศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
หัวหน้าส านักงานจังหวัด พัฒนาการจังหวัด พัฒนาการอ าเภอ พัฒนากรต าบลในต าบลเป้าหมาย ปลัดอ าเภอผู้รับผิดชอบ
ประจ าต าบลเป้าหมาย ผู้จัดการแผนปฏิบัติการฯ (Mr.AD ๑) อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD ๒) และราษฎรอาสาสมัคร
ส ารวจข้อมูลในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๑ คน โดยมีสรุปผลการประชุมในประเด็นที่ส าคัญ ดังนี้ 
  - การส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ จะมี Mr.AD ๑ - ๓ ในแต่ละพ้ืนที่เป้าหมาย เป็นผู้ขับเคลื่อนฯ 
โดยมีอ าเภอ/อปท. และส่วนราชการที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

12 1 3 25  

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

 
6,409,665 
4,960,000  
1,253,965 
195,700 

- 

 
1,279,248.50 

658,000 
543,350 

77,898.50 
- 

 
1,279,2348.50 

658,000 
543,350 

77,898.50 
- 

 
19.96 
13.27 
43.33 
39.81 

- 
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  - มีข้ันตอนการด าเนินงานส ารวจข้อมูลฯ ดังต่อไปนี้ 
     (๑) การส ารวจข้อมูลในหมู่บ้านเปูาหมาย (ห้วง พ.ย. - ธ.ค. ๖๒)  
          (๒) การตรวจสอบความถูกต้อง/การรับรองแบบส ารวจ โดย พัฒนากรต าบล ปลัดอ าเภอ และ Mr.AD ๑ 
     (๓) มหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกและประมวลผลข้อมูล (ห้วง ธ.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓) 
     (๔) ประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอเพ่ือน าเสนอข้อมูล/คืนข้อมูลให้ราษฎร/จัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน  
(ห้วง ก.พ. ๖๓) 
  - หลังจากที่ส ารวจข้อมูลฯ ในพื้นที่เป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะได้น าข้อมูลดังกล่าวฯ จัดท า แผน
หมู่บ้าน/ชุมชน และน าไปสู่การปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ต่อไป 

ประธาน  ฝากเรื่องของการขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่กับทางทีมงานของอ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         
รวมถึงส่วนราชการในพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนด้วย 
  การขยายผลเพิ่มเติมโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งมีอ าเภอนอกพ้ืนที่ 5 อ าเภอชายแดน อีกหลายอ าเภอที่จะต้อง
มีการด าเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ คงจะต้องมีการนัดหมายประชุมอ าเภอที่จะด าเนินการขยายผลเพ่ิมเติมอีกครั้ง ฝากทาง
อ าเภอให้ช่วยเตรียมการไว้ด้วย  

                    4.4.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 

 รายงานผลเรื่องร้อยใจรักษ์ ประจ าเดือนธันวาคมปี 2562 ซึ่งหมู่บ้านเปูาหมายมี 2 หมู่บ้าน ได้แก่บ้านร่มไทย        
หมู่ที่ 14  ต.ท่าตอน และบ้านจะนะ หมู่ 12 ต.แม่อาย การด าเนินงานของบ้านร่มไทยเป็นข้อมูลเศรษฐกิจสังคมทุกครัวเรือน
มีทั้งหมด 380 ครัวเรือน มีการด าเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ในส่วนของบ้านจะนะ       
มีการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมโดยได้บันทึกและประมวลผลข้อมูลกับทางมหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอแม่อาย มีหมู่บ้าน        
น าร่องเป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผนเบ็ดเสร็จฯ แต่มีความพร้อมที่จะด าเนินการ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านปุาเหียก ต.สันต้นหมื้อ 
ซึ่งได้ส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการบันทึกและประมวลผลข้อมูล  ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัย
พะเยา 

                    4.4.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 

 รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ าเภอฝาง เดือนธันวาคม 2562 

 วันจันทร์ ที่ 2 ธันวาคม 2562 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหนองไผ่ ต าบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประชุม
คณะกรรมการโครงการร้อยใจรักษ์ระดับหมู่บ้าน เรื่องรับตัวผู้บ าบัดสารเสพติดกลับสู่บ้านหนองไผ่ ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง           
จ.เชียงใหม่ 
  ประเด็น ประชุมคณะท างานระดับหมู่บ้าน กับองค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น และมูลนิธิรักษ์เด็ก เพ่ือมาแก้ไข
ปัญหาผู้ติดสารเสพติดที่ส่งไปบ าบัดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ 

 วันจันทร์ ที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ประชุมจิตอาสาโครงการ
ร้อยใจรักษ์ระดับหมู่บ้าน เรื่องการเก็บข้อมูลแบบส ารวจในแต่ละหมู่บ้านในพ้ืนที่ต าบลม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 ประเด็น ประชุมคณะท างานจิตอาสาหมู่บ้าน รองปลัดอบต. นักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น 
และพัฒนาการอ าเภอฝาง 

 วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ หมู่ 15 บ้านหนองไผ่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ก่อสร้างบ้านให้กับครอบครัว      
เด็กยากไร้ หมู่บ้านหนองไผ่  ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  
 ประเด็น ชาวบ้านหนองไผ่และหน่วยงานต่างๆร่วมกับมูลนิธิรักษ์เด็ก ร่วมสมทบทุนสร้างบ้านให้กับครอบครัว       
เด็กยากไร้ซึ่งพ่อแม่ผ่านการบ าบัดสารเสพติด หมู่ 15 บ้านหนองไผ่ ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่  จ านวน 1 
หลัง เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวผู้ยากไร้ 
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 การลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน (ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมและเดินส ารวจกายภาพ)  บ้านขอบด้ง         
(นอแล) หมู่ที่ 14 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประมาณ 50% ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

 

 

 การลงพ้ืนที่จัดเก็บข้อมูลรายครัวเรือน (ส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมและเดินส ารวจกายภาพ)  บ้านหนองไผ่  
หมู่ที่ 15 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลประมาณ 60% ของจ านวนครัวเรือนทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  4.4.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
 รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อ าเภอเชียงดาว 
 ต าบลเมืองนะ  วันที่  8  ธันวาคม  พ.ศ.2562 ประชุมชี้แจงการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม ของประชากร
หมู่บ้านเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จของต าบลเมืองนะ  
(พ.ศ.2562-2565) และจัดท าแผนที่หมู่บ้าน ตามจ านวนครัวเรือนที่มีอยู่จริง 
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 ต าบลปิงโค้ง  จัดท าแผนที่หมู่บ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะเริ่มส ารวจ ในวันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
   4.4.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
   การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ           
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) พ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าเดือน ธันวาคม 2562 
 1. ประชุมปรึกษาหารือการคัดเลือกหมู่บ้านเปูาหมาย  
   วันที่ 2 ธันวาคม 2562 นายอ าเภอไชยปราการ และที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ได้ประชุมปรึกษาหารือร่วมกับ เทศบาลต าบลไชยปราการ  องค์การบริหารส่วนต าบล         
ศรีดงเย็น และองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ เพ่ือคัดเลือกหมู่บ้านเปูาหมายเข้ารับการอบรมหลักสูตรการฝึกปฏิบัติจริง
ด้านการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หลักสูตร 3 วัน 2 คืน) ในปี 2563  
 ที่ประชุมก าหนดหมู่บ้านเปูาหมาย ดังนี้ 
- เทศบาลต าบลไชยปราการ ได้คัดเลือก บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงต า  
- องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น ได้คัดเลือก บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น              
- องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ ได้คัดเลือก บ้านปุาแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ 
 2. การประชุมคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ  
  วันที่ 14 ธันวาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
ไชยปราการ เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของพ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ               
และรายงานผลความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ของหมู่บ้านเปูาหมายบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ และเตรียมความพร้อมของหมู่บ้านเปูาหมายในอีก 3 อปท. 
 
 รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ต าบลหนองบัว พื้นที่เปูาหมายได้แก่ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 การอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ 
  วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ได้จัดอบรมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ตามการขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ และมูลนิธิรากแก้ว 
ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านใหม่หนองบัว(ชั้น 2) โดยได้คัดเลือกอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคมจ านวน 30 คน 
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 รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) พ้ืนที่นอกเปูาหมาย ได้แก่ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.
เชียงใหม่ 
 1. การลงส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมและการเตรียมการจัดท าโครงการเร่งด่วน บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต าบลปงต า 
  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 เทศบาลต าบลไชยปราการ โดยนายสุชาติ บัวค า นายกเทศมนตรีต าบล         
ไชยปราการ ได้มอบหมายให้นายพงศกร จันทร์ค า รองนายกเทศมนตรี เป็นประธานในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแก้ไข
ปัญหาความเร่งด่วนด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ า บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงต า อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
พร้อมเจ้าหน้าที่ส านักปลัด กองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ ผู้น าชุมชนและตัวแทนประชาชนบ้านห้วยบง 
จ านวน 25 คน ในการประชุมได้มีการวิเคราะห์ถึงสภาพพ้ืนที่ ปัญหา และความต้องการของประชาชนหมู่บ้านห้วยบง        
ซึ่งประสบปัญหาเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าใช้ในภาคเกษตรกรรม ในการส ารวจครั้งนี้เบื้องต้น พบว่าแหล่งน้ าที่ไหลลงมาจาก
ขุนน้ าห้วยบง ไหลมาไม่ถึงอ่างเก็บน้ าห้วยบง ซ่ึงเป็นแหล่งจ่ายน้ าเพ่ือการเกษตร และระบบการบริหารจัดการน้ าในชุมชน    
ยังไม่ดีพอที่จะรับมือกับสภาพความเดือนร้อนที่เกิดข้ึน 
 2. การส ารวจพื้นที่แหล่งน้ า บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงต า  
  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ทีมงานร้อยใจรักษ์ เจ้าหน้าที่เทศบาลต าบลไชยปราการ ผู้น าชุมชน            
และประชาชนบ้านห้วยบง ร่วมกันลงส ารวจพ้ืนที่แหล่งต้นน้ า ตั้งแต่ขุนน้ าห้วยบง ลงมาจนถึงหมู่บ้านห้วยบง เพ่ือท าการ
วิเคราะห์ และประเมินแนวทางในการจัดการน้ า 
 3. การประชุมสรุปผล 
  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 ประชุมสรุปผลการลงส ารวจต้นทุนน้ าขุนน้ าห้วยบง ซึ่งมีปริมาณการไหลของน้ า 
475,073.31 ลิตรต่อวัน ซึ่งเพียงพอต่อการท าการเกษตร จึงได้ก าหนดจุดที่จะเสนอโครงการบ่อพวง 1 จุด และสร้างฝาย
จ านวน 6 จุด เหนืออ่างเก็บน้ าห้วยบง เพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยบง แก้ไขปัญหาน้ าการเกษตร ดังนี้ 
 1.จุดเสนอบ่อพวง ขนาด 10×15 ม. ลึก 2.5 ม. 
 2.จุดเสนอสร้างฝาย จุดที่ 1 สร้างฝายหินก่อใช้วัสดุจากธรรมชาติ ขนาด สันฝายยาว 80 ซม. หนา 60 ซม. สูง 80 ซม. 
 3.จุดเสนอสร้างฝายจุดที่ 2 สร้างฝายหินก่อ ขนาดความยาว 2 ม. หนา 20 ซม. สูง 30 ซม. 
 4.จุดเสนอสร้างฝายจุดที่ 3 สร้างฝายอาคารแบ่งน้ า 2 ช่อง ยาว 2 ม. หนา 20 ม. สูง 60 ซม. 
 5.จุดเสนอสร้างฝายจุดที่ 4 สร้างฝายอาคารแบ่งน้ า 2 ช่อง 
 6.จุดเสนอสร้างฝายจุดที่ 5 สร้างฝายอาคารคอนกรีตแบ่งน้ าตัวแอล ขนาด 4 ม. หนา 20 ซม. สูง 60 ซม. 
 7.จุดเสนอสร้างฝายจุดที่ 6 สร้างฝายเกเบี้ยน ขนาด 12 ม.  
 จุดเสนอสร้างฝายจุดที่ 1-3 อยู่ในเขตอุทยานดอยผ้าห่มปก และจุดที่ 4-6 อยู่ในเขตปุาสงวน 
 รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) พ้ืนที่นอกเปูาหมาย ได้แก่ บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ 
จ.เชียงใหม่ 
 1.การลงส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมและการเตรียมการจัดท าโครงการเร่งด่วน ต.ศรีดงเย็น 
  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ได้
ส่งคณะเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการก่อนการอบรม ในการลงส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมและการเตรียมการจัดท า
โครงการเร่งด่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ 
และได้มีการจัดท าประชาคมเพ่ือการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ณ ศาลาหมู่บ้านบ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการจ.เชียงใหม่ 
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 2.การส ารวจพื้นที่แหล่งน้ า บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น 
  วันที่ 20 ธันวาคม 2562 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนต าบลศรีดงเย็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ ได้มีการส ารวจ
พ้ืนที่แหล่งน้ า เพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหา และเตรียมการจัดท าโครงการเร่งด่วน ในพ้ืนที่บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น 
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) พ้ืนที่นอกเปูาหมาย ได้แก่ บ้านปุาแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ   
จ.เชียงใหม่ 
 1. การลงส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมและการเตรียมการจัดท าโครงการเร่งด่วน ต.แม่ทะลบ 
  วันที่ 18 ธันวาคม 2562 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ     
ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่เพ่ือเตรียมการก่อนการอบรม ในการลงส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมและการเตรียมการจัดท า
โครงการเร่งด่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ทะลบ ก านัน คณะกรรมการหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมองค์การบริหาร  
ส่วนต าบลแม่ทะลบ 
 2. การประชุมประชาคมรับโครงการเร่งด่วน บ้านปุาแดง ต.แม่ทะลบ 
  วันที่ 19 ธันวาคม 2562 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนแม่ทะลบ ก านัน  คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ ได้มีการประชุมรับรองโครงการ
เร่งด่วน ณ วัดปุาแดง ที่ประชุมได้มีมติคัดเลือกโครงการที่ต้องด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการสร้างฝายต้นน้ า
ห้วยโปุง 
 3. การส ารวจแหล่งน้ าในพ้ืนที่ บ้านปุาแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
  วันที่ 21 ธันวาคม 2562 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนแม่ทะลบ ก านัน  คณะกรรมการหมู่บ้าน และประชาชนในพ้ืนที่ ได้ส ารวจพ้ืนที่แหล่งน้ า เพ่ือหา
แนวทางแก้ไขปัญหา และเตรียมการจัดท าโครงการเร่งด่วน ในพ้ืนที่ บ้านปุาแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
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    4.4.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 วันที่ 11 เดือน ธันวาคม 2562  ณ ห้องประชุม อบต.เปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ - เวลา 
09.00 น. มีการประชุมคณะกรรมการ/คณะท างานการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (ปี 2562 - 2565) โดยนายอ าเภอเวียงแหง เป็นประธานในพิธีเปิด         
พร้อมบรรยายสรุปร่วมกับ Mr.AD1, Mr.AD2 ชี้แจงกรอบส ารวจข้อมูลทางภูมิสังคมและกายภาพ เช่น รายได้ อาชีพ จ านวน
ประชากร ปัญหาความต้องการ ที่ดินท ากิน สัญชาติ หนี้สิน สุขภาพ การศึกษา ฯลฯ ของหมู่บ้านเปูาหมาย 2 แห่ง คือบ้าน
หลักแต่ง ม.1 และบ้านห้วยไคร้ใหม่ ม.5 ต.เปียงหลวง อธิบายให้แก่ทีมคณะท างานชุดส ารวจข้อมูลทั้ง 2 หมู่บ้าน               
ที่ได้คัดเลือกแล้วจ านวน 30 คน ซึ่ง 1 คน ส ารวจ 30 ครัวเรือน ทั้งนี้ได้เน้นย้ าให้ทีมส ารวจข้อมูลพ้ืนฐานทั้ง 2 หมู่บ้าน       
ได้ระมัดระวังเรื่องความเป็นส่วนตัว อารมณ์ ความรู้สึก แต่ให้ข้อมูลเชิงลึกรายครัวเรือนภายใต้การก ากับดู แลประสานงาน
ทีมงาน พัฒนาชุมชน อ.เวียงแหง โดยจะส ารวจข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 จากนั้นจะได้มีการ
วิเคราะห์ข้อมูล น าเข้าข้อมูลแล้วจัดส่งให้มหาวิทยาลัยพะเยาประมวลผลส่งคืนข้อมูลชุมชน อีกทั้ง จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตราษฎรทั้ง 2 หมู่บ้าน ตามแนวทางศาสตร์พระราชาต าราแม่ฟูาหลวงต่อไป 

ประธาน    ฝากทั้ง 5 อ าเภอ ร้อยใจรักษ์ มีโอกาสไปดูและมีบางท่านยังไม่เคยไป ฝากทั้ง 5 อ าเภอ 
พยายามอย่าให้มันซ้ ากัน แต่ละอ าเภอก็ลองไปท าเป็นวีดีทัศน์สั้น ๆ 2 - 3 นาที อย่างของแม่อายเป็นพ้ืนที่น าร่องอาจจะไป
สัมภาษณ์ชาวบ้าน และการปูองกันปราบปรามยาเสพติดหัวใจหลักก็คือการส่งเสริมอาชีพ การส่งเสริมอาชีพจะต้องเน้นย้ า
ด้วยว่าต้องการให้ชาวบ้านมีอาชีพมีรายไดแ้ละไม่ให้ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด ถ้าเป็นไปได้ทั้ง 4 - 5 อ าเภอ ให้เติมเต็มเข้าไปด้วย
ว่าเขามีอาชีพอะไร 

นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่  อ าเภอเมืองเชียงใหม่ พ้ืนที่อ าเภอเมืองเชียงใหม่ ประกอบด้วย 97 ชุมชน ในเขต          
นครเชียงใหม่ นอกเขตอีก 78 หมู่บ้าน รวม 175 ชุมชนหมู่บ้าน มีโรงพัก 4 โรงพัก 4 มุมเมือง ในเขตชุมชนเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเรื่องของการปูองกันต้องอาศัยจากเทศบาลนคร รวมทั้งสถานประกอบการ สถานศึกษา
ทั้งหลาย ที่ต้องมาด าเนินการในมิติการปูองกัน ซึ่งที่ผ่านมาดูจากตัวชี้วัดแล้วเรื่องของการปูองกันในส่วนของสถานศึกษา        
ต่างๆ ยังไม่เต็มที่ ฝากถึงที่ประชุมในการที่จะปูองกันและแก้ปัญหายาเสพติดนั้นจะต้องช่วยกันในส่วนของต าบล หมู่บ้าน         
78 หมู่บ้าน 9 ต าบล มีก านัน ผู้ใหญ่ สนธิก าลังกับทางเจ้าหน้าที่ต ารวจ 4 โรงพัก ในการที่จะด าเนินการ รวมไปถึง
สาธารณสุข ทั้งมิติปูองกันปราบปรามและบ าบัดกระท าร่วมกัน อย่างไรก็ตามวันนี้เรียนว่าการน าเข้าข้อมูลยาเสพติดซึ่ง       
บันทึกข้อมูลบุคลากรเข้าไป ในส่วนของคนท างานมีข้อมูลตกหล่นท าให้ได้รับโควตาขั้นยาเสพติดไม่เพียงพอ ในขณะเดียวกัน
หลายหน่วยได้กระตือรือร้นตื่นตัวในการน าเข้าข้อมูล ท าให้ได้มีโอกาสในการได้ขั้นพิเศษจากยาเสพติดซึ่งทราบว่าทาง
ส านักงาน           ป.ป.ส. ภาค 5  ไดก้รุณาที่จะขยายเวลาให้ในส่วนของหน่วยงานที่ไม่สามารถน าข้อมูลเข้าโดยสมบูรณ์ ใน
ฐานะที่เป็นผู้อ านวยการศูนย์ยาเสพติดทุกอ าเภอ ต้องท างานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือให้บรรจุเปูาหมายเดียวกัน 

ประธาน    เทศบาลมีเจ้าแขวง มีผู้น าชุมชน เจ้าแขวงเป็นข้าราชการ ผู้น าชุมชนไม่ใช่ข้าราชการ           
เป็น อ.ป.พ.ร. เป็นผู้น า ปูองกันก็ต้องไปประสานในฐานะคนดูแลเรื่องยาเสพติดถ้ากฎหมายบอกไม่ได้ ก็ต้องตั้งขึ้นมา       
เจ้าแขวงเป็นตัวแทนปลัดมีหน้าที่ออกบัตรประชาชน ซึ่งนายอ าเภอเมืองบอกว่าในพ้ืนที่ไม่มีก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ถ้าเจ้าแขวงท า
หน้าที่ได้ก็แต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน เป็นหน้าที่ของนายอ าเภอถ้านายอ าเภอมีอ านาจ  ถ้าไม่มีก็ต้องเป็นของท้องถิ่น ถ้าเป็นผู้ว่า
ก็เป็นผู้ว่าหรือรองผู้ว่าแต่งตั้งข้ึนมา  

    เรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องส าคัญจึงต้องให้ความส าคัญ ฝากถึงทุกท่าน โครงการร้อยใจรักษ์
เป็นโครงการส าคัญ เจ้าฟูาเจ้าแผ่นดินทรงเสด็จทอดพระเนตรติดตามโครงการอย่างต่อเนื่อง ในพ้ืนที่ร้อยใจรักษ์ต้องเข้มข้น
มากขึ้น อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอไชยปราการ และอ าเภอเวียงแหง จะต้องมีผลงานเป็นรูปธรรมเพ่ือ
กราบทูล 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืน ๆ  

นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ เรื่องสถานศึกษากับยาเสพติด ในส่วนของสถานศึกษาส่วนมากจะไม่ผ่านเกณฑ์
ประเมิน  

ฝ่ายเลขาฯ   ส่วนของสถานศึกษาที่มีผลการด าเนินงานงานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ยังไม่ผ่าน
เกณฑ์ อาจจะเป็นเพราะว่าบางสถานศึกษายังลงข้อมูลในระบบไม่ครบทุกตัวชี้วัด  

ประธาน   ให้ส่วนที่เกี่ยวข้องท าหนังสือเน้นย้ าไปท่ีเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กับพ้ืนที่การศึกษา
จนถึงเขต 1 - 6 ซึ่งอาจจะต้องน าตัวชี้วัดของสถานศึกษาท่ีผ่านแนบไปให้สถานศึกษาที่ยังไม่ผ่านดูเพ่ือเป็นตัวอย่าง 

ผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ จากการด าเนินงานผลในห้วงเดือนนี้ ที่ยังไม่มีผลการด าเนินงานเพราะว่าในส่วน
ของสถานศึกษาจะด าเนินงานตามภาคการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ได้ด าเนินการครบ 100 % ทุกสถานศึกษาเมื่อเดือน
พฤษภาคมที่ผ่านมาจนถึง 30 กันยายน 2562 นับจากเดือนนี้จะเป็นผลการด าเนินงานที่ภาคเรียน 2/2562 ซึ่งจะ
นับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 – เดือนมีนาคม 2563 ซึ่งหลังจากนี้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบ
สถานศึกษาจะด าเนินการแจ้งให้สถานศึกษาน าเข้าข้อมูลในระบบ nispa เพ่ือผลการด าเนินจะได้ผ่านเกณฑ ์

ผู้แทน ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 โรงเรียนมัธยมในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งสิ้น 34 โรงเรียน 
ได้รายงานในระบบ nispa ครบถ้วนทั้ง 34 โรงเรียน อย่างที่ท่านผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดได้กล่าวไปข้างต้นว่ามี             
ภาคการเรียนที่ 2/2562 ที่อยู่ในระหว่างการด าเนินการจะไปสิ้นสุดเมื่อสิ้นภาคเรียนที่ 2 ตอนนี้ในระบบการรายงาน         
ของ ป.ป.ส. ก็ยังไม่ปรากฏ แต่ภาคเรียนที่ 1 ยืนยันว่าได้รายงานครบทั้ง 34 โรงเรียน 

นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่   ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ คงต้องอธิบายว่า พ.ร.บ.เทศบาล กรณีเทศบาลนคร          
อยู่ในการก ากับดูแลของผู้ว่าทุกเรื่องหรือเปล่า กรณีที่ 1. ยาเสพติดมีศูนย์อ าเภอ มีศูนย์ท้องถิ่นไหม 2. ศูนย์ด ารงธรรม       
มีศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัด มีศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่นไหม  
 เรื่องการพักโทษ พบว่านักโทษท่ีท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดท าผิดมาครั้งที่ 5 ครั้งที่ 7 ไม่ควรให้พักควรจะจ าคุกยาวไป
เลย เพราะหากปล่อยออกมาจะเป็นภัยสังคม นักโทษเหล่านี้ไม่มีทางเลิกได้ หากก านัน ผู้ใหญ่บ้านคนไหนเซ็นรับรองให้จะตั้ง
กรรมการสอบ และจะเรียกคนที่จะให้ที่พักพิงแก่นักโทษมาสอบด้วยตนเองว่าเอาออกมาแล้วคุมได้ไหม 

ผู้แทน นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่  งานของยาเสพติดใช้บุคลากรของส านักสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และจะใช้
เจ้าหน้าที่อาสาของกลุ่มประธานชุมชนในการออกสื่อและให้ข้อมูล และได้มีการประสานกับเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการ 
หลายๆ ชุมชนได้มีการติดตั้งกล้อง CCTV ในจุดเสี่ยง จุดที่เกิดปัญหามีการจับกุมบ่อยครั้ง ก็จะต้องมีการติดตั้งกล้อง   

ระเบียบวาระท่ี 6   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน   เรื่องการกวดขันเรื่องยาเสพติดให้ทุกหน่วยงานท างานร่วมกัน 7 วันอันตราย ห้ามลา ห้ามขาด 
ฝากให้ทางนายอ าเภอช่วยดูด้วย   

ปิดประชุม   เวลา 16.00 น. 
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