
      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 12/๒๕63 
วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2563  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายศรัณยู มีทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          ประธาน 

2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการ 
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
5. ร.ท.วิโรจน์ พาลวัน   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
6. นางสาวอลินพร ธาราติกานนท์   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
9. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
10. นางพิสมัย พูลทวี   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
11. นางพิกุล นามสาย   ผู้อ านวยการมูลนิธิโครงการหลวง (แทน)    กรรมการ 
12. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย   กรรมการ 
13. นายพิรุณ ฟองมณี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
14. นายเฟื่องยศ ศรีพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
15. นายชัยรัตน์ วิเชียรสาร  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)     กรรมการ 
16. ว่าที่ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี  นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
17. นายโอภาพล บัวศรี   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
18. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
19. นายวัชรพงษ์ หนูชัย    นายอ าเภอสารภี  (แทน)      กรรมการ 
20. นายศิวะ  ธมิกานนท์   นายอ าเภอสันทราย       กรรมการ
21. นายประทีป ดวงค า   นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ
22. นายณัฐพงษ์ พรสมบูรณ์กิจ  นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)               กรรมการ 
23. นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์  นายอ าเภอแม่แตง (แทน)       กรรมการ 
24. นายสิทธิพร จันทราช  นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ
25. นายเพิ่มเกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายอ าเภอพร้าว (แทน)      กรรมการ 
26. นางสลีลญา ค าภาแก้ว  นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
27. นายสาธิต กุหลาบทอง  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ  
28. ว่าที่ร้อยตรีบ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอสันปุาตอง      กรรมการ 
29. นายวิทวัส บุตรต๊ะ   นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
30. ร.ท.โยธิน กันทะวงศ์   นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
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31. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
32. นายฉัตรเทพ เพ่ิมทรัพย์  นายอ าเภออมก๋อย (แทน)      กรรมการ 
33. นายพลวัตร ดวงประทุม  นายอ าเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
34. นายสรวุฒิ แก้วบัวระพา  นายอ าเภอดอยเต่า (แทน)      กรรมการ 
35. นางสาววิมานทอง ชีพสุกใส  นายอ าเภอแม่วาง (แทน)      กรรมการ 
36. นายอุทัย สอนจีน   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)      กรรมการ 
37. นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์  นายอ าเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
38. นายธาดา สุพพัตกุล   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
39. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
40. นายพีระศักดิ์  ธีรบดี   นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
41. นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อ านวยการปูองกัน  
 และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่        กรรมการและเลขานุการ      
42. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
43. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
44. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
45. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
46. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
47. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
48. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
49. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผู้แทน ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่        
50. นางสาวลาวัณย์ จริยา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
51. นางสาวจารุวรรณ ค าเขียว  นักศึกษาฝึกงาน    

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายศรัณยู มีทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 12/๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน      ในสถานการณ์โควิด-19 ท าให้ภารกิจต่างๆ ในระดับอ าเภอ ทั้งฝุายปกครอง ฝุายสาธารณสุข       
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีภารกิจที่มากขึ้น ฝากทุกท่านให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาด    
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้ก าหนดไว้ รวมถึงมาตรการต่างๆ ที่คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดได้ก าหนด 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ          มุมราชการ       การประชุม        ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ 
จ านวน 35 หน่วยงาน  (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)      
 
 
 
 

http://www.chiangmai.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
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สถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน  สรุปคดีรายส าคัญ ห้วงเดือนตุลาคม - ปัจจุบัน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน  แนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดยังคงเดิมแม้ว่าจะมีสถานการณ์ โควิด-19 ฝากทุกพ้ืนที่โดยเฉพาะพ้ืนที่
ชายแดน ซึ่งทางหน่วยทหารก็ได้รับมอบหมายภารกิจในชายแดนในเรื่องของโควิด-19 ซึ่งได้ท าภารกิจควบคู่กับมาตรการ  
การปูองกันยาเสพติด เมื่อเช้าทางฝุายปกครอง ต ารวจ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง คงได้รับทราบข้อมูลจาก มท1 ที่ได้มอบหมาย
ภารกิจให้อ าเภอชายแดนทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในพ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็น ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชรบ. 
คณะกรรมการหมู่บ้านช่วยดูตามแนวชายแดนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จากมาตรการการปูองกันโควิด -19 ทั้งการตั้ง      
จุดตรวจจุดสกัดต่างๆ ซ่ึงจะท าให้เรื่องของปัญหายาเสพติดในจังหวัดเชียงใหม่ลดน้อยลง  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

เดือน คดี ยาบ้า ไอซ์ ฝิ่นดิบ 
ตุลาคม 7 6,824,000     335 กรัม 11 กก. 
พฤศจิกายน 9 2,282,000       40 กก. - 
ธันวาคม 2 1,000,000      160 กก. - 
รวม 18 1,010,6000 200.335 กก. 11 กก. 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทน สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนธันวาคม 2563 

ตารางเปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูกฝิ่นรายจังหวัด 5 ปี  หน่วย/ไร่ 

 

พ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่นประเทศไทย ปี 2563/64 จากการส ารวจพ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่นตั้งแต่เดือนสิงหาคม ถึง เดือนธันวาคม 
2563 พบพื้นท่ีปลูกฝิ่นจ านวน 123 แปลง รวมพ้ืนที่ 80.40 ไร่ พ้ืนที่ปลูกฝิ่นที่พบอยู่ในเขตพ้ืนที่ จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย 
จ.แม่ฮ่องสอน และ จ.ตาก พ้ืนที่อ่ืน ๆ อยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจและแปลภาพถ่าย 

 

 

 

 

 
 
 
 
* อยู่ระหว่างด าเนินการตัดท าลายโดยศูนย์อ านวยการโครงการก าจัดพืชเสพติด กองทัพภาคท่ี 3 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด/ปี 2558/59 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 

เชียงใหม่ 1,456.48 1,223.42 164.13 113.51 80.68 

ตาก 893.12 512.90 379.16 139.85 43.75 

แม่ฮ่องสอน 81.36 54.35 21.29 8.27 7.65 
เชียงราย 27.69 22.02 17.56 2.01 6.16 
ก าแพงเพชร 19.76 39.63 8.03 1.51 0.00 

น่าน 12.19 29.12 3.25 2.00 5.14 

ล าปาง 0.00 0.00 0.00 0.75 0.00 

แพร่ 0.00 2.06 0.00 0.00 0.00 

พะเยา 2.00 1.50 0.00 0.00 0.47 

รวม 2,492.83 1,885.02 593.42 267.90 143.85 

จังหวัด จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก(ไร่) 

เชียงใหม่ 88 57.50 

แม่ฮ่องสอน 26 16.17 

ตาก 4 5.11 

เชียงราย 5 1.62 

รวม 123 80.40 
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พ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่น จ.เชียงใหม่ ปี 2562/63 (ต.ค. 63 – ธ.ค. 63) 

 

 

 

 

 

 
พ้ืนที่ปลูกฝิ่น เขต อ.ไชยปราการ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

พ้ืนที่ปลูกฝิ่น เขต อ.ไชยปราการ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ 

ผู้แทน สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด หากพ้ืนที่ใดมีข่าวสารการปลูกฝิ่นในพ้ืนที่  สามารถแจ้งมายัง
สถาบันส ารวจฯ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือที่ทางสถาบันฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ประธาน  ให้อ าเภอแม่แตง เชียงดาว พร้าว เวียงแหง แม่แจ่ม ไชยปราการ ช่วยตรวจสอบในพ้ืนที่ที่สถาบันส ารวจฯ 
ได้แจ้งมาเม่ือสักครู่ และพิจารณาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท าการตัดท าลาย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

อ าเภอ จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก(ไร่) 
แม่แตง 35 23.50 

เชียงดาว 31 18.52 

พร้าว 6 7.38 

เวียงแหง 13 7.22 

แม่แจ่ม 2 0.47 

ไชยปราการ 1 0.41 

รวม 88 57.50 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนธันวาคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1   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 

 
 

34 
 

84 
2 
 

138 

 
 

34 
 

84 
2 
 

138 

 
 
5.50 

 
15.88 
2.56 

 
23.92 

 

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

 
208 
304 
137 

 
- 
- 
- 

 
280 
304 
137 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียน
ที่1/2563 

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

 
247 
18 
12 

 
61 
- 
3 

 
61 
- 
3 

 
24.70 

- 
25 

                                                                                                   

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - 1 100  

ผลภาคเรียน 
ที่1/2563            - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 38 ผลการจ าแนกนักเรียนมัธยม 

กลุ่มดี 55,477 คน 

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

 
 

225 แห่ง 
1,350 คน 
1,020 

 
 
- 
- 
- 

 
 

15 
45 
- 

 
 

6.60 
3.30 

- 

 

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

 
298 

 
27 
12 

 
35 

 
4 
- 

 
89 

 
4 
- 

 
29.87 

 
14.81 

- 

 
 
 
 
 

นักเรียนที่สอน  
6,567 คน 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
- ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 24 วันที่ 22 – 27 
พฤศจิกายน 2563 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี 
- การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 ระดับภาคเหนือ     
วันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2563 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต 
 

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 

 
296 
268 
27 
1 
- 

 
296 
268 
27 
1 
- 

 
13.47 
13.29 
16.77 
12.50 

- 

 

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

 
 

586 

 
 

168 

 
 

168 

 
 

28.67 

 

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 117 ม./ช. คิดเป็น 5.32% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จ านวน 61 ม./ช. คิดเป็น 2.78%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 61 ม./ช. คิดเป็น 2.78%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 15 ม./ช. คิดเป็น 0.68% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 1 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) เครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนรว่มใจต้านภัยยาเสพติด 100 - - - เลื่อนการ
ด าเนินการ
เนื่องจาก

สถานการณ์  
โควิด - 19 

          (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง) 

 
1,988 

 
132 

 
132 

 
6.64 

 

               (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 107 337 -  
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TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 
- ทีม Oh My Gosh  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่น Junior  
- ทีม HeyDay   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   รุ่น Pre-Teenage  
- ทีม Twister   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่น Teenage 
 ค่าย Dancercise วันที่ 14 – 15 มกราคม 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก แข่งขันระดับประเทศ วันที่ 30 – 
31 มกราคม 2563 ณ The Mall บางกะปิ กทม. 
ประธาน  ในส่วนของด้านการปูองกัน เรื่องสถานการณ์ต่างๆ คงจะเขม้ข้นขึ้นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆ ทั้งในเรื่องของ
เยาวชนในสถานศึกษา เรื่องของการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ เรื่องของการด าเนินการเกี่ยวกับ
สถานประกอบการในพ้ืนที่ต่างๆ โรงงานสีขาว มยส. ให้ช่วยเร่งรัดด าเนินการให้เป็นไปตามเปูาหมาย ในส่วนของ 9 ขั้นตอน 
สร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด ฝากทางอ าเภอช่วยด าเนินการให้เรียบร้อย ในส่วนของการจัดระเบียบ
สังคม ก็คงควบคู่กับการใช้มาตรการของศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ ในการ
ด าเนินการตรวจและให้ค าแนะน าพ้ืนที่ต่างๆ และการตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ หรือในเรื่องของการขนส่ง      
ซึ่งตอนนี้มักจะมีการลักรอบขนยาเสพติดผ่านทางโลจิสติกส์มากขึ้น ให้อ าเภอประสานกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่ บริษัทขนส่ง 
และไปรษณีย์ในพ้ืนที่ในการด าเนินการ   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   
 สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจ าเดือน ธันวาคม (ห้วง 1 – 26 ธ.ค.63) 
ผลการจับกุมยาเสพติดรวม 
 คดี  698    ผู้ต้องหา  686 คน 
 แยกข้อกล่าวหา  
  น าเข้า     จ านวน        0 ราย        0 คน 
  ผลิต      จ านวน       18 ราย       6 คน 
  จ าหน่าย    จ านวน     49 ราย     49 คน 
  ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย    จ านวน   108 คดี   111 คน 
  ครอบครอง     จ านวน   115 ราย   112 คน 
  เสพ     จ านวน   408 ราย   408 คน     
 

ของกลาง 
ยาบ้า 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝิ่นดิบ 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแห้ง 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ไอซ์ 
 (กรัม) 

 89,901  20.48  49.14   500  87.24 - 187.57 
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เปรียบเทียบผลการจับยาเสพติด ระหว่าง ห้วง 1 - 26 เดือน ธันวาคม 2562  กับ ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนธันวาคม 2563 
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลาประมาณ 14.00 น. บริเวณปุาช้าริมถนน บ้านสหกรณ์ หมู่ที่ 2 ต.บ้านสหกรณ์ อ.แม่ออน 
จ.เชียงใหม่ จับกุม 1.นายอิทธิพล หรือวิน  มาเยอะ อายุ 16 ปี อยู่บ้านเลขที่ 478 หมู่ 21 ต.แม่สลองใน อ. แม่ฟูาหลวง   
จ.เชียงราย  2.ด.ญ.ศุภรัตน์ หรือฝน อาหมื่อ อายุ 13 ปี อยู่บ้านเลขที่ 22/ช หมู่ 11 ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
ข้อหา 1. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่าย โดยผิดกฎหมาย 2. มียาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง 1.ยาบ้า 45,200 เม็ด 2.ไอซ์ 128.6 กรัม    
อยู่ระหว่างขยายผล 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.4.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 63 – 27 ธันวาคม 63 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ธ.ค. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ  4,951 278 1,176 23.75 

  - สถานบ าบัด 4,751 278 1,176 24.75 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 200 0 0 0.00 

2. บังคับบ าบัด  3,715 342 600 16.15 

  - ไม่ควบคุมตัว 2,555 191 438 17.14 

  - ควบคุมตัว 1,160 151 162 13.97 

3. ต้องโทษ 930 7 7 0.75 

  - กรมราชทัณฑ์ 800 0 0 0.00 

  - กรมพินิจฯ 130 7 7 5.38 

รวม 9,596 627 1,783 18.58 
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การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 27 ธันวาคม 2563 

 

จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 27 ธันวาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประวัติกลุ่มอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 27 ธันวาคม 2563) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ธ.ค. สะสม ร้อยละ 

รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 10,281 1,728 2,588 25.17 

แผนงาน 
จ านวนผู้ผ่าน 

การบ าบัดฟื้นฟู 
จ านวนผู้ที่ได้รับ

การติดตาม 
ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 96 18 18.75 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 0 0 0 

3. บังคับบ าบัด  171 59 25.54 

4. ต้องโทษ 0 0 0 

รวม 267 77 28.84 
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จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 27 ธันวาคม 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามสาเหตุการใช้สารเสพติดครั้งแรก (1 ตุลาคม 2563 – 27 ธันวาคม 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 63 – 27 ธันวาคม 63) 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

แผนงาน 
ผู้ป่วยยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด 

บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

สมัครใจ 308 250 192 62.34 

บังคับบ าบัด 993 701 295 29.71 

ต้องโทษ 0 0 0 0.0 

รวม 1,301 951 487 37.43 
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ระเบียบวาระที่ 4.4.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   

ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

ประธาน  ขอให้อ าเภอเร่งรัดในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนด ในส่วนเรื่องของการ
ขับเคลื่อนในพ้ืนที่พิเศษการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ก่อนที่จะให้แต่ละอ าเภอรายงานผลฯ แจ้งอ าเภอให้ได้รับทราบ
ข้อมูลว่าวันที่ 15 มกราคม 2564 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร 
มหาวัชรราชธิดา ทรงมีก าหนดเสด็จโครงการร้อยใจรักษ์เป็นการส่วนพระองค์ และในวันที่ 11 - 12 มกราคม 2564 ทราบว่า  
จะมีคณะผู้วิจัยของนิด้า ได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเรื่องของการพัฒนาและเรื่องของการปูองกันปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ฯ โดยจะมีการสัมภาษณ์แบบ Focus group สองกลุ่มด้วยกัน จะมีการสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าฯ       
และประชุมกลุ่มทั้งสองกลุ่มในวันที่ 12 มกราคม 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.5.1.1  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) 
- ขัน้ตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63) 

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 

 
3 

 
25 

 

    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 (อยู่ระหว่าง 
ขออนุมัติโครงการ) 

 
9,063,500 
2,160,000 
1,464,450 
167,150 

5,271,900 

 
798,237.63 

528,800 
249,385 

20,052.63 
- 

 

 
798,237.63 

528,800 
249,385 

20,052.63 
- 
 

 
8.81 

24.48 
17.03 

12 
- 
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- ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ม.ค. 64) 
- ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน 
 - ส ารวจพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านและเก็บข้อมูลจริงพร้อมกับการชี้แจงเกี่ยวกับการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ  
และส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ในการเดินส ารวจเก็บข้อมูลทางกายภาพในพ้ืนที่ท ากิน  
 - ปัจจุบันได้ด าเนินการส ารวจไปแล้ว 692 ครัวเรือน คิดเป็น 100 % 
อยูร่ะหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม 
 เมื่อวันที่ 3 และ 4 ธันวาคม 2563 AD2 ได้ลงพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านตรวจสอบแหล่งน้ าในชุมชนและ
ดูปริมาณของน้ าที่ไหลผ่านฝาย เพ่ือบริหารจัดการน้ าให้เพียงพอต่อความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ขั้นตอนต่อไป ข้อมูลหมู่บ้านครัวเรือนที่จัดเก็บเสร็จแล้ว ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนิ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

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 (ม.ค. 64) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (ก.พ. 64) 
การคืนข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนบ้านจะนะ (นามะอ้ืน) หมู่ที่ 2 ต าบลแม่อาย 
 ระหว่างวันที่ 10 - 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 น. ได้ลงพ้ืนที่พบปะพูดคุยกับชาวบ้านที่มีสวนหญ้าคา และ
ได้สอบถามปัญหาและความต้องการของชาวบ้านเพื่อน ามาปรับใช้ในแผนการพัฒนาของชุมชนต่อไป 
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาในทุกมิต ิ

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผนแต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา     
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แต่ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในกา รพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่ งหมู่บ้ านนี้ ก าลั งอยู่ ระหว่ าง 
การด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ  (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) 
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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) 

ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาในทุกมิต ิ
- ปัจจุบัน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการก่อสร้างแทงค์ส่งน้ า        
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 

- ปัจจุบัน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการขุด และวางท่อส่งน้ าประปา
เสร็จเรียบร้อยแล้ว 
- ระหว่างวันที่ 15 - 20 ธันวาคม 2563 ได้ลงพ้ืนที่พบปะพุดคุยกับกลุ่มประธานแม่บ้านบ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบล         
สันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ พร้อมทั้งสอบถามความต้องการเพ่ิมเติม เพ่ือน ามาวางแผน    
การต่อท่อน้ าเข้าตามครัวเรือน และเสนอของบประมาณสนับสนุนจากมูลนิธิปิดทองฯ  
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนา ในทุกมิติและด าเนินการ            
ของบประมาณสนับสนุนในการเดินท่อน้ าเข้าตามครัวเรือนจากมูลนิธิปิดทองฯ ต่อไป 

 4.5.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 

 แผนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 - 2565 

 ประจ าเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 23 ธ.ค. 2563 พ้ืนที่บ้านหน่องไผ่ หมู่ที่ 15 และบ้านขอบด้ง          
หมูท่ี่ 14 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
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 4.5.1.3  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 
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อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล 
    -   เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผล เพ่ือต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 

โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 1) 
 - สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ เข้าตรวจรับระบบท่อประปาหมู่บ้าน 
ห้วยลึกเรียบร้อยแล้ว 
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร  
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่  
  ทั้งสองโครงการอยู่ระหว่างแก้ไขโครงการและจัดท าประวัติของผู้เข้าร่วมโครงการ 

ต าบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย 

อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน  
 - ทั้ง 2 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมในการคืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win 2)  
  - โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัย อยู่ระหว่างเสนอโครงการ 

 4.5.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ  
 การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
          วันที่ ๑ ธันวาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของพ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ และรายงานผล      
ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯของหมู่บ้านเปูาหมายเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕)  
 “พ้ืนที่เปูาหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่” 
 -  ผู้รับเหมาก าลังมีการตีแบบเพื่อท าผนังอ่างเก็บน้ า  
 -  การก่อสร้างมีการแล้วเสร็จไปแล้วประมาณ ๕๐%   
    คาดว่าประมาณ ๑ เดือนน่าจะแล้วเสร็จ      
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 4.5.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 

 1. วันที่ ๒ ธันวาคม 2563 ณ บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่     
นายอนุสรณ์ ค าอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง เป็นประธานการประชุมการบริหารจัดการน้ าชุมชน        
บ้านห้วยไคร้ใหม่ ร่วมกับ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง Mr.AD1 พร้อมด้วยคณะ
ขับเคลื่อนฯ ต าบลเปียงหลวง ประชุมติดตามการวางระบบประปาในชุมชน ตามโครงการปรับปรุงระบบน้ าและวางระบบท่อ
ประปาชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ (โครงการพัฒนาเร่งด่วน Quick Win) พร้อมทั้งสอบถามปัญหา /อุปสรรค          
และผลการด าเนินการ โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการน้ า และชาวบ้านในชุมชน ได้รายงานผลการด าเนินการ    
และการใช้น้ าในชุมชน กล่าวคือน้ าในชุมชนมีปริมาณเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภค และไม่มีปัญหาแต่อย่างใด  
   ในการนี้ ได้ท าการประชุมหารือในเรื่องของกฎกติกาในการใช้น้ าของชุมชน เนื่องจากที่ผ่านมาไม่ได้  มีการตั้ง
กฎระเบียบไว้เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่ได้ก าหนดระเบียบการใช้น้ าอย่างละเอียด จึงได้ตกลงร่างกฎระเบียบการใช้
น้ าประปาของชุมชน เพ่ือน าเข้าที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านเพ่ือลงมติเห็นชอบร่วมกัน 
 ทั้งนี้ นายอนุสรณ์ ค าอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง ร่วมกับนางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย          
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง Mr.AD1 ได้รายงานความคืบหน้าโครงการพัฒนาเร่งด่วนที่อยู่ระหว่าง             
การขออนุญาตในเขตอุทยานแห่งชาติ ให้กับที่ประชุมได้รับทราบว่าอยู่ในระหว่างการปรับแก้โครงการและงบประมาณ
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติผาแดง ตามค าแนะน าของคณะกรรมการพิจารณาความถูกต้องและเหมาะสมตามหลักวิชาการ         
ของโครงการก่อสร้างฝายต้นน้ า ระดับพ้ืนที่ ส านักบริหารพ้ืนที่อนุ รักษ์ที่ ๑๖ (เชียงใหม่) ซึ่งอาจท าให้ชื่อโครงการและ
งบประมาณเปลี่ยนแปลงไป โดยลดจ านวนฝายลง  พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงห้วงเวลาที่จะคืนข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชนห้วยไคร้ใหม่ 
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 วันที่ ๒๑ ธันวาคม 2563 ณ บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่      
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 และ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒ ร่วมกับผู้แทนคณะกรรมการบริหารจัดการน้ า
ชุมชนบ้านหลักแต่ง ลงพ้ืนที่ติดตาม/ตรวจสอบระบบประปาชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการปรับปรุงระบบน้ าและ
วางระบบท่อประปาชุมชนหลักแต่ง (โครงการพัฒนาเร่งด่วน Quick Win) 
 วันที่ ๒๒ ธันวาคม 2563 ณ บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่              
นายอนุสรณ์ ค าอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง , นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 ,นางสาวกมลภรณ์ 
ภิรมย์ Mr.AD๒ ,ผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง ร่วมประชุมเพ่ือติดตามการวางระบบประปา        
ในชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตามโครงการปรับปรุงระบบน้ าและวางระบบท่อประปาชุมชนหลักแต่ง (โครงการพัฒนา
เร่งด่วน Quick Win) คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าชุมชนบ้านหลักแต่งได้สะท้อนปัญหาของการใช้น้ าในชุมชน และได้
ร่วมกันหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งตกลงร่างกฎระเบียบการใช้น้ าประปาของชุมชนในเบื้องต้น    
และน าเข้าที่ประชุมประชาคมของหมู่บ้านเพ่ือลงมติเห็นชอบร่วมกันต่อไป 
 วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒ เข้าร่วมรับฟัง     
การประชุมประชาคมระดับต าบลเพ่ือพิจารณาโครงการโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชนในเขตต าบลเปียงหลวง     
ที่ได้ท าการลงพ้ืนที่ประชาคมระดับหมู่บ้านในห้วงเวลาที่ผ่านมา โดยได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบและขอความเห็นชอบ          
จากที่ประชุมอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง เพ่ือให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒ เรียนรู้วิธีการจัดท าแผนของต าบลเปียงหลวง 
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการจัดเวทีคืนข้อมูลและการฝึกปฏิบัติในการจัดท าแผนชุมชนต่อไป 
 วันที่ 16 ธันวาคม 2563 ณ ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงแหง ,ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรสาขาเวียงแหง ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากการประชุมเชิงปฏิบัติการ            
ครั้งที่ 3/64 ของกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านหลักแต่ง พัฒนากรได้มอบหมายภารกิจให้ทางกลุ่มเพ่ือท าการเปิดบัญชีธนาคาร            
ในการด าเนินการครั้งนี้ นางสาวสิริรัศม์ิถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมาย ให้นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒ เป็นผู้อ านวย
ความสะดวกและเป็นผู้ประสานงานระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มชุมชน โดยประธานกรรมการของกลุ่ม ได้รับมอบหนังสือ         
ขอความอนุเคราะห์ในการเปิดบัญชีกลุ่มอาชีพ , รายงานการประชุมและรายชื่อผู้เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งที่ 3/64           
จากพัฒนาการอ าเภอเวียงแหง เพ่ือน าไปท าการเปิดบัญชีกับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาเวียงแหง
เพ่ือรองรับการท าสินค้า OTOP ต่อไป 
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 วันที่ ๒๑ ธันวาคม 2563 ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 และ 
คณะท างาน ร่วมกับผู้แทนของคณะกรรมการน้ าชุมชนบ้านหลักแต่งน าข้อมูลที่ได้รับจากการลงพ้ืนที่ติดตาม/ตรวจสอบระบบ
ประปาชุมชนบ้านหลักแต่งหมู่ที่ ๑ ตามโครงการปรับปรุงระบบน้ าและวางระบบท่อประปาชุมชนหลักแต่ง (โครงการพัฒนา
เร่งด่วน Quick Win) มาจัดเตรียมร่างแผนที่เดินดิน เพื่อให้ทราบปัญหาของระบบน้ าประปาชุมชน เพ่ือน าเสนอสภาพปัญหา
ให้คณะกรรมการบริหารจัดการน้ าชุมชนบ้านหลักแต่ง ต่อไป 
ประธาน  ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนที่ 5 เป็นหลัก จะมีอ าเภอเชียงดาว และอ าเภอแม่อายที่บางหมู่บ้านด าเนินการ              
ในขั้นตอนที่ 8 แล้ว ฝากนายอ าเภอ และปลัดอ าเภอที่รับผิดชอบพูดคุยหารือกับ Mr.AD1 และMr.AD2 ในพ้ืนที่ว่ามีปัญหา
อุปสรรคอะไรไหมในพื้นที่ จากท่ีได้รับฟังปัญหามาบางท่านไดบ้อกว่า  ผู้บริหารท้องถิ่นไม่มีการสนับสนุนท าให้เกิดการท างาน
ไม่คล่องตัว บางครั้งต้องเข้าไปลงในพ้ืนที่เพ่ือรับฟังปัญหาและก็สะท้อนกลับมาให้ทางจังหวัด ได้รับทราบและจะได้ช่วย
พิจารณาแก้ไขปัญหาต่อไป  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องเพื่อพิจารณา – ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 7   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม   

ประธาน   ฝากทุกพ้ืนที่เพราะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาล ในเรื่องของการอ านวยความปลอดภัยทางถนน         
ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2563 ฝากในพ้ืนที่ทุกพ้ืนที่ที่มีการตั้งจุดตรวจจุดบูรณาการนอกจากภารกิจในเรื่องของการ
อ านวยการ จราจร การอ านวยความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวแล้ว ที่เพ่ิมเข้ามาก็คงจะเป็นเรื่องมาตรการปูองกันและ     
คัดกรองโรคโควิด-19 และที่ส าคัญคือภารกิจตั้งจุดตรวจจุดสกัดยาเสพติดในพ้ืนที่  ฝากทุกอ าเภอในเรื่องของด่านชุมชน     
หรือด่านในพ้ืนที่เส้นทางรอง ในระดับหมู่บ้าน ซึ่งในท่ีนี้ทุกท่านก็ท าเป็นประจ ากันอยู่แล้ว ในส่วนของอ าเภอชายแดนฝากให้มี
คณะกรรมการหมู่บ้าน ชรบ. ทุกหมู่บ้านมีการจัดการรักษาความสงบเรียบร้อย ให้จัดในเรื่องของเวรยามเฝูาระวังปูองกัน
บูรณาการร่วมกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนตามที่ มท 1 ได้มอบนโยบายไว้ ส่วนของพ้ืนที่ตอนในฝากเรื่องของการปูองกัน
การลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์ ไปรษณีย์ พัสดุต่างๆ ฝากให้ช่วยตรวจสอบ 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
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