
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 8/2564 
วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้อง POC ชั้น 3 อาคารอ านวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          ประธาน 

2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อํานวยการฯ 
3. นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อํานวยการฯ 
4. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
5. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
6. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
7. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
8. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน 
9. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
10. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
11. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
12. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล  ผู้แทน ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
13. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จํานวน 75 คน 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่  ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่                  
ครั้งที่ 8/๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2564 เม่ือวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จํานวน  
72 หน่วยงาน  (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

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

สถิติการตรวจยึด “ยาบ้า” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 25 ส.ค.64 

 
สถิติการตรวจยึด “ยาบ้า” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 – 25 ส.ค.64 
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สถิติการตรวจยึด “ไอซ์” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 25 ส.ค.64 

 

 

 

 

 

 

 

การ

ขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่จ.เชียงใหม่ ห้วงเดือนสิงหาคม 2564 

 สํานักงาน ป.ป.ส. สนธิกําลังเจ้าหน้าที่ตรวจค้นและยึดอายัดทรัพย์สินของ นายพงษ์ศิริ ฐาราชวงศ์ศึก ประธาน
สโมสรฟุตบอลลําพูนวอริเออร์ โดยเข้าตรวจค้น บ้านพักหรู 2 หลัง และสํานักงานในตัวเมืองเชียงใหม่ เบื้องต้นยึดอายัด
ทรัพย์สินได้หลายรายการ อาทิ รถยนต์หรูยี่ห้อลัมโบร์กินี โฉนดที่ดินเงินสด เครื่องประดับ และทรัพย์สินมีค่าอ่ืนๆ  
รวมมูลค่าการยึดและอายึดทรัพย์สินทั้งสิ้นประมาณ 150 ล้านบาท 

การสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภ.5 เพื่อพัฒนาศึกยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน พื้นที่ จ.เชียงใหม่ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

โครงการ พ้ืนที่ งบประมาณ สถานะ 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษา  
ความปลอดภัยหมู่บา้น (ชรบ.) ตําบลมัน่คงปลอดภัยยาเสพติด 
พื้นที่นาํร่อง ตําบลสนัผีเสื้อ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.เมืองเชียงใหม่ 279,600.- 

ขยายระยะเวลา  
ดําเนินโครงการ 

เนื่องจาก 
สถานการณ์โควิด19 

ทั้งนี้ ปปส.ภ.5 
ได้รับหนังสือขอขยาย
ระยะเวลาดําเนินการ
จากทุกอําเภอแล้ว 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน 

อ.แม่อาย 

145,020.- 

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต.แม่อาย 

156,220.- 

4. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  (ชรบ.)  
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นทีข่ยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
ต.หนองบัว 

อ.ไชยปราการ 201,480.-  

5. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)  
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง 111,080.- 

6. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  (ชรบ.)  
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นทีข่ยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ.ฝาง 

อ.ฝาง 201,000.- 



- 4 - 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2564 
- พ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย 58 จังหวัด จํานวน 240 ใบอนุญาต จ.เชียงใหม่ จํานวน 8 ใบอนุญาต     
(ณ วันที่ 24 สิงหาคม 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 

- พ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชง(hemp) ในประเทศไทย 25 จังหวัด จํานวน 270 ใบอนุญาต จ.เชียงใหม่ จํานวน 60 
ใบอนุญาต (ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2564) วันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2564 สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
สํานักงาน ป.ป.ส. เข้าตรวจสอบพ้ืนที่อนุญาตปลูกกัญชง ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การมหาชน)  ในจังหวัด
เชียงใหม่ ดังนี้ 
 1. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่              10   แปลง 
 2. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่    3   แปลง 
 3. ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่    8   แปลง 
 4. สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่    2   แปลง 

นโยบาย : ถอดพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 

การขับเคลื่อนนโยบายการปลดล็อกพืชกระท่อม กระทรวงยุติธรรม โดยสํานักงาน ป.ป.ส. เสนอกฎหมายใหม่ 2 ฉบับ ได้แก่ 
 1. พระราชบัญญัติ ยา เสพติด ให้ โทษ (ฉบับที่  8 )  พ.ศ.  2564 (ถอดพืชกระท่อมออกจากการ เป็น 
ยาเสพติดให้โทษในประเภท 5) ขณะนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 มีผลใช้บังคับเมื่อ     
พ้นกําหนด 90 วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (24 สิงหาคม 2564) 
 2. ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ…. เน้นการปูองกันเด็กและเยาวชนไม่ให้นําพืชกระท่อม ไปใช้ในทางที่ผิด 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบในหลักการ และตั้งกรรมาธิการวิสามัญฯ เพ่ือพิจารณาแปรญัตติ 
เสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2564 และนําเข้าสู่วาระการประชุมประธานสภาผู้แทนราษฎรต่อไป 

 

 



- 5 - 

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

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกรกฎาคม 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 

 
 

610 
 

529 
78 
 

577 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 

610 
 

269 
56 

 
437 

 
 
100 

 
50.85 
71.78 
 
75.74 

 
 

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

 
222 
281 
103 

 
- 
- 
- 

 
222 
281 
103 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียน
ที่2/2563 

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

 
247 
18 
12 

 
- 
- 
- 

 
202 

4 
6 

 
81.78 
22.22 

50 

 

นักเรียนที่สอน  
5,610 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - 1 100  

 
           - ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 38 อยู่ระหว่างประสานโรงเรียน 

เพ่ือเข้าสอน 
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า 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 

 
 

12 
- 
- 

 
 

300 
28 
12 

 
 

100 
100 
100 

 
 
 
 
 

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 
589 

 
100 
100 

 

           

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

 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 

ผู้แทน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งผลการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาพรวม      
ของจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 

กิจกรรมการขับเคลื่อนชม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในทันฑสถานหญิงเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
          (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง) 

 
- 

 
70 

 
1,172 

 
- 

 

               (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 102 1,163 -  
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กิจกรรมการขับเคลื่อนชม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 

 

 

 
กิจกรรมชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นจิตอาสาเล่นดนตรีในศูนย์ฉีดวัคซีน  

ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 24 สิงหาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 

  

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 24 สิงหาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 24 สิงหาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบา้ 
(เมด็) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝ่ินดิบ 
(กรัม) 

กญัชาสด 
(กรัม) 

กญัชาแหง้ 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กรัม) 

1,223,390   481.56   8,198.8  4,457.42 675.76 - 267.14 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติดห้วง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 24 สิงหาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบา้ 
(เมด็) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝ่ินดิบ 
(กรัม) 

กญัชาสด 
(กรัม) 

กญัชาแหง้ 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กรัม) 

10,191,991 79,931.96 272,334 54,367 11,004 86.99 418.90 

 

 

 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564   ผลต่าง  ร้อยละ ปีงบ 2563 ปีงบ 2564   ผลต่าง  ร้อยละ 

คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  
ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ 

832 811 846 825 14 14 1.68 212  190 198 184 -14 -6 -6.6 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564   ผลต่าง  ร้อยละ ปีงบ 2563 ปีงบ 2564   ผลต่าง  ร้อยละ 

คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  
ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ 

9,955 10,013 10,140 9,821 185 -192 1.86 2,354 2,428 2,531 2,263 177 -165 7.52% 
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 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือน สิงหาคม 2564 
  

ล าดับ สภ. วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. แม่อาย 7 ส.ค.64 ไม่พบตัว 
ยาบ้า 641,000 เม็ด 

ฝิ่น 8 กิโลกรัม 
- - อยู่ระหว่างขยายผล 

2. แม่แจ่ม 10 ส.ค.64 2 ราย ยาบ้า 30,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

3. หางดง 12 ส.ค.64 3 ราย ยาบ้า 282,600 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

4. แม่อาย 14 ส.ค.64 2 ราย ยาบ้า 251,790 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม 7 ราย 
ยาบ้า 1,205,390 เม็ด 

ฝิ่น 8 กิโลกรัม    

รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
 1. วันที่ 7 ส.ค. 64 เวลาประมาณ 10.00 น. บริเวณเส้นทางเดินเท้าในไร่ข้าวโพดเขตพ้ืนที่บ้านจะลอ หมู่ 1 ต.ท่าตอน 
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระทําผิด ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน)         
ไว้ในความครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต , ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฝิ่น) ไว้ในความครอบครอง
เพ่ือจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ยาบ้า 641,000 เม็ด ฝิ่น 8 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล 
 2. วันที่ 10 ส.ค. 64 เวลาประมาณ 22.10 น. บริเวณริมกําแพงข้างบ้านเลขท่ี 115 หมู่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม 
จ.เชียงใหม่ จับกุม 1.) นายเอกชัย หรือเอก วรรณคํา อายุ 42 ปี ที่อยู่ 13 หมู่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่        
2.) นายจีระยุ หรือยอร์ท คงทน อายุ 32 ปี ที่อยู่ 303 หมู่ 12 ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติด
ให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 30,000 เม็ด 
อยู่ระหว่างขยายผล 
 3. วันที่ 12 ส.ค. 64 เวลาประมาณ 19.45 น. ริมถนนทางเข้าหมู่บ้านรัตน์ภิรมณ์วิลล์ ต.หนองแก๋ว อ.หางดง      
จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องภายในห้องน้ําของโรงเลี้ยงหนู ที่อยู่ภายในบริเวณบ้านเลขที่ ๔๑ หมู่ ๑๐ ต.สารภี อ.เมือง จ.เชียงใหม่
จับกุม ๑) นายเอก หรือเอกโน ไม่มีนามสกุล ชายชาวพม่า (หลบหนี) ๒) นายสุริยนต์ หรืออ๋ัน กาวีย์ อายุ ๔๔ ปี ที่อยู่ ๔๑      
ม.๑๐ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๓) นายพิจิตร หรือติ แกล้วกล้า อายุ ๔๓ ปี ที่อยู่ ๖๘ ม.๑๐ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ 
ข้อหา ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจําหน่ายและร่วมกันกับพวกที่
หลบหนีจําหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) โดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 282,600 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 4. วันที่ 14 ส.ค.64 เวลาประมาณ 10.00 น. บริเวณทางเดินเท้าในเขตพ้ืนที่บ้านปางต้นเดื่อ ม.9 ต.แม่อาย       
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุม 1) นายสุพจน์  จะมู อายุ 17 ปี อยู่บ้านเลขที่ 122 หมู่ 13 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่  
2) นายจะอือ จะลอ อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 65 หมู่ 13 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ข้อหา ร่วมกันกับพวกที่หลบหนี  
มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครองเพ่ือจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต ,            
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) โดยไม่ได้รับอนุญาต, แจ้งเพ่ิมเติม (ผู้ต้องหาที่ 1) เป็นบุคคล
ต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ของกลาง ยาบ้า 251,790 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    จํานวนผู้เข้ารับการบําบัดฯ แยกตามระบบ 1 ต.ค. 63 – 23 ส.ค. 64 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 23 สิงหาคม 2564 

 

จํานวนผู้ผ่านการบําบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 23 สิงหาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ส.ค. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ  4,851 269 3,777 77.86 

  - สถานบําบัด 4,751 269 3,684 77.54 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 100 0 93 93.00 

2. บังคับบําบัด  3,715 362 3,329 89.61 

  - ไม่ควบคุมตัว 2,555 339 2,794 109.35 

  - ควบคุมตัว 1,160 23 535 46.12 

3. ต้องโทษ 930 9 222 23.87 

  - กรมราชทัณฑ์ 800 0 150 18.75 

  - กรมพินิจฯ 130 9 72 55.4 

รวม 9,496 640 7,328 77.17 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ก.ค. สะสม ร้อยละ 

รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 10,281 1,291 11,193 108.87 

แผนงาน 
จ านวนผู้ผ่าน 

การบ าบัดฟื้นฟู 
จ านวนผู้ที่ได้รับ

การติดตาม 
ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 1,156 868 75.1 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 93 93 100.0 

3. บังคับบําบัด  657 379 57.7 

4. ต้องโทษ 203 197 97.0 

รวม 2,109 1,537 72.9 
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ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดทีเ่ข้ารับการบําบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 2563 – 23 สิงหาคม 2564) 

จํานวนผู้เข้ารับการบําบัด จําแนกตามประวัติกลุ่มอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 23 สิงหาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

จํานวนผู้เข้ารับการบําบัด จําแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 23 สิงหาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

แผนงาน 
ผู้ป่วยยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด 

บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

สมัครใจ 1,368 1,125 1,056 77.19 

บังคับบําบัด 3,640 2,622 1,174 32.25 

ต้องโทษ 653 612 224 34.30 

รวม 5,661 4,359 2,454 43.35 
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ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   

ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย  ดังนี้         
  1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

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

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
12 

 
1 

 
11 

 
91.67 

 

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

 
12,476,826 
4,573,887 
2,998,839 
354,300 

4,547,000 

 
1,591,986.26 

510,180 
430,289 

14,017.26 
637,500 

 
9,383,253.59 
3,778,780 
2,073,155 

207,818.59 
3,323,500 

 
75.21 
82.62 
83.48 
58.66 
73.09 
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กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2564 นายไมตรี ดวงใจ ปลัดอําเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง Mr.AD 1 ร่วมกับ Mr.AD 2    
อบต.ท่าตอน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุอุทกภัยน้ําปุาไหลหลาก บริเวณหย่อมบ้านแก่งทรายมูล 
ทําให้บริเวณหน้าฝายห้วยหมากตื๋น พังเสียหาย และมีบ้านเรือนได้รับความเสียหาย 6 หลัง ทั้งนี้ได้ประสาน อบต.ท่าตอน    
ให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว 
 เมื่อวันที่ 7 – 8 สิงหาคม 2564  ได้ทําการติดตั้งโคมไฟ บริเวณเสาร์รั้ววัดภาวนานิมิต บ้านร่มไทย เนื่องจากโคมไฟเดิม
ได้มีการชํารุดเสียหาย ซึ่งการติดตั้งโคมไฟในครั้งนี้ได้รับการบริจาคจากชาวบ้านบ้านร่มไทย ม.14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย       
จ.เชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน Mr.AD 2 ร่วมดําเนินการแก้ไขปัญหาน้ําไม่ไหล        
ในบริเวณบ้านร่มไทย (โซนปุาคา) ซึ่งจุดแตกนั้นไม่สามารถหาเจอได้ จึงแก้ไขโดยการเดินท่อใหม่แทนท่อเดิม 
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ชมรม
กํานันผู้ใหญ่บ้าน ตําบลท่าตอน จึงขอเลื่อนการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน(ชรบ.) พ้ืนที่
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ โดยจะดําเนินโครงการฯ ภายในเดือนธันวาคม 2564 และจะแจ้งกําหนดวันดําเนินการ         
ให้ทราบก่อนล่วงหน้า 15 วัน 
ขั้นตอนต่อไป   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
 ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่  12  ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย   
 แผนการสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตําบลนําร่อง 33 ตําบล 
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 Mr.AD 2 ร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย องค์การบริหารส่วนตําบลดอยลาง และอสม.     
ร่วมโครงการฉีดวัคซีนปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่ และ อสม.ตําบลแม่อาย     
ณ วัดปางต้นเดื่อ ม.9 ต.แม่อาย อ.แม่อาย 
 เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ชมรม
กํานันผู้ใหญ่บ้านตําบลแม่อาย จึงขอเลื่อนการดําเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  (ชรบ.) พ้ืนที่
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ โดยจะดําเนินโครงการฯ ภายในเดือนธันวาคม 2564 และจะแจ้งกําหนดวันดําเนินการ        
ให้ทราบก่อนล่วงหน้า 15 วัน 
ขั้นตอนต่อไป   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนําร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา       
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) เช่นกัน มีดังนี้ 
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ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62) 
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓) 
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63) 
ขั้นตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 (ตั้งแต่ เม.ย. 63 เป็นต้นไป) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 คณะกรรมการหมู่บ้าน/กรรมการน้ํา และชาวบ้าน ร่วมกันขุดลอกฝายแม่นาวาง   
เพ่ือเตรียมพื้นท่ีรองรับน้ําในช่วงที่ฝนตกหนักติดต่อหลายวัน และให้ระบายน้ําได้ดี หากเกิดน้ําปุาไหลหลาก ณ ฝายแม่นาวาง 
ต.บ้านหลวง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 22 สิงคม 2564 สํานักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอแม่อาย            
ได้จัดโครงการอบรมฝึกอาชีพการทําไม้กวาด ให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านปุาเหียก ม. 9 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564 นางสาวกิตติอัจฉรา อะทะไชย ปลัดอําเภอฝุายปกครอง Mr.AD 1 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน
บ้านปุาเหียก คณะกรรมการหมู่บ้าน และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแม่อาย ดําเนินการประชุมคัดเลือกประธานแม่บ้าน 
คณะกรรมการแม่บ้านชุดใหม่ แทนคณะกรรมการชุดเดิมที่หมดวาระ 
 เมื่อวันที่  23 สิงหาคม 2564 ได้ประชุมเตรียมความพร้อมในการวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน โดยมี            
นายก อบต.สันต้นหมื้อ ผอ.ช่างอบต. ผู้ใหญ่บ้านบ้านปุาเหียก สอบต. และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม     
ปิดทองหลังพระฯ โดยจะเริ่มประชุมประชาคมหมู่บ้าน ในวันที่ 26 สิงหาคม 2564 และจะดําเนินการวางท่อประปา
หมู่บ้านในวันที่ 1 กันยายน 2564 
ขั้นตอนต่อไป  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
วันที่ 1 – 8 สิงหาคม 2564 
 - ประชุมชี้แจงชาวบ้านเรื่องความคืบหน้าของโครงการปลูกอะโวคาโดและแจ้งสถานการณ์ของ โรคติดเชื้อ             
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) พร้อมกําหนดมาตรการปูองกันในหมู่บ้านบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก หมู่ที่ 15 โดย            
ผู้นําหมู่บ้าน, Mr.AD 2 และชาวบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก 
 - ชาวบ้านรับทราบความคืบหน้าโครงการปลูกอะโวคาโด อยู่ในขั้นตอนอนุมัติงบประมาณ และดําเนินการจัดอบรม
พร้อมมอบกล้าพันธุ์ 
 - ขอความร่วมมือชาวบ้านร่วมกันปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) และตั้งด่านสกัดบุคคลภายใน 
– ภายนอก เข้าออกหมู่บ้าน 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - เมื่อได้รับการอนุมัติงบประมาณแล้วประสานสมาชิกกลุ่มและเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาเป็นวิทยากรอบรมตาม
โครงการปลูกอะโวคาโด 
 - จัดอบรมและมอบกล้าพันธุ์ 
วันที่ 9 – 16 สิงหาคม 2564 
 - ลงพ้ืนที่ร่วมกับชาวบ้านซ่อมแซมท่อประปาภูเขาที่ใช้ภายในหมู่บ้านหนองไผ่  - ห้วยนกกก หมู่ที่ 15 หลังจาก     
ถูกน้ําปุาพัดพังเสียหาย โดย ผู้นําชุมชน, Mr.AD 2 และชาวบ้านในพื้นที่ 100 คน 
 - ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันซ่อมแซมท่อประปาภูเขา และประสานหน่วยงาน อบต.ลงพื้นที่สํารวจความเสียหาย 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - วางแผนการบริหารจัดการน้ําภายในหมู่บ้านและแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลประปาภูเขา 
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วันที่ 17 - 23 สิงหาคม 2564 
 - วางแผนแนวทางการดําเนินการจัดอบรมให้ความรู้ตามโครงการท้อผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านขอบด้ง-นอแล หมู่ 14, 
บ้านหนองไผ่ - ห้วยนกกก หมู่ 15 โดย เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ, ผู้นําชุมชน, Mr.AD 1 2 และสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านนอแล 
 - กําหนดแผนการจัดอบรม โดยแบ่ง ออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มย้อมสี 2.กลุ่มทอผ้า 3.กลุ่มออกแบบ และกําหนดวัน
ฝึกอบรมติดต่อและประสานวิทยากรในการฝึกอบรม 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - จัดส่งแผนและกําหนดการฝึกอบรมให้มูลนิธิปิดทองฯ 
 - แจ้งสมาชิกกลุ่มทอผ้าให้ทราบขั้นตอนการจัดอบรม ประสานผู้นําและสมาชิกกลุ่มเข้าร่วมอบรมตามกําหนดการ 
วันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2564 
 - กิจกรรมส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ณ ศาลาวัด บ้านนอแล หมู่ 14 โดยนายก อบต.
ม่อนปิ่น, ปลัดอําเภอ,เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ, ผู้นําชุมชน, Mr.AD 1 2, สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านนอแล 
 - ส่งมอบอุปกรณ์แนะนําวิธีการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นแก่สมาชิกกลุ่มทอผ้า ชี้แจงผู้นําหมู่บ้านและสมาชิกกลุ่มทอผ้าใน
การดูแลวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ และแจ้งการจัดฝึกอบรมให้สมาชิกกลุ่มรับทราบ 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ประสานวิทยากรมาอบรมให้ความรู้ตามแผนที่กําหนด 
 - ประสานเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาเป็นพ่ีเลี้ยงในกลุ่มสมาชิก 

4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
    รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อําเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เปูาหมาย 
บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ตําบลเมืองนะ  2,024 คน   606  ครัวเรือน 
บ้านอรุโณทัย     หมู่ที่ 10  ตําบลเมืองนะ  9,979 คน 1,900 ครัวเรือน 
บ้านห้วยลึก       หมู่ที่ 7    ตําบลปิงโค้ง  1,722 คน   290  ครัวเรือน 
ต าบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก 
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อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร  
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ 
 อยู่ระหว่างดําเนินการจัดการอบรมให้ความรู้ด้านปศุสัตว์ กลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงสุกร (หมูดํา) และกลุ่มสมาชิกผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง 
ปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน 
 -   บริเวณท่ีเลี้ยงไก่มีเชื้อโรค จึงทําให้ไก่ตาย จึงแก้ปัญหาโดยการให้ผู้เลี้ยงย้ายสถานที่เลี้ยง 

ต าบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผล เพ่ือต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
    โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
    บ้านอรุโณทัย : โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัยอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติ
โครงการจากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน 
     บ้านเมืองนะ : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อทําโครงการเสนอของบประมาณ โครงการสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้  
บ้านเมืองนะ (ต าบลเมืองนะ) 
    - โครงการแข่งกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดบ้านเมืองนะ  อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติโครงการ                
จากสํานักงาน ป.ป.ส. 
บ้านเมืองนะ และบ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ) 
 โครงการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมปฏิบัติภารกิจจริงจํานวน 10 วัน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในหมู่บ้านอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติโครงการจากสํานักงาน ป.ป.ส. 
บ้านเมืองนะ (ต าบลเมืองนะ) 
 กิจกรรมที่ดําเนินการ 
    - ประสานงานทีมงานสถาบันปิดทองหลังพระฯ เพ่ือจัดทําโครงการส่งเสริมการปลูกอะโวกาโด 
    - ช่วยหมู่บ้านเก็บข้อมูล จปฐ 

บ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ) 
 กิจกรรมที่ดําเนินการ 
    - ช่วยรับลงทะเบียนเกษตรกรที่ปลูกข้าว และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
อุปสรรคปัญหาในการด าเนินงาน บ้านเมืองนะ และบ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ)  
  - การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพ้ืนที่ ทําให้การทํางานเกิดความล่าช้า 
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  - 4.4.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ต าบลหนองบัว) 
    - การสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมของหมู่บ้าน/ตําบล เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตําบลนําร่อง 33 ตําบล     
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
 

 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว              
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ/ตําบล วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนที่ ๒ ประชาคมแจ้งเรื่องสํารวจข้อมูล วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนที่ ๓ อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนที่ ๔ ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ – ๒๐ ส.ค. ๖๓ 
ขั้นตอนที่ ๕ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ ถึง มกราคม ๒๕๖๔ 
ขั้นตอนที่ ๖ คืนข้อมูลให้อําเภอ ๑๖ ก.พ. 64 คืนให้ชุมชน 17 ก.พ. 64 
ขั้นตอนที่ 7  ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน มีนาคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป 

บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ อยู่ในขั้นตอนที่ ๘ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 - ดําเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล 
 - เริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน  และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
กิจกรรมการด าเนินงาน  บ้านใหม่หนองบัว  หมู่ที่ ๑๐ต าบลหนองบัว ห้วงเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
 - วันที่ ๑7 สิงหาคม  ๒๕๖๔ เวลา 13.0๐ น. นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล  นอ.ไชยปราการ มอบหมายให้             
น.ส.กิ่งกาญ เครือรอด ปลัดหัวหน้าฝุายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ 22 ติดตามการขับเคลื่อน
การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พ้ืนที่บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ       
Quick Win2 ด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยมี Mr.AD1 Mr.AD2  ผู้ใหญ่บ้านและสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล      
และผลผลิตทางการเกษตรบ้านใหม่หนองบัว เข้าร่วมประชุม ณ ที่ทําการหมู่บ้านใหม่หนองบัว ม.10  ต.หนองบัว            
โดย Mr.AD1 ได้นํารายละเอียดโครงการและตัวอย่างโครงการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาสอบถามเพ่ิมเติมเกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์ท่ีต้องใช้ในโครงการ ที่ประชุมได้เสนอเพ่ิมเติมหลายรายการ และให้เพิ่มเรื่องการฝึกอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกลุ่ม  
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เนื่องจากสมาชิกในกลุ่มขาดความรู้ในเรื่องของการแปรรูปผลไม้ ซึ่งทาง AD1 จะนําไปปรับให้สอดคล้อง และเพ่ิมเติม
รายละเอียดในโครงการต่อไป พร้อมทั้งให้สืบหาราคาวัสดุอุปกรณ์ตามโครงการให้เป็นปัจจุบัน 
 - ในห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว ม.๑๐ พร้อมด้วย อสม. ตั้งจุดตรวจ
เฝูาระวังคนเข้าออกพ้ืนที่จํานวน 3 จุด (หน้าหมู่บ้าน ท้ายหมู่บ้าน และเขตติดต่อบ้านต้นโชค) พร้อมทั้งจดหมายเลขทะเบียนรถ 
จํานวนคนที่เข้าออกหมู่บ้าน และรับรายงานตัวคนที่เข้ามาในพ้ืนที่ จากพ้ืนที่ต่างจังหวัด ผ่านศูนย์แรกรับของหมู่บ้าน          
และนํารายชื่อพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่เดินทางเข้าหมู่บ้านให้ ศปก.ควบคุมโรคตําบล  และ รพ.สต. ในพ้ืนที่ทราบ      
เป็นประจําทุกวัน 

4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 

 ๑. วันที่ ๒๐ สิงหาคม 256๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง และชุมชนบ้านหลักแต่ง 
หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD 1 นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ 
Mr.AD 2 ฝุายเลขาคณะทํางานร้อยใจรักษ์ตําบลเปียงหลวง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสํานักงาน ปปส.ภาค5 ร่วมกันพิจารณา
แก้ไขโครงการขอรับเงินสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส. ภาค ๕ เชียงใหม่ ซึ่งเสนอโครงการ จํานวน ๓ โครงการ คือ          
๑. โครงการอบรมกีฬาเยาวชนฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเวียงแหง          
จังหวัดเชียงใหม่ ๒. โครงการฝึกอาชีพการทําขนมเพ่ือการพัฒนาทางเลือกสู่สังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติดพ้ืนที่ชุมชน
ห้วยไคร้ใหม่ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง ประจําปีงบประมาณ 2564 ๓. โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่าน       
การบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด พ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. วันที่ ๒๘ กรกฎาคม 256๔ ณ วัดฟูาเวียงอินทร์ หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้จัดกิจกรรม โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน (อพ.สธ.) “กิจกรรมร้อยใจรักษ์ รักษ์ปุา” 
 3. วันที่ ๗ สิงหาคม 256๔ ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดการประชุมหารือแนวทางในเรื่องมาตรการและแนวทางการดําเนินการเพ่ือการเฝูาระวัง ปูองกัน และควบคุม
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ของชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ได้หารือการจัดเตรียมสถานที่เพ่ือใช้ในการกักตัว สําหรับ        
ผู้เดินทางมาจากภายนอกพ้ืนที่ โดยเฉพาะผู้มาจากพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุมเข้มข้น หรือพ้ืนที่อ่ืนๆ ที่สุ่มเสี่ยงต่อการ
แพร่ระบาดของโรค 
 4. วันที่ ๘ สิงหาคม 256๔ ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมกับผู้นําชุมชน ประชาชนในชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ ร่วมกันปรับปรุงสถานที่อาคารศาลาอเนกประสงค์ชุมชน
บ้านห้วยไคร้ เพ่ือใช้สําหรับเป็นสถานที่กักโดยการให้ทุกครัวเรือน ช่วยหานําไม้ไผ่มาครัวเรือนละ 1 ต้น มาช่วยกันทํารั้วไม้ไผ่
รอบศาลาเป็นกิจกรรมเสริมสร้างความสามัคคีในชุมชน อีกทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านแจ้งไปยังญาติพ่ีน้องที่อยู่ต่างจังหวัด 
หากเดินทางกลับมาจะต้องกักตัวในสถานที่ที่ชุมชนได้จัดเตรียมไว้ให้เป็นเวลา 14 วัน 
 5. วันที่ ๑๖ สิงหาคม 256๔ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง หมู่ที่ ๓ ตําบลเปียงหลวง  
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ องค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวงร่วมกับสภาองค์กรชุมชนตําบลเปียงหลวงและ        
ภาคประชาสังคมโดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ ได้ร่วมกันยกร่างโครงการบ้านมั่นคงชนบท ตําบลเปียงหลวง 
เพ่ือเสนอต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จากแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาปุาไม้ – ที่ดินไปสู่        
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในพื้นท่ีตําบลเปียงหลวงร่วมกัน 
 
 
 
 
 
 



- 20 - 

ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

ประธาน   เรื่องการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ให้อําเภอ 5 ชายแดน ประสานงาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สํานักงาน ปปส.ภาค 5 ในเรื่องการขอสนับสนุนงบประมาณ และให้เจ้าหน้าที่ ศป.ปส.อ. 
ที่เก่ียวข้องกับโครงการ เร่งรัดดําเนินการให้อยู่ในกรอบระยะเวลาที่กําหนด เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จตามเปูาหมายต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องเพื่อพิจารณา  

 การจัดท าข้อมูลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบท่ี 2 ปี 2564 (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
 ศอ.ปส.จ.ชม. ได้แจ้งให้ ศป.ปส.อ. และ ศป.ปส.เทศบาล ให้ดําเนินการประเมินสถานการณ์และจําแนกสถานะ
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชมุชน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) และครั้งที่ 2 
รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2564)  และให้บันทึกผลการประเมินผ่านระบบรายงานของสํานักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (NISPA) ในแต่ละรอบให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน  ทั้งนี้ ให้มีการ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
เห็นชอบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบ  
  ศอ.ปส.จ.ชม. ได้ประมวลผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 2 ปี 2564 เรียบร้อย 
สรุปผลได้ดังนี้   
 1. จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 2. ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ลงข้อมูลแล้วจํานวนทั้งสิ้น 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็น 
 2.1 หมู่บ้านไม่มีปัญหา จํานวน 1,949 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 2.2 หมู่บ้านมีปัญหาน้อย จํานวน 215 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 2.3 หมู่บ้านมีปัญหาปานกลาง จํานวน 12 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 2.4 หมู่บ้านมีปัญหารุนแรง จํานวน 21 หมู่บ้าน/ชุมชน  
 2.5 มีผู้ค้า จํานวน 23 ราย 
 2.6 มีผู้เสพ จํานวน 276 ราย 
 2.7 มีผู้เสพและผู้ค้า จํานวน 14 ราย 

สรุปผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบ 2/2564 จังหวัดเชียงใหม่ 
ข้อมูล 25 สิงหาคม 2564 

ล าดับ 
อ าเภอ 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

สถานะหมู่บ้าน/ชมุชน รอบ 2/64 
จ านวน     
ผู้เสพ 

ที ่ ทั้งหมด ก ข ค ง ผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ค้า 
1 เมอืงเชียงใหม ่ 68 63 4 0 1 1 7 0 
2 จอมทอง 103 98 3 0 2 2 6 0 
3 แม่แจ่ม 104 72 26 0 6 0 28 6 
4 เชียงดาว 83 74 9 0 0 0 10 0 
5 ดอยสะเก็ด 112 110 1 0 1 0 3 1 
6 แม่แตง 104 88 15 0 1 1 17 0 
7 แม่ริม 92 77 11 0 4 4 22 1 
8 สะเมิง 44 37 7 0 0 0 10 0 
9 ฝาง 119 99 20 0 0 0 32 0 
10 แม่อาย 93 79 14 0 0 0 14 0 
11 พร้าว 109 107 2 0 0 0 2 0 
12 สันป่าตอง 120 108 12 0 0 0 13 0 
13 สันก าแพง 90 77 9 0 4 5 19 0 
14 สันทราย 114 114 0 0 0 0 0 0 
15 หางดง 109 91 13 0 5 2 22 3 
16 ฮอด 61 52 7 2 0 2 7 0 
17 ดอยเต่า 43 37 6 0 0 0 11 0 
18 อมก๋อย 95 86 3 5 1 5 9 2 
19 สารภ ี 106 106 0 0 0 0 0 0 
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ล าดับ 
อ าเภอ 

หมู่บ้าน/
ชุมชน 

สถานะหมู่บ้าน/ชมุชน รอบ 2/64 
จ านวน     
ผู้เสพ 

ที ่ ทั้งหมด ก ข ค ง ผู้ค้า ผู้เสพ และผู้ค้า 
20 เวียงแหง 23 19 4 0 0 0 10 0 
21 ไชยปราการ 44 40 3 1 0 1 4 0 
22 แม่วาง 58 51 7 0 0 0 7 0 
23 แม่ออน 49 43 6 0 0 0 7 0 
24 ดอยหล่อ 54 52 2 0 0 0 2 0 
25 กัลยานิวัฒนา 22 22 0 0 0 0 0 0 
26 ทม.แม่โจ ้ 19 19 0 0 0 0 0 0 
27 ทม.ต้นเปา 10 6 3 0 1 0 14 1 
28 ทม.เมืองแกนพัฒนา 27 27 0 0 0 0 0 0 
29 ทม.แม่เหียะ 25 25 0 0 0 0 0 0 
30 ทน.นครเชียงใหม ่ 97 97 0 0 0 0 0 0 

รวม    2,197   1,949   215    12     21  23 276 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   3. ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพปัญหายาเสพติด จากการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน รอบ 2/63  และรอบ 2/64  
(เอกสารแนบท้าย) 
   3.1 หมู่บ้านไม่มีปัญหา ลดลง จํานวน 67 หมู่บ้าน/ชุมชน 
   3.2 หมู่บ้านมีปัญหาน้อย เพ่ิมข้ึน จํานวน 54 หมู่บ้าน/ชุมชน 
   3.3 หมู่บ้านมีปัญหาปานกลาง เพ่ิมข้ึน จํานวน 4 หมู่บ้าน/ชุมชน 
   3.4 หมู่บ้านมีปัญหารุนแรง เพิ่มข้ึน จํานวน 9 หมู่บ้าน/ชุมชน  
   3.5 ผู้ค้า เพิ่มข้ึน จํานวน 2 ราย 
   3.6 ผู้เสพ เพิ่มข้ึน จํานวน 58 ราย 
   3.7 ผู้เสพและผู้ค้า เพ่ิมข้ึน จํานวน 11 ราย 
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ข้อพิจารณา   
  เพ่ือให้คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ให้ความเห็นชอบผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติด รอบที่ 2 ปี 2564 ดังกล่าว เพ่ือรวบรวมเสนอกระทรวงมหาดไทย และสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม    เห็นชอบและให้ดําเนินการตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ   

ผู้แทน ส านักงาน ปปส.ภาค 5 แจ้งผลการอนุมัติงบประมาณเงินอุดหนุนพ้ืนที่พิเศษใน 5 อําเภอชายแดน ประกอบด้วย 
อําเภอเวียงแหง อําเภอฝาง อําเภอเชียงดาว และอําเภอไชยปราการ ซึ่งได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน
กิจกรรม  เพ่ือการพัฒนาทางเลือกไม่ว่าจะเป็น การฝึกอบชม ชรบ. การฝึกอาชีพ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน        
ในด้านกีฬา และดนตรี ซึ่งทาง สํานักงาน ปปส.ภาค 5 ได้ประชุมคณะอนุกรรมการฯ เพ่ือพิจารณา ซึ่งทุกโครงการนั้น        
ผ่านการพิจารณา จึงขอให้ อําเภอพ้ืนที่เปูาหมาย และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประสานกับเจ้าหน้าที่ สํานักงาน ปปส.ภาค 5 
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรม ดังกล่าวต่อไป และสํานักงาน ปปส.ภาค 5 ยังได้สนับสนุนในส่วนของอําเภอกัลยาณิวัฒนา 
และอําเภออมก๋อย เพ่ือช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด ทั้งนี้ สํานักงาน ปปส.ภาค 5 ได้สนับสนุนงบประมาณ ทั้งหมด
จํานวน 38 โครงการ รวมงบประมาณทั้งสิ้น เป็นจํานวน 3,300,000 บาท  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 7    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    1. ด้านงบประมาณ ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ            
ในด้านต่างๆ ซึ่งตอนนี้ใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ             
หากไม่สามารถดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณได้ทัน ให้ส่งคืนงบประมาณเพ่ือจะได้นําไปใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ ต่อไป 
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    2. ขอให้ทุกส่วนราชการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามเปูาหมาย 
และตัวชี้วัด ทั้งด้านแผนงานการปูองกัน การปราบปราม การบําบัดรักษา และการบริหารจัดการ โดยบูรณาการการทํางาน
ทั้งส่วนราชการ ระดับจังหวัด/อําเภอ รวมทั้ง การใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 16.30 น. 

  
 

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


