
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 7/2564 
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564  เวลา 09.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          ประธาน 

2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการฯ 
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสุภาภรณ์ อินทมา   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
6. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
7. นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
8. นายศิริพงษ์ น าภา   ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่          กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
9. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

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

เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
   นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2564  เม่ือวันที่ 30 มิถุนายน 2564 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
72 หน่วยงาน  (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)  
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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 – 26 ก.ค.64 

 
สถิติการตรวจยึด “ไอซ์” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 26 ก.ค.64 
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สถิติการตรวจยึด “เฮโรอีน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 26 ก.ค.64 

 

ปริมาณของกลางยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ห้วงเดือน 1 ต.ค.63 – 26 ก.ค.64 
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การสกัดกั้นยาเสพติดในประเทศไทย ห้วงเดือนกรกฎาคม 2564 
 วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
ในพิธีเปิดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง เพ่ือยกระดับการสกัดกั้น     
ยาเสพติดภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองค า 1511 โดยมี นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด (เลขาธิการ ป.ป.ส.) นางสาวณัฐธ์ภัสส์ ยงใจยุทธ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม           
นายธนวัชร นิติกาญจนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม คณะผู้บริหาร ป.ป.ส. เจ้าหน้าที่ อาวุโสจากหน่วยงาน
ปราบปรามยาเสพติดประเทศกัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และผู้แทนจากส านักงาน ว่าด้วยยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) เข้าร่วมวัตถุประสงค์        
เพ่ือยกระดับการป้องกันไม่ให้มีการน าสารตั้ งต้นและเคมีภัณฑ์เข้าสู่พ้ืนที่ผลิตยาเสพติดสามเหลี่ยมทองค า และยกระดับ             
การสกัดก้ันยาเสพติดไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบล าเลียงออกสู่อนุภูมิภาคและภูมิภาคอ่ืนๆ ณ ส านักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) 
 วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ณ กรมศุลกากร มีการแถลงข่าวการจับกุมยาเสพติดประเภทเฮโรอีนซุกซ่อนในถังสี
อะคริลิก เตรียมส่งประเทศออสเตรเลีย ที่ท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีนายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง 
นายพชร อนันตศิลป์อธิบดีกรมศุลกากร ว่าที่ ร.ต.ธนกฤต จิตอารีย์รัตน์ เลขานุการ รมว.ยุติธรรม นายวิชัย ไชยมงลคล 
เลขาธิการ ป.ป.ส. และพล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบช.ปส. ร่วมแถลงข่าว โดยเมื่อวันที่ 5 ก.ค. 64 ส านักงานศุลกากร     
ท่าเรือเแหลมฉบัง พบสินค้าที่มีความน่าสงสัย เตรียมส่งออกไปยังออสเตรเลีย เป็นสีอะคริลิกบรรจุถังพลาสติกสีฟ้า 135 ถัง 
และสีอะคริลิกบรรจุถังสีม่วง 135 ถัง เมื่อเปิดตรวจสอบพบว่ามีกล่องพลาสติกสีในห่อด้วยเทปพลาสติกสีน้ าตาลน้ าหนัก
ประมาณ 2.4 กิโลกรัม/ห่อ ตรวจสอบเบื้อต้นด้วยเทสคิท บ่งบอกเป็นเฮโรอีน 134 หีบห่อ น้ าหนัก 314.63 กิโลกรัม 
มูลค่าประมาณ 943.89 ล้านบาท ซึ่งจะน าหลักฐานและผู้ต้องหาไปด าเนินคดีต่อไป ทั้งนี้กรมศุลกากรได้ร่ วมมือกับ       
หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเทศต่างๆ ด าเนินการสกัดกั้นการส่งออกยาเสพติดไปต่างประเทศอย่างเข้มงวด 

 วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เจ้าหน้าที่หน่วยปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าเรือสากลของอาเซียน หรือ Seaport 
Interdiction Task Force (SITF) ประกอบด้วย ป.ป.ส. บช.ปส ศุลกากร ศูนย์รักษาความปลอดภัย (ศรภ.) ร่วมกันจับกุม 
นายกรวิก จิณะบุตร อายุ 27 ปี พร้อมยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) น้ าหนัก 10 กก. ซุกซ่อนอยู่ในที่นอน ณ บริษัท
ขนส่งเอกชนแห่งหนึ่ง ย่านนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กทม. ขณะเตรียมจัดส่งออกไปฮ่องกงทางเรือ ต่อมาเวลาประมาณ 13.30 น.
วันเดียวกัน ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพ่ิมอีก 2 ราย ได้แก่ น.ส. ณัชรี เพ็งหล่ า อายุ 28 ปี และ นายคริสเตียน ชิบูไอกี        
เอ็มมานูเอล (MR.Christian Chibuike Emmauel) อายุ 31 ปี สัญชาติไนจีเรีย ณ บ้านเช่าหลังหนึ่ง ต.บางนางร้า อ.บางปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นจุดแพ็คยาเสพติด พบที่นอนลักษณะเดียวกันที่ซุกซ่อนยาเสพติด และอุปกรณ์ที่ใช้ในการแพ็ค 
จากการสอบปากค าผู้ต้องหาไนจีเรีย เบื้องต้นทราบว่ายาเสพติดถูกส่งมาจาก สปป.ลาว 

 วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 หน่วยสกัดก้ันยาเสพติดท่าอากาศยาน หรือ Airport Interdictoin Task Force (AITF) 
ประกอบด้วย ส านักงาน ป.ป.ส. ศุลกากร บช.ปส. และ ศรภ. ตรวจยึด ไอซ์ 1 ,034 กรัม ซุกซ่อนในกระติกเก็บความเย็น
ขนาดเล็ก 3 ใบ ณ ศูนย์ไปรษณีย์ขาออก สุวรรณภูมิ ส่งมาจากจังหวัดเชียงราย เตรียมส่งออกไปปลายทางประเทศอิสราเอล 
ผลการตรวจสอบ พบยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ไอซ์ (เมทแอมฟาตามีน) น้ าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1 ,034 กรัม     
ซุกซ่อนอยู่ภายในผนังกระติกน้ าแข็งขนาดเล็ก เก็บความเย็น จ านวน 3 กล่อง กล่องที่ 1 น้ าหนัก 342 กรัม กล่องที่ 2 
น้ าหนัก 350 กรัม กล่องที่ 3 น้ าหนัก 342 กรัม จึงร่วมกันท าการตรวจยึด และรวบรวมพยานหลักฐาน และจะน า        
ของกลางส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส. เพื่อด าเนินคดีตามกฎหมาย และสืบสวนขยายผลผู้ส่งยาเสพติดต่อไป 

 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 หน่วยสกัดก้ันยาเสพติดท่าอากาศยาน หรือ Airport Interdictoin Task Force (AITF) 
ประกอบด้วย ส านักงาน ป.ป.ส. ศุลกากร บช.ปส. และ ศรภ. ตรวจยึดยาบ้า จ านวน 6 ,040 เม็ด ซุกซ่อนหมวกกันแดด 
แบบคลุมหน้า อยู่ในกล่องพัสดุไปรษณีย์ จ านวน 2 กล่อง ระบุชื่อผู้ส่งเดียวกัน ส่งมาจากต้นทาง สปป.ลาว จะส่งไปปลายทาง 
ประเทศอิสราเอล ระบุชื่อผู้รับเป็นชาวไทย ณ ศูนย์ไปรษณีย์ขาออก สุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ 
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ประธาน   ในส่วนของการสกัดกั้นการล าเลียงยาเสพติดในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส านักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ได้ด าเนินการร่วมกับหน่วยทหาร ต ารวจ และพลเรือน เข้าไปตรวจสอบ/ตรวจค้น ในสถาน
ประกอบการโลจิสติกส์ ซึ่งการด าเนินการนี้สามารถช่วยในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระท าความผิดเกี่ยวกับ      
ยาเสพติดได้ ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ  ท าการเฝ้าระวังและออกตรวจสถาน
ประกอบการโลจิสติกส์เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องในทุกเดือน และรายงานให้ทางจังหวัดทราบด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม 2564 
- พ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย 55 จังหวัด จ านวน 230 ใบอนุญาต 
- พ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา จ.เชียงใหม่ จ านวน 8 ใบอนุญาต (ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 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 
 
- พ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกเฮมพ์ (กัญชง) ปี 2564 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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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 

 
 
- 
 

32 
- 
 

48 

 
 

610 
 

269 
56 

 
437 

 
 
100 

 
50.85 
71.78 
 
75.74 

 

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

 
222 
281 
103 

 
- 
- 
- 

 
222 
281 
103 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียน
ที่2/2563 

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

 
247 
18 
12 

 
23 
- 
- 

 
202 

4 
6 

 
81.78 
22.22 

50 

 

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - 1 100  

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

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

 
 

225 แห่ง 
1,350 คน 
1,020 

 
 
- 
- 
- 

 
 

418 
1,484 
1,014 

 
 

100 
100 
100 

 

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

 
 

298 
27 
12 

 
 

21 
3 
8 

 
 

288 
28 
12 

 
 

96.64 
100 
100 

 
 
 
 
 

นักเรียนที่สอน  
6,567 คน 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ผู้แทน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  แจ้งผลการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในภาพรวมของ
จังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้ 
- เลื่อนกิจกรรมจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ระดับประเทศ ออกไปก่อน 
- เลื่อนวันจัดประกวดจังหวัด อ าเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศออกไปเป็นปีงบประมาณ 2565 
- การด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
- ประชุมชี้แจงโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  (TO BE NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 

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

 
27 

589 

 
- 
- 

 
27 
589 

 
100 
100 

 

          (3) ขั้นตอนการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเพ่ือ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/
ชุมชน 

 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 1,742 ม./ช. คิดเป็น 79.29% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 1,485 ม./ช. คิดเป็น 67.59% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 1,104 ม./ช. คิดเป็น 50.25% 

          (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง) 

 
- 

 
70 

 
1,172 

 
- 

 

               (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 106 1,061 -  
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 

  

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 26 กรกฎาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบา้ 
(เมด็) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝ่ินดิบ 
(กรัม) 

กญัชาสด 
(กรัม) 

กญัชาแหง้ 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กรัม) 

 4,947,771   3,600   200   8,111.45  895.03 - 10,473.15 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติดห้วง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 26 กรกฎาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบา้ 
(เมด็) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝ่ินดิบ 
(กรัม) 

กญัชาสด 
(กรัม) 

กญัชาแหง้ 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กรัม) 

 8,968,601   79,400.35 126,135.2  49,910.32   10,329.2 86.99  41,552.29 

 

 

 

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 

811 810 848 823 37 13 5% 206  204 224 206 18 2 9% 

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 

8,997  9,087  9,167  8,869  170  -218  1.89  2,101  2,204  2,295  2,044  194  -160  9.23 
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 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือน กรกฎาคม 2564 
  

ล าดับ สภ. วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. แม่อาย 3 ก.ค.64 1 ราย ฝิ่น 16 กิโลกรัม - - อยู่ระหว่างขยายผล 

2. แม่อาย 3 ก.ค.64 1 ราย เฮโรอีน 3.6 กิโลกรัม - - อยู่ระหว่างขยายผล 

3. แม่อาย 7 ก.ค.64 ไม่พบตัว ยาบ้า 100,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

4. แม่โจ้ 13 ก.ค.64 1 ราย ยาบ้า 54,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

5. แม่อาย 15 ก.ค.64 1 ราย ไอช์ 10 กิโลกรัม - - อยู่ระหว่างขยายผล 

6. ฝาง 16 ก.ค.64 ไม่พบตัว ยาบ้า 200,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

7. ฝาง 16 ก.ค.64 ไม่พบตัว ยาบ้า 3,730,000 เม็ด  - - อยู่ระหว่างขยายผล 

8. ฝาง 18 ก.ค.64 ไม่พบตัว ยาบ้า 650,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

9. แม่อาย 25 ก.ค.65 ไม่พบตัว ฝิ่น 120 กิโลกรัม - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม 4 ราย 

 1. ยาบ้า 4,284,000 เม็ด 
 2. ฝิ่น 136 กิโลกรัม 
 3. ไอช์ 10 กิโลกริม 
 4. เฮโรอีน 3.6 กิโลกรัม 

   

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ 1 ต.ค. 63 – 27 ก.ค. 64 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 27 กรกฎาคม 2564 

 

จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดทีไ่ด้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 27 กรกฎาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ก.ค. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ  4,951 761 3,510 70.89 

  - สถานบ าบัด 4,751 761 3,418 71.94 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 200 0 92 46 

2. บังคับบ าบัด  3,715 511 2,967 79.87 

  - ไม่ควบคุมตัว 2,555 444 2,455 96.09 

  - ควบคุมตัว 1,160 67 512 44.14 

3. ต้องโทษ 930 7 213 22.90 

  - กรมราชทัณฑ์ 800 0 150 18.75 

  - กรมพินิจฯ 130 7 63 48.46 

รวม 9,596 1,279 6,690 69.72 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ก.ค. สะสม ร้อยละ 

รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 10,281 2,170 9,902 96.31 

แผนงาน 
จ านวนผู้ผ่าน 

การบ าบัดฟื้นฟู 
จ านวนผู้ที่ได้รับ

การติดตาม 
ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 995 717 72.1 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 92 88 95.65 

3. บังคับบ าบัด  609 398 55.5 

4. ต้องโทษ 198 191 75.4 

รวม 1,894 1,394 73.60 
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ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 2563 – 27 กรกฎาคม 2564) 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประวัติกลุ่มอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 27 กรกฎาคม 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 27 กรกฎาคม 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

แผนงาน 
ผู้ป่วยยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด 

บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

สมัครใจ 1,186 962 901 75.97 

บังคับบ าบัด 3,389 2,464 1,117 32.96 

ต้องโทษ 583 542 160 27.44 

รวม 5,158 3,968 2,178 42.23 
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ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   

ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 

ประธาน   จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การด าเนินการ         
ที่ก าหนดไว้ไม่สามารถด าเนินการได้เป็นไปตามเป้าหมาย เพราะมีการจ ากัดการรวมกลุ่มเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด ของ     
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมทั้งมาตรการการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ของสถานศึกษาต่างๆ ในทุกระดับ ส่งผลให้
การปฏิบัติงานในเชิงป้องกันในส่วนของสถานศึกษามีผลการด าเนินงานเป็นไปอย่างล่าช้า 

   ให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปแล้วและไม่สามารถด าเนินการได้ ขอให้
แจ้งกลับมายังศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือที่จะได้ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป ส าหรับหน่วยงานใดที่ได้ด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วขอให้ด าเนินการเบิกจ่ายด้วยความรอบคอบ ถูกต้อง 
และเป็นไปตามเป้าหมาย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเป้าหมาย  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) 
- ขัน้ตอนที่  1 แต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล (30 ก.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)   
- ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63) 

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 

 
10 

 
83.33 

 

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

 
11,306,725 
3,754,000 
2,711,100 
250,725 

4,591,000 

 
1,311,250 
588,710 
439,945 

7,595 
275,000 

 
8,221,556.33 
3,268,600 
2,073,155 

193,801.33 
2,686,000 

 
72.71 
87.07 
76.47 
77.30 
58.51 
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- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2564 Mr.AD2 ได้เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางการเก็บค่าน้ าใช้อุปโภคในหมู่บ้าน
ประจ าปี 2564 โดยมีผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และผู้น าชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้              
ณ วัดภาวนานิมิต บ้านร่มไทย ม.14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
 กลุ่มหนุ่มสาวบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 โดยการน าของผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ประธานกลุ่มหนุ่มสาว     
และ Mr.AD2 ได้จัดท าโครงการอบรมกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดหมู่บ้านร่มไทยขึ้น ซึ่งปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขอ
งบประมาณสนับสนุนจากส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 
 โครงการอบรมกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติด บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน 

ขั้นตอนต่อไป   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
 ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่  12  ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย   
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33 ต าบล 
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขัน้ตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
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กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2564 นางสาวกิตติอัจฉรา อะทะไชย ปลัดอ าเภอฝ่ายปกครอง ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน 
คณะกรรมการหมู่บ้าน และ Mr.AD2 ลงพืน้ที่บ้านจะนะ หมู่ 12 ต.แม่อาย เก็บข้อมูลและรายระเอียดผู้ที่ขอรับทุน ประกอบ
อาชีพ เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดต่อไป 
ขั้นตอนต่อไป   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิต ิ

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่ จะพัฒนา       
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) เช่นกัน มีดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62) 
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓) 
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63) 
ขั้นตอนที่ 7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 (ตั้งแต่ เม.ย. 63 เป็นต้นไป) 
 เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอ าเภอแม่อาย พร้อมด้วย นางสาวกิตติอัจฉรา  
อะทะไชย  ปลัดอ าเภอฝ่ายปกครอง (Mr.AD1)  ก านันต าบลสันต้นหมื้อ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน อบต.สันต้นหมื้อ 
และเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้ลงพ้ืนที่รับมอบวัสดุ อุปกรณ์ ตามโครงการท าระบบ
ท่อประปาส่งน้ าในหมู่บ้านบ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ ตามที่ได้สนับสนุนงบประมาณโครงการท าระบบท่อประปา
ส่งน้ าในหมู่บ้าน 
ขั้นตอนต่อไป  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
วันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2564 
 - ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการหมู่บ้านขยายผลร้อยใจรักษ์ ณ ห้องประชุมเทศบาลปิงโค้ง      
อ าเภอเชียงดาว โดย ผู้น าชุมชน, Mr.AD1 2, ปลัดอ าเภอ, เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 
 - เตรียมแผนการด าเนินงานในหมู่บ้านขยายผลร้อยใจรักษ์ให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในปี 2565 
 - เขียนโครงการขอรับเงินจัดอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีด้านการส่งเสริมการออกก าลังกายต้านยาเสพติด 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ลงพื้นที่ติดตามผลการด าเนินงานโครงการต่างๆ ในพ้ืนที่ขยายผลร้อยใจรักษ์ 
 - ส่งโครงการอบรมเด็กและเยาวชนต้านยาเสพติด ตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด 
วันที่ 1 – 8 กรกฎาคม 2564 
 - ลงพ้ืนที่ประชุมประชาคมลงมติขอใช้อาคารปฏิบัติธรรมเพ่ือใช้เป็นอาคารชั่วคราวของศูนย์หัตกรรมทอผ้าย้อม     
สีธรรมชาติ บ้านนอแล หมู่ที่ 14 โดย เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น, ผู้น าหมู่บ้าน , Mr.AD2, Mr.AD3 และชาวบ้านบ้านนอแล 
 - ที่ประชุมมีมิติเห็นชอบให้ใช้อาคารปฏิบัติธรรมของวัดนอแลเป็นอาคารชั่วคราวในการจัดตั้งศูนย์หัตกรรมทอผ้า 
ระหว่างรอการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์หัตกรรมแล้วเสร็จ 
 - ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและสิ่งของที่จ าเป็นให้ผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านเพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจ 
ให้กับคนในชุมชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 
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แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
   - ประสานผู้บริหาร อบต.ม่อนปิ่น พิจารณาอนุมัติงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร 
   - ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการหัตกรรมทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ 
วันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2564 
   - ลงพ้ืนที่รับสมัครสมาชิกต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินและชี้แจงการเข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่ นดิน           
บ้านหนองไผ่ - ห้วยนกกก หมู่ 15 โดย ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลที่ 3205 ,ทหารฐานปฏิบัติการแม่มาว, ผู้น าชุมชน, 
Mr.AD2, Mr.AD3  และประชาชนในพื้นท่ี 50 คน 
   - อบรมให้ความรู้สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
   - ชี้แจงแนวทางการจัดตั้งกองทุนแม่ของแผ่นดินภายในชุมชน 
   - จัดตั้งเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
   - จัดตั้งหมู่บ้านหนองไผ่ - ห้วยนกกก เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
วันที่ 17 – 23 กรกฎาคม 2564 
   - ลงพื้นที่ก่อสร้างซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านหนองไผ่ บ้านขอบด้ง-นอแล หมู่ 14 ,
บ้านหนองไผ่ - ห้วยนกกก หมู่ 15 โดย ผู้น าชุมชน, Mr.AD1, Mr.AD2 ,เจ้าหน้าที่ทหารชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลที่ 3205 
   - ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านหนองไผ่ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และยอมรับ
โครงการขยายผลร้อยใจรักษ์มากยิ่งข้ึน 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
   - ส ารวจผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ในหมู่บ้าน เพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือต่อไป 

4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
    รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อ าเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เป้าหมาย 
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 เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร  
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ 
 อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจรับสุกร - ไก่ และส่งมอบให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ 
 - ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   

ต าบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผล เพ่ือต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
    โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
    บ้านอรุโณทัย : โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัยอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติ
โครงการจากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน 
     บ้านเมืองนะ : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อท าโครงการเสนอของบประมาณ โครงการสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้  
บ้านเมืองนะ (ต าบลเมืองนะ) 
    - โครงการแข่งกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดบ้านเมืองนะ  อยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติโครงการ                
จากส านักงาน ป.ป.ส. 
บ้านเมืองนะ และบ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ) 
    - โครงการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมปฏิบัติภารกิจจริงจ านวน 10 วัน         
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านอยู่ระหว่างรอการพิจารณาอนุมัติโครงการจากส านักงาน ป.ป.ส. 
    - ไม่มีอุปสรรคปัญหาในการด าเนินงาน 

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

บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ อยู่ในขั้นตอนที่ ๘ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 - ด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล 
 - เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน  และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
เพ่ือติดตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ          
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๔)  Mr.AD 1  แจ้งก าหนดการประชุมติดตามการขับเคลื่อน ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) โครงการ       
Quick Win2 บ้านใหม่หนองบัว  ม. 10  ต.หนองบัว  อ.ไชยปราการ  วันพฤหัสบดี ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น. 
ณ อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว (โรงหนังเก่า) ม.๑๐  ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 
 - การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดช ายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) วันที่ 8 ก.ค. 2564 เวลา 18.30 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอ าเภอ
ไชยปราการ  มอบหมายให้  น.ส.กิ่งกาญ เครือรอด ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง เข้าร่วมประชุมติดตามการขับเคลื่อน
โครงการ Quick Win2 ด้านเศรษฐกิจ และสังคม ซึ่งได้คัดเลือกโครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล เป็นสินค้า OTOP         
ของหมู่บ้านใหม่หนองบัว ม. ๑๐ ต.หนองบัว ได้มีการชี้แจงหลักเกณฑ์และเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมกลุ่ม เพ่ือขับเคลื่อน
โครงการแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อยอด 
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 - การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  
นายอ าเภอไชยปราการ มอบหมายให้ น.ส.กิ่งกาญ เครือรอด ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. 
ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ 22 ติดตามการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว 
อ.ไชยปราการ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ Quick Win2 ด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยมี Mr.AD 1 Mr.AD 2 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
และสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล และผลผลิตทางการเกษตร บ้านใหม่หนองบัว เข้าร่วมประชุม ณ ที่ท าการหมู่บ้าน 
บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้ 
         1. คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม โดยมีการเลือก ประธาน รองประธาน เลขานุการ เหรัญญิก และท่ีปรึกษากลุ่ม  
         2. ตั้งกฎระเบียบของกลุ่มเพ่ือใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน และด าเนินโครงการดังกล่าวให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ของโครงการ Quick Win2 ด้านเศรษฐกิจ และสังคม 
กิจกรรม : วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กองก ากับการต ารวจตะเวนชายเดน ๓๓๔ (แม่อาย) Mr.AD 1 Mr.AD 2 ร่วมกับ
โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ และให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนด้านยาเสพติด
ให้โทษ ณ อาคารหอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว 
 วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔  ผอ.รพสต.บ้านใหม่หนองบัว ผญบ. ผช.ผญบ.  Mr.AD 2  อสม. ตรวจเยี่ยมผู้ที่ต้อง   
กักตัวที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง ที่บ้านพักสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านใหม่หนองบัว ม . ๑๐ ต.หนองบัว (สถานที่กักตัว) 
เพ่ือมอบอาหารข้าวของส่วนหนึ่งให้กับผู้กักตัว และให้ค าแนะน าในการปฏิบัติตัวในช่วงกักตัว ๑๔ วัน 
 วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผญบ.  ผช.ผญบ. บ้านใหม่หนองบัว ม.๑๐ พร้อมด้วย อสม. ได้ตั้งศูนย์แรกรับ ปชช. 
ตจว. จุดตรวจเฝ้าระวังหน้าหมู่บ้าน ท้ายหมู่บ้านเพ่ือจัดส่งรายชื่อพร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องของผู้ที่เดินทางเข้ าหมู่บ้านให้ 
ศปก.ควบคุมโรคต าบล และ รพ.สต. ในพื้นที่ทราบเป็นประจ าทุกวัน 
 วันที่ 19 กรกฎาคม ๒๕๖๔  เวลา ๐๙.๓๐ น. ได้มีการประชุมกลุ่มแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล บ้านใหม่หนองบัว     
ม. ๑๐ ต.หนองบัว การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (Quick Win2) ในพ้ืนที่บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว            
อ.ไชยปราการ เพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่ม และตั้งกฎระเบียบภายในกลุ่มกลุ่มแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล 

4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 

 ๑. วันที่ ๒๕ มิถุนายน 256๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลปิงโค้ง หมู่ที่ ๓ ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนติดตามผลการด าเนินงานคณะกรรมการประสานการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ประจ าปี ๒๕๖๔ ผู้อ านวยการ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ เป็นประธานการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนติดตาม
ผลการด าเนินงานคณะกรรมการประสานการพัฒนาตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) ประจ าปี ๒๕๖๔ ได้มีการบรรยายเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนา      
ของแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จภายใต้การขยายผล
ความส าเร็จโครงการร้อยใจรักษ์ 
 2. วันที่ ๗ กรกฎาคม 256๔ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ ม.5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประชุมครูและนักศึกษาที่ศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่           
ครูการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อ าเภอเวียงแหง ในประชุมครูและนักศึกษาในชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่    
ได้ร่วมเป็นล่ามแปลภาษาให้กับนักศึกษาเพ่ือท าความเข้าใจในการเรียนการสอน ท าข้อตกลงร่วมกันในการเรียนโดยก าหนด    
ให้นักศึกษามาเรียนวันทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ 
 3. วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 256๔ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและลาดตระเวนด้วยจักรยานยนต์ในพ้ืนที่หมู่บ้านเพ่ือสอดส่องดูแลพ้ืนที่เสี่ยงในหมู่บ้าน
และเป็นการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน   
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 4. วันที่ ๙ – ๑๕ กรกฎาคม 256๔ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการ
บริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลเปียงหลวง (อพ.สธ.) ปี 25๖4 กิจกรรม “ร้อยใจรักษ์ ผักปลอดสาร     
สร้างตลาดสร้างงาน ฝ่าสถานการณ์โควิด” 
 5. วันที่ ๑๕ กรกฎาคม 256๔ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอเวียงแหง ต าบลเมืองแหง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ประชุม คณะกรรมการรักษาความั่นคงและความสงบเรียบร้อยอ าเภอเวียงแหง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ร่วมประชุมหารือ
และรายงานภารกิจ/กิจกรรมของส่วนราชการที่ต้องปฏิบัติในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชนในด้านของการรักษาความสงบเรียบร้อย 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมือง 
ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

 



- 20 - 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องอ่ืนๆ 

ผู้แทน ส านักงาน ปปส.ภาค 5 แจ้งให้อ าเภอแม่อาย อ าเภอเวียงแหง อ าเภอฝาง และอ าเภอไชยปราการ ได้ทราบว่าทาง
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ได้สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบชม ชรบ. ในต าบลเป้าหมายซึ่งถ้าทั้ง   
4 อ าเภอ ได้ก าหนดวัน เวลา และสถานที่เรียบร้อยแล้ว ขอให้ทางอ าเภอแจ้งการด าเนินการมายัง ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ล่วงหน้า 15 วัน เพ่ือด าเนินการสั่งจ่ายเช็คเงินสด และหากอ าเภอใดที่มีผู้เข้าร่วมการอบรม
มากกว่า 150 คน ขอให้มีหนังสือรับรองการขออนุญาตจัดการอบรมจากทางจังหวัดด้วย แต่อ าเภอใดที่คาดว่าไม่สามารถ
ด าเนินการจัดอบรมได้ทัน ในวันที่ 30 กันยายน 2564 ขอให้ทางชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้ท าหนังสือถึงผู้อ านวยการ
ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 เพ่ือเลื่อนจัดกิจกรรมการอบรมภายในเดือนสิงหาคม 2564  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    1. แจ้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ถ้าเป็นไปได้ให้แยก     
การประชุมเรื่องยาเสพติดไม่ให้รวมกับการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ เนื่องจากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้เป็นคณะกรรมการ            
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอทุกคน และระเบียบวาระการประชุมมีเนื้อหาที่ต่างกันและมีจ านวนมาก 
    2. งานด้านการข่าวเป็นเรื่องทีม่ีความส าคัญ จึงขอให้ทุกอ าเภอให้ความส าคัญ โดยเฉพาะ
พ้ืนที่ 5 อ าเภอชายแดน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท าให้กลุ่มนักค้ายาเสพติด
อาศัยช่วงเวลาดังกล่าว ท าการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศตามช่องทางต่างๆ ดังนั้น จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ จัดประชุมโต๊ะข่าวเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือประสานข้อมูลด้านการข่าวในพ้ืนที่  รวมถึง
ให้นายอ าเภอ (ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ เพ่ือขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    3. ขอให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ให้ความส าคัญ            
ในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและถือเป็นนโยบายส าคัญท่ีต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 
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