
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 10/2564 
วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564  เวลา 10.30 น. 

ณ ห้องประชุม POC ชั้น 3 อาคารอ านวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม          

1. พ.ต.อ.ด าเนิน กันอ่อง   รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่      ประธาน 
2. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
3. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
5. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
6. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
7. นายกฤษ สิริมหาสกุล    พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
8. นางรัชนี กันทะสี   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
9. นางพิมพ์พิศา หงษร์ัตน์  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
10. นายมิตร ใจบุญตระกูล  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

12. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
13. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
14. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
15. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
16. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผู้แทน ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
17. นางเกศณีย์ ไทยาภิรมย์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
18. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จ านวน 75 คน 

เริ่มประชุม   เวลา  10.30 น. 
   พ.ต.อ.ด าเนิน กันอ่อง รองผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการ
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่  ครั้งที่ 10/๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2564 เม่ือวันที่ 28 กันยายน 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)  

 

 

 

http://www.chiangmai.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

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

สถิติการตรวจยึด “ยาบ้า” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 – 27 ต.ค.64 

 

สถิติการตรวจยึด “เฮโรอีน” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 64 – 27 ต.ค.64 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านการปราบปรามและป้องกันยาเสพติดในพื้นที่จ.เชียงใหม่ ห้วงเดือนตุลาคม 2564 
 วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ปปส.ภ.5 มอบเช็คเงินสด จ านวน 213,000 บาท ให้แก่ประธานชมรมก านันผู้ใหญ่บ้าน
อ าเภอฝาง ณ ที่ว่าการอ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงบประมาณเงินอุดหนุนเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ปปส.ภ.5 ซึ่งสนับสนุนในการด าเนินโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน
พ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งก าหนดจัดตั้งแต่วันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2564 อย่างไร      
ก็ตามเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง จึงต้องเลื่อนการจัดโครงการดังกล่าว 

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

โครงการ พ้ืนที่ งบประมาณ สถานะ 

1.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของชุดรักษา      
ความปลอดภัยหมู่บา้น (ชรบ.) ต าบลมัน่คงปลอดภัยยาเสพติด 
พื้นที่น าร่อง ต าบลสนัผีเสื้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

อ.เมือง
เชียงใหม่ 

279,600.- เลื่อนจัดกิจกรรม 
และยังไม่ได้รับเช็ค 

2. โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ในพืน้ที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต.ท่าตอน 

อ.แม่อาย 145,020.- เลื่อนจัดกิจกรรม 
และยังไม่ได้รับเช็ค 

3. โครงการฝึกอบรมทบทวนชดุรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 
(ชรบ.) ในพืน้ที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต.แม่อาย 

156,220.- 

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

อ.ไชย
ปราการ 

201,480.-  รับเช็ค 1 พ.ย. 64 
ก าหนดจัด 17-19 

พ.ย. 

5. โครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรกัษาความปลอดภัยหมู่บ้าน  (ชรบ.)  
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ในพื้นทีข่ยายผลโครงการร้อยใจรักษ์      
ต.เปียงหลวง 

อ.เวียงแหง 111,080.- เลื่อนจัดกิจกรรม 
และยังไม่ได้รับเช็ค 

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

อ.ฝาง 201,000.- เลื่อนจัดกิจกรรม 
และยังไม่ได้รับเช็ค 

กรอบแนวคิดแผนปฏิบัติปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 
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จุดเน้นการด าเนินงาน 

มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ : กรอบการด าเนินงานส าคัญ 
 1. เสริมสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงและความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในและ        
นอกภูมิภาค  เพ่ือสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด 
 2. แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยใช้
วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศเป็นศูนย์การฝึกอบรม 
 3. พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศเพ่ือประโยชน์ ในการวิเคราะห์สถานการณ์          
และก าหนดนโยบาย ท่าทีการด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ 

มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ : แนวทางการด าเนินงาน 
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มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ : แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย : กรอบการด าเนินงานส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย : แนวทางการด าเนินงาน 
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มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย : แนวทางการด าเนินงาน 
เป้าหมายการด าเนินการต่อพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ : 386 หมู่บ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการป้องกันยาเสพติด : กรอบการด าเนินงานส าคัญ 
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มาตรการป้องกันยาเสพติด : แนวทางการด าเนินงาน 

มาตรการป้องกันยาเสพติด : แนวทางการด าเนินงาน  

มาตรการบ าบัดรักษา : กรอบการด าเนินงานส าคัญ 
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มาตรการบ าบัดรักษายาเสพติด : แนวทางการด าเนินงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตรการบริหารจัดการ : กรอบการด าเนินงานส าคัญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564 
เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่นรายจังหวัด 5 ปี 

จังหวัด/ปี 2559/60 2560/61 2561/62 2562/63 2563/2564 
เชียงใหม ่ 1,223.42 164.13 113.51 80.68 74.51 
ตาก 512.90 379.16 139.85 43.75 40.56 
แม่ฮ่องสอน 54.35 21.29 8.27 7.65 14.45 
เชียงราย 22.02 17.56 2.01 6.16 1.75 
ก าแพงเพชร 39.63 8.03 1.51 0.00 0.00 
น่าน 29.12 3.25 2.00 5.14 8.12 
ล าปาง 0.00 0.00 0.75 0.00 1.27 
แพร่ 2.06 0.00 0.00 0.00 0.00 
พะเยา 1.50 0.00 0.00 0.47 0.00 

รวม 1,885.02 593.42 267.90 143.85 140.66 
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สถานการณ์การปลูกฝิ่น ปี 2563/2564   (ตัดท าลายทั้งหมดแล้ว 100%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ส ารวจพ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2564/2565 พบพ้ืนที่เตรียมแปลง เขต อ.แม่แตง อ.เชียงดาว     
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน (ket mya dsm dpd dnd tae) พบการเปิดพ้ืนที่บริเวณใกล้เคียง บ้านลีซอ
บ้านลุ่ม ลีซอแม่ยะน้อย หนองขะแตะ นาเลา ป่าโหล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา จ.เชียงใหม่ ปี 2564 
- พ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย 58 จังหวัด จ านวน 266 ใบอนุญาต 
- จ.เชียงใหม่ จ านวน 8 ใบอนุญาต (ณ วันที่ 6 ตุลาคม 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 
 

จังหวัด จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก (ไร่) 

เชียงใหม่ 121 74.51 

ตาก 56 40.56 

น่าน 29 8.12 

แม่ฮ่องสอน 22 14.45 

เชียงราย 1 1.75 

ล าปาง 2 1.27 

รวม 231 140.66 
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พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ปี 2564 รวม 59 จังหวัด 266 ใบอนุญาต (ข้อมูล ณ วันที่ 6 ตุลาคม 2564) 

พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชง(hemp) จ.เชียงใหม่ ปี 2564 
- ในประเทศไทย 43 จังหวัด จ านวน 761 ใบอนุญาต 
- จ.เชียงใหม่ จ านวน 89 ใบอนุญาต (ณ วันที่ 8 ตุลาคม 2564) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มติที่ประชุม   รับทราบ 

ล าดับ จังหวัด จ านวนใบอนุญาตทั้งหมด 
1 เชียงใหม ่ 89 
2 เชียงราย 176 
3 ตาก 64 
4 กรุงเทพมหานคร 27 
5 บุรีรัมย์ 8 
6 ปทุมธาน ี 1 
7 ขอนแก่น 11 
8 อ่างทอง 3 
9 กาญจนบุร ี 11 

10 กาฬสินธุ ์ 16 
11 จันทบุรี 7 
12 ฉะเชิงเทรา 3 
13 สุโขทัย 12 
14 ชลบุรี 21 
15 ตรัง 3 
16 นครนายก 4 
17 นครพนม 2 
18 นครราชสีมา 26 
19 นครศรธีรรมราช 3 
20 นครสวรรค ์ 25 
21 น่าน 41 
22 บึงกาฬ 3 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนตุลาคม 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 

 
 
 
 

- รอเป้าหมายจากส่วนกลาง - 

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

 
222 
281 
103 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 

สถานการณ์
โควิด-19 

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

 

 
- รอเป้าหมายจากส่วนกลาง - 

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - - -  

 
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 38 สถานการณ์โควิด-19 
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
      (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน  
           - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ 
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน)  
           - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

100 แห่ง 
300 คน 

1,020 คน 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 

      (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
           - ร3 
ณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการ (แห่ง) 
           - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
           - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
           - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

287 
20 
10 
60 

 
 

29 
- 
- 
- 

 
 

29 
- 
- 
- 

 
 

10.10 
- 
- 
- 

 
 
 
 
 

นักเรียนที่สอน  
5,610 คน 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 24 ตุลาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปีงบ 2564 ปีงบ 2565   ผลต่าง  ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565   ผลต่าง  ร้อยละ 

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

480 476 618 626 138 150 28.75 167 162 151 133 -16 -29 -9.51 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 24 ตุลาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 

ของกลาง 
ยาบ้า 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝิ่นดิบ 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแห้ง 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กรัม) 

388,628   35,092.26  9,724.43  13,267 1,114.42  - 2,233.16  

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2565 

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) 

 
 
 
 
 
 
 

- อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบ NISPA - 
 
 
 
 

      (2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.) 
               - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน 
          (3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

          (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

               (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 100 100 -  
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สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือน ตุลาคม 2564  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    

 จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดประเทศไทย 1 ต.ค. 63 – 30 ก.ย. 64 
- ระบบสมัครใจ  61,082  ราย (60.71%) 
- ระบบบังคับบ าบัด 77,077  ราย (87.19%) 
- ระบบต้องโทษ  23,077  ราย (74.18%) 
   รวมทั้งสิ้น        161,236  ราย (68.57%) 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 
- ระบบสมัครใจ       4,203  ราย 
- ระบบบังคับบ าบัด    4,206  ราย 
- ระบบต้องโทษ            410  ราย 
  รวมทั้งสิ้น  8,819  ราย 

จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดสูงสุด 5 ล าดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 
 

ล าดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. แม่แตง 6 ต.ค.64 4 ราย 
ยาบ้า 100,000 เม็ด 

ไอช์ 2 กิโลกรัม 
- - อยู่ระหว่างขยายผล 

2. นาหวาย 9 ต.ค.64 4 ราย เฮโรอีน 35 กิโลกรัม - - อยู่ระหว่างขยายผล 

3. แม่อาย 16 ต.ค.64 ไม่พบตัว ฝิ่น 9.6 กิโลกรัม - - อยู่ระหว่างขยายผล 

4. ฝาง 20 ต.ค.64 ไม่พบตัว ยาบ้า 100,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

5. ไชยปราการ 22 ต.ค.64 4 ราย ยาบ้า 97,015 เม็ด 
   

รวม 12 ราย 
ยาบ้า 297,015 เม็ด 
เฮโรอีน 35 กิโลกรัม 

ฝิ่น 9.6 กิโลกรัม 
   

ล าดับ 
สมัครใจ บังคับบ าบัด ต้องโทษ รวม 

จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน 

1 เชียงใหม่ 3,815 อุบลราชธาน ี 4,373 นครราชสีมา 1,535 เชียงใหม่ 8,416 
2 ขอนแก่น 3,491 เชียงใหม่ 4,191 สงขลา 1,040 นครราชสีมา 6,770 
3 อุดรธานี 3,402 นครราชสีมา 3,000 กรุงเทพฯ 926 ขอนแก่น 6,633 
4 ปทุมธานี 2,577 ขอนแก่น 2,833 อุบลราชธานี 758 อุบลราชธานี 6,629 
5 นครราชสีมา 2,235 บุรีรัมย์ 2,578 พิษณุโลก 680 อุดรธานี 5,577 
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จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 
 

แผนงาน เป้าหมาย ทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 

รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 10,281 11,906 115.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละเพศและการจ าแนกผู้ป่วย เปรียบเทียบประเทศ และเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

แผนงาน เป้าหมาย ทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ  4,851 4,203 86.64 

  - สถานบ าบัด 4,751 4,110 86.51 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 100 93 93.00 

2. บังคับบ าบัด  3,715 4,206 113.22 

  - ไม่ควบคุมตัว 2,555 3,567 139.61 

  - ควบคุมตัว 1,160 639 55.09 

3. ต้องโทษ 430 410 95.35 

  - กรมราชทัณฑ์ 300 287 95.67 

  - กรมพินิจฯ 130 123 94.62 

รวม 8,996 8,819 98.03 

รายการ ประเทศ เชียงใหม ่

เพศ 
     - ชาย 
     - หญิง 

89.6 
10.4 

83.1 
16.9 

การจ าแนกผู้ป่วย 
     - ผู้ใช้ 
     - ผู้เสพ 
     - ผู้ติด 

34.7 
56.5 
38.8 

2.0 
27.6 
70.4 

รายการ ประเทศ เชียงใหม่ 

สารเสพตดิที่ใช้ 
     - ยาบ้า 
     - ฝิ่น 
     - เฮโรอีน 
     - กัญชา 
     - อื่นๆ 

78.1 
2.4 
3.6 
4.2 

11.7 

54.3 
22.9 
15.8 
2.3 
4.7 
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จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกกลุ่มอายุเชียงใหม่ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

 

 

 
จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกกลุ่มอายุประเทศไทย ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

 

 

 
 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2564 - 25 ตุลาคม 2564 
 

แผนงาน ผลงาน เดือนตุลาคม ผลงานสะสม 

1. สมัครใจ  116 116 

  - สถานบ าบัด 116 116 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 0 0 

2. บังคับบ าบัด  132 132 

  - ไม่ควบคุมตัว 132 132 

  - ควบคุมตัว 0 0 

3. ต้องโทษ 0 0 

  - กรมราชทัณฑ ์ 0 0 

  - กรมพินิจฯ 0 0 

รวม 248 248 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

แผนงาน ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

 สมัครใจ 1,656 1,398 1,304 78.74 

 บังคับบ าบัด 4,039 2,865 1,375 34.04 

 ต้องโทษ 1,125 1,084 380 33.78 

รวม 6,820 5,347 3,059 44.85 
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ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   

ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 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) 
- ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล (30 ก.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)   
- ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 Mr.AD 2 ได้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ลงพื้นที่ตรวจสอบปริมาณน้ า
ในแทงค์ของหมู่บ้าน อยู่ในระดับที่สามารถจ่ายให้กับชุมชนเพ่ือใช้อุปโภคบริโภค ในครัวเรือนต่อไป 
 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 Mr.AD 2 ร่วมกับ สมาชิกสมาคมบ้านเด็กโชคดี กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน        
ท าความสะอาดบริเวณหมู่บ้านชุมชน และบริเวณวัดภาวนานิมิต บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
12 

 
1 

 
1 

 
8.33 

 

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

 
 
- 

725,000 
147,500 
733,700 

 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 
- 
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 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 Mr.AD 2 ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และจิตอาสาพัฒนาชุมชน 
ร่วมกัน ท าความสะอาด และตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้  บริเวณวัดภาวนานิมิต 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) 
ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 Mr.AD 2 ได้ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการ การส่งเสริมการเลี้ยงสุกร (QW2) บ้านจะนะ 
ปัจจุบัน แม่พันธุ์สุกรได้ผสมแล้ว 3 ตัว คงเหลือ 5 ตัว รอให้ครบอายุและวงรอบของการเป็นสัด จึงจะท าการผสมในรอบ
ต่อไป 
 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 Mr.AD 2 ร่วมกับชาวบ้านท าปุยหมักในโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพทางการเกษตร
ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์บ้านจะนะ โดยมีเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่เป็นผู้สอนในการท าปุ้ยหมัก        
ไว้ใช้เองในครัวเรือนลดต้นทุนและทดแทนในการใช้ปุ๋ยเคมี 
ขั้นตอนต่อไป   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา       
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ 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) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 1 - 6 ตุลาคม ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/กรรมการน้ า และชาวบ้าน ร่วมกันขุดวางท่อระบบ
น้ าประปาหมู่บ้าน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง       
หลังพระฯ 
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 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม /กรรมการน้ า และชาวบ้าน ร่วมกันประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
 1. การจัดงานสลากภัตร ประจ าปี 2564 ในเดือนตุลาคม 
 2. การต่อมิเตอร์น้ า ในแต่ละครัวเรือน 
 3. การใช้งบประมาณในการจัดซื้อท่อประปาที่ยัง2564 ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้านขาดงบประมาณ 
 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ส านักงานพัฒนาชุมชน ได้จัดอบรมการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรม
สัมมนาการเรียนรู้ วิถีชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง โดยทางส านักงานพัฒนาชุมชน อ าเภอแม่อาย ได้แจกไก่ไข่ ให้กับประชาชน 
ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564  ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน มอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก         
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา covid 19 (ความเสี่ยงสูง และกักตัวเป็นเวลา 14 วัน) 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
วันที่ 24 – 30 กันยายน 2564 
 - กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางเข้าพ้ืนที่แปลงเกษตร บ้านหนองไผ่ -ห้วยนกกก โดยการมีส่วนร่วมของคน        
ในหมู่บ้าน ถนนเข้าพ้ืนที่โดยนายกอบต.ม่อนปิ่น, รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น, ผู้น าชุมชน Mr.AD 2, กลุ่มเกษตรกรบ้านหนองไผ่-         
ห้วยนกกก 
 - กลุ่มเกษตรกรที่ปลูกพืชบนพื้นที่สูงได้รับการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสามารถเดินทางเข้าพ้ืนที่เกษตรได้สะดวกข้ึน 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ลงพื้นที่ส ารวจถนนเข้าพ้ืนที่ท าการเกษตรที่ช ารุดเสียหายเพ่ือเตรียมแผนปรับปรุงซ่อมต่อไป 
วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2564 
 - ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโด และโครงการทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ ณ บ้านขอบด้งนอแล-นอแล 
หมู่14, บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก หมู่ 15 โดยผู้น าชุมชน , Mr.AD 2, สมาชิกกลุ่มปลูกอะโวคาโด และสมาชิกกลุ่มทอผ้า 
 - ต้นอะโวคาโดที่แจกให้สมาชิกกลุ่ม ได้น าไปปลูกลงดินเรียบร้อยแล้ว 
 - สมาชิกกลุ่มทอผ้าได้รับการพัฒนาฝีมือในการผลิต 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ลงพืน้ที่ติดตามผลการปลูกต้นกล้าอะโอคาโดของสมาชิก 
 - ประสานเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาเป็นพ่ีเลี้ยงในกลุ่มสมาชิก 
วันที่ 9 – 16 ตุลาคม 2564 
 - เตรียมแผนเสนอของบประมาณ จากกองทุน สปสช. อบต.ม่อนปิ่น เพ่ือจัดท าโครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กและ
เยาวชน ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น โดยรองปลัด อบต.ม่อนปิ่น , Mr.AD 1 Mr.AD 2  
,เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงาน สปสช. 
 - ได้รูปแบบและขั้นตอนการจัดท าโครงการเสนอคณะกรรมการ สปสช.ของ อบต.ม่อนปิ่น 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพการแก้ไขปัญหายาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ ให้คณะกรรมการ สปสช.   
ระดับต าบลพิจารณาอนุมัติ 
วันที่ 17 - 23 ตุลาคม  2564 
 - เตรียมแผนเสนอของบประมาณจาก ส านักงาน ทสจ.จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือต่อยอดโครงการส่งเสริมอาชีพในชุมชน 
ณ บ้านขอบด้งนอแล-นอแล หมู่14, บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก หมู่ 15 โดยนายกอบต.ม่อนปิ่น ,รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น,         
ผู้น าชุมชน, Mr.AD 1 Mr.AD 2, กลุ่มเด็กและเยาวชน บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก 
 - ประสานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ 
 - เสนอโครงการเพื่อขอรับงบประมาณ 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - เขียนโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดต่อยอดจากกลุ่มเดิม ส่งให้ ทสจ.เชียงใหม่ พิจารณา 
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 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 - การเลี้ยงสุกร (หมูด า) 
 - การเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง (ประดู่หางด า) 
 - การปลูกหญ้าเนเปียร์เลี้ยงสัตว์ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 -   ในช่วงฤดูฝนท าให้ไก่ติดโรคไข้ตาบวมและโรคหวัด แก้ไขโดยการฉีดวัคซีนและยารักษาโรค 
ต าบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย 
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อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม 
ประเมินผล เพ่ือต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
   โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
    บ้านอรุโณทัย : โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัยอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่และ
พิจารณาอนุมัติโครงการ จากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน 
     บ้านเมืองนะ : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อท าโครงการเสนอของบประมาณ โครงการสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้  
บ้านเมืองนะ (ต าบลเมืองนะ) 
    - โครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในพ้ืนที่     
อ าเภอเชียงดาว จึงต้องเลื่อนการด าเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 
บ้านเมืองนะ และบ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ) 
 โครงการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมปฏิบัติภารกิจจริงจ านวน 10 วัน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในหมู่บ้าน 
          โครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงดาว จึงต้องเลื่อนการด าเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 
กิจกรรมอ่ืนๆ 
บ้านเมืองนะ (ต าบลเมืองนะ) 
 - ส ารวจตลาดการซื้อ – ขาย อะโวคาโดในพื้นที่บ้านเมืองนะ  
 - ขุดลอกรางระบายน้ าในหมู่บ้าน 
 - อ านวยความสะดวกแก่ จนท.รพ.สต.,ทต.เมืองนะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 - โครงการบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพระราชด าริและกิจกรรม  พิเศษของกระทรวงทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม 

บ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ) 
 - ขุดลอกรางระบายน้ าในหมู่บ้าน 
   - อ านวยความสะดวกแก่ จนท.รพ.สต.,ทต.เมืองนะ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามมาตรการการแพร่ระบาดโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 และมาตรการควบคุมโรค COVID – 19 ของจังหวัดเชียงใหม่   
ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 

 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 
กิจกรรมการด าเนินงาน  บ้านใหม่หนองบัว  หมู่ที่ ๑๐ต าบลหนองบัว  
การขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ Quick Win๒ 
    วันที่ 15 ต.ค. 64 เวลา 09.30 น. นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล นอ.ไชยปราการ  มอบหมายให้  น.ส.กิ่งกาญ  เครือรอด 
ป.หน. ฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย.อส.อ.ไชยปราการ 22  ติดตามการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการ     
ร้อยใจรักษ์ พ้ืนที่บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ เพ่ือขับเคลื่อนโครงการ Quick Win2 ด้านเศรษฐกิจ 
และสังคม โดยมี Mr.AD1  Mr.AD2 ผช.ผญบ. และสมาชิกกลุ่มแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล และผลผลิตทางการเกษตร       
บ้านใหม่หนองบัว เข้าร่วมประชุม ณ ที่ท าการหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว  ซึ่งได้เสนอโครงการแปรรูป
ผลไม้อบแห้ง งบประมาณ 421 ,060 บาท ให้สถาบันฯ พิจารณาทางสถาบันฯ ได้ขอให้ปรับลดงบประมาณ เพ่ือให้เกิด 
ความคุ้มค่า เห็นผลเป็นรูปธรรมโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม ทางกลุ่มจึงได้ร่วมกันพิจารณา ลดจ านวนวัสดุอุปกรณ์บางรายการลง 
แต่ไม่ส่งผลกระทบต่อการด าเนินโครงการ คงเหลืองบประมาณที่เสนอขอรับการสนับสนุน จ านวน 262,010 บาท 
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กิจกรรมการด าเนินงาน  บ้านใหม่หนองบัว  หมู่ที่ ๑๐ต าบลหนองบัว ห้วงเดือน ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 ในห้วงวันที่ 1 ต.ค. 2564 – 12 ต.ค. 2564 สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ส านักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 กรมพัฒนา
ที่ดิน ร่วมกับ ทต.หนองบัว ผญบ.  ผช.ผญบ. และประชาชนในหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต. หนองบัว ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว         
โดยมีกิจกรรมสาธิตการท าปุ๋ยหมัก การน าไปใช้ประโยชน์ของปุ๋ยหมัก และเพ่ือลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร             
แก่ประชาขนในหมู่บ้าน 
 วันที่ 6 ต.ค. ๒๕๖๔ เวลา 09.00 น. นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล นอ.ไชยปราการ และทต.หนองบัว ส่งมอบข้าวสาร        
ตามโครงการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก โควิด 19 ให้กับประชาชนบ้านใหม่หนองบัว 

 4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 ๑. วันที่ ๑ ตุลาคม 256๔ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจรักษ์ ปี ๒๕๖๔  
 2. วันที่ ๔ - ๕ ตุลาคม 256๔ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
การซ่อมแซมถนนที่เกิดการช ารุดในชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 3. วันที่ ๗ – ๑๕ ตุลาคม 256๔ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ กิจกรรมประจ าด่านคัดกรองและลาดตะเวนรอบหมู่บ้าน ปฏิบัติหน้าที่ประจ าด่านเพ่ือคัดกรองแล้วเฝ้าระวัง        
การเดินทางเข้า – ออกหมู่บ้าน ในช่วงเวลา 19.30 - 21.30 น. ท าการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดและลาดตระเวนในพ้ืนที่หมู่บ้าน
เพ่ือสอดส่องดูแลพื้นที่เสี่ยงในหมู่บ้านและเป็นการรักษาความปลอดภัยของหมู่บ้าน 
ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

5 ประชุมคณะท างานอ าเภอ 
เพื่อตรวจรับรองผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ซักซ้อม
เวทีคืนข้อมูล 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนนิการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จวันที่ ......... 

อบต.เปียงหลวง/ 

AD1 AD2 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/อปท./
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน      
ร่วมสนับสนนุ 

6 จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูล
ระดมปัญหาความต้องการ
พร้อมแนวทางการแก้ไข 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนนิการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จวันที่ ......... 

อบต.เปียงหลวง/ 

AD1 AD2 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/อปท./
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน     
ร่วมสนับสนนุ 

7 จัดท าแผนชุมชนสู่การ
ปฏิบัติพฒันาอย่างยั่งยืน
(พัฒนาครบทุกมิติ) 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนนิการ คาดว่า
จะแล้วเสร็จวันที่ ......... 

อบต.เปียงหลวง/ 

AD1 AD2 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/อปท./
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน       
ร่วมสนับสนนุ 

8 น าแผนหมู่บ้านชุมชนสู่ 
การปฏิบัต ิ

    ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 
  อยู่ระหว่างการด าเนนิการ คาด
ว่าจะแล้วเสร็จวนัที่........... 

อบต.เปียงหลวง/ 

AD1 AD2 

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ/อปท./
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน       
ร่วมสนับสนนุ 

9 ติดตามผลการด าเนนิงาน  ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ไดด้ าเนนิการ 

    อยู่ระหว่างการด าเนินการติดตาม
ผลการด าเนนิงานของแต่ละแผนงาน 
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ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องเพื่อพิจารณา  
  การเฝ้าระวังการลักลอบล าเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
     ด้วยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พบว่าการตรวจยึดยาเสพติดโดยก าลังป้องกันชายแดน ในพ้ืนที่อ าเภอ
ชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่ มีสถิติการตรวจยึด จ านวน ๒๑ ครั้ง (รวมของกลางยาเสพติดที่ตรวจยึดได้  ๑. ยาบ้า 
๑๘,๖๒๙,๓๒๗ เม็ด ๒. ไอซ์  90.55 กิโลกรัม) ทั้งนี้ กลุ่มนักค้ายาเสพติดมีความพยายามที่จะลักลอบล าเลียงยาเสพติดจาก
ภายนอกประเทศเข้ามาในประเทศไทยอยู่ตลอด โดยเฉพาะช่องทางตามธรรมชาติ (อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว 
อ าเภอไชยปราการ และอ าเภอเวียงแหง) รวมทั้งใช้พ้ืนที่หมู่บ้าน/ต าบลเป็นพ้ืนที่พักยาเสพติดก่อนกระจายไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ 
ทั้งในและต่างประเทศ 
 
 
 
 

5 ประชุมคณะท างาน
อ าเภอ เพ่ือตรวจ
รับรองผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล 
ซักซ้อมเวทีคืนข้อมูล 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ......... 

อบต.เปียงหลวง/ 

AD1 AD2 

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท./
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสนับสนุน 

6 จัดเวทีประชาคมคืน
ข้อมูลระดมปัญหา
ความต้องการพร้อม
แนวทางการแก้ไข 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ......... 

อบต.เปียงหลวง/ 

AD1 AD2 

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท./
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสนับสนุน 

7 จัดท าแผนชุมชนสู่
การปฏิบัติพัฒนา
อย่างยั่งยืน(พัฒนา
ครบทุกมิติ) 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ ......... 

อบต.เปียงหลวง/ 

AD1 AD2 

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท./
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสนับสนุน 

8 น าแผนหมู่บ้านชุมชน
สู่การปฏิบัติ 

    ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
  อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่.......... 

อบต.เปียงหลวง/ 

AD1 AD2 

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/อปท./
ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมสนับสนุน 

9 ติดตามผลการ
ด าเนินงาน 

 ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
    อยู่ระหว่างการด าเนินการ
ติดตามผลการด าเนินงานของ    
แต่ละแผนงาน 
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     ข้อพิจารณา 
     ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกันและเฝ้าระวังการลักลอบล าเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
     ๑. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอไชยปราการ 
และอ าเภอเวียงแหง             
         - ใช้กลไกของชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ร่วมกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
สนธิก าลังร่วมกับกองก าลังในพ้ืนที่ เพ่ิมความเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นตามแนวชายแดน โดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีอาณาเขต
ติดต่อกับประเทศเพ่ือนบ้านเช่น การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การสืบสวนหาข่าว (โดยเฉพาะหมู่บ้าน/ต าบลที่มีเขตติดต่อกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน) รวมทั้งการปรับยุทธวิธีการด าเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่ 
     ๒. ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
         - แจ้งสถานีต ารวจภูธรในพ้ืนที่ (๕ อ าเภอชายแดน) เพ่ิมความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตามเส้นทาง
หลัก และเส้นทางรอง รวมทั้งการปิดล้อมตรวจค้นหมู่บ้าน/ต าบลที่มีปัญหาการแพร่ระบาดและใช้เป็นพ้ืนที่พักยาเสพติด 

มติที่ประชุม    เห็นชอบ และให้ด าเนินการตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 7    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทุกหน่วยงานมีความส าคัญในด้านต่างๆ ทั้งป้องกัน 
ปราบปราม  และบ าบัดรักษา จึงขอให้ทุกส่วนราชการร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จ
อย่างเป็นรูปธรรม 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 
 

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


