
      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 2/2564 
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม 

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

2. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     รองผู้อ านวยการ 
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
6. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
7. นางสาวปริศนา กันธิวาท  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
8. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
9. นางพิกุล นามสาม   ผู้อ านวยการมูลนิธิโครงการหลวง (แทน)    กรรมการ 
10. นายพิรุณ ฟองมณี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
11. นางสาวนนทกาญจน์ ฉิมพลี  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
12. นายเฟื่องยศ ศรีพิพัฒน์  นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
13. นายธนกฤต แจ้งสกุล    นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
14. นายชัยรัตน์ วิเชียรสาร  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)     กรรมการ 
15. ว่าที่ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี  นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
16. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
17. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
18. นายจักรพันธุ์ ทองอ่ า   นายอ าเภอสารภี  (แทน)      กรรมการ 
19. นายศิวะ  ธมิกานนท์   นายอ าเภอสันทราย       กรรมการ
20. นายประทีป ดวงค า   นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ
21. นายณัฐพงษ์ พรสมบูรณ์กิจ  นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)               กรรมการ 
22. นายอานนท์ ถ้วยดอก  นายอ าเภอแม่แตง (แทน)       กรรมการ 
23. นายสิทธิพร จันทราช  นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)     กรรมการ
24. นายวิสุทธิ์ จรบุรี   นายอ าเภอพร้าว (แทน)      กรรมการ 
25. นายอิศราวุฒิ นลินวิจิตร  นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
26. นายสาธิต กุหลาบทอง  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ  
27. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอสันปุาตอง       กรรมการ 
28. นายวิทวัส บุตรต๊ะ   นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
29. นางสาวผกาวรรณ แสนอ่อน  นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
30. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
31. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา  นายอ าเภออมก๋อย       กรรมการ 
32. นายวิชญะ เขมจิรานนท์  นายอ าเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
33. นายภัควัต ขันธหิรัญ   นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
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34. ว่าที่ร้อยตรี บัญชาชาย จันทร์เป็ง นายอ าเภอแม่วาง (แทน)      กรรมการ 
35. นายอุทัย สอนจีน   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)      กรรมการ 
36. นายพัชรากร อุทธาปา  นายอ าเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
37. นายธาดา สุพพัตกุล   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
38. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอ าเภอดอยหล่อ       กรรมการ 
39. นายพีระศักดิ์  ธีรบดี   นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
40. นายกนก  ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่        กรรมการและเลขานุการ      
41. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
42. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
43. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
44. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
45. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
46. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
47. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
48. นายศุภชัย กัลปสันติ   นักประชาสัมพันธ์ช านาญการ 
49. นางสาวจารุวรรณ ค าเขียว  นักศึกษาฝึกงาน    

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายศรัณยู มีทองค า รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ประธาน  วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย          
ได้เดินทางไปมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
ได้เน้นย้ าในเรื่องของสถานการณ์ชายแดนของประเทศเพ่ือนบ้าน ซึ่งมีสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองก าลังที่ เมียนมา     
และการรัฐประหาร ซึ่งก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาจมีทั้งกลุ่มคน  
ต่างด้าวที่หลบหนีเข้าเมืองมาเพ่ิมมากขึ้นหรือผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบหรือสถานการณ์ทางการเมืองเข้ามาในประเทศ 
นอกจากนั้นในเรื่องของการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเรื่องยาเสพติด เป็นเรื่องหลักๆ ที่ได้มอบหมายให้     
ทุกพ้ืนที่เฝูาระวังเป็นพิเศษ เพราะสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เบาบางลง จะท าให้เรื่องของความเข้มงวด      
ในเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดค่อนข้างผ่อนปรนลงอาจท าให้มีการลักลอบล าเลียงยาเสพติดผ่านในแต่ละพ้ืนที่มากขึ้น 
ฝากทุกพ้ืนทีเ่ฝูาระวังโดยก็ให้ลดทั้ง Supply และ Demand เพ่ือให้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถด าเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564  (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ          มุมราชการ       การประชุม        ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ 
จ านวน 35 หน่วยงาน  (มีหน่วยงานขอแก้ไข 1 หน่วยงาน) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแล้ว   (ไม่มี)  

 

 

http://www.chiangmai.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส.ภาค 5) 
 ผลการตรวจยึด “ยาบ้า” พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน วันที่ 1 ต.ค. 63 - 23 ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ผลการตรวจยึด “กัญชา” พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน วันที่ 1 ต.ค. 63 - 23 ก.พ.64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการตรวจยึดยาบ้าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนเป็นสถิติสะสมในปีงบ 2564 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564 ส าหรับจังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้าได้ประมาณ 4.6 ล้านเม็ด เป็น
จ านวน 35 คดี แม้ปริมาณยาจะมากเป็นอันดับ 3 ในพ้ืนที่ของภาคเหนือตอนบน แต่จ านวนคดีนั้นมากเป็นอันดับ 1 สะท้อน
ให้เห็นถึงจ านวนผู้ค้ารายย่อยที่ยังคงเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่แพร่ระบาดในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน และมีการลักลอบ
น าเข้าจากพ้ืนที่ชายแดน จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีผลการตรวจยึดยาบ้าได้เป็นอันดับ 1 ของทั้งในพ้ืนที่ภาคเหนือ
ตอนบนและอันดับ 1 ของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และสถานการณ์
การเมืองภายในประเทศเมียนมานั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่มผู้ค้าทั้งก าลังผลิตและการลักลอบล าเลียงผ่านพ้ืนที่ชายแดน        
โดยชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทยยังคงเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบล าเลียงยาบ้า 
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ราคายาเสพติดพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ส านักงาน ปปส. ภ.5 ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเปูาหมายยาเสพติด พ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้ยุทธการ “พิทักษ์
ล้านนา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ส านักงาน ปปส.ภาค 5 ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวทั้ง ทหาร ต ารวจ และปกครอง                   
ด าเนินการปิดล้อมตรวจค้นเปูาหมายยาเสพติดในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีการเข้าด าเนินการต่อเปูาหมาย 4 เปูาหมาย   
ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา แต่จะด าเนินการให้ครบทั้ง 8 จังหวัด ผลการยึดทรัพย์สินของจังหวัดเชียงราย                
และจังหวัดพะเยา ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถยึดทรัพย์สินเป็นสวนยางพารา, รีสอร์ท, อาคารพาณิชย์ ยานพาหนะและ
ทองรูปพรรณ ปฏิบัติการครั้งนี้ด าเนินการในห้วงวันที่ 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ด าเนินการยึด
ทั้งหมด ซึ่งเป็นทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติดจ านวน 132 ล้านบาท 
 ปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ตามแผนสยบไพรี 64/4 “The X mailbox” น าโดยกองบังคับการต ารวจปราบปราม
ยาเสพติด 3 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับส านักงาน ปปส. ภาค 5 เพ่ือท าลายและปราบปรามกวาด
ล้างเครือข่ายการลักลอบล าเลียงยาเสพติดผ่านบริษัทพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศในพ้ืนที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งถูกออกหมายจับ
แล้วและตรวจยึดทรัพย์สินจ านวน ๘ เปูาหมาย ๘ จุดตรวจค้น รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ   35  ล้านบาท 
 ส านักงาน ปปส. ภ.5 จัดโครงการขับเคลื่อนการด าเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน       
นอกระบบพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564  ได้รับเกียรติจาก นายศรัณยู มีทองค า รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จากส านักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ , ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในการประสานกลุ่มเปูาหมายและเป็นวิทยากรให้ความรู้  กลุ่มเปูาหมายเป็นกลุ่มแรงงาน      
นอกระบบซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างหรือรถสี่ล้อแดง ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขับรถขนส่งพัสดุภัณฑ์และอาหาร 
โดยการอบรมในครั้งนีมุ้่งเน้นให้ความรู้เรื่องการปูองกันยาเสพติด การบ าบัดรักษา รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์หรือที่เรียกว่าโลจิสติกส์ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับอาชีพของกลุ่มเปูาหมายโดยตรง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพ่ือที่จะสร้างความตระหนัก ให้เห็นถึงโทษของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพ่ือที่จะได้ปูองกันตนเอง
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเหมาะสม 

ประธาน  ฝาก ส านักงาน ปปส. ภาค 5 หากมีข้อมูลใดที่เร่งด่วนให้ประสานมาที่ฝุายเลขาฯ เพ่ือที่จะได้แจ้งให้อ าเภอ 
และหัวหน้าส่วนราชการที่เก่ียวข้องได้รับทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

พ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่นของประเทศไทย ปี 2563/64 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* อยู่ระหว่างด าเนินการตัดท าลายโดยศูนย์อ านวยการโครงการก าจัดพืชเสพติด กองทัพภาคท่ี 3  

พ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่น จ.เชียงใหม่ ปี 2563/64 (ต.ค. 63 – ม.ค. 64) 

 

 

 

 

 

 

 ตัดท าลายพื้นที่ปลูกฝิ่น เขต อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่  เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตัด ป.พัน 7 
 การเข้าตัดท าลายแปลงฝิ่น พ้ืนที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตัด ฉก.ทพ.๓๖ 
 ศป.ปส.อ.แม่แจ่ม ร่วมตัดท าลายแปลงฝิ่น 1 งาน พื้นที่เขต บ.ปางเกี๊ยะ ม.11 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พ้ืนที่
ปางอุ๋ง บริเวณพิกัด MA 096749 วันท่ี 16 ก.พ. 64 
ประธาน  ฝากอ าเภอให้ท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชนเพ่ือปูองกันการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่โดยผิดกฎหมาย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก(ไร่) 

เชียงใหม่ 115 71.14 

ตาก 58 41.48 
แม่ฮ่องสอน 22 14.45 
น่าน 29 8.12 
ล าปาง 2 1.27 
เชียงราย 1 1 

รวม 226 137.07 

อ าเภอ จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก(ไร่) 
แม่แตง 36 23.87 

เชียงดาว 36 23.86 
พร้าว 6 7.385 

เวียงแหง 10 6.30 
อมก๋อย 18 7.41 
แม่แจ่ม 8 1.91 

ไชยปราการ 1 0.41 
รวม 115 71.14 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 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 
 

38 
- 
 

67 

 
 

251 
 

205 
17 

 
321 

 
 
41.15 
 
38.75 
21.79 
 
55.63 

 

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

 
208 
304 
137 

 
- 
- 
- 

 
280 
304 
137 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียน
ที่1/2563 

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

 
247 
18 
12 

 
33 
2 
- 

 
136 

4 
4 

 
55.06 
22.22 
33.33 

 

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - 1 100  

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

กลุ่มดี 55,477 คน 

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

 
 

225 แห่ง 
1,350 คน 

 
1,020 

 
 

29 
131 

 
57 

 
 

55 
284 

 
123 

 
 

24.44 
21.04 

 
12.06 

 

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

 
 

298 
27 
12 

 
 

50 
- 
- 

 
 

171 
6 
- 

 
 

57.38 
22.22 

- 

 
 
 
 
 

นักเรียนที่สอน  
6,567 คน 
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โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ผู้แทน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  กิจกรรม TO BE NUMBER ONE 
- ประชุมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องศรีเวียงพิงค์ ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 
 ข้อตกลงเบื้องต้น 
 1. ขอความร่วมมือ อ าเภออมก๋อย สันก าแพง พร้าว เชียงดาว ไชยปราการ เข้าประกวด อ าเภอ TO BE NUMBER ONE 
 2. ให้สาธารณสุขอ าเภอพิจารณาชุมชน ในทั้ง 5 อ าเภอ ส่งเข้าประกวด ชุมชน TO BE NUMBER ONE และ ชมรม
ทูบีนัมเบอร์วันต าบลแม่ฮ้อยเงิน 
 3. จัดประชุมเตรียมความพร้อม จังหวัด อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ก่อนการประกวด (31 มีนาคม 2564) 
 4. พิจารณาการท า MOU ใหม ่
 
 

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 

 
28 
- 

27 
1 
- 

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 

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

 
- 

589 

 
- 
- 

 
- 

589 

 
- 

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 626 ม./ช. คิดเป็น 28.49% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 442 ม./ช. คิดเป็น 20.12% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 200 ม./ช. คิดเป็น 9.10% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 87 ม./ช. คิดเป็น 3.96% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 75 ม./ช. คิดเป็น 3.41% 

          (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง) 

 
1,988 

 
75 

 
513 

 
25.80 

 

               (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 112 561 -  
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- การพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องวิมาน 
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 
- การศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม  
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ 
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 
 ทีม Oh My Gosh  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่น Junior  
 ทีม HeyDay   รางวัลชนะเลิศอันดับ 1   รุ่น Pre-Teenage  
 ทีม Twister   รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  รุ่น Teenage 
 ค่าย Dancercise วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก แข่งขันระดับประเทศ วันที่ 20 – 21 
มีนาคม 2564 ณ The Mall บางกะปิ กทม. 
ประธาน  ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ าในเรื่องที่ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงไปให้ความรู้ใน
เรื่องของการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งตัวเลขของการด าเนินงานทั้งการประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน 25 อ าเภอ มีผลการด าเนินการออกมาน้อย รวมถึงเรื่องของโรงงานสีขาวและเรื่องของการ        
ตรวจมาตรฐาน มยส. ฝากใหแ้รงงานจังหวัดเร่งด าเนินการด้วย 
 เรื่องของการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เห็นแต่ละอ าเภอรายงานมาในเรื่องของการตรวจสถานบริการ          
ฝากให้อ าเภอด าเนินการตรวจแล้วรายงานเข้ามาในระบบ และถึงแม้ว่าตอนนี้มีการผ่อนคลายให้สามารถเปิดสถานบริการ
หรือสถานประกอบการได้ตามปกติ แต่ว่าอยู่ภายใต้มาตรการควบคุมคือเรื่องของจ านวนผู้เข้าใช้บริการ ต้องมีปูายบอก     
ตามมาตรฐานที่ก าหนด ต้องสวมหน้ากากอนามัย ต้องมีการเว้นระยะห่าง และการลงแอพพลิเคชั่นที่ก าหนด ฝากให้อ าเภอ
ด าเนินการและเน้นย้ าในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   
 สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ (ห้วง 1 – 20 ก.พ.64) 
ผลการจับกุมยาเสพติดรวม 
 คดี  731 ราย  ผู้ต้องหา 726 คน 
 แยกข้อกล่าวหา  
  น าเข้า     จ านวน        0 ราย        0 คน 
  ผลิต      จ านวน       31 ราย     21 คน 
  จ าหน่าย    จ านวน     43 ราย     47 คน 
  ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย    จ านวน     94 คดี     94 คน 
  ครอบครอง     จ านวน   122 ราย   123 คน 
  เสพ     จ านวน   411 ราย   411 คน     
 
 
 
 
 
. 
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ของกลาง 
ยาบ้า 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝิ่นดิบ 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(ต้น) 

กัญชาแห้ง 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กรัม) 

 177,155  33.34  74,467  106  2,615.9 - 28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เปรียบเทียบผลการจับยาเสพติด ระหว่าง ห้วง 1 - 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2563  กับ กุมภาพันธ์ 2564 
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สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

 1. วันที่ 2 ก.พ. 2564 เวลาประมาณ 20.00 น. บริเวณเส้นทางเดินเท้าในเขตพ้ืนที่บ้านห้วยศาลา ม.15              
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุม  นายสมชาย จะนะ อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 505 หมู่ 13 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย          
จ.เชียงใหม่ข้อหา ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครอง          
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฏหมาย ของกลาง ยาบ้า 130,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 2. วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลาประมาณ 01.00 น. บริเวณโคนเสาปูายบอกระยะทางหางดง - เชียงใหม่ - สะเมิง     
เขต ต.น้ าบ่อหลวง อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหม่ และหน้าร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหน้าโรงพยาบาลสันปุาตอง      
หมู่ 15 ต.ยุหว่า อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหม่  จับกุม 1.นายประสงค์หรือกล้า สุธรรม อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114/1          
หมู่ที่ 8 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2.นายน าพลหรือโด่ง แก้วเกิด อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 238/1 หมู่ที่ 10       
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 3.นายนัทธนูหรือเอ โปร่งสูงเนิน อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 5 ต.มะเกลือเก่า 
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4.นายเกียรติยศหรือเจมส์ เงินต้น อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 443/3 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม         
จ.เชียงใหม่ ข้อหา ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความ
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฏหมาย -องกลาง ยาบ้า  40,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  จ านวนผู้ เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2563 –                        
21 กุมภาพันธ์ 2564 

ล าดับ สภ.รับคด ี วันที่เกิดเหต ุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย ์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. แม่อาย 2 ก.พ.64 1 ราย ยาบา้  130,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

2. สันปาุตอง 17 ก.พ.64 4 ราย ยาบา้ 40,000  เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม 5 ราย ยาบา้  170,000 เม็ด 
   

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ก.พ. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ  4,951 265 1,690 34.13 

  - สถานบ าบัด 4,751 265 1,690 35.57 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 200 0 0 0.00 

2. บังคับบ าบัด  3,715 251 1,179 31.74 

  - ไม่ควบคุมตัว 2,555 239 986 38.59 

  - ควบคุมตัว 1,160 12 193 16.64 

3. ต้องโทษ 930 69 76 8.17 

  - กรมราชทัณฑ์ 800 48 48 6.00 

  - กรมพินิจฯ 130 21 28 21.54 

รวม 9,596 585 2,945 30.69 
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การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 

จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 

 

 

 

 

 

 
 
ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดทีเ่ข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564) 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประวัติกลุ่มอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ก.พ. สะสม ร้อยละ 

รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 10,281 1,884 4,876 47.43 

แผนงาน 
จ านวนผู้ผ่าน 

การบ าบัดฟื้นฟู 
จ านวนผู้ที่ได้รับ

การติดตาม 
ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 292 227 77.74 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 0 0 0 

3. บังคับบ าบัด  496 299 58.06 

4. ต้องโทษ 0 0 0 

รวม 788 526 66.75 

แผนงาน 
ผู้ป่วยยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด 

บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

สมัครใจ 597 504 428 71.69 

บังคับบ าบัด 1,619 1,207 540 33.35 

ต้องโทษ 0 0 0 0.0 

รวม 2,216 1,714 968 43.68 
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จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดจ าแนกตามสาเหตุการใช้สารเสพติดครั้งแรก (1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธาน  ระหว่างวันที่  8 - 19 มีนาคม 2564 จะมีการจัดโครงการบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด       
(ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ให้ทางอ าเภอที่มียอดน าส่งผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ าบัดได้ด าเนินการน าส่งผู้เสพเข้าสู่กระบวนการ
บ าบัดฟื้นฟูฯ ให้ครบตามจ านวนเปูาหมายด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 



- 16 - 

ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   

ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 

ประธาน   ขอให้ทุกอ าเภอเร่งรัดด าเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมาย  

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 มีหมู่บ้านเปูาหมาย  ดังนี้         
  1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
- ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล (30 ก.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)   
- ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62) 
- 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) 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
12 

 
1 

 
5 

 
41.67 

 

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

 
9,616,700 
2,160,000 
2,017,650 
167,150 

5,271,900 

 
1,248,418.15 

936,107 
265,160 

31,151.15 
16,000 

 
2,435,724.09 
1,764,732 
585,810 

69,182.09 
16,000 

 
25.33 
81.70 
29.03 
41.39 
0.30 
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การคืนข้อมูลและรับรองข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ระดับอ าเภอ 
 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอ าเภอแม่อาย เป็นประธาน     
การประชุมการคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน เพ่ือรับรองข้อมูลและแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น 
ก่อนการคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม และจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป 
การคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บ้านร่มไทย 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายไมตรี  ดวงใจ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง(AD1) เป็นประธานในการ
ประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ชาวบ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน พร้อม AD2 AD3 และส่วน
ราชการที่เก่ียวข้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดภาวนานิมิต บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ 
 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายไมตรี  ดวงใจ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง(AD1) เข้าร่วมกระบวนการ
ในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ          
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน โดยมี สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระฯ เป็นผู้แนะน าแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯ 

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) 
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ 
 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 น. นาย อิศราวุฒิ นลินวิจิตร AD 1 ได้ร่วมกับ AD 2 และ AD 3 พร้อมด้วย     
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) บ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย โดยมีสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เป็นผู้แนะน าแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาฯ 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผนแต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา     
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แต่ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ ฯ ซึ่ งหมู่บ้ านนี้ ก าลั งอยู่ ระหว่ าง 
การด าเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) 
เช่นกัน มีดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62) 
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ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓) 
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63) 
ขั้นตอนที่ 7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 (ตั้งแต่ เม.ย. 63 เป็นต้นไป) 
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.30 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอ าเภอแม่อาย ได้มอบหมายให้
นางสาวกิตติอัจฉรา อะทะไชย ปลัดอ าเภองานปกครอง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อ จัดเวทีประชุม
ประชาคมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านปุาเหียก หมู่ที ่9 ต าบลสันต้นหมื้อ 

ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิต ิ
  ด าเนินการของบประมาณสนับสนุนในการเดินท่อน้ าเข้าตามครัวเรือนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ต่อไป 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 

ผลการด าเนินงานบ้านขอบด้ง – นอแล หมู่ที่ 14 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง 
 เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 
- คืนข้อมูลระดับอ าเภอและประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ห้องประชุมที่ว่าการอ าเภอฝาง      
จ านวน 50 คน  
- หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ผลการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้านขอบด้งและบ้านหนองไผ่ที่
ผ่านมาและรับทราบแนวทางการจัดท าแผนหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมก าหนดวันลงพ้ืนที่คืนข้อมูลให้กับชุมชน 
      แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- คืนข้อมูลครัวเรือนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
- คืนข้อมูลครัวเรือนบ้านขอบด้ง(นอแล) หมู่ที่ 14 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  
- จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  
- จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมบ้านขอบด้ง (นอแล) หมู่ที่ 14 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
- จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลระดับหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ และบ้านขอบด้งเพ่ือเตรียมข้อมูลจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านหนองไผ่ จ านวน 195 คน และห้องประชุมวัดบ้านนอแล จ านวน 260 คน 
- ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมได้รับทราบผลการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ตรวจทานข้อมูลและลงมติรับรองข้อมูลพร้อม
ก าหนดการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- ก าหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ 
- จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564  
- จัดท าแผนงานโครงการกิจกรรมบ้านขอบด้ง (นอแล) หมู่ที่ 14 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 
 เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564 
- จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองไผ่ จ านวน 84 คน 
และห้องประชุมโรงเรียนบ้านขอบด้ง จ านวน 57 คน  
- กลุ่มผู้น าชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านด้านต่างๆในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันระดมความคิดเพ่ือหาสภาพปัญหา/สาเหตุ/แนว
ทางแก้ไข/(ตามประเด็นการพัฒนา) เพ่ือเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้าน 
 แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- ก าหนดรูปเล่มแผนการพัฒนาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564 
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4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 

 รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อ าเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เปูาหมาย 
บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ต าบลเมืองนะ  2,024 คน   606  ครัวเรือน 
บ้านอรุโณทัย     หมู่ที่ 10  ต าบลเมืองนะ  9,979 คน 1,900 ครัวเรือน 
บ้านห้วยลึก       หมู่ที่ 7    ต าบลปิงโค้ง  1,722 คน   290  ครัวเรือน 

ต าบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก 

  

 
 อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผลเริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม 
ประเมินผลเพ่ือต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
 โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร  
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ 
 ได้จัดท าทะเบียนประวัติ โครงการเลี้ยงหมูด าและเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง จัดท าบัญชี
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน   
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ต าบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 อยู่ในขัน้ตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผนทั้ง 2 หมู่บ้าน ด าเนินการประชาคมคืนข้อมูลและจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมโครงการจากส่วนราชการ เพ่ือน าโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีคุณภาพ 
 โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 - โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัย อยู่ระหว่างแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อมูลโครงการ  

 4.4.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ  
          วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติ ดอ าเภอ          
ไชยปราการเพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของพ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ                 
และรายงานผลความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯของหมู่บ้านเปูาหมาย 
 ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) 
 ๑. คืนข้อมูลระดับอ าเภอ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป บ้านใหม่หนองบัวเป็นหมู่บ้านไม่พออยู่พอกิน เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ข้อ 1 ข้อ 4 

ตัวช้ีวัด ๗ หัวข้อ ผลการประเมิน 

1. รายได ้  ไม่ผ่านเกณฑ์ 

2. ผลผลิตข้าว ไม่มีข้อมูลผลผลิตข้าว 
3. น้ าอุปโภค - บริโภค  ผ่านเกณฑ์ 
4. น้ าเพ่ือการเกษตร  ไม่ผ่านเกณฑ์ 
5. หนี้สิน  ผ่านเกณฑ์ 
6. สุขภาพ  ผ่านเกณฑ์ 
7. อัตราการมีงานท า  ผ่านเกณฑ์ 
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๒. คืนข้อมูลระดับหมู่บ้าน/ชุมชน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากการส ารวจจากคนในชุมชน ๘๐%ของประชากรทั้งหมด 
สรุปความต้องการได้ ๘ ข้อ หลักดังนี้ 
    1. น้ า 
 2. สาธารณูปโภค 
 3. เกษตร 
 4. สุขภาพ 
 5. สิ่งแวดล้อม 
 6. ที่ท ากิน 
 7. สังคม 
 8. อาชีพ 
 ซื่งข้อ ๑. น้ า จัดมาเป็นความต้องการเป็นอันดับแรกของความต้องการของคนในชุมชน และวิสัยทัศน์ที่คนในชุมชน     
บ้านใหม่หนองบัว มีก็คือ มีน้ าสะอาด พอกินพอใช้ในการเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของตน 

๓. จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน /ชุมชน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในส่วนที่ ๑ ประชากรหมู่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ 
ต าบลหนองบัว ได้หาปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข  
  ๑. หาสภาพปัญหา 
  ๒. หาสาเหตุของปัญหา 
  ๓. หาแนวทางแก้ไข 
เมื่อหาข้อสรุปในส่วนที่ ๑ ได้แล้วนั้น จึงได้ด าเนินการต่อในส่วนที่ ๒ ในส่วนที่ ๒ เป็นการท าแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน ดังนี้ 
 1. โครงการ/กิจกรรม 
 2. เปูาหมาย 
 3. ระยะเวลาด าเนินการ 
 4. งบประมาณ 
 5. ลักษณะแผนงาน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้ า ไฟ ถนน จ านวน ๗ โครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระเวลา ลักษณะแผนงาน 

โครงการสร้างอ่างเก็บขนาดใหญ่ ๑ แห่ง ปีงบประมาณ  ๖๔ - ๖๕ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการเจรจาขอใช้น้ าจากหมู่บ้านในพื้นที่
ใกล้เคียง 

๑ จุด ก.พ. – พ.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือซื้อเครื่อง
กรองน้ า 

๓ เครื่อง ปีงบประมาณ  ๖๔ - ๖๕ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการสร้างท่อระบายน้ า ตามความเหมาะสม พ.ย. ๖๔ – พ.ค. ๖๕ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการสร้างถนนคอนกรีต ตามความเหมาะสม พ.ค. เป็นต้นไป ขอรับการสนับสนุน 

โครงการติดตั้งและซ่อมแซ่มไฟฟูาแสงสว่าง ตามความเหมาะสม ปีงบประมาณ  ๖๔ - ๖๕ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการจัดซื้อเตาผาขยะมูลฝอย ๑ แห่ง มี.ค. เป็นต้นไป ขอรับการสนับสนุน 
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ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ จ านวน ๑๓ โครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย ระเวลาด าเนินการ ลักษณะแผนงาน 

โครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน ๑ แห่ง พ.ค. เป็นต้นไป ขอรับการสนับสนุน 

โครงการอบรมเพ่ิมขีดความรู้ด้านเกษตร ๕๐ คน ๒ วัน ขอรับการสนับสนุน 

โครงการลงพ้ืนที่ส ารวจปลงเกษตรที่พบ
ปัญหา 

๑๐๐ หลังคาเรือน ก.พ. – มี.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการจัดตั้งเครือข่ายสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ 
บ้านใหม่หนองบัว 

๗- ๘ คน มี.ค. – เม.ย. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์สิ้นค้าแปรรูป ๒๐ คน พ.ค. – มิ.ย. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการอบรมสงเสริมทักษะความรู้ด้าน
การค้าขายผ่านระบบออนไลน์ 

๒๐ คน ส.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้าน
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

๒๐ คน ต.ค. – ธ.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

 
 
 
 
 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระเวลาด าเนินการ ลักษณะแผนงาน 

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้าน
อาชีพเสริมพร้อมอุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ 

๑๐ คน ส.ค. – ก.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม บ้านใหม่หนอง
บัว 

๑๐๐ คน มิ.ย. – ก.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร (หมู
น้ าค้าง) 

๕๐ คน พ.ย. เป็นต้นไป ชุมชนท าเอง 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร(ผักกาด
ดอง) 

๕๐ คน มี.ค. เป็นต้นไป ชุมชนท าเอง 

โครงการส่งเสริมแปรรูปอาหาร (กิมจิ) ๕๐ คน มี.ค. เป็นต้นไป ชุมชนท าเอง 

โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร (เห็ด) ๕๐ คน มี.ค. เป็นต้นไป ชุมชนท าเอง 
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ด้านสังคม การเมือง การปกครอง จ านวน ๙ โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จ านวน ๒ โครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระเวลา
ด าเนินการ 

ลักษณะแผนงาน 

โครงการเพิ่มทักษะด้านการศึกษา ทุกหลังคาเรือน ทุกๆ เดือน ขอรับการสนับสนุน 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหมู่บ้าน เยาวชน ทุกๆ เดือน ขอรับการสนับสนุน 

 
ด้านสาธารณสุข จ านวน ๔ โครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระเวลา
ด าเนินการ 

ลักษณะแผนงาน 

โครงการส่งเสริมการออกก าลังกาย ทุกหลังคาเรือน ทุกๆ วัน ชุมชนท าเอง 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริโภค
อาหารที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ 

ทุกหลังคาเรือน มี.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการอบรมให้ความรู้เมนูสุขภาพ ทุกหลังคาเรือน มี.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ ทุกหลังคาเรือน มี.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระเวลาด าเนินการ ลักษณะแผนงาน 

โครงการประชุมประชาคม ทุกหลังคาเรือน เม.ย. ๖๔ ชุมชนท าเอง 

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ให้
ผู้ปกครอง 

ผู้ปกครอง        
ทุกหลังคาเรือน 

พ.ค. ๖๔ ขอรับการสนับสนุน 

โครงการสร้างกฎระเบียบชุมชนให้เข้มแข็ง
เพ่ือการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย 

ทุกหลังคาเรือน ทุกๆ เดือน ชุมชนท าเอง 

โครงการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน เยาวชน ทุกๆ เดือน ขอความร่วมมือ 

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหมู่บ้าน เยาวชน ทุกๆ เดือน ขอความร่วมมือ 

โครงการส่งเสริมการละเล่นพ้ืนบ้าน เยาวชน ทุกๆ เดือน ขอความร่วมมือ 

โครงการส่งเสริมดนตรีพ้ืนบ้าน เยาวชน ทุกๆ เดือน ขอความร่วมมือ 

โครงการส่งเสริมการเต้นกลุ่มสตรีแม่บ้าน เยาวชน ทุกๆ เดือน ขอความร่วมมือ 

โครงการต่อต้านยาเสพติด เยาวชน ทุกๆ เดือน ขอรับการสนับสนุน 
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ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน ๔ โครงการ 

 
ด้านบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๑ โครงการ 
 

โครงการ/กิจกรรม เปูาหมาย ระเวลาด าเนินการ ลักษณะแผนงาน 

โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด ทุกหลังคา
เรือน 

มี.ค. ๖๔ ชุมชนท าเอง 

 

 4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 

 1. วันที่ ๒๗ มกราคม 2564 I ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง ได้ประชุมซักซ้อม      
การจัดท าร่างแผนพัฒนาชุมชนตามการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ในพ้ืนที่เปูาหมาย โดยเจ้าหน้าที่ขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ ประจ าพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีก าหนดการลงพ้ืนที่ซักซ้อมแนวทางกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา/
ชุมชน การเตรียมการระดับอ าเภอ/ต าบลและหมู่บ้านในพ้ืนที่เปูาหมายชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้านห้วยไคร้
ใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา
หมู่บ้าน การเตรียมการระดับอ าเภอ/ต าบล/หมู่บ้าน ตามแผนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ในพ้ืนที่
เปูาหมายในการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และร่วมพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานและการของบประมาณ/การ
ตอบสนองงบประมาณของสถาบันปิดทองหลังพระฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนอปุสรรคปัญหาในการด าเนินงานในพ้ืนที่เปูาหมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ระเวลาด าเนินการ ลักษณะแผนงาน 

โครงการท าแนวกันไฟ ๑๕ หย่อม ปีงบประมาณ ๖๔- ๖๕  ขอรับการสนับสนุน 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ าธรรมชาติปลุกต้นน้ า  ๑ จุด ก.พ. – พ.ค. ๖๔ ชุมชนท ากันเอง 

โครงการรณรงค์และให้ความรู้กับชุมชน ใน
โครงการค าแยกขยะแต่ละครัวเรือน 

ทุกหลังคา
เรือน 

มี.ค. – เม.ย. ๖๔ ชุมชนท ากันเอง 

โครงการปลูกจิตส านึกให้เยาวชน เยาวชน มี.ค. – เม.ย. ๖๔ ชุมชนท ากันเอง 
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 2. วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นางสาวอ าพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎร
อาสาปูองกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 3 โดยมีราษฎรชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ จ านวน 40 คน เข้ารับการฝึก เพ่ือให้มี
ความเข้มแข็งมีจิตส านึกและมีความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถเป็นแกนน าภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน สามารถเป็นแหล่งข่าวแจ้งเบาะแสและเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด ขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้านชุมชนให้กว้างขวางขึ้น เสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้านชุมชน
ด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่ม และความตื่นตัวเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชน และส่ งเสริม
การด าเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมาย 

 3. วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ วัดฟูาเวียงอินทร์ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที ่๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียง
แหง จังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัดอ าเภอประจ าต าบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการคืนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1  โดย นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD1) 
และน.ส.กมลภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) เป็นผู้น าเสนอผลการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง 
แก้ไข โดยได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งราษฎรในชุมชนบ้านหลักแต่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนมีมติ
รับรองข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลชุมชนและน าไปจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ ในพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) อ าเภอเวียงแหง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

 4. วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัดประจ าต าบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการคืน
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ โดย นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD1) และนายสุรพล ยาปุา 
(Mr.AD2) เป็นผู้น าเสนอผลการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข โดยได้รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน ซึ่งราษฎรในชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนมีมติรับรองข้อมูลและใช้เป็น
ข้อมูลชุมชนและน าไปจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ ในพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม ่

 5. วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง  ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD๑) นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) นายสุรพล ยาปุา (Mr.AD2) 
และคณะท างานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในพ้ืนที่ต าบลเปียงหลวง ร่วมกันประชุมวางแผนจัดเตรียมการ 
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 ประชาคมคืนข้อมูลและประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพในพ้ืนที่หมู่บ้าน
เปูาหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) อ าเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2564 

 6. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัดประจ าต าบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
ชุมชนที่มีคุณภาพ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ประจ าพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวทบทวนความเป็นมาของการขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์และกระบวนการจัดท าแผน โดยมี นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD1) และนายสุรพล ยาปุา (Mr.AD2) เป็นผู้
ทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม การประเมินระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน (7 ตัวชี้วัด) และข้อสังเกต ทั้งนี้ นายอนุพงษ์ ปันเป็ง    
พัฒนากร ผู้ประสานงานประจ าต าบลเปียงหลวง เป็นวิทยากรกระบวนการน าผู้เข้าประชุมร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์    
ของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) ก าหนดผลการพัฒนาที่คาดหวังใน 2 ปี และก าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา 
ก าหนดกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมที่ชุมชนท าเอง กิจกรรมที่ขอความร่วมมือ กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน ก าหนดตัวชี้วัด
ความส าเร็จของผลการพัฒนา การเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรม และน าเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สรุป
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป 

 7. วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นายอนุสรณ์ ค าอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ       
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ ของการประชุมจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ประจ าพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวทบทวนความเป็นมาของการ
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และกระบวนการจัดท าแผน โดยมี นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD1) และนางสาวกมล
ภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) เป็นผู้ทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม การประเมินระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน (7 ตัวชี้วัด) และ
ข้อสังเกต ทั้งนี้ นายอนุพงษ์ ปันเป็ง พัฒนากรผู้ประสานงานประจ าต าบลเปียงหลวง เป็นวิทยากรกระบวนการน าผู้เข้า
ประชุมร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) ก าหนดผลการพัฒนาที่คาดหวังใน 2 ปี 
และก าหนด      กลยุทธ์ในการพัฒนา ก าหนดกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมที่ชุมชนท าเอง กิจกรรมที่ขอความร่วมมือ 
กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของผลการพัฒนา การเตรียมความพร้อมในการท ากิจกรรม และ
น าเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้านสรุปแผนพัฒนาชุมชน เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป 

 8. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๔ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นายอนุสรณ์ ค าอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตบลเปียงหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามและตรวจสอบ  
ความคืบหน้าของแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑  และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ ๕ โดยมี 
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD1) นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) และนายสุรพล ยาปุา (Mr.AD2) รายงานความ
คืบหน้าของแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน ได้ร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข ทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม การประเมินระดับ
การพัฒนาของหมู่บ้าน การวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านและกิจกรรมที่ชุมชนท าเอง กิจกรรมที่ขอความร่วมมือ กิจกรรม
ที่ขอรับการสนับสนุน เพ่ือให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ ในพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 

 9. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ จุดผ่อนปรนด่านการค้าบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑  ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง  
จังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัดอ าเภอประจ าต าบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ปูองกัน
และแก้ปัญหาไฟปุาและฝุุนควัน อ าเภอเวียงแหง ประจ าปี ๒๕๖๔  และน าหัวหน้าส่วนราชการ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
จิตอาสาในต าบลเปียงหลวง ร่วมกันท าแนวกันไฟบริเวณชายแดนบ้านหลักแต่ง จ านวน 3 จุด 
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ประธาน ทั้ง 5 อ าเภอส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนของการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีคุณภาพ โครงการร้อยใจรักษ ์     
เป็นโครงการที่ส าคัญเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิต ทั้งเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการท าการเกษตร เรื่องของการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ และเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ที่สามารถจะพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืน เมื่อมีรายได้แล้วก็   
จะท าให้ปลอดจากเรื่องของยาเสพติด ฝากอ าเภอให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอยู่ในพ้ืนที่ขยายผลโครงการ    
ร้อยใจรักษ์ฯ และรายงานให้จังหวัดทราบด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความร่วมมือตรวจสอบและเร่งรัดการบันทึกผลการส ารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดบั 
หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ  (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
   ส านักงาน ปปส. ภ.5  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลผลการส ารวจสภาพปัญหายาเสพติด  
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ห้วง 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความถูกต้อง และให้
เร่งรัดการด าเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่ได้ด าเนินการและบันทึกผลการส ารวจข้อมูลดังกล่าวในระบบสารสนเทศ      
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564  โดยระบบจะปิดท าการน าเข้าข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน)   
   ดังนั้น จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ และศูนย์ปฏิบัติการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดเทศบาล เร่งรัดด าเนินการส ารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2564 
และบันทึกผลการประเมินฯ ลงในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 
ทั้งนี้ ระบบจะปิดท าการน าเข้าข้อมูลและประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.00 น.  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม   

ประธาน   เน้นย้ าในเรื่องการด าเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในบริเวณชายแดน พ้ืนที่เสี่ยงต่างๆ ในเรื่องของ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเรื่องของการปูองกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการ X-ray  
ในพ้ืนที่ และเน้นย้ าเรื่องของบ่อนการพนันต้องไม่มีการลักลอบเล่นพนันในทุกพ้ืนที่ บ่อนไก่ก็ยังไม่อนุญาต หากพบว่ามีการ
เล่นการที่ไหนก็ฝากทางพ้ืนที่ด าเนินการอย่างเข้มงวด 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
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