
      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 10/๒๕63 
วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
**************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          ประธาน 

2. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการฯ 
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
5. พล.ต.สุรจิตร สุขีเมฆ   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
6. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
9. นางนงนุช กุมศัสตรา   ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
10. นางสาวลาวัณย์ จริยา  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
11. นางสาวชัญญานุช ชัยเลิศ  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
12. นายถาวร จองส่างปัน  นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
13. นายชัยรัตน์ วิเชียรสาร  นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)     กรรมการ 
14. ว่าที่ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี  นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
15. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ ์  นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
16. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
17. นายจักรพันธุ์ ทองอ่ า   นายอ าเภอสารภี  (แทน)      กรรมการ 
18. นายศิวะ  ธมิกานนท์   นายอ าเภอสันทราย       กรรมการ 
19. นายประทปี ดวงค า   นายอ าเภอดอยสะเก็ด (แทน)     กรรมการ
20. นายณัฐพงษ์ พรสมบูรณ์กิจ  นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)               กรรมการ 
21. นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์  นายอ าเภอแม่แตง (แทน)       กรรมการ 
22. นายสิทธิพร จันทราช  นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)      กรรมการ 
23. นายธาดา สุพพัตกุล   นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
24. นางสลิลญา ค าภาแก้ว  นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
25. นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ  
26. นายณัฐ สัจจวิโส   นายอ าเภอสันปุาตอง (แทน)     กรรมการ 
27. นายพงษ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว  นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
28. นายกิตติพงษ์ ธิวงศ์   นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
29. นายปรีชา ศิรินาม   นายอ าเภอสะเมิง  (แทน)      กรรมการ 
30. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา  นายอ าเภออมก๋อย       กรรมการ 
31. นายเอกชัย แสนใจ   นายอ าเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
32. นายภัควัต ขันธหิรัญ   นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
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33. ว่าที่ร้อยตรี บัญชาชาย จันทร์เป็ง นายอ าเภอแม่วาง (แทน)      กรรมการ 
34. นายธนวิชญ์ ดิสถาพร  นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)      กรรมการ 
35. นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์  นายอ าเภอเวียงแหง (แทน)     กรรมการ 
36. นายสิทธิพัฒ บุญทรง   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
37. นายเศรษฐวุฒิ ค ามูล   นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
38. นายพีระศักดิ์  ธีรบดี   นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
39. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม ่         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
40. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
41. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
42. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
43. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
44. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
45. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
46. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่        
47. นายพิรุณ ฟองมณี   นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที ่9/2563  เม่ือวันที่ 25 กันยายน 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ          มุมราชการ       การประชุม        ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ 
จ านวน 35 หน่วยงาน  (ขอแก้ไข 2 หน่วยงาน) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)      
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.chiangmai.go.th/
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ขอพิจารณาและแนวโนมสถานการณ์ 
1. สถานการณ์ยาเสพติดนอกประเทศ 
 1.1 การผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ในรัฐฉานของเมียนมา ท าให้สถิติการจับกุมเพ่ิมสูงขึ้น 
 1.2 การลักลอบล าเลียงสารเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไปยังพื้นท่ีแหล่งผลิตเพ่ิมขึ้น 
 1.3 สปป.ลาว ถูกใช้เป็นพื้นที่ล าเลียงยาเสพติด ก่อนกระจายไปยังประเทศไทย เวียดนามและกัมพูชา 
2. สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน 
 2.1 กลุ่มผู้ค้าใช้พื้นท่ีชายแดนด้านจังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่เป็นพื้นท่ีหลักในการลักลอบน าเข้ายาเสพติด 
 2.2 การลักลอบน าเข้าไอซ์และคีตามีนจ านวนมากมาจากพ้ืนที่ชายแดนตะวันตก ด้านชายแดนจังหวัดตากและกาญจนบุรี 
 2.3 การลักลอบน าเข้ากัญชาส่วนมากเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านจังหวัดนครพนม หนองคาย มุกดาหาร เลย 
อุบลราชธานีและอ านาจเจริญ 
3. สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศ 
 3.1  กลุ่มผู้ค้าใช้รูปแบบการค้าผ่าน Social Media ในการสั่งซื้อและระบบการขนส่ง Logistics ทั้งไปรษณีย์ไทยและ
บริษัทขนส่งเอกชน 
 3.2 พ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมลฑล ยังมีการล าเลียงยาเสพติดเพ่ือพักคอยและกระจายไปยังพ้ืนที่ 
 3.3 ยาเสพติดหลักท่ียังคงแพรระบาดในพื้นที่ยังคงเปนยาบ้า โดยยาเสพติดที่ควรเฝาระวัง ไดแก เฮโรอีน และกลุม Club 
Drug เชน ยาอ ีเนื่องจากเริ่มปรากฏขอมูลการใช้ในกลุ่มเยาวชนเที่ยวกลางคืนและกลุมม่ัวสุมกัน 

ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่  9/2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 
ประธานแจ้งในที่ประชุมให้ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ท าหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาเพ่ือสร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์ให้
คุณครูและผู้ปกครองดูแลบัตรหลานในเรื่องของการจ าหน่ายยาเสพติดผ่านทางเว็บไซต์  ทางส านักงานศึกษาธิการจังหวัด
เชียงใหม่ ได้ท าหนังสือไปยังต้นสังกัดที่มีสถานศึกษาในพ้ืนที่ทั้งเขตพ้ืนที่ 6 เขต สพม. 1 แห่ง อาชีว และสถานศึกษาเอกชน 
ช่วยกันในการดูแล และหน่วยงานต้นสังกัดได้แจ้งว่าสถานศึกษาเป็นปลายทางในการปูองกัน จึงขอฝากถึงหน่วยงาน            
ที่เก่ียวข้องในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ซึ่งจะเป็นต้นทางของเรื่องการใช้เว็บไซต์   

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทน สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2563 

ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 *ตัดท าลายทั้งหมดแล้ว 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนแปลง พ้ืนที่ปลูก (ไร่) 

1. จ.เชียงใหม ่ 124 80.68 

2. จ.ตาก 55 43.75 

3. จ.แม่ฮ่องสอน 16 7.65 

4. จ.เชียงราย 13 6.16 

5. จ.น่าน 15 5.14 

6. พะเยา 1 0.47 

รวม 224 143.85 
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ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับอ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ *ตัดท าลายทั้งหมดแล้ว 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 ต.ค. 2563 ส ารวจพ้ืนที่เตรียมดิน คาดว่าเป็นแปลงเตรียมปลูกฝิ่น ปี 2563/2564 บริเวณ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่  
พบพ้ืนที่คาดว่าเตรียมแปลงปลูกฝิ่น จ านวน 15 แปลง ในเขตพ้ืนที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างด าเนินการจัดท า
เปูาหมายปูองปรามให้กับหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือปูองกันการปลูกฝิ่น ปี 2563/2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 19 ต.ค. 2563 ติดตามพ้ืนที่อนุญาตปลูก เฮมพ์(กัญชง) อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ จ านวน 8 แปลง แยกเป็น อบต.ดอยหล่อ 
6 แปลง สวพส. 2 แปลง พบว่าต้นไม่สมบูรณ์เนื่องจากการอนุญาตที่ล่าช้าท าให้เลยช่วงฤดูกาลปลูกที่เหมาะสม 
- 20 ต.ค. 2563 ติดตามพ้ืนที่อนุญาตปลูก เฮมพ์(กัญชง) อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ปลูกในโรงเรื อนระบบปิด อยู่ระหว่าง      
เพาะเมล็ดในถุงด า เริ่มปลูกเมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 
- 21 ต.ค. 2563 ติดตามพ้ืนที่อนุญาตปลูก เฮมพ์(กัญชง) อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จ านวน 1 แปลง เป็นการปลูกผลิตเมล็ดพันธุ์
ของ สวพส. ส าหรับการขออนุญาตในปี 2564 ขนาดพื้นที่ 2 ไร่ 
- 22 ต.ค. 2563 ติดตามพ้ืนที่อนุญาตปลูก เฮมพ์(กัญชง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ มีการปลูก จ านวน 2 แปลง พบว่าต้น     
ไม่สมบูรณ์เนื่องจากการอนุญาตท่ีล่าช้าท าให้เลยช่วงฤดูกาลปลูกท่ีเหมาะสม 
 
 

อ าเภอ จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก (ไร่)  หน่วยตัดรับผิดชอบ โดย        
ทภ.3 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 

1. แม่แตง 41 30.65 ร.7 พัน5 /ร.7 พัน2 
2. เชียงดาว 45 25.81 ป.พัน.7 /ร.7 พัน.2 /ฉก.ม.4 
3. พร้าว  14 11.16 ร.17 พัน.3 
4. อมก๋อย 8 5.14 ทพ.35 /ทพ.36 

5. แม่แจ่ม 4 2.36 ทพ.36 

4. ไชยปราการ 7 3.50 ร.17 พัน.3 
7. เวียงแหง 3 1.08 พล.ร.7 

รวม 122 80.68  
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนตุลาคม 2563 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 
 
 

- รอเป้าหมายจากส่วนกลาง - 

           - 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  
           - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
 

- รอเป้าหมายจากส่วนกลาง - 

นักเรียนที่สอน  
6,567 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - 1 100  
ผลภาคเรียน 
ที่1/2563            - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 38 ผลการจ าแนกนักเรียนมัธยม 

กลุ่มดี 55,477 คน 

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
           - เครือข่ายเยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 

 
- รอเป้าหมายจากส่วนกลาง - 

1.3 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 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 
 
- 
- 
- 

 

        (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
              - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 

 
350 

 
40 
20 

 
24 

 
- 
- 

 
24 

 
- 
- 

 
6.86 

 
- 
- 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

- ระบบ NISPA ยังไม่เปิดให้บันทึกผล - 

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

 
- ระบบ NISPA ยังไม่เปิดให้บันทึกผล - 

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

 
- ระบบ NISPA ยังไม่เปิดให้บันทึกผล - 

          (4) โครงการ To be number one (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ 
               - สถานศึกษา   
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ยุติธรรม 

 
 

- ยังไม่ระบุ - 

          (5) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (5.1) พื้นทีเ่สี่ยง (แห่ง) 

 
1,988 

 
- ระบบ NISPA ยังไม่เปิดให้บันทึกผล - 

               (5.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 114 114 -  

               (5.3) ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558   - - - -  
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ระเบียบวาระท่ี 4.4.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2563 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2563  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
 

 
 

 
 
 
 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2562  ปี 2563   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2562   ปี 2563  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 745 759 452 443 -293 -316 -39 156 169 154 150 -2 -19 -1.282 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดบิ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง เคตามีน สารระเหย ไอซ ์
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 

354,600.0 369.18 11,093.9 0 2,518.44 179.39 1.3 1 4,172.71 

 ล าดับ  สภ.  วันที่เกิดเหตุ  ผู้ต้องหา  ของกลาง  ยึดทรัพย์  ราคาประเมิน  การขยายผล

 1.
ชปส.ภ.จว.

 เชียงใหม่
 4 ต.ค. 63  5 ราย  กัญชา 100 กก.  -  -  อยู่ระหว่างขยายผล

 2.  สภ.แม่อาย  5 ต.ค. 63  3 ราย  ยาบ้า 196,000 เม็ด  -  -  อยู่ระหว่างขยายผล

 3.
ชปส.ภ.จว.

 เชียงใหม่
 6 ต.ค. 63  2 ราย

 ยาบ้า 100,000 เม็ด 
 ไอซ ์4 ก.ก.  -  -  อยู่ระหว่างขยายผล

 4.  สภ.ช้างเผือก  10 ต.ค. 63  2 ราย  ยาบ้า 22,000 เม็ด  -  -  อยู่ระหว่างขยายผล

 5.  สภ.นาหวาย  23 ต.ค. 63  ไม่มีผู้ต้องหา

ยาบ้า จ านวน   
10,000 เม็ด  ,  

 เฮโรอีน 350 กรมั  
 และ ฝิ่นดิบ 10.9  ก.ก.

 -  -  อยู่ระหว่างขยายผล

 รวม   ราย

 ยาบ้า 328,000 เม็ด
ไอซ ์4 ก.ก.  

 กัญชา 100 ก.ก.
 เฮโรอีน  350  กรัม  
 และ ฝิ่นดิบ  10.9  ก.ก.

 -  -  อยู่ระหว่างขยายผล
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ผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนตุลาคม 2563 
 1. วันที่ 3 ต.ค. 2563 เวลาประมาณ 10.00 ภายในห้องพักบ้านเลขที่ 227/391 หมู่บ้านวังตาล หมู่  3          
ต.สันผักหวาน อ.หางดง จ.เชียงใหม่ จับกุม MR.KATSUHISA หรือคัตสึ KOMIYA สัญชาติญี่ปุุน อายุ 41 ปี พร้อมพวก    
รวม 5 ราย ข้อหา ร่วมกัน ผลิต ยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) และ ร่วมกันครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 
(กัญชา) เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง กัญชาสด จ านวน 407  ต้น ผลิตภัณฑ์กัญชารวมน้ าหนักประมาณ      
100 ก.ก. อยู่ระหว่างขยายผล 
 2. วันที่ 4 ต.ค. 2563 เวลาประมาณ 16.00 น. บริเวณบนถนนหมู่บ้านดอยแก้ว – บ้านจะนะ ม.1 ต.แม่อาย    
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุม นายจิรวัฒน์  ปะโหล อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 143 ม.12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
พร้อมพวก รวม 3 ราย ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง           
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 196,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 3. วันที่ 6 ต.ค. 2563 เวลาประมาณ 22.00 น. บริเวณบนถนนสาธารณะ  ม.4 ต.ท่าตอน  อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
จับกุม นายจะสอ จะปูุ อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่ 25/ช ม.5  ต.ห้วยชมพู  อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย พร้อมพวก รวม 2 
ราย ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท  1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีนและไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพ่ือจ าหน่าย
โดยไม่ได้รับอนุญาต  ของกลาง  ยาบ้า 100,000 เม็ด ไอซ์ 4 ก.ก. อยู่ระหว่างขยายผล 
 4. วันที่ 10 ต.ค. 2563 เวลาประมาณ 12.30 น. บริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพ ถนนช้างเผือก ต.ช้างเผือก         
อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จับกุม นายธนกฤต คงดี อายุ 21 ปี ที่อยู่ 639 ม.4 ต.ล านารายณ์ อ.ชัยบาดาบ จ.ลพบุรี 
พร้อมพวก รวม 2 ราย ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง              
เพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 22,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 
 5. วันที่ 23 ต.ค. 2563 เวลาประมาณ 20.00 น. บริเวณช่องทางหนองกะลาง บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ต.เมืองนะ   
อ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้ต้องหา ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ใน
ครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า จ านวน 10,000 เม็ด, เฮโรอีน 350 กรัม และฝิ่นดิบ 10.9  
กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.4.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  
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จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 30 กันยายน 2563) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอ้ยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3  เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 1 ต.ค. 2562 – 30 ก.ย. 2563 
 
 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบต้องโทษ 

91.58 
98.96 
100 

รวม 3 ระบบ 96.87 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) (1 ต.ค. 2562 – 30 กันยายน 2563) 
 

 

 
การให้บริการด้านยาเสพติด 
1. การให้ความรู้/ค าปรึกษา  
2. การบ าบัดรักษายาเสพติดโดยใช้ยาและสารทดแทนระยะยาว  
3. การปูองกันการใช้ยาเกินขนาด เช่น การให้บริการ Naloxone  
4. การส่งเสริมและสนับสนุนให้กลุ่มเปูาหมายสมัครใจเข้ารับบ าบัด รักษา 
การให้บริการด้านสุขภาพกายและจิต 
1. การให้ความรู้เพ่ือสร้างความเข้าใจ ความตระหนัก และการประเมินความเสี่ยงของตนเอง   
2. Test & Treat HIV  
3. Test Hep B, Hep C  
4. การสนับสนุนให้ใช้เข็มและอุปกรณ์ฉีดที่สะอาด  
5. การแจกถุงยางอนามัย  
6. การตรวจและรักษาโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์  
7. การปูองกัน วินิจฉัย และรักษาวัณโรค  
8. การให้บริการรักษาด้านจิตเวช 

แผนงาน เป้าหมายทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 5,487 4,422 80.59 
     - สถานบ าบัด 4,987 3,949 79.19 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 500 468 93.60 
2.บังคับบ าบัด 1,770 3,974 224.52 
     - ไม่ควบคุมตัว 1,120 3,522 314.46 
     - ควบคุมตัว 650 452 69.54 
3.ต้องโทษ 780 1,003 128.59 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 904 139.08 
     - กรมพินิจฯ 130 99 76.15 

รวม 8,037 9,399 116.95 

แผนงาน เป้าหมาย ทั้งปี ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 9,485 116.57 110.24 
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การให้บริการด้านสังคม 
1. การเยี่ยมบ้านรายบุคคล  
2. กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน 
3. จัดให้มีพ้ืนที่ที่ปลอดภัย (Drop in center)   
4. จัดบริการให้ค าปรึกษาด้านกฎหมายแก่กลุ่มเปูาหมายและผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การจัดบริการลดอันตรายจากยาเสพติดในสถานบริการและเชิงรุกในชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ผลการจัดบริการชุดลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 
 

ล าดับ ชุดบริการ จ านวนผู้รับบริการ 
1  Health education 11,057 
2  MMT/Naloxone 2,364 
3  VCT 531 
4  Test&Treat HBV/HCV 376 
5  Condom 1,167 
6  Test&Treat STD 551 
7  Test&Treat  TB 200 
8  Psychiatric Rx 2,111 
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การจัดบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส าหรับกลุ่มผู้เสพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการ 5 รุ่น รวมให้บริการ 468 ราย พบผลผิดปกติHIV 4 ราย, ซิฟิลิส 8 ราย, Hep B 36 ราย, Hep C 5 ราย 
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การจัดบริการลดอันตรายจากยาเสพติดในเรือนจ า เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 

ด าเนินการให้บริการ 117 ราย พบผลผิดปกติ HIV 12 ราย, ซิฟิลิส 9 ราย, Hep B 5 ราย, Hep C 7 ราย 

การจัดบริการลดอันตรายจากยาเสพติด ในเรือนจ า เรือนจ าฝางเชียงใหม่ 

 
ด าเนินการให้บริการ 61 ราย พบผลผิดปกติ HIV 3 ราย, ซิฟิลิส 1 ราย, Hep B 1 ราย, Hep C 6 ราย 

 

การจัดบริการลดอันตรายจากยาเสพติด ในเรือนจ า ทัณฑสถานหญิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการให้บริการ 113 ราย พบผลผิดปกติ HIV 11 ราย, ซิฟิลิส 5 ราย, Hep B 7 ราย, Hep C 4 ราย 
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การจัดบริการลดอันตรายจากยาเสพติด ในเรือนจ า ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ด าเนินการให้บริการ 50 ราย พบผลผิดปกติ HIV 1 ราย, ซิฟิลิส 5 ราย, Hep B 1 ราย, Hep C 2 ราย 

ผลการด าเนินงาน Harm reduction ในระบบต้องโทษ 

ผู้ที่มีผลการตรวจผิดปกติ ได้ส่งต่อเพ่ือการดูแลรักษาตามมาตรฐานทุกราย 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ 1 - 27 ตุลาคม 2563 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงาน รับบริการ HIV ซิฟิลิส Hep B Hep C 

เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 117 12 9 5 7 

เรือนจ าฝาง 61 3 1 1 6 

ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 113 11 5 7 4 

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กฯ 50 1 5 1 2 

รวม 341 27 20 14 19 

แผนงาน ผลงาน เดือน ต.ค. ผลงานสะสม 

1. สมัครใจ  238 238 

  - สถานบ าบัด 238 238 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 0 0 

2. บังคับบ าบัด  125 125 

  - ไม่ควบคุมตัว 117 117 

  - ควบคุมตัว 8 8 

3. ต้องโทษ 0 0 

  - กรมราชทัณฑ์ 0 0 

  - กรมพินิจฯ 0 0 

รวม 363 363 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   

ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
                    4.5.1.  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) 

 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี ๒๕๖4 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

การส่งต่อเพ่ือรักษาผู้ปุวยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต 
     - ส่ง รพ.สต. 
     - ส่ง รพช./รพ.อื่นๆ 
     - ชุมชนดูแลช่วยเหลือ 

 
- 
- 
- 

 
- 
2 
6 

 
- 
2 
6 

 
- 
- 
- 

 

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 

 
1 

 
8.33 

 

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

 
 
 

- ยังไม่ได้รับงบประมาณ - 
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- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (พ.ย. 63) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (ธ.ค. 63 ) 
ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน 
 - ส ารวจพ้ืนที่ท ากินของชาวบ้านและเก็บข้อมูลจริงพร้อมกับการชี้แจ้งเกี่ยวกับการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์  
และส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ในการเดินส ารวจเก็บข้อมูลทางกายภาพในพ้ืนที่ท ากิน  
 - ปัจจุบันได้ด าเนินการส ารวจไปแล้ว 692 ครัวเรือน คิดเป็น 100 % 
 ขั้นตอนต่อไป ข้อมูลหมู่บ้านครัวเรือนที่จัดเก็บเสร็จแล้ว ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมต่อไป 

ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่  12  ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย   
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33 ต าบล 
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (พ.ย. 63) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน ( ธ.ค. 63 ) 
การคืนข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนบ้านจะนะ (นามะอ้ืน) หมู่ที่ 2 ต าบลแม่อาย 
 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นาย อิศราวุฒิ นลินวิจิตร (AD 1) ได้ร่วมกับ AD 2 และ AD 3 พร้อมด้วย 
ร้อย ตชด.334 พัฒนาชุมชนอ าเภอ ประมงอ าเภอ กศน.อ าเภอ และ อบต.ดอยลาง ร่วมประชุมคืนข้อมูลเศรษฐกิจชุมชน 
โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชาวบ้าน เพ่ือเข้าสู่ในแผนการพัฒนาของชุมชนต่อไป 
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนสู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
ผลการด าเนินงาน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อายนอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา จึง
ได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ      
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ(พ.ศ.2562-2565) เช่นกัน  
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ต าบลเพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33
ต าบล 47 หมู่บ้าน นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 
2565) 
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) 
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ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63) 
ขั้นตอนที่ 7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (เม.ย. 63 เป็นต้นไป) 
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
  ปัจจุบัน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการก่อสร้างแทงค์ส่งน้ า 
 
 
 
 
 
  

 ปัจจุบัน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้ด าเนินการขุด และวางท่อส่ง
น้ าประปา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนสู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

  4.5.2.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
 ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน เข้าร่วมการประชุมประชาคม สอบถามปัญหาความต้องการชาวบ้าน เพื่อจัดท า
โครงการส่งเสริมอาชีพ(Quick Win 2) บ้านขอบด้ง-นอแล หมู่ 14  
 บ้านขอบด้ง หมู่ 14 
 - ประชาชนมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในกระบวนการขยายผลร้อยใจรักษ์เพ่ิมมากขึ้น และชาวบ้านมีความต้องการ
ส่งเสริมโครงการปลูกอะโวคาโด   เพ่ือเพ่ิมรายได้ 
 บ้านนอแล หมู่ 14 
 - ประชาชนมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในกระบวนการขยายผลร้อยใจรักษ์เพ่ิมมากขึ้น  และชาวบ้านมีความต้องการ
ส่งเสริมโครงการส่งเสริมอาชีพการท าสินค้าหัตถกรรม  
 ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน เข้าร่วมการประชุมประชาคม สอบถามปัญหาความต้องการชาวบ้าน เพื่อจัดท า
โครงการส่งเสริมอาชีพ(Quick Win 2) บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก หมู่ 15 
 - ประชาชนมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในกระบวนการขยายผลร้อยใจรักษ์เพ่ิมมากขึ้น และโครงการชาวบ้านมีความ
ต้องการส่งเสริม โครงการปลูกอะโวคาโดเพื่อเพ่ิมรายได้ 
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 จัดอบรมโครงการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและฝึกฝนทักษะด้านกีฬาให้เด็กเยาวชนในหมู่บ้านหนองไผ่ -
ห้วยนกกก หมู่ 15 
 - เด็กและเยาวชนมีภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านเพ่ือให้ปราศจากปัญหา  
ยาเสพติด 
 - เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข็มแข็งและห่างไกลยาเสพติด 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



- 19 - 

4.5.3.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 

 รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อ าเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เปูาหมาย 
บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ต าบลเมืองนะ 
บ้านอรุโณทัย     หมู่ที่ 10  ต าบลเมืองนะ 
บ้านห้วยลึก       หมู่ที่ 7    ต าบลปิงโค้ง 

ต าบลปิงโค้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 : อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ด าเนินงานตามแผน  และติดตามประเมินผล 
 เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผล เพ่ือต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
- โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win 1) 
   ด าเนินการต่อท่อ และฝังท่อประปาเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างทดลองเครื่องสูบน้ า 
- โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win 2)  
   เสนอโครงการไปยังสถาบันปิดทองหลังพระฯ ชื่อโครงการ “เลี้ยงหมูด า” และอยู่ระหว่างพิจารณากลั่นกรอง 

ต าบลเมืองนะ (บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 และบ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10) 
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- บ้านเมืองนะหมู่ที่ 1 : อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ 
  ส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 604 ครัวเรือน 
- บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 : อยู่ในขั้นตอนการด าเนินงานที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ 
  ส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 1,908 ครัวเรือน 
 ทั้ง 2 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม โดย มหาวิทยาลัยพะเยา 
- โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win) 2 
  อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล เพ่ือเสนอโครงการ ชื่อโครงการ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านอรุโณทัย” 

  4.5.4.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ  

 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของพ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ และรายงานผลความ
คืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯของหมู่บ้านเปูาหมาย 
 ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) “พ้ืนที่เปูาหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่” 
 -  เริ่มขุดเจาะอ่างเก็บน้ า 
 -  วัสดุยังจัดส่งไม่ได้เนื่องจากสถานที่ไม่เอ้ืออ านวย ทั้งนี้ มีคณะกรรมการแต่งตั้งเพ่ือตรวจรับพัสดุ 

   4.5.5.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 1. วันที่ ๒9 กันยายน 2563 ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลเปียงหลวง 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษา
ราชการแทนนายอ าเภอเวียงแหง เป็นประธานการเปิดงานประเพณีกินข้าวใหม่ สื บสานประเพณีวิถีร้อยใจรักษ์ชุมชน
บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ โดยมีนายอนุสรณ์ ค าอ้าย นายกอบต.เปียงหลวง หัวหน้าส่วนราชการในอ าเภอเวียงแหง  
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.Ad2  และ คณะท างาน ร่วมประเพณีกินข้าวใหม่ 
สืบสานประเพณีวิถีร้อยใจรักษ์ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู ่ที ่ ๕ มีกิจกรรมการแข่งกีฬาเยาวชนชุมชน และกีฬา
พื้นบ้าน ซึ่งมีกลุ่มเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันจากหลายชุมชนใน ต าบลเปียงหลวง และมีพิธีรดน้ าขอขมาซึ่งกันและกัน
ของคนในชุมชน ซึ่งงานประเพณีดังกล่าวได้เสริมสร้างความสามัคคี ของคนในชุมชน และ เป็นการเปิดหมู่บ้านต้อนรับ
ผู้มาเยือนชุมชนวิถีร้อยใจรักษ์ เพื่อเป็นต้นแบบในการเข้าเป็นชุมชนวิถีร้อยใจรักษ์ให้กับชุมชนอื่นในอ าเภอเวียงแหง
ต่อไป 
 2. วันที่ ๒9 กันยายน 2563 ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง หมู่ที่ 3 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอ         
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่ประธานเยาวชนชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ประสานขอความช่วยเหลือมายัง องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปียงหลวง ถึงกรณีลานดินมีความช ารุดเสียหายเนื่องจากฝนที่ตกหนักประกอบกับการใช้งานของชุมชนส่งผลต่อ
การท ากิจกรรมของกลุ่มเยาวชนและประชาชนในพื้นท่ี ในเบื้องต้น อบต.เปียงหลวงได้ให้วิศวกรและช่างของ อบต.เปียงหลวง
ประเมินลักษณะทางกายภาพส ารวจความเสียหายไปแล้วนั้น จึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงลาน คสล.อเนกประสงค์ชุมชน
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไคร้ใหม่ ในการนี้สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงได้พิจารณาอนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินโครงการปรับปรุงลาน คสล.อเนกประสงค์ชุมชนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
จ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 3. วันที่ ๔ ตุลาคม 2563 ชุมชนบ้านหลักเเต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒  และผู้ช่วยนายช่างโยธาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเปียงหลวง ร่วมกับชาวบ้านชุมชนหลักแต่ง ร่วมกันวางท่อประปาตามโครงการปรับปรุงระบบน้ าและวาง
ระบบท่อประปาชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ (โครงการพัฒนาเร่งด่วน Quick Win) โดยมีการวางแผนงานก่อนด าเนินการ
และด าเนินการทุกวัน ชาวบ้านชุมชนบ้านหลักแต่งให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ร่วมแรง ร่วมใจกัน ด าเนินโครงการ 
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 4. วันที่ 13 ตุลาคม 2563 ชุมชนบ้านหลักเเต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่         
นายอนุสรณ์ ค าอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 นางสาวกมลภรณ์ 
ภิรมย์ Mr.AD๒  น าคณะขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต าบลเปียงหลวง ร่วมกับผู้น าชุมชน คณะกรรมการน้ า 
คณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนบ้านหลักแต่ง ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้า ปัญหาอุปสรรค ในการวางระบบท่อประปา
โครงการปรับปรุงระบบน้ าและวางระบบท่อประปาชุมชนหลักแต่ง (โครงการพัฒนาเร่งด่วน Quick Win) ร่วมกันวางแผน
แก้ไขปัญหา และชี้แจงแนวทางการด าเนินการบริหารจัดการระบบน้ าประปาชุมชนบ้านหลักแต่ง 
 5. วันที่ 18 ตุลาคม 2563 ชุมชนบ้านหลักเเต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่                 
นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอ าเภอ (เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอ าเภอเวียงแหง น าก าลัง
สมาชิกอส. ร่วมกับทหาร ต ารวจ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง และชาวบ้านชุมชน       
หลักแต่ง ร่วมกันวางระบบท่อประปา ตามโครงการปรับปรุงระบบน้ าและวางระบบท่อประปาชุมชนหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ต าบล       
เปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick win) โดยมีแผนการจะด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนตุลาคม  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องเพื่อพิจารณา – ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ  - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 7   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  - ไม่มี - 

ปิดประชุม เวลา 16.30 น. 
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