
     
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 10/๒๕62 
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2562  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
**************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายศรัณยู มีทองค า ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปราม         
ยาเสพติดจังหวัดชียงใหม่      กรรมการ 

2. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)  กรรมการ 
3. นางสาวนุชนาฎ มุกุระ   ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
4. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
6. นางจารุมา ภมรบุตร   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
7. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี   ผู้บัญชาการกองก าลังผาเมือง (แทน)    กรรมการ 
8. ร.ท.วิทยา เศวตมาลย์   ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)     กรรมการ 
9. ร.ต.อ.กฤษณะ  มีชัย   ผู้บังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓  (แทน)   กรรมการ 
10. ร.ต.ท.อรุณ ธงฤทธิ์   ผู้ก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)   กรรมการ 
11. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
12. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
13. นางวิมุตติยา  อาวุธเทวินทร์   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่       กรรมการ
14. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ  
15. นางสาวนภรรสวรรณ สุค าตัน  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
16. นายไพฑูรย์ อ่ าเอ่ียม   สรรพสามิตพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
17. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู  วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
18. นางสาวจันทนา อ้นค า  ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่     กรรมการ 
19. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง  ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
20. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
21. นางสิริพร ไชยรินทร์ ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน) กรรมการ 
22. นางอัธยา บุญช่วย   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน) กรรมการ 
23. นางสุพรรณี ทองค า   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน) กรรมการ 
24. นายประสิทธิ์ เมืองไสย  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน) กรรมการ
25. นายจิรเมธ จันทบูรณ์   ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน) กรรมการ 
26. นางทองสุข ปิยะวงษ ์  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน) กรรมการ 
27. นาวเสาวนีย์ เรือนแก้ว  ผอ.สนง.เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)  กรรมการ 
28. นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ทองค าชุม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
29. นายเอกชัย ชมพู   ผู้อ านวยการส านักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ
30. นายมนตรี กิจสาริกวรรณ  ผู้อ านวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่  (แทน)   กรรมการ 
31. นายสากล สุรวงศ์                     ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน)  กรรมการ 
32. นายพิชิต จันต๊ะคาด   ผู้บัญชาการเรือนจ ากลางเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
33. นางสาววลัยลักษณ์ ชุ่มชื่น  ผู้บัญชาการเรือนจ าฝาง       กรรมการ 
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34. นางลักขณา กางโหลน  ผู้อ านวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ
35. นายวีระยุทธ เปี่ยมสุขศรีชัย  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
36. นางดารุณี ชัยวรรณา                     ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด  กรรมการ 
37. นางมณฑิรา เมธา   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่   กรรมการ 
38. นางพิมอ าไพ คงแดง   ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
39. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี  ผู้อ านวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
40. นางสุดารักษ์ กระจ่าง  ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
41. นางบุษบา บุญศรี   ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
42. นายก้องเกียรติ อุเต็น   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)    กรรมการ 
43. นางสาวคนึงนิจ จิตร์นาน           ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
44. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   กรรมการ 
45. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
46. ว่าที่ร.ต.เมธธีร์การ ป๎ญญา   นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)     กรรมการ 
47. นายพัฒน แสงลี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
48. นายธนกฤต ไชยสาร   นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ
49. นายธีรวัฒน์ ณ ล าพูน  นายอ าเภอแม่ริม (แทน)      กรรมการ 
50. นายเศรษฐพล ทนันชัย  นายอ าเภอสารภี (แทน)      กรรมการ 
51. ว่าที่ ร.ต. เดชพงศ์ นาคเสวี  นายอ าเภอสันทราย (แทน)     กรรมการ 
52. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอ าเภอดอยสะเก็ด        กรรมการ
53. นายสุเมธ ทนะขว้าง   นายอ าเภอสันก าแพง (แทน)                กรรมการ 
54. นายวิสุทธิ์ จรบุรี   นายอ าเภอแม่แตง (แทน)      กรรมการ 
55. นายสิทธิพร จันทราช  นายอ าเภอเชียงดาว (แทน)      กรรมการ 
56. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
57. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแม่อาย       กรรมการ 
58. นายสาธิต กุหลาบทอง  นายอ าเภอหางดง (แทน)      กรรมการ  
59. นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ  นายอ าเภอจอมทอง (แทน)     กรรมการ 
60. นายกิตติพงษ์ ธิวงศ์    นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
61. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
62. นายศิวะ ธมิกานนท์   นายอ าเภออมก๋อย       กรรมการ 
63. นายไพชยนต์ ชยกรโชติวัฒน์  นายอ าเภอฮอด (แทน)      กรรมการ 
64. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
65. นายมนัส สุริยสิงห์   นายอ าเภอแม่วาง      กรรมการ 
66. นายธวัฒน์ จิตต์กาวิน  นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)      กรรมการ 
67. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
68. นายไพบูลย์ ใจตูม   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
69. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอ าเภอดอยหล่อ (แทน)     กรรมการ 
70. ว่าที่ร้อยตรี อดิศักดิ์ ดวงจินดา นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา       กรรมการ 
71. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่                     เลขานุการฯ 
72. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ     ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
73. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
74. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
75. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
76. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
 
เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายศรัณยู มีทองค า ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ 
ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/๒๕62 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน   พล.ต.อ. จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดโดยเฉพาะพ้ืนที่ของอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในพ้ืนที่โครงการร้อยใจ
รักษ์ และ 5 อ าเภอชายแดน ซึ่งได้มอบนโยบายในส่วนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดของส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าเรื่องการท างานบูรณาการร่วมกันระหว่างฝุายต ารวจ ทหาร พลเรือน การบูรณาการ
ประชาชนในพ้ืนที่ โดยเฉพาะตามแนวชายแดน และโครงการร้อยใจรักษ์ แล้วให้เน้นในเรื่องของการข่าว การจัดท าประวัติ
ของคน ของรถที่เคลื่อนไหวบริเวณตามแนวชายแดนและพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมายส าคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ตรวจสอบ
บุคลากรเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานตามแนวชายแดนจะต้องไม่เก่ียวข้องกับยาเสพติด การขอสนับสนุนเครื่องมือการท างาน
ต่างๆ โดยเฉพาะของต ารวจ และต ารวจตระเวนชายแดน สามารถที่จะขอรับการสนับสนุนไปทางส านักงานต ารวจแห่งชาติได้ 
เรื่องการด าเนินการตอบโต้ต่อผู้กระท าความผิดได้มอบแนวทางการปฏิบัติไว้ให้ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน
ด าเนินการสนับสนุนทั้งฝนเรื่องของบุคลากร งบประมาณ และการด าเนินการต่างๆ ให้โครงการนี้ส าเร็จตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้ และจะมีการด าเนินการอบอบรมต่างๆ ในอ าเภออ่ืนนอกจากอ าเภอ 5 อ าเภอชายแดน 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 9/2562  เม่ือวันที่ 27 กันยายน 2562  (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
16 หน่วยงาน  (ไม่มีขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5 การสรุปผลการประเมินสถานะหมู่บ้านรอบที่ 2/2562 ของ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน 
หมู่บ้านที่ไม่มีป๎ญหายาเสพติด  6,376 แห่ง เพ่ิมขึ้น 3 แห่ง หมู่บ้านที่มีป๎ญหายาเสพติดน้อย 1,539 แห่ง ลดลง 5 แห่ง บ้านที่มี
ป๎ญหายาเสพติดปานกลาง 347 แห่ง เพ่ิมขึ้น 8 แห่ง และหมูบ่้านที่มีป๎ญหายาเสพติดรุนแรง  แห่ง ลดลง 8 แห่ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.chiangmai.go.th/
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โครงสร้างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 

 
สถานการณ์การล าเลียงยาเสพติดและน าเข้าประเทศไทย ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนยาเสพติดประมาณร้อยละ 80 เป็น
ยาบ้า และไอซ์ ที่ลักลอบล าเลียงเข้ามา คีตามีนมีการน าเข้ามากขึ้นเมื่อเทียบกับที่ผ่านมา ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนยังคงเป็น ยาบ้า ไอซ์ คีตามีน ที่เพ่ิมมาอีก 2 อย่าง คือ เฮโรอีน และกัญชา 
 
 
การตรวจยึดปริมาณของกลางยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เปรียบเทียบ ปีงบประมาณ 2561 กับ ปีงบประมาณ 2562 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชนิดยาเสพติด ปริมาณของกลางยาเสพติด 

ปี 2561 ปี 2562 

ยาบ้า (เม็ด) 151,492,518 327,727,843 

ไอซ์ (กก.) 6,516 3,666 

เฮโรอีน (กก.) 195 262.42 

ฝิ่น (กก.) 489.84 88 

คีตามีน (กก.) 517 701 
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การจับกุมยาบ้า 1 ล้านเม็ดขึ้นไปพื้นที่ภาค 5  ช่วง 1 ส.ค.62 – 15 ต.ค.62 
 1. วันที่ 11 ส.ค. 2562 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ยาบ้า ห่อ ตรา 999 จ านวน 4,190,000 เม็ด 
 2. วันที่ 20 ส.ค. 2562 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่  ผู้ต้องหา 2 คน ยาบ้า ห่อ ตรา 999 จ านวน
1,000,000 เม็ด 
 3. วันที่ 26 ส.ค. 2562 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ผู้ต้องหา 13 คน  ยาบ้า 9,800,000 เม็ด 
 4. วันที่ 26 ส.ค. 2562 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้องหา 1 คน ยาบ้า 11,500,000 เม็ด 
 5. วันที่ 5 ก.ย. 2562 ต.ปุาแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหา 1 คน ยาบ้า ห่อ ตรา 999 จ านวน 2,300,000 เม็ด 
 วันที่ 10 ก.ย. 2562 ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ยาบ้า 1,100,000 เม็ด 
 6. วันที่ 17 ก.ย. 62 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ผู้ต้องหา 2 คน ยาบ้า 2,500,000 เม็ด 
 7. วันที่ 6 ต.ค.62 ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ยาบ้า 3,000,000 เม็ด, ไอซ์ 40 กก. 
 8. วันที่ 10 ต.ค.62 ต.ห้วยไคร้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ยาบ้า 1,200,000 เม็ด 
 9. วันที่ 15 ต.ค. 2562 ต.ตะเคียนเลื่อน อเมือง จ.นครสวรรค์ (จับ) ผู้ต้องหา 1 คน  ยาบ้า 7,000,000 เม็ด  
ต้นทาง : เชียงราย 

การจับกุมขณะล าเลียงยาเสพติดโดยใช้รถฉุกเฉิน ช่วงระหว่าง 1 ก.ย.62 – 30 ก.ย.62 

 

 

 

 

 

 

 
 

12 ก.ย. 2562  สน.มักกะสันเขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ผู้ก่อเหตุ 1 คน ยาบ้า ตรา 999 39,800 เม็ด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29 ก.ย. 2562 ต ารวจภูธรภาค 5 จ.เชียงใหม่ ผู้ก่อเหตุ 4 คน ยาบ้า Y1 592,000 เม็ด 
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การใช้ไฟวับวาบ สี และเสียง 
 1. ใช้กับกรณีมีเหตุฉุกเฉินเท่านั้น ติดตั้งอุปกรณ์บนรถยนต์ให้เห็นชัดเจน ส่อออกด้านหน้ารถ อาจเป็นสัญญาณ
กระพริบหรือหมุนแสงวับวาบ 
 2. ก าหนดสี คือ สีแดง : ต ารวจ รถดับเพลิง รถราชการที่ได้รับอนุญาต 
  สีแดงน้ าเงิน : รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้รับรองจาก ปลัด สธ. 
  สีน้ าเงิน : รถพยาบาลประเภทอ่ืน 
  สีเหลือง : ส าหรับรถอ่ืน 
  สีเหลือง : ส าหรับรถอ่ืน 
 3. ก าหนดการใช้ไฟสัญญาณ โดยหากเป็นกรณีต้องการปฏิบัติหน้าที่โดยเร็วและเพ่ือมิให้มีการกีดขวาง             
และไฟสัญญาณพร้อมเสียง กรณีเร่งด่วนฉุกเฉิน 

จับกุมแหล่งปลูกกัญชาปีงบฯ 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จับกุมแหล่งปลูกกัญชาปีงบฯ 63 ตั้งแต่ 1 – 15 ต.ค. 62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จังหวัด ข่าว จ านวนต้นกัญชา 
เชียงใหม่ 7 1000 

เชียงราย 1 15 
แพร่ 4 352 
น่าน 1 196 
เลย 2 180 
นครพนม 1 12 
สุรินทร์ 1 11 
นครราชสีมา 1 760 
สระแก้ว 1 25 
สุพรรณบุรี 1 200 
กรุงเทพ 1 3 
ชุมพร 1 5000 
พัทลุง 1 115 

รวม 23 7869 

จังหวัด ข่าว จ านวนต้นกัญชา 
เชียงใหม่ 1 3 
ล าพูน 1 2 
แพร่ 1 490 
สกลนคร 1 93 
จันทบุรี 1 37 
นครศรีธรรมราช 2 150 
เพชรบุรี 1 700 

รวม 8 1475 
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ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์ 
 1. ขบวนการลักลอบค้ายาเสพติดข้ามชาติยังคงมีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง โดยใช้ไทยเป็นจุดพักและเส้นทาง
ล าเลียงไปยังประเทศที่ 3 
 2. ยาบ้าและไอซ์ยังคงเป็นยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด โดยมีกลุ่มเปูาหมายทางการตลาดคือกลุ่มเยาวชน       
อายุต่ ากว่า 24 ปี 
 3. คีตามีนมีแนวโน้มแพร่ระบาดมากขึ้นในกลุ่มนักเที่ยวสถานบันเทิง เช่นเดียวกับกัญชาที่จะพบพ้ืนที่ลักลอบปลูก 
ทั้งเจตนาปลูกเพ่ือการค้า และกลุ่มที่รู้เท่าไม่ถึงการณ์เนื่องจากขาดความเข้าใจในระเบียบกฎหมาย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทน ผอ.สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด  
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สถานการณ์การปลูกฝิ่น ปี 2562/2563 
การส ารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นปี 2562/2563 : กันยายน - ตุลาคม 2562 
 พ้ืนที ่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ล าปาง พะเยา ก าแพงเพชร ตาก 
 พบ บางส่วนเริ่มมีการเตรียมพ้ืนที่เพาะปลูกฝิ่น 
จังหวัดเชียงใหม่พบพื้นท่ีเตรียมแปลงปลูกฝิ่น 70 แปลง  
 1. อ.แม่แตง      30 แปลง  อ.เชียงดาว 15 แปลง       
 2. อ.อมก๋อย      10 แปลง  อ.พร้าว  5 แปลง  
 3. อ.ไชยปราการ   5 แปลง  อ.แม่แจ่ม 5 แปลง 
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วิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์พื้นที่ปลูกฝิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณ์ปลูกฝิ่น “ลดลง” 
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สถานการณ์การปลูกเฮมพ์ปี 2562 

 ผลการควบคุมและติดตามพ้ืนที่ปลูกเฮมพ์ที่ได้รับอนุญาต ปี 2562 จ.เชียงใหม่ 

 
ประธาน  ฝากให้ทางสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดส่งข้อมูลให้อ าเภอที่เกี่ยวข้องทราบในเรื่องของ
พ้ืนที่ที่เตรียมการปลูกฝิ่น เพ่ือที่อ าเภอจะได้ไปท าการตรวจสอบติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่และด าเนินการต่อไป  

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนตุลาคม 2562 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 

อ าเภอ พ้ืนที่ 
พ้ืนที่ตรวจสอบ 

จ านวนแปลง ขนาดพ้ืนที่ 

ต.สะเมิงใต้/ยั้งเมิน อ.สะเมิง  สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ 2 4 ไร่ 

ต.แม่งอน อ.ฝาง สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 1 5 ไร่ 

ต.แม่วิน อ.แม่วาง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนวาง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 5 9 ไร่ 2 งาน 

 ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 2 4 ไร่ 

ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 1 3 ไร่ 

ต.โปุงสา อ.แม่ริม ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 1 1 ไร่ 1 งาน 

ต.น้ าแพร่ อ.หางดง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 1 1 ไร่ 

 รวม 13 27 ไร่ 3 งาน 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2563 

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

 
 
 
 
 

- ยังไม่ได้รับเปา้หมายจากส่วนกลาง - 
 

นักเรียนที่สอน  
…………… คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
       (4) การเฝูาระวังป๎ญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาส  
           - โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
           - Campus safety Zone (ม.เชียงใหม่)  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 

 
 

 
- ยังไม่ได้รับเปา้หมายจากส่วนกลาง - 

 
 
 

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
           - อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน) - ยังไม่ได้รับเปา้หมายจากส่วนกลาง - 

1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง) 
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

- ยังไม่ได้รับเปา้หมายจากส่วนกลาง - 

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

(เปูา 6 เดือน) 
140 

 
20 
- 

 
24 

 
- 
- 

 
24 

 
- 
- 

 
17.14 

 
- 
- 

 
 
 
 
ด าเนินการ 
ไตรมาส3 

1.4 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
          (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติด 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีป๎ญหา (ก)  
              - หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีป๎ญหาน้อย (ข) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีป๎ญหาปานกลาง (ค) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีป๎ญหามาก (ง) 

 
2,197 

 
1,873 
244 
31 
49 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
- 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

ระบบ NISPA 
จะเปิดให้

บันทึกเดือน
พฤศจิกายน 

2562 

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

 
26 

560 

 
- 

28 
 

 
- 

28 

 
- 
5 

 
 

          (3) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  
(9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

- - - - ระบบ NISPA 
จะเปิดให้

บันทึกเดือน
พฤศจิกายน 

2562 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขป๎ญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 ตุลาคม 2562  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนตุลาคม 
 

ล าดับ สภ. วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. แม่อาย 19 ต.ค.62 1 ราย ยาบ้า 1 เสนเม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

2. แม่แตง 22 ต.ค.62 ไม่พบตัว ยาบ้า 1 ล้านเม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

   
 ราย รวม ยาบ้า 1,100,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ที่น่าสนใจเดือนตุลาคม 2562  
1. วันที่ 19 ตุลาคม ๒๕๖๒  เวลาประมาณ 12.30 น. ศาลาที่พักริมทาง ริมถนนสายแม่จัน-ฝาง ซอย 4 หมู่ที่ 1 

บ้านดอยแก้ว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องบริเวณปุาหญ้า ริมถนนทางขึ้นหมู่บ้าน จะนะ หมู่ที่ 12 ต.แม่อาย อ.แม่อาย       
จ.เชียงใหม่ จับกุม 1. นางสาวนาสี ไม่มีนามสกุล อายุ 18 ปี  อยู่บ้านเอวะ เมืองสาดประเทศพม่า ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ
ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 100,000 เม็ด     
อยู่ระหว่างขยายผล 

2. วันที่ 22 ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 02.00 น.บริเวณเสาไฟฟูาริมถนนทางหลวงหมายเลข 107   
หลักกม.ที่ 59 - 60 ถนนสายเชียงใหม่ - ฝาง บ้านแม่ทะลาย หมู่ที่ 14 ต.อินทขิล อ.แม่แตง จว.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระท า
ความผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย 
ของกลาง ยาบ้า 1,000,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปี 2561  ปี 2562   ผลต่าง  ร้อยละ ปี 2561   ปี 2562  ผลต่าง ร้อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี 

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 752 782 716 715 -36 -67 -5 179 201 150 155 -29 -46 -16 

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

3,622,357.50 192.26 860.47 4.00 1,340.00 704.02 2.00 69.69 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดที่มีการบ าบัดสูง 5 อันดับแรก 1.กรุงเทพมหานคร 13,763 ราย      
2.สงขลา 9,982 ราย 3.เชียงใหม ่8,511 ราย 4.นครราชสีมา  8,374 ราย 5.อุบลราชธานี 7,748 ราย 

 

 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2561 – 27 ตุลาคม 2562)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

แผนงาน ผลงาน เดือน ต.ค. ผลงานสะสม 
1.สมัครใจ 215 215 
     - สถานบ าบัด 215 215 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 0 0 
2.บังคับบ าบัด 118 118 
     - ควบคุมตัว 11 11 
     - ไม่ควบคุมตัว 107 107 
3.ต้องโทษ 0 0 
     - กรมราชทัณฑ์ 0 0 
     - กรมพินิจฯ 0 0 

รวม 333 333 
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ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

 

 

 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ  (1 ต.ค. 2561 – 27  ตุลาคม 2562) 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการจัดบริการจุดลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 

ล าดับ ชุดบริการ จ านวนผู้รับบริการ 

1 Health education 3,590 

2 MMT/Naloxone 2,413 

3 VCT 208 

4 Test&Treat HBV/HCV 38 

5 Condom 53 

6 Test&Treat STD 39 

7 Test&Treat TB 151 

8 Psychiatric Rx 3,048 

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

94.44 
98.93 
100 

รวม 3 ระบบ 97.26 

แผนงาน ผลงาน เดือน ต.ค. ผลงานสะสม 
1.สมัครใจ 216 215 
     - สถานบ าบัด 216 215 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 0 0 
2.บังคับบ าบัด 118 118 
     - ควบคุมตัว 11 11 
     - ไม่ควบคุมตัว 107 107 
3.ต้องโทษ 0 0 
     - กรมราชทัณฑ์ 0 0 
     - กรมพินิจฯ 0 0 

รวม 333 333 
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มติที่ประชุม   รับทราบ  
ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   
ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 

 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ     
          (๑) การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตาม
ระดับจังหวัด (ในพ้ืนที่) (ครั้ง) 

 
2 

 
- 

 
- 

 
- 

 

          (2) 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 

    ยังไม่ได้
รับจัดสรร 
งบประมา

ณจาก
ส่วนกลาง 
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มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี 5.1   การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
 การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์  ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย  มีดังนี้         
 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 ต าบล บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (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 (6-7 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (10-31 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-30 ธ.ค. 62) 
- ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (4-5 ม.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (3-31 ม.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (2 มี.ค.63 ) 
ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร)หมู่ที่  12  ต าบลแม่อายอ าเภอแม่อาย  จังหวัดเชียงใหม่ 
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ต าบลเพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33 
ต าบล 47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (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 (4 ก.ย. 62) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (4 พ.ย. 62) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (8 พ.ย. 62) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (1 ธ.ค. 62 ) 
ผลการด าเนินงาน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อายซึ่งเป็นหมู่บ้านนอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ป๎ญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผนแต่มีความพร้อมที่จะพัฒนาจึงได้
เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ        
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ(พ.ศ.2562-2565) เช่นกัน ได้แก่ บ้านปุาเหียก 
หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ต าบล เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33 
ต าบล 47 หมู่บ้าน นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 
2565) 
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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 (23 ต.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (13 พ.ย. 62) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (20 พ.ย. 62) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (1 ธ.ค.) 

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
 รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ าเภอฝาง เดือนตุลาคม 2562 
1. วันที่ ๒ ตุลาคม 2562 บ้านหนองไผ่ ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม ร่วมประชุมและส ารวจแหล่ง
น้ า เพ่ือท าโครงการเร่งด่วนของหมู่บ้านหนองไผ่  ได้เดินส ารวจแหล่งน้ าในการสร้างฝาย ในพ้ืนที่ต้นน้ าแม่มาว เพ่ือน ามา
วิเคราะห์ท าโครงการ Quick-win ของบ้านหนองไผ่บ้านห้วยนกกก ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปุาไม้ หัวหน้าช่างจากองค์การบริหาร
ส่วนต าบล ม่อนปิ่นได้ร่วมกันเดินปุาส ารวจแหล่งน้ า หาข้อมูลภูมิศาสตร์ พิกัดพ้ืนที่ เพ่ือจะสร้างฝายพร้อมระบบส่งน้ าของ
โครงการเร่งด่วนบ้านหนองไผ่และห้วยนกกก เพ่ือน าข้อมูลเหล่านี้น าไปเขียนแบบน าเสนอโครงการต่อไป ผู้เข้าร่วม จ านวน 
30 คน ได้แก่เจ้าหน้าที่อุทยานดอยผ้าห่มปก เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น Mr.AD1, Mr.AD2, Mr.AD3 ผู้น าและชาวบ้าน บ้าน
หนองไผ่และห้วยนกกก ผลของกิจกรรม การส ารวจแหล่งน้ าพบน้ ามีเพียงพอ สามารถสร้างฝายได้และต่อท่อได้  ป๎ญหาและ
อุปสรรค ระยะทางท่ีไกล และ งบประมาณ แผนการด าเนินการต่อ จัดท าแบบแผนเพื่อเสนอโครงการ  

2. วันที่ 9 ตุลาคม2562 บ้านขอบด้ง นอแล ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม ร่วมประชุมและส ารวจ
แหล่งน้ า เพ่ือท าโครงการเร่งด่วนของหมู่บ้านนอแล ประเด็น:AD1, AD 2, AD 3ของต าบลม่อนปิ่นได้เดินทางขึ้นไปบนดอย
อ่างขาง เพ่ือไปร่วมประชุมและส ารวจแหล่งน้ าเพ่ือท าโครงการเร่งด่วนของหมู่บ้านนอแล ที่หอประชุมบ้านขอบด้ง 
 -จากการร่วมประชุมปรึกษาหารือกับหัวหน้าโครงการหลวงอ่างขาง เจ้าหน้าที่อุทยานดอยผ้าห่ม หน่วยจัดการต้นน้ า
แม่เผอะ และผู้น าชุมชนพบว่าแหล่งน้ าที่ส ารวจครั้งแรกนั้นเป็นต้นน้ าที่ใช้ในโครงการหลวงและหมู่บ้าน ปางม้า ถ้าหมู่บ้านนอ
แลใช้แหล่งน้ าแห่งนี้สร้างฝายและวางระบบท่อต่อไปยังหมู่บ้านนอแลจะท าให้ที่น้ าใช้ในโครงการหลวงและหมู่บ้านปางม้าไม่
เพียงพอ ในที่ประชุมจึงมีมติ ออกส ารวจแหล่งต้นน้ าในพ้ืนที่จริงพร้อมกันอีกครั้ง 
 -จากการลงส ารวจแหล่งต้นน้ าในพ้ืนที่จริง พบว่าเป็นต้นน้ าที่ใช้ในพ้ืนที่โครงการหลวงและบ้านปางม้าจริง และน้ ามี
ปริมาณน้อยมาก จึงสรุปให้หาแหล่งน้ าแห่งใหม่หรือวิธีอ่ืน 
 ผู้เข้าร่วม จ านวน 25 คน ได้แก่ หน.โครงการหลวงดอยอ่างขาง,จนท.อุทยานฯ, จนท.ปุาไม้, หน.ช่าง อบต.ม่อนปิ่น, 
ส.อบต,AD1 AD2 AD3 ผู้น าหมู่บ้านและชาวบ้านบ้านนอแล ซึ่งผลการประชุมหลังการส ารวจแหล่งน้ าพบว่าแหล่งน้ าแห้ง
ขอด มีไม่เพียงพอ ป๎ญหาและอุปสรรค ประเมินดูแล้วไม่สามารถน ามาใช้จริงได้จึงได้ปรึกษาหารือว่าจะหาแหล่งน้ าอ่ืนๆ 
แผนการด าเนินการต่อ ทางผู้เข้าร่วมประชุมร่วมการวิเคราะห์ ลองหาวิธีการอ่ืนๆ เพ่ือแก้ไขป๎ญหาขาดแคลนน้ าของชาวบ้าน
นอแลต่อไป 

3. วันที่ 16 ตุลาคม 2562 บ้านหนองไผ่ หมู่ 15 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังเชียงใหม่ กิจกรรม ร่วมประชุมหาแนว
ทางการด าเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสและไร้สัญชาติในพ้ืนที่บ้านหนองไผ่ ต.ม่อนปิ่น ประเด็น Mr.AD1, 
Mr.AD2 ร่วมประชุมหาข้อสรุปแนวทางด าเนินการให้ความช่วยเหลือกรณี เด็กที่มีบิดามารดาติดสารเสพติด เด็กไม่ได้รับการ
ดูแล ไม่ได้รับการศึกษา ขาดการได้รับโภชนาการที่ดี เด็กและบิดามารดาไร้ที่อยู่อาศัย ป๎จจุบันอาศัยที่อยู่ชั่วคราวของญาติใน
หมู่บ้าน ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งเด็กที่ประสบป๎ญหา มีพ่ีน้อง3คน คนที่1 ด.ช. สุวิมล แอฟู อายุ 7 ปี ,คนที่2 ด.ช.ณัฐวุฒิ แอ
ฟู อายุ 5 ปี และ ด.ญ.(ไม่มีชื่อ) แอฟู อายุ 7 เดือน , ทั้งสามคน มีเชื้อสายลาหู่ ที่เกิดในประเทศไทยไม่มีหมายเลขบัตร
ประจ าตัวประชาชน 13 หลัก และไม่มีการแจ้งเกิด ซึ่งเป็นป๎ญหา ต่อการเข้ารับการศึกษา และ สิทธิการรักษาพยาบาล 
ค่าใช้จ่ายต่างๆในการรักษาพยาบาล ผู้เข้าร่วม ได้แก่...รองนายก อบต.ม่อนปิ่น,รองปลัดอบต.ม่อนปิ่น,ผู้น าชุมชน,อาสาสมัคร 
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หมู่บ้าน,Mr.Ad1,Mr.Ad2,มูลนิธิฟูาใหม่,มูลนิธิรักษ์เด็ก,นิติกร อบต.ม่อนปิ่น,เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น จากการร่วมประชุม    
ได้ข้อสรุปว่า จะมีส่งเสริมให้เด็กเข้าสู่ระบบการศึกษา และได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมโดยทาง Mr.AD1,Mr.AD2               
ได้ประสานงานกับผู้น าชุมชน มูลนิรักษ์เด็กมูลนิธิฟูาใหม่เพ่ือขอรับการช่วยเหลือเรื่องการดูแลเด็กด้านสุขภาพการศึกษา        
ทางมูลนิธิฟูาใหม่จะมีการช่วยเหลือเด็กเรื่องที่อยู่อาศัยและการศึกษาชั่วคราว เพ่ือเป็นการแก้ไขป๎ญหา ระหว่างรอบิดา
มารดาเข้ารับการบ าบัดสารเสพติดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เมื่อเสร็จกระบวนการบ าบัด ทางผู้น าชุมชนและชาวบ้าน ให้
ความอนุเคราะห์มอบที่ดินสาธารณะของหมู่บ้านเพ่ือสร้างเป็นที่อยู่อาศัยให้แก่ครอบครัวเด็กที่บิดามารดา ประสบป๎ญหาติด
สารเสพติดและไร้ที่อยู่อาศัย ให้มีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ป๎ญหาและอุปสรรค: เด็ก3 คน ดังกล่าว ไร้สัญชาติ ไม่ใบสูติบัตร 
ไม่ได้รับการศึกษา ไร้ที่อยู่อาศัย ขาดป๎จจัย4 และมีบิดามารดาติดสารเสพติด ไม่ได้รับการดูแลเลี้ยงดู สุขภาพแวดล้อมที่
เหมาะสมต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของเด็กอย่างที่ควรจ าเป็น แผนการด าเนินการต่อ:ทางผู้เข้าร่วมประชุมร่วมการ
วิเคราะห์ป๎ญหา ได้ข้อสรุปว่าให้บิดามารดาของเด็กเข้ารับการบ าบัดที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ และให้บิดา
มารดายินยอม ส่งมอบเด็กให้ไปอยู่กับมูลนิธิฟูาใหม่ เพ่ือได้รับการดูแล จากนั้นจะสืบหาสัญชาติให้เด็กเพ่ือให้เด็กได้รับสิทธิ
การรักษาพยาบาล และการศึกษาต่อไปในอนาคต 
4. วันที่ 17 ตุลาคม 2562 บ้านหนองไผ่ หมู่ 15 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรม ส ารวจเก็บข้อมูล
แบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบป๎ญหาทางสังคม ในพ้ืนที่หมู่  15 บ้านหนองไผ่ ประเด็น Mr.AD1, Mr.AD2 ลงพ้ืนที่
ส ารวจและเก็บข้อมูลแบบขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบป๎ญหาทางสังคมจ านวน 5 คน โดยมีการเก็บเอกสารของผู้ขอรับ         
ความช่วยเหลือ เอกสารที่ต้องเก็บรวบรวม ดังนี้  1.ส าเนาบัตรประชาชน , 2.ส าเนาบัตรคนพิการ 1 ฉบับ (ถ้ามี),              
3.ส าเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบบั, 4.หน้าสมุดบัญชีธนาคารของผู้ประสบป๎ญหาทางสังคม (มีความเคลื่อนไหวในบัญชีเกิน 1 ปี) 
1 ฉบับ,5.ส าเนาบัตรประชารัฐ 1 ฉบับ ภาพถ่ายการเยี่ยมบ้านและสภาพที่อยู่อาศัย(ภาพถ่ายขณะสัมภาษณ์/ ภาพถ่ายหน้า
บ้าน/ภายในบ้าน) 8.แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online 1 ฉบับ  ผู้ขอรับความช่วยเหลือ      
ผู้ประสบป๎ญหาทางสังคม จ านวน 6 ราย ผู้เข้าร่วมได้แก่ เจ้าหน้าที่อบต.ม่อนปิ่น,ผู้ใหญ่บ้าน,กองช่าง อบต.ม่อนปิ่น , 
อาสาสมัครหมู่บ้าน,Mr.AD1, Mr.AD2 ผลของกิจกรรม จากการลงพ้ืนที่ส ารวจและเก็บข้อมูลผู้ขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบ
ป๎ญหาทางสังคม  จ านวน 6 มีรายดังต่อไปนี้ 
 รายที่ 1  นางนาโปะ จะนู อายุ 67ปี บ้านเลขท่ี 53 หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ 
สภาพที่อยู่อาศัย.. เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสภาพไม่มั่นคงถาวร ภายในบ้านไม่มีผนังกั้น ที่นอนอยู่บริเวณกลางบ้าน มีห้องครัว
อยู่ภายในบ้าน แม่เด็กติดสารเสพติดถูกคุมขังในเรือนจ า นางนาโปะซึ่งเป็นมารดา จึงได้เลี้ยงหลาน 4 คน เพียงล าพัง รายได้
ที่ได้ มีเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากรัฐบาล เดือนละ 600 บาท และเงินสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนละ500 บาท สภาพความ
เดือดร้อนผู้ขอความช่วยเหลือ มีรายได้น้อยไม่เพียงพอต่อรายจ่าย ครอบครัวฐานะยากจน และ เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีรายได้      
ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ 
 รายที่ 2  นายจะหย่อ แสงคือ อายุ 51ปี บ้านเลขที่ 107/ช หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ สภาพที่อยู่อาศัย เป็นบ้านไม้
ชั้นเดียวยกสูง หลังคามุงคาและกระเบื้องบางส่วน ที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงสภาพความเดือดร้อน  ผู้ขอความช่วยเหลือเป็น
หัวหน้าครอบครัว มีอาชีพรับจ้างทั่วไปในหมู่บ้าน อาศัยอยู่กับลูกสาวและภรรยา ภรรยาและลูกสาวไม่ได้ท างานไม่มีรายได้ 
ท าให้รายได้มาจากหัวหน้าครัวครัวเพียงอย่างเดียว จึงมีป๎ญหารายได้น้อยไม่พอใช้จ่ายภายในครอบครัว 
 รายที่ 3 นางนาเดอ ชุติมาพนา อายุ 47 ปี  บ้านเลขท่ี 60 หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่ สภาพที่อยู่อาศัยบ้านไม้ชั้นเดียว
ยกสูง ผนังไม้ไผ่ หลังคามุงกระเบื้อง บ้านลักษณะมั่นคงแข็งแรง สภาพความเดือดร้อนผู้ขอความช่วยเหลือเป็นผู้พิการด้าน
การเคลื่อนไหว ไม่สามารถ ประกอบอาชีพได้ อาศัยอยู่กับลูกสาว เพียง2 คน ซึ่งลูกสาวประกอบอาชีพ เกษตรกรรายได้ไม่
เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ผู้พิการประสบป๎ญหา ด้านการเคลื่อนไหว การเดินทางไปไหนค่อนข้างล าบาก มีรายได้ไม่เพียงพอต่อ
การยังชีพ 
 รายที่ 4 นางนาแตะ ยะอือ อายุ 53 ปี บ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่  สภาพที่อยู่อาศัย บ้านไม้ไผ่ยกสูง 
หลังคามุงด้วยหญ้าคา สภาพทรุดโทรมผุพัง ไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยไม่มีความมั่นคงแข็งแรงสภาพความเดือดร้อน      
สภาพบ้านทรุดโทรมไม่เหมาะแก่การอยู่อาศัยจึงต้องมีการปรับปรุงซ่อมแซมโดยทั้งนี้ต้องมีค่าใช้จ่าย แต่ผู้ขอความช่วยเหลือ 
ไม่มีรายได้ที่เพียงพอต่อการซ่อมแซม จึงขอความช่วยเหลือและสนับสนุน 
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 รายที่ 5 นางนาลอแก แสงคือ อายุ 67 ปี บ้านเลขที่ 107/ช หมู่ที่ 15 บ้านหนองไผ่  สภาพที่อยู่อาศัยบ้านไม้ชั้น
เดียวยกสูง สภาพทรุดโทรมผุผัง ไม่มีความมั่นคงแข็งแรง สภาพความเดือดร้อนผู้ขอความช่วยเหลือเป็นผู้สูงอายุ และเป็น       
ผู้พิการด้านการเคลื่อนไหวขาท้ังสองข้างไม่มีแรง อาศัยอยู่คนเดียว ไม่มีอาชีพ ไม่สามารถท างานได้ พ่ึงพาญาติข้างบ้านในการ
ซื้อสิ่งของ และอาหาร รายได้ส่วนใหญ่มาจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการจากรัฐบาล 
 รายที่ 6 นายจ๋าหย๋อ จะโม อายุ 78 ปี บ้านเลขที่ 52 หมู่ 15 บ้านหนองไผ่ สภาพที่อยู่อาศัย บ้านปูนเก่าชั้นเดียว
ไม่มีฝากันห้อง บริเวณรอบบ้านเป็นปุาข้าวโพด ทางเข้าบ้าน เป็นทางเดินแคบๆ มีหญ้าขึ้นรก ไม่มีทางให้รถผ่านหรือสัญจร 
สภาพความเดือดร้อนผู้ขอความช่วยเหลือเป็นผู้สูงอายุ มีอาชีพรับจ้างไม่แน่นอน ส่วนใหญ่รับจ้างภายในหมู่บ้าน มีงาน
อาทิตย์ละประมาณสองวัน อาศัยอยู่กับลูกสาว อายุ 14 ปีและภรรยา ไม่มีบัตรประชาชนไทยครอบครัว มีป๎ญหาเรื่องรายได้ 
จึงไม่พอต่อการยังชีพ และการศึกษา  บุตรสาวจึงต้องออกจากการเรียน 
 รายงานผลการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
วนัที่ปฏิบัติงาน: วันที่ 28 ตุลาคม 2562 
กิจกรรม: ประชุมคณะท างานขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ระดับพ้ืนที่ต าบลม่อนปิ่น ณ องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น 
ประเด็น : 1. ความเป็นมาของการด าเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์และการขับเคลื่อนการของโครงการร้อยใจรักษ์ การพัฒนา
ทางเลือกด้วยศาสตร์พระราชาและต าราแม่ฟูาหลวง  
   2. พ้ืนที่เปูาหมายแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562  - 
2565) การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ าเภอฝาง มี  1  ต าบล  2  หมู่บ้าน 
  - บ้านขอบด้ง-นอแล หมู่ที่ 14  ต าบลม่อนปิ่น 
  - บ้านหนองไผ่  หมู่ที่ 15  ต าบลม่อนปิ่น 
    3. แนะน าผู้ประสานแผนการปฏิบัติการระดับต าบล (Mr.AD1) อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD2) และ
ผู้สนับสนุน (Mr.AD3) 
    4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์อ าเภอฝาง และค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ระดับต าบลและหมู่บ้าน 
    5. แนวทางการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
         1. ประชุมชี้แจงแนวทางแก่คณะท างาน 
         2. ประชุมประชาคมหมู่บ้านเปูาหมาย เพ่ือแจ้งการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ให้ทราบและลงมติจะร่วม
โครงการหรือไม่  (80% ของครัวเรือน) 
         3. แต่งตั้งคณะท างานหมู่บ้าน 
         4. การจัดเก็บข้อมูลหมู่บ้าน โดย (Mr.AD1)  (Mr.AD2)  และ(Mr.AD3) ส ารวจป๎ญหาความต้องการ 
         5. วิเคราะห์ข้อมูล จัดระดับความส าคัญของป๎ญหา 
         6. คืนข้อมูลให้ชุมชน 
         7. จัดท าแผนชุมชน แผนงานโครงการพัฒนาแบบองค์รวมทุกมิติ (น้ า ดิน ปุา เกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม 
พลังงานทดแทน) 
         8. การด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ 
     6. แจ้งก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้านให้การสนับสนุน ประสานงาน และร่วมด าเนินการกับ Mr.AD1 
Mr.AD2 
        - แผนการประชุมประชาคมหมู่บ้านเปูาหมาย 2 หมู่บ้าน 
  4.1 บ้านขอบด้ง-นอแล ต าบลม่อนปิ่น  
  4.2 บ้านหนองไผ่ ต าบลม่อนปิ่น                      
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ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขป๎ญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อ าเภอเชียงดาว  
ต าบลเมืองนะ  - ประชาคมราษฎรเพ่ือยอมรับการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
  - ส ารวจฝายเอาน้ าเข้านาบวกรางเหมืองนาไม้สลีและทางข้ามน้ านาไม้สลี เพ่ือด าเนินโครงการซ่อมบ ารุง
ฝายเอาน้ าเข้านาบวกรางเหมืองนาไม้สลี และโครงการทางข้ามน้ านาไม้สลี หมู่ที่ 1 บ้านเมืองนะ 
  - ส ารวจฝายเอาน้ าเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านอรุโณทัย เพ่ือท าโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงฝาย เอาน้ าเข้า
หมู่บ้าน 
ต าบลปิงโค้ง - ประชาคมราษฎรเพ่ือยอมรับการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
  - ส ารวจแหล่งน้ าในพ้ืนที่แนวเขตบ้านห้วยลึก 4 จุด แหล่งที่ 1 ต้นน้ าห้วยแม่มาด แหล่งที่ 2 สาขาต้นน้ า
ห้วยแม่มาด แหล่งที่ 3 ต้นน้ าห้วยกื๊ด แหล่งที่ 4 อ่างน้ าโครงการหลวงห้วยลึก (น้ าอุปโภค) 

 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
 การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบบเบ็ดเสร็จ 
(พ.ศ.2562-2565)พ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เดือน ตุลาคม 2562                     
กระบวนการปฏิบัติงาน (ห้วงเดือน ก.ย.-ตค. 2562)ณ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ 
1. เก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และการเดินส ารวจกายภาพ 
 - ประชุมเบื้องต้น วันที่ 6 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมที่ท าการหมู่บ้าน (บ้านใหม่หนองบัว) ประชุมชาวบ้านครั้ง
แรก (พชร.) เพ่ือสร้างความเข้าใจ หลักการท างาน ชาวบ้านต้องมาร่วมคิด ร่วมวางแผนร่วมท าและเป็นเจ้าของ 
กิจกรรมส ารวจแหล่งน้ า  
 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2562 ได้มีการส ารวจแหล่งน้ า อุปโภค-บริโภค ในพ้ืนที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบล 
หนองบัว อ าเภอไชยปราการ 
2. วิเคราะห์ข้อมูล (ร่วมมือกับภาคการศึกษา) 
 - การอบรมหลักสูตรที่ 2  ระหว่างวันที่ 9-13 กันยายน 2562 ณ วัดปุาไม้แดง(พระเจ้าพรหมมหาราช) และพ้ืนที่
บ้านใหม่หนองบัว 
 หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ อบรมการฝึกปฏิบัติด้านการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่          
ตามแนวทางศาสตร์พระราชา หลักสูตรที่ 2 รุ่นที่ 2/7 ณ วัดปุาไม้แดง (พระเจ้าพรหมมหาราช) ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ                    
จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประชาคมรับโครงการเร่งด่วน  
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ได้มีการประชุมรับรองโครงการเร่งด่วน Quick win ดังนี้ 
 - โครงการเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 
 คือ โครงการพัฒนาแหล่งน้ าอุปโภคบริโภค ในพ้ืนที่บ้านใหม่หนองบัว 
 แยกเป็น 3 กิจกรรม 
  1. ซ่อมแซมฝายต้นน้ าเดิม ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยาน 
  2. การเปลี่ยนแปลงท่อส่งน้ าจาก 1 นิ้วครึ่ง เป็น 3 นิ้ว ในพื้นที่เดิม ระยะทาง 1 กิโลเมตร  
  3. สร้างถังเก็บน้ า กว้าง 10 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 2 เมตร 
3. จัดเวทีประชาคม เพื่อคืนข้อมูล และระดมป๎ญหาความต้องการพร้อมทั้งแนวทางการแก้ไข  
 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. มีการจัดเวทีประชาคมเพ่ือคืนข้อมูล และระดมป๎ญหาความต้องการ
พร้อมทั้งแนวทางการแก้ไขป๎ญหาในการด าเนินการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ มีในพ้ืนที่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบล
หนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  ณ หอประชุมอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว ในการประชุม
ประชาคมครั้งนี้ มีราษฏรบ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ เข้าร่วมประชุม จ านวน 1,000 คน           
จาก 1,250 ครัวเรือน คิดเป็น 80% ทั้งนี้ราษฎรบ้านใหม่หนองบัว ทุกครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยที่จะเข้าร่วม
โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ ์คิดเป็น 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
รายงานผลการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนการปฏิบัติการด้านการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) ประจ าเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง   
จังหวัดเชียงใหม่ 

1. วันที่ 4/ต.ค./2562 ที่ว่าการอ าเภอเวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
  -ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 
โดยมี Mr.Ad1,Mr.Ad2,Mr.Ad3,Mr.Ad4 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
ประชุมชั้น 2 ที่ว่าการอ าเภอเวียงแหง  อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เวลา 13.00 น.  
สรุปสาระการประชุมโดยสังเขป ดังนี้  
 - นายจิระชาติ ซื่อตระกุล นายอ าเภอเวียงแหง ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ถึงที่มาของโครงการฯ ความส าคัญ ขั้นตอน
การท างาน (พอสังเขป) 
 - นายอนุสรณ์ ค าอ้าย นายยกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง ร่วมกับนางสาวอ าพร เหม่ถ่า รองนายยก
องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง แจ้งในที่ประชุม ประวัติความเป็นมาของ หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ใหม่ สภาพความเป็นอยู่ 
วิถีชีวิต ภูมิสังคม สภาพป๎ญหาในชุมชนโดยละเอียด พร้อมทั้ง สรุปการด าเนินการแก้ไขป๎ญหาที่ผ่านมา  
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 - นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง (Mr.ad2) กล่าวเสริมถึงการด าเนินการ/
แก้ไขป๎ญหาที่องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงได้ด าเนินการในพ้ืนที่เปูาหมาย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ใหม่ และกล่าว
เชื่อมโยงถึงแนวทางการแก้ไขป๎ญหาพัฒนาทางเลือก โดยกระบวนการขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชา ต าราแม่ฟูาหลวงภายใต้
การสนับสนุน โครงการร้อยใจรักษ์ฯ อย่างละเอียดให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งแนะน าMr.Ad1,Mr.Ad2,Mr.Ad3,Mr.Ad4 
ให้กับท่ีประชุมฯได้รู้จัก ในการนี้ได้แจ้งก าหนดการจัดเวทีประชาคมโครงการขยายผลฯพื้นที่เปูาหมาย หมู่ที่ 5 บ้านห้วยไคร้ใหม่ 
ในวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น. 
2. วันที่ 7/ต.ค./2562 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง  จ.เชียงใหม่ 
 - การประชุมประชาคม เพ่ือสร้างความเข้าใจถึงแนวทางการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในพ้ืนที่หมู่บ้านเปูาหมาย
และขอมติเห็นชอบให้ด าเนินงานในพื้นที่ พร้อมทั้งแนะน าตัวเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาด าเนินงาน (AD1, AD2, AD3) 
3. วันที่ ๘/ต.ค./2562 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่  
 - Mr.Ad2 เข้าพบผู้น าชุมชนบ้านหลักแต่ง นายตุ่น ตันนิล เพ่ือสอบถามป๎ญหา ความต้องการของชุมชนในเบื้องต้น 
พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สภาพภูมิสังคม บริบทของชุมชนบ้านหลักแต่งศึกษางานมือ รับฟ๎งป๎ญหาและความต้องการเสียง
สะท้อนป๎ญหาของชาวบ้าน 
 - Mr.Ad2 ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มิติการใช้น้ ากับผู้ดูแลน้ าของชุมชน การตั้งกฎกติกามารยาทในการใช้น้ าร่วมกัน 
รับฟ๎งป๎ญหาและความต้องการ 
 - Mr.Ad2 เข้าร่วมประชุม วางแผนการด าเนินงาน ประเพณีพาราลงเมือง ปี 2562 ณ วัดฟูาเวียงอินทร์ ต.เปียง
หลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ งานในวันที่ 12 ตุลาคม 2562 โดยคณะสงฆ์ต าบลเปียงหลวง คณะกรรมหมู่บ้านเปียงหลวง 
บ้านหลักแต่งและหมู่บ้านบริวารอื่น ๆ 
๔. วันที่ ๙/ต.ค./2562 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
 - Mr.Ad2 ลงพื้นที่สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ การด าเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์พร้อมทั้งส ารวจน้ าเพ่ือ
ใช้ในการอุปโภค บริโภค ภายในครัวเรือน การสร้างงาน สร้างอาชีพ การต่อยอดการประกอบอาชีพในท้องถิ่นให้มีการพัฒนา
ไปในแนวทางท่ีดีและยั่งยืน 
๕. วันที่ ๑๐/ต.ค./2562 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
 - เวลา 8.00 - 12.00 น. Mr.Ad2 และตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีทางศาสนาวันกตัญํูกตเวทิตา 
ท าบุญอุทิศให้บรรพบุรุษและผู้ล่วงลับ ของพ่ีน้องชาติพันธุ์ไทยใหญ่ ณ วัดฟูาเวียงอินทร์ โดยการจัดงานดังกล่าวจะเริ่มจัดได้
ตั้งเเต่ แรม 15 ค่ า เดือน 10 ถึง ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ร่วมระยะเวลา 15 วัน เลือดจัดงานในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 1 วัน 
งานนี้มีผู้เข้าร่วมงานเป็นจ านวนมาก 
 - ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ เวลา 12.30-14.00 น. นายอ าเภอเวียงแหง 
Mr.Ad1 และตัวแทนจากส่วนราชการต่าง ๆ ร่วมพิธีกินข้าวใหม่ของชาวบ้านชาติพันธุ์ลาหู่ ในพ้ืนที่ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ 
หมู่ที่ 5 ต าเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้ร่วมส่งเสริมกีฬาฟุตบอลให้กับเด็ก ๆ ในพ้ืนที่ และจัดกิจกรรม
เล่นดนตรีเพื่อสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นให้กับชาวบ้าน 
๖. วันที่ ๑๒/ต.ค./2562 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
 - Mr.Ad1,Mr.Ad2 ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีพาราลงเมือง อัตลักษณ์วิถีไตย(ไทยใหญ่)ประเพณีส่วนหนึ่ง      
ในเทศกาลออกพรรษา (งานปอยเหลินสิบเอ็ด) เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า การเสด็จลงโปรดของพระพุทธเจ้า การบูชา      
โดยการสร้างปราสาทเพ่ือคอยรับเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เทศกาลนี้จะจัดขึ้นระหว่าง วันขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ถึง 
วันแรม 8 ค่ า เดือน 11  โดยจัดขบวนแห่จองพารา พระพุทธรูป กลอง ตั้งแต่วัดฟูาเวียงอินทร์ ถึงวัดห้วยไคร้ ร่วมระยะทาง 
10 กิโลเมตร พระสงฆ์จ านวน 126 รูป รับบิณบาตรญาติโยมตลอดสองข้างทางถึงจนถึงบ้านห้วยไคร้ พร้อมรับฟ๎งเสียง
สะท้อนป๎ญหาความต้องการต่าง ๆ ของชาวบ้าน 
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๗. วันที่ ๑๓/ก.ย./2562 วัดฟูาเวียงอินทร์ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
 - Mr.AD2 ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา เทศกาลออกพรรษา เข้าวัด ฟ๎งธรรม เจริญสติรักษาศีล วัดฟูาเวียงอินทร์ 
พร้อมรับฟ๎งเสียงสะท้อนป๎ญหาความต้องการต่าง ๆ ของชาวบ้าน 
 - ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ Mr.AD1, Mr.AD2, Mr.AD3 ร่วมกิจกรรม
รดน้ าด าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต าเปียงหลวง พร้อมรับฟ๎งเสียงสะท้อนป๎ญหาความต้องการต่าง ๆ ของ
ชาวบ้าน 
 - ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ Mr.AD1, Mr.AD2, 
Mr.AD3 จัดให้มีกิจกรรมพิธีจุดเทียนชัยฯ พสกนิกรบ้านห้วยไคร้ ใหม่ร่วมพิธีจุดเทียนชัยเพื่อน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 
๘. วันที่ ๑๓/ก.ย./2562 ศาลาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
 - Mr.AD1, Mr.AD2, Mr.AD3 เสริมสร้างความเข้าใจ ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาชุมชนปลุกไฟให้ชุมชน         
โดยใช้กระบวนการขับเคลื่อนตามศาสตร์พระราชา ต าราแม่ฟูาหลวง ภายใต้การสนับสนุน โครงการร้อยใจรักษ์ฯ ชุมชนบ้าน
ห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 

ประธาน  ฝากให้ทางศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่น าเรื่องรายงานผลโครงการ
ร้อยใจรักษ์น าเข้าประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประจ าทุก
เดือน และฝากให้อ าเภอเปูาหมายในการน าเสนอให้สรุปเอาใจความส าคัญสั้นๆ ว่ากระบวนการขั้นตอนถึงไหน ป๎ญหา
อุปสรรคมีอะไรบ้าง ในการหาหมู่บ้านเปูาหมายให้พิจารณาเรื่องหมู่บ้านด้วย เรื่องของจ านวนประชากรในหมู่บ้าน             
การควบคุมประชากรในหมู่บ้านฝากให้ดูรายละเอียดในตรงนี้ ด้วย และฝากให้ทางอ าเภอจัดทีมงานระดับต าบลเข้าไป
สนับสนุนในโครงการนี้และขับเคลื่อนตามกระบวนการต่างๆ ทั้ง 8 ขั้นตอนให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 

   ในส่วนของโครงการ Quick Win ฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ในเรื่องของการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนโครงการ Quick Win ตามท่ีได้ไปส ารวจมา 

ระเบียบวาระท่ี 6  นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน   ตอนนี้เรื่องของยุทธศาสตร์แผนงานต่างๆ ให้ยึดแนวทางเดิมไปพลางก่อน ซึ่งงบประมาณยังไม่มา
แต่ส าหรับพื้นท่ีที่มีความจ าเป็นให้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินการต่างๆ  

   ป๎ญหาพ้ืนที่ชายแดนที่มีการลักลอบเข้า – ออก ในพ้ืนที่โดยการใช้รถน าออกไปนอกพ้ืนที่ไป
จ าหน่ายหรือแลกยาเสพติด หรือช่องทางน าเข้ายาเสพติด ขอฝากหน่วยงานที่รับผิดชอบในพ้ืนที่ให้ตรวจสอบในเรื่องของ
เส้นทางจุดเข้า – ออก เป็นพิเศษด้วย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขป๎ญหายาเสพติดที่จะเข้ามาในประเทศ   

ปิดประชุม   เวลา 16.00 น. 
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