
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 9/2564 
วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม 

1. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          ประธาน 

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

ผู้เข้าร่วมประชุม 
9. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
10. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
11. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
12. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
13. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผู้แทน ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
14. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จ านวน 75 คน 

เริ่มประชุม   เวลา  09.30 น. 
   นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่                  
ครั้งที่ 9/๒๕64 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชยีงใหม่ ครั้งที่ 8/2564 เม่ือวันที่ 27 สิงหาคม 2564 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
72 หน่วยงาน  (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)  

 

 

 

 

 

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

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

สรุปภาพรวมสถานการณ์ 
- ยาเสพติดสังเคราะห์จากพืชลดลง แต่ยาเสพติดจากสารเคมีสังเคราะห์เพ่ิมขึ้น 
- โดยเฉพาะกลุ่มเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า ไอซ์)  
- สามเหลี่ยมทองค าเป็นแหล่งผลิตแหล่งใหญ่ของโลก 
- ประเทศไทย ได้รับผลกระทบรุนแรงในทุกมิติ  
- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร การพัฒนาเชื่อมต่อคมนาคมระหว่างประเทศ เอ้ือให้การค้ายาเสพติด
ขยายตัวมากข้ึน 
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ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติด ประเทศไทย 
- ยาเสพติดที่ระบาดในประเทศ มาจากนอกประเทศท้ังหมด 
- ไทย อยู่ในสถานะเป็นทั้งตลาดยาเสพติด ทางผ่านยาเสพติดไปประเทศที่สาม และ ทางผ่านของเคมีภัณฑ์ เข้าสู่แหล่งผลิต
สามเหลี่ยมทองค า 
- ยาบ้า แพร่ระบาดมากที่สุด ไอซ์ และคีตามีน มีแนวโน้มการระบาดมากข้ึน 
- ปัญหาการลักลอบน าเข้าด้านภาคเหนือ และ ตอ.ฉน. ยังรุนแรง มีการขยายพื้นที่น าเข้าทางด้านชายแดนตะวันตกมากข้ึน  
- การค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง ท าให้ปัญหาการแพร่ระบาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว 

 
สถานการณ์ยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 



- 4 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 5 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อพิจารณา / แนวโน้มสถานการณ์ 
- การลักลอบล าเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง แต่การเพ่ิมก าลังตามแนว
ชายแดนที่ส าคัญเพ่ือสกัดคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองส่งผลต่อสถานการณ์การลักลอบล าเลียงยาเสพติดในทิศทางที่ดีขึ้น 
ปริมาณยาเสพติดที่สามารถจับกุมได้ในคดีรายส าคัญลดลงตั้งแต่ปี 2562 หากยังคงก าลังและเข้มงวดตามแนวชายแดน  
อย่างต่อเนื่องจะท าให้สถานการณ์การลักลอบล าเลียงยาเสพติดท าได้ยากล าบาก 
- ประเทศไทยยังคงถูกใช้เป็นพ้ืนที่ล าเลียงผ่านไปยังประเทศที่สาม โดยการล าเลียงยาเสพติดในปริมาณมาก การน าเข้าพ้ืนที่
ภาคเหนือตอนบนลดลง แต่มีแนวโน้มใช้เส้นทางด้าน สปป.ลาว น าเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมขึ้น ควร เพ่งเล็ง      
จุดชายแดนด้าน สปป.ลาว 
- กลุ่มผู้ล าเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน ได้แก่ กองก าลังชนกลุ่มน้อย และกลุ่มชาติพันธุ์ (มูเซอ ม้ง อาข่า จีนฮ่อ และไทใหญ่) 
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- กลุ่มขบวนการจะใช้เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารผ่านแอพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ และการติดต่อซื้ อขายผ่านแอพพลิเคชั่น
ทางการเงิน มีการเงินสกุลดิจิทัลในการฟอกเงิน 
- กลุ่มขบวนการว่าจ้างบุคคลต่างพ้ืนที่ในการมาขนล าเลียงไปยังพ้ืนที่ภาคกลาง/ตอนใน โดยใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในการ      
ขนล าเลียงเป็นการเฉพาะ 
- ควรเฝ้าระวังและเพ่งเล็งเส้นทางรองที่ใช้ส าหรับหลบหลีกหรือเลี่ยงด่านตรวจ/จุดตรวจ 
- กลุ่มผู้เสพมีพฤติการณ์ค้ารายย่อยมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยมองถึงผลตอบแทนที่ได้ในระยะเวลาอันสั้น 
- ยาเสพติดที่ควรเฝ้าระวังการลักลอบน าเข้าเพ่ิมข้ึน ได้แก่ เฮโรอีน  
- ยาเสพติดที่ควรเฝ้าระวังการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึน ได้แก่ เฮโรอีน ฝิ่น กัญชา 
- พ้ืนที่ที่ควรเฝ้าระวัง ได้แก่ หอพัก/บ้านเช่า ปรากฏข้อมูลว่าเด็กเยาวชนมีการเช่าหอพัก/บ้านเช่ารายวันอยู่รวมกันและ     
บางกลุ่มมีการมั่วสุมใช้ยาเสพติดร่วมด้วย 

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

พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย 58 จังหวัด จ านวน 261 ใบอนุญาต 
จ.เชียงใหม่ จ านวน 8 ใบอนุญาต (ณ วันที่ 20 กันยายน 2564) 
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (3 ใบอนุญาต) 
2. สป.สธ. ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนดงเย็น (อ.ดอยสะเก็ด) 
3. สป.สธ. ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์ (อ.แม่ออน) 
4. สป.สธ. ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด์คลีน (อ.สารภี) 
5. สป.สธ. ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและสกัดสมุนไพรไทยครบวงจร (อ.ฝาง) 
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 วันที่ 1 กันยายน 2564 ตรวจสอบพ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่         
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขออนุญาต 480 ต้น/ปี 
 วันที่ 20 กันยายน 2564 ตรวจสอบพ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
โรงเรือนของศูนย์วิจัยและพัฒนาไส้เดือนดิน พ้ืนที่ส านักฟาร์ม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขออนุญาต 36,000 ต้น/ปี ในระบบปิด 
และ 14,100 ต้น/ปี ในระบบเปิด 
 วันที่ 20 กันยายน 2564 ตรวจสอบพ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 
ศูนย์วิจัยเกษตรสมัยใหม่ ขออนุญาตปลูก 400 ต้น 

พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชง(hemp) จ.เชียงใหม่ ปี 2564 
 พ้ืนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชง(hemp) ในประเทศไทย 25 จังหวัด  จ านวน 761 ใบอนุญาต จ.เชียงใหม่ จ านวน 
89 ใบอนุญาต (ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 เข้าตรวจสอบพ้ืนที่อนุญาตปลูกกัญชง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ านวน 1 แปลง 
ขนาดพ้ืนที่ 1,000 ตารางเมตร) 

นโยบาย : ถอดพืชกระท่อมออกจากการเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 
 การน ากระท่อมไปท าผลิตภัณฑ์สมุนไพร ที่แจ้งว่ามีสรรพคุณช่วยบรรเทาอาการต่างๆ จะต้องขออนุญา ต           
ตามกฎหมาย พ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 
 นอกจากนี้การน าไปท าเป็นอาหารหรือเป็นส่วนผสมในอาหารเพ่ือขายนั้น พ.ร.บ. อาหาร พ.ศ. 2522  
ยังไม่ปลดล็อคให้สามารถน าพืชกระท่อมไปท าอาหารหรือผสมในอาหารเพ่ือจ าหน่ายได้ มีโทษตามมาตรา 50 จ าคุก 6 เดือน 
- 2 ปี ปรับ 5,000 - 20,000 บาท 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกันยายน 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. 
           - สงักัด อปท.  
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 

610 
 

529 
78 
 

577 

 
 
- 
 
- 
- 
 
- 

 
 

610 
 

269 
56 

 
437 

 
 
100 

 
50.85 
71.78 
 
75.74 

 
 
 
 
 

สถานการณ์
โควิด-19 

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

 
222 
281 
103 

 
- 
- 
- 

 
222 
281 
103 

 
100 
100 
100 

(ผลภาคเรียน
ที่2/2563) 

สถานการณ์
โควิด-19 

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

 
247 
18 
12 

 
- 
- 
- 

 
202 

4 
6 

 
81.78 
22.22 

50 

 
 

สถานการณ์
โควิด-19 

           - Campus safety Zone  (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)  1 - 1 100  

 
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 38 สถานการณ์โควิด-19 

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

 
 

225 แห่ง 
1,350 คน 

1,020 

 
 
- 
- 
- 

 
 

418 
1,484 
1,014 

 
 

100 
100 
100 

 

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

 
 

298 
27 
12 

 
 
- 
- 
- 

 
 

300 
28 
12 

 
 

100 
100 
100 

 
 
 
 
 

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

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 
2,197 
2,016 
161 

8 
12 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 

นักเรียนที่สอน  
5,610 คน 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 22 กันยายน 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 

 ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 22 กันยายน 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
27 

589 

 
- 
- 

 
27 
589 

 
100 
100 

 

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197  ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 

          (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง) 

 
- 

 
27 

 
1,199 

 
- 

 

               (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ 
โลจิสติกส์ (ครั้ง) 

- 118 1,281 -  

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564   ผลต่าง  ร้อยละ ปีงบ 2563 ปีงบ 2564   ผลต่าง  ร้อยละ 

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

938 635 858 785 -80 150 -8.53 497 197 269 179 -228 -18 -45.88 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปีงบ 2563 ปีงบ 2564   ผลต่าง  ร้อยละ ปีงบ 2563 ปีงบ 2564   ผลต่าง  ร้อยละ 

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

11,082 10,846 11,195 10,797 113 -49 1.02% 2,885 2,667 2,857 2,492 28 -175 0.97% 
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ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 22 กันยายน 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบา้ 
(เมด็) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝ่ินดิบ 
(กรัม) 

กญัชาสด 
(กรัม) 

กญัชาแหง้ 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กรัม) 

777,040 8.47 58.20 53,788 5,284.55 - 732.05 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติดห้วง วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 22 กันยายน 2564 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

ของกลาง 
ยาบา้ 
(เมด็) 

เฮโรอีน 
(กิโลกรัม) 

ฝ่ินดิบ 
(กิโลกรัม) 

กญัชาสด 
(กิโลกรัม) 

กญัชาแหง้ 
(กิโลกรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กิโลกรัม) 

12,106,584 79.8 275.37 106.95 13.86 88.29 46.3 
 

 รายงานผลการจับกุมคดียาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 
 1. วันที่ 7 ก.ย. 64 เวลาประมาณ 20.30 น. บริเวณชิองทางหนองเขียว ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่            
ไม่พบตัวผู้กระท าผิด ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครอง         
เพ่ือจ าหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต, ของกลาง ยาบ้า 64,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ 1 ต.ค. 63 – 22 ก.ย. 64 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ก.ย. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ  4,851 240 4,017 82.81 

  - สถานบ าบัด 4,751 240 3,924 82.59 

  - ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 100 0 93 93 

2. บังคับบ าบัด  3,715 447 3,776 101.64 

  - ไม่ควบคุมตัว 2,555 408 3,202 125.32 

  - ควบคุมตัว 1,160 39 574 49.48 

3. ต้องโทษ 430 96 318 73.95 

  - กรมราชทัณฑ์ 300 70 220 73.33 

  - กรมพินิจฯ 130 26 98 75.38 

รวม 8,996 783 8,111 90.16 
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การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 22 กันยายน 2564 

 

จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 –  22 กันยายน 2564 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทีเ่ข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 2563 – 22 กันยายน 2564) 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประวัติกลุ่มอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 22 กันยายน 2564) 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน ก.ย. สะสม ร้อยละ 

รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 10,281 713 11,906 115.81 

แผนงาน 
จ านวนผู้ผ่าน 

การบ าบัดฟื้นฟู 
จ านวนผู้ที่ได้รับ

การติดตาม 
ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 1,386 984 70.9 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 93 93 100.0 

3. บังคับบ าบัด  657 379 57.7 

4. ต้องโทษ 260 210 80.8 

รวม 2,396 1,666 69.5 

แผนงาน 
ผู้ป่วยยาเสพติด 
เข้ารับการบ าบัด 

บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

สมัครใจ 1,644 1,386 1,296 78.83 

บังคับบ าบัด 3,853 2,720 1,275 33.09 

ต้องโทษ 814 773 378 46.44 

รวม 6,311 4,879 2,949 46.73 
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จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด จ าแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 22 กันยายน 2564) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

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

ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
12 

 
1 

 
12 

 
100 

 

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

 
12,561,587 
4,576,687 
3,083,600 
354,300 

4,547,000 

 
3,065,778.41 

758,002 
944,795 

146,481.41 
1,216,500 

 
12,449,032 
4,536,782 
3,017,950 
354,300 

4,540,000 

 
99.10 
99.13 
97.87 
100 

99.85 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเป้าหมาย  ดังนี้         
  1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
- ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล (30 ก.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)   
- ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 6 - 10 กันยายน Mr.AD 2 ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมเตรียมความพร้อม  
และลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล จปฐ. โดยให้เด็กและเยาวชนพื้นที่ลงเก็บข้อมูล เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และฝึกทักษะ
ประสบการณ์ท่ีดี 
 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 Mr.AD 2 ได้ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และคณะกรรมการหมู่บ้าน อบรมโครงการ
ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ณ วัดภาวนานิมิต ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
ขั้นตอนต่อไป   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 
 ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่  12  ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย   
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33 ต าบล 
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บนัทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2564 Mr.AD 2 ร่วมกับ ส านักงานพัฒนาชุมชน และราษฎร เข้าร่วมอบรมการส ารวจข้อมูล 
จปฐ. ปี 2564 โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่อาย ได้ให้ตัวแทนหมู่บ้านละ 2 คน เข้าร่วมรับฟังการอธิบายและ      
ท าความเข้าใจแบบส ารวจเพื่อจัดเก็บข้อมูล 
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 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2564 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอ าเภอแม่อาย ได้เป็นประธานในพิธีมอบเงิน
พระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านจะนะ หมู่ 12 ต าบลแม่อาย เพ่ือน าเงินพระราชทานขวัญถุงเป็นทุนตั้งต้น    
ในการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณ หอประชุมที่ว่าการอ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 4 – 12 กันยายน 2564 Mr.AD 2 ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ   
ปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย อบต.ดอยลาง และชาวบ้าน ร่วมกันตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ สร้างโรงเรือนเลี้ยงหมู ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 
 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2564 Mr.AD 2 ได้ลงพ้ืนที่ติดตามความก้าวหน้า ในการสร้างโรงเรือนเลี้ยงหมู เพ่ือเตรียม
ความพร้อมในการอบรมการเลี้ยงหมู และรับมอบหมู ในล าดับต่อไป 
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 เจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ ได้น าถังหมักอาหาร 
อาหารข้น และวัคซีนหมู ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงหมูบ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ จัดกิจกรรมอบรมการฉีดยาและการใช้ยารักษาสัตว์ รวมทั้งการหมักอาหารเพ่ือลดต้นทุนในการเลี้ยงหมู 
ให้กับกลุ่มผู้เลี้ยงหมูบ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรม
ปิดทองหลังพระ และเกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงหมูบ้านจะนะ รับมอบหมู ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมูบ้านจะนะ 
ขั้นตอนต่อไป   ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา       
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้ก าลังอยู่ระหว่างการด าเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) เช่นกัน มีดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62) 
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓) 
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63) 
ขั้นตอนที่ 7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 (ตั้งแต่ เม.ย. 63 เป็นต้นไป) 
กิจกรรมในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 1 - 30 กันยายน 2564 น.ส.กิตติอัจฉรา อะทะไชย ปลัดอ าเภอ Mr.AD 2 ร่วมกับ อบต.สันต้นหมื้อ 
ผู้ใหญ่บ้าน/คณะกรรมการหมู่บ้าน/กรรมการน้ า และชาวบ้าน ร่วมกันขุดวางท่อระบบน้ าประปาหมู่บ้าน ตามที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จาก สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ 
ขั้นตอนต่อไป  ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
วันที่ 24 – 31 กันยายน 2564 
 - กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโด พร้อมมอบต้นกล้าอะโวคาโด บ้านขอบด้ง หมู่ 14 ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านขอบด้ง โดย นายกอบต.ม่อนปิ่น, รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น, เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ, ผู้น าชุมชน, Mr.AD 1, 2 
และสมาชิกกลุ่มปลูกอะโวคาโด 
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 - วิทยากรจากเจ้าหน้าที่โครงการหลวงอ่างขางอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์ การเต รียมดิน วิธีปลูก      
การดูแลรักษาและวิธีเสียบยอดแก่สมาชิกกลุ่มปลูกอะโวคาโด และสมาชิกกลุ่มปลูกอะโวคาโด ได้รับกล้าพันธุ์ 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกต้นกล้าอะโวคาโดของสมาชิก 
 - ประสานเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาเป็นพ่ีเลี้ยงในกลุ่มสมาชิก 
วันที่ 1 – 8 กันยายน 2564 
 - กิจกรรมอบรมส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดพร้อมมอบต้นกล้าอะโวคาโด บ้านหนองไผ่ - ห้วยนกกก หมู่ที่ 15 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ โดย นายกอบต.ม่อนปิ่น, รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น, เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ, ผู้น าชุมชน, Mr.AD 1 2         
และสมาชิกกลุ่มปลูกอะโวคาโด 
 - วิทยากรจากเจ้าหน้าที่โครงการหลวงอ่างขางอบรมให้ความรู้ เรื่อง การคัดเลือกพันธุ์ การเตรียมดิน วิธีปลูก       
การดูแลรักษาและวิธีเสียบยอดแก่สมาชิกกลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโด และสมาชิกกลุ่มผู้ปลูกอะโวคาโด ได้รับกล้าพันธุ์ 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกต้นกล้าอะโอคาโดของสมาชิก 
 - ประสานเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาเป็นพ่ีเลี้ยงในกลุ่มสมาชิก 
วันที่ 9 – 16 กันยายน 2564 
 - กิจกรรมอบรมให้ความรู้การทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านนอแล หมู่ 14 ณ ศูนย์หัตถกรรมบ้านนอแล โดยนายก
อบต.ม่อนปิ่น, รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น, เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ, ผู้น าชุมชน, AD 1 2 และชาวบ้านในพื้นที่ 100 คน 
 - วิทยากรอบรมให้ความรู้ ขั้นตอนการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ การออกแบบที่ทันสมัย การทอผ้า โดยแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 3 กลุ่ม 1.กลุ่มย้อมสี 2.กลุ่มทอผ้า 3.กลุ่มออกแบบ 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - ติดตามผลการด าเนินการทอผ้าหลังจากท่ีผ่านการฝึกอบรม 
 - วางแผนการจ าหน่ายสินค้าในตลาดออนไลน์ 
วันที่ 17 - 23 กันยายน 2564 
 - โครงการอบรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยศาสตร์พระราชา บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก หมู่ 15 ณ ศาลา
อเนกประสงค์ บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก โดยนายกอบต.ม่อนปิ่น, รองปลัด อบต.ม่อนปิ่น, ผู้น าชุมชน, AD 1 2 และกลุ่มเด็ก
และเยาวชนบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก 
 - เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องปัญหาพิษภัยยาเสพติดที่เกิดขึ้นในชุมชน และสามารถ
ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติดได้ 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน และขยายการจัดอบรมให้กับ
กลุ่มเป้าหมายอ่ืนที่อยู่ในหมู่บ้าน 
 4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
    รายงานผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อ าเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เป้าหมาย 
บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ต าบลเมืองนะ  2,024 คน   606  ครัวเรือน 
บ้านอรุโณทัย     หมู่ที่ 10  ต าบลเมืองนะ  9,979 คน 1,900 ครัวเรือน 
บ้านห้วยลึก       หมู่ที่ 7    ต าบลปิงโค้ง  1,722 คน   290  ครัวเรือน 
ต าบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก 
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อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร  
 - โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ 
 อยู่ระหว่างติดตามและประเมินการเลี้ยงสุกร (หมูด า) และการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง (ประดู่หางด า) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
 -   ในช่วงฤดูฝนท าให้ไก่ติดโรคไข้ตาบวมและโรคหวัด แก้ไขโดยการฉีดวัคซีนและยารักษาโรค 

ต าบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผล เพ่ือต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
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   โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2) 
    บ้านอรุโณทัย : โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัยอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พ้ืนที่และ
พิจารณาอนุมัติโครงการ จากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน 
     บ้านเมืองนะ : อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อท าโครงการเสนอของบประมาณ โครงการสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้  
บ้านเมืองนะ (ต าบลเมืองนะ) 
    - โครงการแข่งกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดบ้านเมืองนะ โครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงดาว จึงต้องเลื่อนการด าเนินโครงการ
ออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 
บ้านเมืองนะ และบ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ) 
 โครงการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพร้อมปฏิบัติภารกิจจริงจ านวน 10 วัน เพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งในหมู่บ้าน 
          โครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ในพ้ืนที่อ าเภอเชียงดาว จึงต้องเลื่อนการด าเนินโครงการออกไปจนกว่าสถานการณ์คลี่คลาย 
กิจกรรมอ่ืนๆ 
บ้านเมืองนะ (ต าบลเมืองนะ) 
    - ส ารวจตลาดการซื้อ – ขาย อะโวคาโดในพื้นที่บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ต าบลเมืองนะ 
    - ช่วยหมู่บ้านเก็บข้อมูล จปฐ 

บ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ) 
    - ส ารวจถนนในหมู่บ้านเพื่อน าเข้าแผนพัฒนาหมู่บ้านในปีต่อไป 
อุปสรรคปัญหาในการด าเนินงาน บ้านเมืองนะ และบ้านอรุโณทัย (ต าบลเมืองนะ)  
  - สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และมาตรการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ของจังหวัดเชียงใหม่ ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 
 4.4.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ต าบลหนองบัว) 
    - การส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมของหมู่บ้าน/ต าบล เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33 ต าบล     
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
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 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว              
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) 
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนที่ ๒ ประชาคมแจ้งเรื่องส ารวจข้อมูล วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนที่ ๓ อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ 
ขั้นตอนที่ ๔ ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ – ๒๐ ส.ค. ๖๓ 
ขั้นตอนที่ ๕ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ ถึง มกราคม ๒๕๖๔ 
ขั้นตอนที่ ๖ คืนข้อมูลให้อ าเภอ ๑๖ ก.พ. 64 คืนให้ชุมชน 17 ก.พ. 64 
ขั้นตอนที่ 7  ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน มีนาคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป 

บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ อยู่ในขั้นตอนที่ ๘ อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
 - ด าเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล 
 - เริ่มด าเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน  และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป 
กิจกรรมการด าเนินงาน  บ้านใหม่หนองบัว  หมู่ที่ ๑๐ต าบลหนองบัว ห้วงเดือน สิงหาคม  ๒๕๖๔ 
การขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ Quick Win๒ 
    สมาชิกกลุ่มแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาล และผลผลิตทางการเกษตร  บ้านใหม่หนองบัว ได้จัดท าโครงการแปรรูป
ผลไม้อบแห้งเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินโครงการ Quick Win2 ประกอบกับเพ่ือสนับสนุนภารกิจ การขยายผลโครงการร้อย  
ใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕6๕) 
งบประมาณ จ านวน 428,560 บาท (สี่แสนสองหมื่นแปดพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน))โครงการดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบ
จากผู้ประสานงานโครงการร้อยใจรักษ์จากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ 
เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ระดับอ าเภอ เพ่ือให้
ความเห็นชอบ ในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 เมื่อผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมแล้ว จะได้ส่งโครงการให้สถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชด าริ พิจารณาอนุมัติงบประมาณต่อไป 
โครงการอบรมกีฬาเยาวชนรุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติด บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 คณะกรรมการบริหารกลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านใหม่หนองบัวได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการป้องกัน        
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน ประกอบกับเพ่ือสนับสนุนภารกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕6๕) จึงจัดท าโครงการอบรมกีฬาเยาวชน
รุ่นใหม่ ต้านภัยยาเสพติดบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ งบประมาณ 
จ านวน 39,950 บาท (สามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โครงการดังกล่าวได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 แล้ว แต่เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่ยังคงมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงท าให้ยังไม่สามารถด าเนินโครงการฯ ดังกล่าวได้ จึงได้ท าหนังสือเลื่อนการด าเนิน
โครงการฯ ออกไปก่อน ทั้งนี้หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในพ้ืนที่คลี่คลายลง 
คณะกรรมการบริหารกลุ่มพัฒนาเด็กและเยาวชนบ้านใหม่หนองบัว จะรีบด าเนินโครงการฯ ทันทีโดยให้แล้วเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2564 
กิจกรรมการด าเนินงานบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ต าบลหนองบัว ห้วงเดือนกันยายน ๒๕๖๔ 
 ในห้วงวันที่ 28 สิงหาคม 2564 – 8 กันยายน 2564 ผญบ.  ผช.ผญบ. บ้านใหม่หนองบัว ม.๑๐ ชรบ. อสม.   
และกลุ่มเยาวชน ได้สนับสนุนตั้งจุดตรวจเฝ้าระวังคนเข้าออกบริเวณเขตติดต่อบ้านต้นโชค ตลอด 24 ชั่ วโมง เพ่ือป้องกัน       
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เนื่องจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่          
ได้มีค าสั่งปิดหมู่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2564 – 8 กันยายน 2564 
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 วันที่ 12 กันยายน ๒๕๖๔ ผญบ. บ้านใหม่หนองบัว ม.๑๐ พร้อมด้วย จนท.รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว และ อสม. 
เปิดรับลงทะเบียนผู้ที่ต้องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโร นา 2019 (COVID - 19) ณ ที่ท าการหมู่บ้าน                  
บ้านใหม่หนองบัว โดยมีคนมาลงทะเบียน จ านวน 51 คน   
 วันที่ 13 กันยายน ๒๕๖๔ ผญบ. บ้านใหม่หนองบัว ม.๑๐ พร้อมด้วย ช่างตัดผมจิตอาสาบ้านใหม่หนองบัว บริการ
ตัดผมให้แก่ประชาชน เยาวชน และเด็ก ฟรี เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในหมู่บ้านในช่วงสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ณ อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน  บ้านใหม่หนองบัว 
(โรงหนังเก่า) ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ มีผู้มาใช้บริการ จ านวน 100 คน 
 วันที่ 15 กันยายน ๒๕๖๔ ผญบ. บ้านใหม่หนองบัว ม.๑๐ พร้อมด้วย Mr.AD 2 เข้าร่วมประชุมคณะท างาน      
การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ       
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ผ่านระบบ Vdo Conference โปรแกรมซูม (Zoom Meeting) 

 4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 ๑. วันที่ ๒๔ -๒๕ สิงหาคม 256๔ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที ่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง           
จังหวัดเชียงใหม่ โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนับบ้า ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค        
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
เนื่องจากพบสุนัขป่วยหรือตายด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่บ้านเปียงหลวง หมู่ที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง         
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นการตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรค 
 2. วันที่ ๓๐ สิงหาคม 256๔ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ กิจกรรมก่อสร้างฝายชะลอน้ า ณ ห้วยโป่งตี หน่วยงานต่างๆ รวมกันสร้างฝายชะลอน้ า ณ ห้วยโป่งตี เพ่ือกักเก็บน้ า
ไว้ ใช้ ในการอุปโภคบริ โภค ชะลอการไหลหรือลดความรุนแรงของน้ าและเป็นการสร้างเครือข่ ายพลังชุมชน  
ในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน 
 3. วันที่ ๑๔ กันยายน 256๔ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง หมู่ที่ ๓ ต าบลเปียงหลวง  
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  การประชุมคณะท างานพัฒนาและกลั่นกรองโครงการบ้านมั่นคงเมืองและชนบท  
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ ด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงร่วมกับสภาองค์กรชุมชนต าบลเปียงหลวง
และภาคประชาสังคมโดยมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน ภาคเหนือ ได้ร่วมกันยกร่างโครงการบ้านมั่นคงชนบท ต าบลเปียงหลวง 
เพ่ือเสนอต่อสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จากแนวทางการจัดการและแก้ไขปัญหาป่าไม้ – ที่ดินไปสู่      
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชนในพื้นท่ี 
 4. วันที่ ๑๕ กันยายน 256๔ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง หมู่ที่ ๓ ต าบลเปียงหลวง  
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือประเมินสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดและ
แนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาพ้ืนที่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) ประจ าปี ๒๕๖๔ ผ่านระบบ Vdo Conference เพ่ือติดตามข้อมูลและประเมินสถานการณ์
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่เป้าหมายโครงการฯ และระดมความคิดเห็นหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง                    
ในแนวทางการด าเนินงานแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายโครงการประจ าปี ๒๕๖๕ 
 5. วันที่ ๑๘ กันยายน 256๔ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ โครงการท าปุ๋ยหมักจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือให้ชาวบ้านได้น าไปใช้ในการเกษตรและเป็นแนวทางในการ
เสริมสร้างอาชีพให้กับประชาชน 
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ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการด าเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
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ประธาน   ส าหรับโครงการที่เกิดขึ้นในอนาคต ให้อ าเภอติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้เกดิผลอย่างยั่งยืน และสร้างความร่วมมือในพ้ืนที่ในภาคประชาชน และหน่วยงานอื่นๆ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5       เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืน ๆ    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 7    นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    ขอให้ทุกส่วนราชการ ให้ความส าคัญในเรื่องของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และถือเป็นนโยบายส าคัญท่ีต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ปิดประชุม   เวลา 12.00 น. 

  
 

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


