รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 6/๒๕63
วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายรัฐพล นราดิศร
2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
4. นางสาวกิรณา โนนสินชัย
5. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน
6. พ.ต.คงเดช เอี่ยมสอาด
7. นางสาวภัครพี ดอนชัย
8. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
9. นางเพียงขวัญ สงวนศักดิ์
10. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
11. นางนงนุช กุมศัสตรา
12. พ.ต.ต.สมชาย จันทร์ตูม
13. นายอินสม ปัญญาโสภา
14. นายไพศาล สุรธรรมวิทย์
15. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ์
16. ว่าที่ร้อยตรีเมธธีร์การ ปัญญา
17. นายเสฏฐพล ทรัพย์ฉายแสง
18. ว่าที่ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี
19. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์
20. นายธีรวัฒน์ ณ ลําพูน
21. นายจักรพันธุ์ ทองอ่ํา
22. นายศิวะ ธมิกานนท์
23. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล
24. นายนคร กาวิชัย
25. นางภัทราวดี สุทธิธนกูล
26. นายรัชพล แก้วจิตคงทอง
27. นายวิสุทธิ์ จรบุรี
28. นายสมภพ หน่อแก้ว
29. นายสาธิต กุหลาบทอง
30. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
31. นายวิทวัส บุตรต๊ะ
32. นายณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้บังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน)
กรรมการ
นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่ริม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสันทราย
กรรมการ
นายอําเภอดอยสะเก็ด
กรรมการ
นายอําเภอสันกําแพง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่แตง
กรรมการ
นายอําเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอพร้าว (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่อาย (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสันปุาตอง
กรรมการ
นายอําเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่แจ่ม (แทน)
กรรมการ

-233. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
34. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
35. นายอนันต์ ภัทรเดชมงคล
36. นายภัควัต ขันธหิรัญ
37. ว่าที่ร้อยตรีบัญชาชาย จันทร์เป็ง
38. นายธวัฒน์ จิตต์กาวิน
39. นายชานนท์ ดวงมณี
40. นายสิทธิพัฒ บุญทรง
41. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล
42. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
43. นายศิริพงษ์ นําภา
44. นายสิทธากร ศรียาบ
45. นายสุเมธ ทนะขว้าง

นายอําเภอสะเมิง
นายอําเภออมก๋อย
นายอําเภอฮอด
นายอําเภอดอยเต่า
นายอําเภอแม่วาง (แทน)
นายอําเภอไชยปราการ (แทน)
นายอําเภอเวียงแหง (แทน)
นายอําเภอแม่ออน (แทน)
นายอําเภอดอยหล่อ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
46. นางสาวศิริพร ใจสุข
47. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
48. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
49. นางวริญญา ธรรมปัญญา
50. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล
51. นายพิรุณ ฟองมณี
52. นายกานต์ ไทยาภิรมย์

เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้แทน ผอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชํานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน ปปส.ภาค 5

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายรั ฐ พล นราดิ ศ ร รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประธานในที่ ป ระชุ ม เปิ ด การประชุ ม
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/๒๕63
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ
มุมราชการ
การประชุม
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ
จํานวน 35 หน่วยงาน (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 สํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ชี้ขบวนการค้ายาเสพติดกลับมาเคลื่อนไหว
มากขึ้น หลังผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด-19 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
(เลขาธิการ ป.ป.ส.) ระบุ ในห้วง 2 – 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งไทยและเมียนมาเริ่มมีการจับยึดยาเสพติดถี่มากขึ้น หลังไทย
และเมียนมาได้เริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยภายใน 1 – 2 สัปดาห์นี้ สํานักงาน
ป.ป.ส. จะประชุมหารือกับหน่วยงานความมั่นคงในสังกัดกองทัพบก สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันกําหนดมาตรการเชิงรุกในการสกัดกั้นตามแนวชายแดน สกัดกั้นเส้นทางลําเลียงเข้าสู่พื้นที่
ตอนใน และการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่

-3การจับกุม “ยาบ้า” พื้นที่ภาคเหนือตอนบนห้วง 1-26 มิ.ย. 63

ตารางเปรียบเทียบปริมาณของกลางยาเสพติดที่จับกุมได้ในจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเวลาเดียวกัน
ของปีงบประมาณ 2562 และ 2563

-4ตารางเปรียบเทียบปริมาณของกลางยาเสพติดที่จับกุมได้ในจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเวลาเดียวกัน
ของปีงบประมาณ 2562 และ 2563

กิจกรรม Kick-off การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ ในพื้นที่อาเภอเมืองเชียงใหม่ จานวน 8 แห่ง (25 มิ.ย. 63)
สรุปผลการตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ในพื้นที่อําเภอเมืองเชียงใหม่ ทั้ง 8 แห่ง
๑. บริษัท นิ่มซี่เส็งขนส่ง ๑๙๙๘ จํากัด
การดําเนินงานเป็นไปตามประกาศสํานักนายกฯ มีปูายข้อความ “สถานประกอบกิจการนี้ไม่รับฝากสิ่งของผิ ดกฎหมายและ
ยาเสพติด”
๒. บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และ Kerry Express
การดําเนินงานเป็นไปตามประกาศสํานักนายกฯ แต่ไม่มีปูายข้อความ “สถานประกอบกิจการนี้ไม่รับฝากสิ่งของผิดกฎหมาย
และยาเสพติด” ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้ติดปูายข้อความดังกล่าวให้เห็นเด่นชัดเพื่อสร้างความรับรู้ให้กับประชาชนผู้
มาใช้บริการและปูองปรามการกระทําความผิดที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมาย
๓. บริษัท J&T express สาขา M-Town “ไม่ดําเนินงานตามประกาศสํานักนายกฯ”
- ระบบฐานข้อมูลของบริษัทไม่มีการให้บันทึกเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก โดยใช้การลงทะเบียนผู้ใช้บริการด้วยการใช้
ชื่อและหมายเลขโทรศัพท์มือถือเท่านั้น และไม่มีการตรวจบัตรประจําตัวประชาชนของผู้มาใช้บริการในแต่ละครั้ง
- ผลการสุ่ มตรวจปั ส สาวะ พบพนั กงานชายเสพยาเสพติด ประเภทกัญ ชา โดยเจ้ าหน้ าที่ตํ ารวจ สภ.ภูพิง ค์ฯ นําตั ว ไป
ดําเนินการตามกฎหมาย
- ไม่มีปูายข้อความ “สถานประกอบกิจการนี้ไม่รับฝากสิ่งของผิดกฎหมายและยาเสพติด”
- กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกได้เพียง 7 วัน
- ปปส.ภ.5 จะรายงานผลไปยังเลขาธิการ ป.ป.ส. เนื่องจากเป็นสถานประกอบกิจการที่ไม่ดําเนินการตามประกาศสํานัก
นายกฯ

-5-

-6-

มติที่ประชุม

รับทราบ

-7–
ระเบียบวาระที่ 4.2

มติที่ประชุม

การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ (สานักงาน ปปส. ภาค 5)

รับทราบ

-8ระเบียบวาระที่ 4.3 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทน สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนมิถุนายน 2563
อําเภอ
1. จ.เชียงใหม่
2. จ.ตาก
3. จ.แม่ฮ่องสอน
4. จ.เชียงราย
5. จ.น่าน
6. พะเยา
รวม

จํานวนแปลง

พื้นทีป่ ลูก (ไร่)

124
55
16
13
15
1

80.68
43.75
7.65
6.16
5.14
0.47

224

143.85

ผลสํารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับอําเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ *ตัดทําลายทั้งหมดแล้ว 100 %
อาเภอ
1. แม่แตง
2. เชียงดาว
3. พร้าว
4. อมก๋อย
5. แม่แจ่ม
4. ไชยปราการ
7. เวียงแหง
รวม

จานวนแปลง

พื้นที่ปลูก (ไร่)

41
45
14
8
4
7
3
122

30.65
25.81
11.16
5.14
2.36
3.50
1.08
80.68

หน่วยตัดรับผิดชอบ โดย
ทภ.3 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
ร.7 พัน5 /ร.7 พัน2
ป.พัน.7 /ร.7 พัน.2 /ฉก.ม.4
ร.17 พัน.3
ทพ.35 /ทพ.36
ทพ.36
ร.17 พัน.3
พล.ร.7

เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่น ปี 2561/2562 และ 2562/2563 *ลดลง 38.5 %
จังหวัด

พื้นที่ (ไร่)
ปี 2561/2562

ปี 2562/2563

1. ตาก

121.35

43.75

2. เชียงใหม่

98.76

80.68

3. แม่ฮ่องสอน

7.77

7.65

4. เชียงราย

2.01

6.16

-9พื้นที่ (ไร่)

จังหวัด

ปี 2561/2562

ปี 2562/2563

1.51

0

6. น่าน

0

5.14

7. พะเยา

0

0.47

231.40

143.85

5. กําแพงเพชร

รวม

พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกเฮมพ์ ปี 2563 พื้นที่ยื่นขออนุญาตปลูกเฮมพ์ ทั้งหมด: 592 ไร่
จังหวัดเชียงใหม่
(วิจัย/ใช้สอยในครัวเรือน/ผลิตเมล็ดพันธุ์)
พื้นที่ขออนุญาต: 8 อําเภอ 131 ไร่
- อ.จอมทอง สวพส. ขอเพื่อวิจัย 1 ไร่
- อ.เชียงดาว สวพส. ขอเพื่อวิจัย 1 ไร่
- อ.ฝาง สวพส. ขอเพื่อวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ 18 ไร่
- อ.สะเมิง สวพส. ขอเพื่อวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ 10 ไร่
- อ.หางดง สวพส. ขอเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพานิชย์ 44 ไร่ เพื่อวิจัย 2 ไร่
- อ.แม่ริม สวพส. ขอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน 2 ไร่ และผลิตเมล็ดพันธุ์ 3 ไร่
- อ.แม่วาง สวพส. ขอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน 2 ไร่ และผลิตเมล็ดพันธุ์ 45 ไร่
- อ.แม่แจ่ม สวพส. ขอเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ 3 ไร่
จังหวัดเชียงราย (ผลิตเมล็ดพันธุ์)
พื้นที่ขออนุญาต: 92 ไร่
อ.เวียงปุาเปูา สวพส. ขอเพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ 92 ไร่
จังหวัดตาก (วิจัย/ใช้สอยในครัวเรือน)
พื้นที่ขออนุญาตไว้: อ.พบพระ 369 ไร่
สวพส. ขอเพื่อวิจัย 1 ไร่
อบต. คีรีราษฎร์ ขอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน 255 ไร่
อบต. รวมไทยพัฒนา ขอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน 113 ไร่
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 10 –
ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมิถุนายน 2563
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- การสร้างทักษะเสริมภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E)
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนที่สอน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
6,504 คน
+ ครูตํารวจ (คน)
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาส
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- Campus safety Zone (แห่ง)
- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน)
1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (อ.ละ 8 แห่ง ๆ
ละ 5 คน รวม 1,000 คน)
- แรงงานนอกระบบ (คน)

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

หมายเหตุ

624

-

624

100

652
76

-

290
67

44.48
88.15

743

-

468

62.99

228
304
130

-

228
304
130

100
100
100

264
38
18
12
1
96

-

155
4
4
1
1
96

58.71
10.53
22.22
8.33
100
100 ผลการจําแนก

180

-

180

100

200 แห่ง
1,000 คน

29
152

221
1,002

100
100

1,020

-

1,168

100

ผลภาคเรียนที่
2/2562

-กลุ่มดี
54,919 คน
-กลุ่มเสี่ยง
561 คน

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

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

350

35

245

70

40
20

6
20

35
20

87.50
100

2,197
1,873
244
31
49

-

2,197
1,873
244
31
49

100
100
100
100
100

27
560

-

27
560

100
100

1.4 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด

- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
(3) การดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
(9 ขั้นตอน) จํานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2,189 ม./ช. คิดเป็น 99.63%
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 2,187 ม./ช. คิดเป็น 99.54%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 2,195 ม./ช. คิดเป็น 99.91%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 2,025 ม./ช. คิดเป็น 92.17%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 1,316 ม./ช. คิดเป็น 59.90%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 1,001 ม./ช. คิดเป็น 45.56%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 221 ม./ช. คิดเป็น 10.06%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0%

25

-

25

100

307
163
8

-

307
319
8

100
100
100

- 12 แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
(5) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(5.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
(5.2) คําสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

หมายเหตุ

600
521
1,321
100
2 แห่ง
1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ํา
กว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จําหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 1 แห่ง
2. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ํา
กว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จําหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ํากว่า 20 ปี และข้อ 4(4) จําหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายกําหนด
จํานวน 1 แห่ง

ผู้แทน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จากที่กรมสุขภาพจิตได้ขอความร่วมมือจังหวัดเชียงใหม่ในการสมัคร
สมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ปัจจุบันมีผู้สมัครแล้ว 331 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 68.24 % และขอความร่วมมือ
หน่วยงานที่ยังไม่ครบให้เร่งรัดในการสมัครและแจ้งให้ทางสาธารณสุขให้ทราบด้วย
แจ้งเรื่องแผนการลงพื้นที่เพื่อเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ
รอบที่ 1 ระหว่า งวัน ที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2563 โดยวัน ที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 – 09.10 น.
ณ ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่ เวลา 10.00 – 10.40 น. ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
เวลา 13.30 – 14.10 น. ณ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ สําหรับวันที่ 21 กรกฎาคม 2563
ณ ศูนย์กระจายสินค้า ซีพี ออลล์ เชียงใหม่ ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดังกล่าวเตรียมความพร้อมนําเสนอตามแนวทาง
โครงการ TO BE NUMBER ONE

- 13 ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนท่านร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล RUN TOGETHER อยู่ที่
ไหนก็วิ่งได้ ในรูปแบบ Virtual Run เดิน - วิ่ง สะสมระยะทาง เพื่อรณรงค์ สร้างกระแส และปลูกจิตสํานึก ในการปูองกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ออกกําลังกาย โดยใช้เทคโนโลยีรูปแบบใหม่ ตามมาตรการปูองกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อหารายได้เพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER
ONE จังหวัดเชียงใหม่ กลุ่มเปูาหมายจะเป็นประชาชนทั่วไปทั้งชายและหญิง เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่
25 กรกฎาคม 2563 และเริ่มเดิน - วิ่ง สะสมระยะทาง โดยเริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 - 25 สิงหาคม 2563
ประกาศผลในวัน ที่ 31 สิ งหาคม 2563 ผู้ ที่ส ะสมระยะทางได้ 40 กิโ ลเมตรขึ้นไป จะได้รับเหรียญรางวัล และผู้ ที่มี
ระยะทางสะสมสู งที่สุ ดตลอดการแข่ งขัน จะได้รั บ ถ้ว ยรางวัล จากผู้ ว่าราชการจังหวัด เชียงใหม่ ประเภ ทชาย 3 รางวั ล
ประเภทหญิง 3 รางวัล พร้อมลุ้นรับรางวัลพิเศษตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ เชียงใหม่ - ภูเก็ต จํานวน 3 รางวัลๆ ละ 2 ที่นั่ง
โดยมีค่าสมัคร 299 บาท สําหรับผู้ที่สมัครก่อนวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 จะเสียค่าสมัครเพียง 250 บาท สอบถาม
เพิ่มเติมได้ที่ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์. 0 5321
1048 ต่อ 113 ,115 หรือ 08 2186 5585
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิ บัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
หน่วยงาน
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. 799 808 851 837 52 29 7 179 188 213 206 34 18 19
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 มิถุนายน 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ้า

เฮโรอีน

ฝิ่นดิบ

เม็ด
472,000

กรัม
38.34

กรัม
35,598

ของกลาง
มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง

เคตามีน

สาร
ระเหย

ไอซ์

กรัม
-

กรัม
46.47

กรัม
-

กรัม
118.4

กรัม
5,810

กรัม
683.21

ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 มิถุนายน 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
หน่วยงาน

ปี 2562
คดี
คน

จับกุมทุกข้อหา
ปี 2563
ผลต่าง
คดี
คน คดี คน

ร้อยละ
คดี

ปี 2562
คดี
คน

จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ปี 2563
ผลต่าง ร้อยละ
คดี
คน คดี คน คดี

ผลการจับกุม
5,806 5,937 5,924 5,908 118 -29 2.032 1,314 1,419 1,331 1,370 17
รวมทุก สภ.

-49 1.294

- 14 ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 25 มิถุนายน 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
ของกลาง
ยาบ้า

เฮโรอีน

ฝิ่นดิบ

มูลฝิ่น

กัญชาสด

กัญชาแห้ง

เคตามีน

เม็ด
33,422,082

กรัม
14,001.32

กรัม
216,573.44

กรัม
366.7

กรัม
24,284.06

กรัม
9,571.47

กรัม
66.48

แผนงานตามยุทธศาสตร์

เปูาหมาย
ปีงบ 2563

ผลการดําเนินงาน
มิ.ย. 63
ผลสะสม

ใบ
กระท่อม
กรัม
-

ร้อยละ

2,508

208

1,779

70.9

2.การจั บกุ มผู้ ต้ องหาคดี ยาเสพติ ด
ตามหมายจับ(ราย)

275

45

197

71.61

3.การดํ า เนิ น การขออนุ มั ติ ใ ห้
จั บ กุ ม ฐานความผิ ด สบคบและ
สนับสนุนช่วยเหลือ(ม.6,ม.8 ตาม
พรบ.มาตรการ) (ราย)

88

20

239

271.5

4.การดําเนินการขออนุมัติยึด/อายัด
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส. (ราย)

176

25

190

107.9

6.การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ราย)

ทุกราย

9,943,040 49,752,816
-

กรัม
714,613.32

หมายเหตุ

1. การจับกุมผู้กระทําความผิดคดี
ยาเสพติดรายสําคัญ (คดี)

5.การดําเนินการขออนุมัติยึด/อายัด
139,082,795
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส.(บาท)

ไอซ์

35.77

11

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนมิถุนายน 2563
ลําดับ

สภ.

วันที่เกิดเหตุ

ผู้ต้องหา

ของกลาง

ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน

การขยายผล

1.

ฝาง

14 มิ.ย.63

ไม่พบตัว

ยาบ้า 196,000 เม็ด

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

2.

เชียงดาว

18 มิ.ย.63

1 ราย

ฝิ่น 13.6 กิโลกรัม

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

3.

แม่ปิง

23 มิ.ย.63

2 ราย

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

4. เมืองเชียงใหม่ 24 มิ.ย.63

1 ราย

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

รวม

ราย

ยาบ้า 20,000เม็ด
ยาบ้า 256,000 เม็ด
ไอช์ 90 กรัม
ยาบ้า 472,000 เม็ด
ฝิ่น 13.6 กิโลกรัม
ไอช์ 90 กรัม

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

- 15 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนมิถุนายน 2563
1. วันที่ 14 มิ.ย.2563 เวลาประมาณ 19.30 น. บริเวณเส้นทางถนนหลวงหมายเลข ๑๒๔๙ กม.13-14 ต.แม่งอน
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระทําผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ใ นครอบครอง
เพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 196,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
2. วันที่ 18 มิ.ย. 2563 เวลาประมาณ 17.45 น. บริเวณปุ าละเมาะ ริมถนนโชตนา ฝาง ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
จ.เชียงใหม่ จับกุม นางนาบา ประแอ๋ อายุ 28 ปี ที่อยู่ 269 ม.11 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ข้อหา “มียาเสพติด
ให้โทษประเภท 2 (ฝิ่นดิบ) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและพยายามจําหน่ายยาเสพติดให้โ ทษประเภท 2
(ฝิ่นดิบ) โดยผิดกฎหมาย” ของกลาง ฝิ่น 13.6 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
3. วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลาประมาณ 22.30 น. บริเวณริมถนนสมโภช ๗๐๐ ปี (หมู่บ้านปาล์มสปริงคันทรีโฮม)
ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จับกุม ๑. นายวีระวัฒน์ หรือ บิ๊ก วงศ์ วรรณ อายุ ๓๘ ปี ที่อยู่ ๑๗/๑ หมู่ที่ ๒
ต.สันปูุเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 2. น.ส.บุญญิศา หรือ ไก่ ท้าวอาษา อายุ ๓๕ ปี ที่อยู่ ๖๑ หมู่ที่ ๑๔ ต.สันกําแพง
อ.สั น กํ าแพง จ.เชี ย งใหม่ ข้ อหา “ร่ ว มกัน มีย าเสพติ ดให้ โ ทษประเภท ๑ เมทแอมเฟตามีน หรือ ยาบ้า ไว้ ในครอบครอง
เพื่อจําหน่ายและร่วมกันพยายามจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ของกลาง ยาบ้า 20,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
4. วันที่ 24 มิ.ย. 2563 เวลาประมาณ 19.35 น. บริเวณริมถนนหน้าโรงพยาบาลลานนา ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์
เชียงใหม่-ลําปาง ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ จับกุม นายสมประสงค์ โยธาวุฒินันท์ อายุ 64 ปี ที่อยู่ 200
หมู่ที่ 3 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ข้อหา “ มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) ไว้ในครอบครอง
เพื่อจําหน่ายและพยายามจําหน่ายโดยผิดกฎหมายและมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ใน
ครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ของกลาง ยาบ้า 256,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
จํานวนผู้เข้ารับการบําบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 26 มิถุนายน 2563)
แผนงาน
1.สมัครใจ
- สถานบําบัด
- ค่ายปรับเปลี่ยนฯ
2.บังคับบําบัด
- ไม่ควบคุมตัว
- ควบคุมตัว
3.ต้องโทษ
- กรมราชทัณฑ์
- กรมพินิจฯ
รวม

เป้าหมาย
5,487
4,987
500
1,770
1,120
650
780
650
130
8,037

เดือน มิ.ย.
206
206
0
465
432
33
182
205
4
853

ผลงานสะสม
3,289
3,108
181
2,836
2,428
408
784
705
79
6,909

ร้อยละ
59.94
62.32
36.20
160.23
216.79
62.77
100.51
108.46
60.77
85.96

- 16 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) (1 ต.ค. 2562 – 26 มิถุนายน 2563)
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

เป้าหมาย ทั้งปี
9,485

เดือน พ.ค.
1,003

ผลงานสะสม
7,793

ร้อยละ
82.16

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา 1 ต.ค. 2562 – 26 มิ.ย. 2563
ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบําบัด
- ระบบต้องโทษ
รวม 3 ระบบ

ร้อยละ
90.88
99.64
100
96.75

จํานวนผู้ผ่านการบําบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ต.ค. 2562 – 26 มิถุนายน 2563
แผนงาน
1. สมัครใจ สถานพยาบาล
2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
3. บังคับบําบัด
4. ต้องโทษ
รวม

จํานวนผู้ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟู
589
181
1027
349
2146

จํานวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม
453
165
508
332
1458

ร้อยละ
76.91
91.16
49.46
95.13
67.94

- 17 -

การส่งต่อเพื่อรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รวมจานวนทั้งสิ้น 71 คน
- ส่ง รพ.สต. จํานวน ๔ คน ดังนี้ อําเภอหางดง ๓ คน และอําเภออมก๋อย ๑ คน
- ส่ง รพช. จํานวน ๓๒ คน ดังนี้ อําเภอพร้าว ๖ คน อําเภอเมืองเชียงใหม่ ๒ คน อําเภอแม่วาง ๒ คน อําเภอสันปุาตอง
๑๕ คน อําเภอหางดง ๖ คน และอําเภออมก๋อย ๑ คน
- ชุมชนช่วยเหลือดูแล จํานวน ๓๕ คน ดังนี้ อําเภอฝาง ๗ คน อําเภอแม่แตง ๒ คน อําเภอแม่วาง ๓ คน อําเภอสะเมิง ๔ คน
อําเภอหางดง ๕ คน อําเภออมก๋อย ๓ คน และอําเภอไชยปราการ ๑๑ คน
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 18 ระเบียบวาระที่ 4.4.4
ฝ่ายเลขาฯ

ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)
ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
แผนงานตามยุทธศาสตร์
ปี 2563
เดือนนี้
ผลสะสม
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
- การกํากับติดตามของคณะกรรมการ
12
1
9
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
17,275,03 323,168.63 7,975,285.1
(1) งบ ป.ป.ส.
6
127,236
4
(2) งบ ปค.
8,271,000
153,070
5,346,495
(3) งบ สป.มท.
3,110,936 3,822.63
1,891,390
(4) งบพัฒนาจังหวัด (ได้รับอนุมัติเมื่อ 195,700
39,040
195,100.14
20 มี.ค. 63)
5,697,400
542,300

หมาย
ร้อยละ เหตุ

75
46.17
35.36
60.80
99.69
9.52

ประธาน
ผลการเฝู า ระวั ง ปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษา สถาบั น การศึ ก ษาระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา และ
ระดับอุดมศึกษา ส่วนใหญ่ผลออกมาไม่ผ่าน หลักเกณฑ์การประเมินเป็น อย่างไร และถ้าไม่ผ่านจะมีมาตรการอย่างไรเข้าไป
ส่งเสริมสนับสนุนให้ผลการประเมินผ่าน
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 ที่ไม่ผ่านเพราะส่วนหนึ่งสาเหตุมาจากมาตรการในช่วงของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) รวมถึงการขยายห้วงระยะเวลาการปิดเทอม ซึ่งจะทําการเปิดภาคเรียนในเดือนกรกฎาคม 2563 กิจกรรมส่วนใหญ่
จะเป็นในเรื่องของการรณรงค์ที่จะต้องทําในช่วงเปิดเทอม
ประธาน
ฉะนั้นในเกณฑ์การประเมินไม่ควรจะใส่ผลการดําเนินงานว่าไม่ผ่าน ให้บอกเหตุผลว่าอยู่ ในช่วงปิด
ภาคเรียนและอยู่ในสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่มีการทํากิจกรรม ทําให้ยังไม่มีผลการดําเนินงาน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.5.1. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย มีดังนี้
1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดําเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย
แผนการสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตําบลท่าตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
- ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ/ตําบล (30 ก.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)
- ขัน้ ตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63)
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- ขั้นตอนที่
- ขั้นตอนที่
- ขั้นตอนที่

5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ก.ค. 63)
6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.ค. 63)
7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ส.ค. 63)
8 ปฏิบัติตามแผน (ก.ย. 63 )

ผลการดําเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย
แผนการสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็ นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตําบลนําร่อง 33 ตําบล
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ส.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน ( ก.ย. 63 )
ผลการดําเนินงาน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)
ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนําร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา
จึงได้เพิ่มเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
แต่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาจากมู ล นิ ธิ ปิ ด ทองหลั ง พระ ฯ ซึ่ ง หมู่ บ้ า นนี้ กํ า ลั ง อยู่ ร ะหว่ า ง
การดําเนินการภายใต้การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) เช่นกัน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62)
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (เม.ย. 63)
4.5.2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
24 – 31 พ.ค. 2563 การประชุมการตรวจสอบแบบสํารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม พร้อมชี้แจงการแก้ไขข้อมูล
โครงการขยายผลร้อยใจรักษ์
- ชี้แจงแบบสํารวจข้อมูลเศรษฐกิ จและสังคมและนํากลับมาแก้ไขกรณีข้อมูลในแบบสํารวจไม่ครบถ้วนและจัดทํา
โครงการส่งเสริมอาชีพและโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กละเยาวชนในหมู่บ้าน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กลับชาวบ้าน
- ประสานสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอแก้ไขข้อมูลเล่มเศรษฐกิจและสังคม จัดประชุมกลุ่มอาชีพและกลุ่ มเด็กและ
เยาวชน เพื่อจัดทําโครงการ

- 20 1 – 8 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์และสํารวจ
ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผลการปฏิบัติประชาชนมี
ความเข้าใจและเชื่อมั่นในกระบวนการขยายผลร้อยใจรักษ์เพิ่มมากขึ้น และเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด
19 เพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือด้านคุณภาพชีวิตต่อไป
16 – 23 มิถุนายน 2563 ประชุมกลุ่มเด็กและเยาวชนบ้านหนองไผ่เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการด้านเด็กและ
เยาวชน พร้อมเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในหมู่บ้าน ผลการปฏิบัติ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนประจําหมู่บ้านและสอบถามความต้องการของโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน สรุปได้โครงการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด
ผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อ ยใจรักษ์ ในหมู่บ้านเปูาหมาย บ้านขอบด้ง (นอแล) หมู่ที่ 14
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ต.ม่อนปิ่น

4.5.3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อําเภอเชียงดาว
พื้นที่เปูาหมาย
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองนะ
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองนะ
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตําบลปิงโค้ง
ตาบลปิงโค้ง
- บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 343 ครัวเรือน อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
ในการคืนข้อมูลให้กับชุมชนและจัดทําแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ ตามแนวพระราชดําริ ในขั้นตอนที่ 6 และ 7
ในวันที่ 28 – 30 มิถุนายน 2563
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ตาบลเมืองนะ
- บ้านเมืองนะหมู่ที่ 1 สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 604 ครัวเรือน
- บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 1,908 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม โดย มหาวิทยาลัยพะเยา

- 22 4.5.4. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
วันที่ 11 มิถุนายน 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
ไชยปราการ เพื่ อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ า นการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ของพื้ น ที่ อํ า เภอไชย ปราการ
และรายงานผลความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯของหมู่บ้านเปูาหมาย ทั้งนี้ นายอําเภอไชยปราการ ประธาน
การประชุม ได้เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) “พื้นที่เปูาหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่”
- เทศบาลตําบลหนองบัว โครงการอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของสถาบัน ส่งเสริม
และพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
- สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ทักท้วงแบบสํารวจข้อมูลที่ยัง มี
ปัญหาข้อมูล และรายละเอียดไม่ครบถ้วน ทางเทศบาลตําบลหนองบัวจะดําเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป
การสํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้ดําเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม โดยสรุปการจัดเก็บข้อมูลได้ดังนี้
ครัวเรือนเปูาหมาย
สํารวจแล้วเสร็จ
ข้อมูลไม่ครบถ้วนกลับแก้ไข
ครัวเรือนไม่มีคนอยู่ ติดต่อไม่ได้
รวมสํารวจแล้วเสร็จ
คิดเป็นร้อยละ

๑,๐๕4
835
0
219
1,054
๗9.๒2

ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือน
ครัวเรือนครัวเรือน

ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตํา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
- เทศบาลตําบลปงตําโครงการอยู่ระหว่างการขอใช้พื้นที่ปุาไม้และพื้นที่ของอุทยาน ปุาไม้ โดยติดปัญหาทางข้อ
กฎหมายมีการส่งกลับและปรับแก้เอกสารในบางส่วน
ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
โครงการก่อสร้างอาคารแบ่งน้ํา
- โครงการอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเพื่อขอรับงบประมาณของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ
โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ําด้วยกล่องเกเบี้ยน
- โครงการอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเพื่อขอรับงบประมาณของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ
โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมระบบปั๊มน้ําลึก
- โครงการอยู่ในขั้นตอนรวบรวมส่งเอกสารเพื่อส่งให้ทางสถาบันฯตรวจสอบ หลังจากติดปัญหาการขอใช้พื้นที่
ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านปุาแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

- 23 องค์การบริหารส่วนตําบลแม่ทะลบ
- โครงการอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเพื่อของบรับประมาณของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวพระราชดําริ และอยู่ในขั้นตอนของการขอใช้พื้นที่กรมปุาไม้
ทีมขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์จะเก็บข้อมูลส่วนที่เหลือให้เสร็จสิ้น หลังเก็บเสร็ จแล้ว จะทําการตรวจสอบข้อมูล
ก่อนนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินการเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
4.5.5. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
1. วันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริห ารส่วนตําบลม่อนปิ่น ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง
จังหวัดเชียงใหม่ การประชุมตรวจสอบแบบสํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม และชี้แจงการแก้ไขข้อมูล โครงการขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ ของทีมประสานการพัฒนาทางเลือก (Mr./s.AD๑ ,๒) นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมาย
ให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 และนายสุรวัฒน์ หินแปง นักพัฒนาชุมชน อบต.เปียงหลวง เข้าร่วมการประชุมการ
ตรวจสอบแบบสํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สั งคม และชี้แจงการแก้ไขข้อมูล โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ของทีม
ประสานการพัฒนาทางเลือกภาคเหนือ ในพื้นที่ขยายผลโครงการฯ (อําเภอเชียงดาว ฝาง แม่อาย เวียงแหง และอําเภอ
ไชยปราการ) เพื่อรับทราบการตรวจสอบแบบสํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมที่ต้องแก้ไข และแนวทางวิธีการแก้ไข และขั้นตอน
การส่งแบบสํารวจให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ที่ปรึกษาโครงการร้อยใจรักษ์ได้แนะนําแนวทางการจัดทําทําแผนพัฒนา
ชุมชน เพื่อนําแผนดังกล่าวเสนอต่อคณะทํางานโครงการร้อยใจรักษ์ในปลายเดือนกรกฎาคม 2563
2. วันที่ ๒๙ พฤษภาคม 2563 ห้องประชุมที่ทําการอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง หมู่ที่ ๕ ตําบลกึ๊ดช้าง อําเภอ
แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอําพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง และ นางสาวกีรติ สาธุเม
นิติกร อบต.เปียงหลวง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในระเบียบ
วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา ข้อ ๔.๓ โครงการต่างๆ ของหน่วยงานท้องถิน่ ที่จะดําเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ ในการนี้รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง กล่าวชี้แจงเสนอ
โครงการเร่งด่วน (Quick Win) ภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียง
แหง ซึ่งเป็นโครงการที่จะดําเนินการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง คือ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ําชุมชนบ้านหลัก
แต่งและ การปรับปรุงฝายชะลอน้ําเสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง ภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) พร้อมกันนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เมืองแหง ได้ชี้แจงเสนอโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ตําบลเมืองแหง อําเภอเวียงแหง
ให้ที่ประชุมได้รับทราบและพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
3. วันที่ ๑ มิถุนายน 2563 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย
Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ลงพื้นที่แจกหน้ากากผ้าให้กับผู้นําชุมชน/ผู้แทนในเขตตําบล
เปียงหลวง ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
(อพ.สธ) ประจําปีงบประมาณ 2563 ของ องค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ส่งมอบให้กับผู้นําชุมชน/ผู้แทนชุมชน
เพื่อแจกจ่ายให้กับพี่น้องชาวบ้านจํานวน 9,000 ชิ้น พร้อมกันนี้ได้รับทราบปัญหาของชุมชนและร่วมวางแผนการแก้ไข
ปัญหา และนําเรียนให้ Mr.AD๑ ทราบต่อไป
4. วัน ที่ ๕ มิถุน ายน ๒๕๖๓ ชุมชนบ้ านหลั กแต่งหมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 ,นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2,นางสาวอําพร เหม่ถ่า รองนายกอบต.เปียงหลวง
คณะทํางาน ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง ผู้แทนจากชุมชนบ้านหลักแต่ง ร่วมกันลงพื้นที่สํารวจ
แหล่งต้นน้ําห้วยไม้ยมเหม็น เพื่อตรวจสอบพิกัดต่างๆ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสํารวจจับพิกัดแนวท่อ เพื่อปรับแก้
โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ําชุมชนบ้านหลักแต่งและการปรับปรุงฝายชะลอน้ําเสริ มสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยาน
แห่งชาติห้วยน้ําดัง และร่วมประชุมสรุปแนวทางการดําเนินโครงการในพื้นที่อุทยาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป

- 24 5. วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๓ ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 ,นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2, นางสาวอําพร เหม่ถ่า รองนายก
อบต.เปี ยงหลวง คณะทํางาน ลงพื้นที่ร่ว มกับ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง ผู้แทนจากชุมชนบ้านหลักแต่ง
ร่วมกันลงพื้นที่สํารวจแหล่งต้นน้ําห้วยไม้ยมเหม็น ประชุมสรุปการลงสํารวจพื้นที่ต้นน้ําห้วยไม้ยมเหม็น เพื่อปรับแก้โครงการ
พัฒนาปรับปรุงระบบน้ําชุมชนบ้านหลักแต่งและการปรับปรุงฝายชะลอน้ําเสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วย
น้ําดัง โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และได้ข้อสรุปในการแก้ไขโครงการคือ จากเดิมที่จะดําเนินโครงการ
ทั้งในเขตพื้นที่อุทยานและในเขตพื้นที่ชุมชน จะแยกเป็นสองโครงการคือโครงการที่จะดําเนินการในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ําดังหนึ่งโครงการ และโครงการที่จะดําเนินการในพื้นที่ชุมชนอีกหนึ่งโครงการ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพของปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาความเดือนร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น
6. วันที่ ๑๐ มิถุนายน 2563 ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 เวลา 10.30 น. ว่าที่นายกองตรีนรบดี เรืองอนันต์ นายอําเภอเวียงแหง เป็ นประธานในพิธีเปิด
กิจกรรมศูนย์ดํารงธรรมอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจําเดือนมิถุนายน 2563 ร่วมกับ ส่วนราชการทุกภาคส่วน อบต.เปียงหลวง ,
รพ.สต.บ้านจอง ,กํานันตําบลเปียงหลวง ผู้ใหญ่บ้าน ฝุายปกครองในเขตพื้นที่ตําบลเปียงหลวง ณ ชุมชนบ้านบ้านห้วยใคร้ใหม่
(หมู่บ้านโครงการร้อยใจรักษ์) ตําบลเปียงหลวง อํา เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้นําถุงยังชีพมอบให้กับราษฎรผู้สูงอายุ
ผู้ยากไร้ 30 ชุด มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียน 20 ทุนๆ ละ 500บาท โดยมีส่วนราชการร่วมออกหน่วยให้บริการ
ตรวจรักษาพยาบาล ตู้ปันสุข ปรึกษาคดีความ แจ้งเอกสารหาย ทําหมันสัตว์ แจกเมล็ดพันธ์พืชผัก ปรึกษาด้านการเงินหนี้
นอกระบบ การทําน้ํายาล้างจาน รับขึ้นทะเบียนภาษีท้องถิ่นด้วย ทั้งนี้ได้รับฟังปัญหาเรื่องร้องทุกข์จากชาวบ้านและได้ชี้แจง
พร้อมหาทางแก้ไขต่อไป ผลการปฏิบัติงาน การดําเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจํานวนมาก
7. วันที่ ๑๕ มิถุนายน 2563 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2
และ คณะทํางานประสาน/ช่วยเหลือการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่ตําบลเปียงหลวง และผู้แทน AD3
ลงพื้นที่ชุมชนเปูาหมายทั้งสองแห่งคือ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ โดยผู้นําชุมชนทั้ง
สองชุมชนเป็นประธานในการตั้งกลุ่มเยาวชน การตั้งกลุ่มเยาวชนในพื้นที่เพื่อให้การทํางานขับเคลื่อนกิจกรรมของเยาวชนใน
ชุมชนสามารถดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยผ่านกลุ่มเยาวชนและเพื่อให้สามารถดําเนินกิจกรรมหรือของบสนับสนุน
กิจกรรมต่าง ๆ ของเยาวชนในชุมชน ได้สะดวกและดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งร่ว มเสนอโครงการกิจกรรมที่เยาวชนในพื้นที่ต้องการที่
จะทําเพื่อเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุนต่อไป
8. วันที่ ๑๖ มิถุนายน 2563 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุสรณ์ คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ร่วมมอบนโยบายแนวทางในการลงสํารวจแนวท่อประปาใน
ชุมชนให้กับทีมงาน ร่วมกับผู้นําชุมชนและคณะกรรมการน้ํา เพื่อวางแผนการจัดทําระบบประปาของชุมชนบ้านหลักแต่ง
การสํารวจแนวท่อเพื่อเช็คระยะทางแนวท่อทั้งหมดภายในชุมชน และกําหนดจุดในการวางตําแหน่งของวาล์วน้ําให้สัมพันธ์
กับแนวท่อที่จะดําเนินการวางใหม่ จับพิกัดแนวท่อและประเมินจํานวนท่อที่ต้องใช้ในการจัดทําระบบประปาของชุมชนต่อไป
9. วันที่ ๑๖ มิถุนายน 2563 ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวอําพร เหม่ถ่า รองนายกอบต.เปียงหลวง และคณะทํางาน ลงพื้นที่ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติผาแดง
และ ผู้นําชุมชนและคณะกรรมการน้ําจากชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ ร่วมกันลงพื้นที่สํารวจแหล่งต้นน้ําห้วยโปุงตี โดยเพื่อ
ตรวจสอบพิกัดต่าง ๆ ให้มีความถูกต้องสมบูรณ์ และสํารวจจับพิกัดแนวท่อ เพื่อปรับแก้โครงการพัฒนาปรับปรุง ระบบน้ํา
ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่และการปรับปรุงฝายชะลอน้ําเสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง และร่วมประชุม
สรุปแนวทางการดําเนินโครงการในพื้นที่อุทยาน เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

- 25 10. วันที่ ๒๒ มิถุนายน 2563 ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ พระอาจารย์ ดร.ฐาณี ฐิตวิริโย เจ้าสํานักสถานธรรมปลีกวิเวก เป็นประธานการประชุมซักซ้อมการจัดทําร่าง
แผนการขับ เคลื่ อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรัก ษ์ฯ ในพื้นที่เ ปูาหมายและการจัดทําแผนพัฒ นาชุมชน ร่ว มกําหนด
ยุทธศาสตร์แผนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ในพื้นที่เปูาหมายและการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน และร่วม
พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน ในการนี้ได้ทบทวนความเป็นมาของโครงการร้อยใจรักษ์ วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการ
ขยายผลโครงการร้ อยใจรักษ์ ในพื้นที่ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ทบทวนข้อมูลพื้นฐานชุมชน บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕
ต.เปี ยงหลวง และชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ร่วมพิจารณาบูร ณาการ/แผนการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการฯ โดยร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา (SWOT)
ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ และชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1
(ศอ.ปส.จ.ชม.)

เรื่องเพื่อพิจารณา
การตรวจสอบผลการประเมินสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2563 รอบที่ 1

ที่มา
สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย และศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง ได้ร่วมกันกําหนดแนวทาง
การจัดทําข้อมูลการสํารวจสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2563 ดังนี้
1. การสํารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2563 แบ่งตามวงรอบ ดังนี้
1.1 รอบที่ 1 เดือนกันยายน 2562 – มีนาคม 2563
1.2 รอบที่ 2 เดือนเมษายน – สิงหาคม 2563
2. การสํ ารวจและบั น ทึ กผลการสํ ารวจสภาพปั ญหายาเสพติ ดในระดั บหมู่ บ้ าน/ชุ มชน ผ่ านระบบ
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) แบ่งตามวงรอบ ดังนี้
2.1 รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 มีนาคม 2563
2.2 รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2563
3. การบันทึกผลการสํารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA) ตามวงรอบ ดังนี้
3.1 รอบที่ 1 ภายในสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ปรับปรุง/แก้ไขห้วงเดือนมีนาคม 2563
3.2 รอบที่ 2 ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 ปรับปรุง/แก้ไขห้วงเดือนสิงหาคม 2563
4. การตรวจสอบและรายงานผลการสํารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
4.1 ให้ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ ตรวจสอบความถูกต้องก่อนบันทึก
ผลการสํารวจฯ ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
4.2 ให้ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และสํานักงานปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค ร่วมกันพิจารณาสภาพปัญหายาเสพติดให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ภายหลังการบันทึกผลการสํารวจฯ
โดยศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ หากพบว่าไม่ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ให้ปรับปรุงผล
การสํารวจฯ ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ทันที
4.3 ให้ฝุายเลขานุการ ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด นําผลการสํารวจฯ
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ประจําเดือน เพื่อให้ความเห็นชอบก่อน
รายงานผลให้ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย ทราบ และรายงานผลให้สํานักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด

- 26 ในการนี้ ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง ได้สรุปประมวลผลการประเมิน
สภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปี 2563 รอบที่ 1/2563 ของจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลดังนี้ (เอกสารแนบท้าย)
- ประชากรทั้งหมด
จํานวน 1,690,719 ราย
- หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา (สีขาว)
จํานวน 1,985 หมู่บ้าน/ชุมชน
+ ไม่มีปัญหา/เข้มแข็งมาก 1,268 ม./ช.
+ ไม่มีปัญหา/เข้มแข็งปานกลาง 295 ม./ช.
+ ไม่มีปัญหา/เข้มแข็งน้อย 422 ม./ช.
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาน้อย (สีเขียว)
จํานวน 182 หมู่บ้าน/ชุมชน
+ มีผู้เสพ/เข้มแข็งมาก 83 ม./ช.
+ มีผู้เสพ/เข้มแข็งปานกลาง 49 ม./ช.
+ มีผู้เสพ/เข้มแข็งน้อย 50 ม./ช.
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหาปานกลาง (สีเหลือง) จํานวน 7 หมู่บ้าน/ชุมชน
+ มีผู้ค้า/เข้มแข็งมาก 5 ม./ช.
+ มีผู้ค้า/เข้มแข็งปานกลาง 1 ม./ช.
+ มีผู้ค้า/เข้มแข็งน้อย 1 ม./ช.
- หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหารุนแรง (สีแดง)
จํานวน 23 หมู่บ้าน/ชุมชน
+ มีผู้เสพและผู้ค้าเข้มแข็งมาก 10 ม./ช.
+ มีผู้เสพและผู้ค้าเข้มแข็งปานกลาง 9 ม./ช.
+ มีผู้เสพและผู้ค้าเข้มแข็งน้อย 4 ม./ช.
- ผู้เสพ
จํานวน 273 ราย
- ผู้ค้า
จํานวน 31 ราย
- ผู้เสพและผู้ค้า
จํานวน
9 ราย
โดยศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง ให้ศูนย์อํานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการตรวจสอบข้อมูลการสํารวจสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชนฯ
และนําผลการสํารวจฯ เสนอที่ประชุมศูนย์อํานวยการปูอ งกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดประจําเดือน เพื่อร่ว มกัน
พิจารณาสภาพปัญหายาเสพติดให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่อีกครั้งหนึ่ง หากผลการสํารวจฯ มีความคลาดเคลื่อน
ประการใด ให้รายงานกรมการปกครอง เพื่อประสานขอแก้ไขข้อมูลกับสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ
ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเปรียบเทียบผลการ
ประเมินสภาพปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1/2563 และรอบที่ 2/2562 สรุปผลดังนี้ หมู่บ้านสีขาวเพิ่มขึ้น
112 หมู่บ้าน (คิดเป็น 5.98%) หมู่บ้านสีเขียวลดลง 62 หมู่บ้าน หมู่บ้านสีเหลืองลดลง 24 หมู่บ้าน หมู่บ้านสีแดงลดลง 26
หมู่บ้าน จํานวนผู้ค้า/ผู้ผลิตลดลง 17 ราย ผู้เสพลดลง 167 ราย และมีผู้เสพ/ผู้ค้า 9 ราย (เอกสารแนบท้าย)
ดังนั้น จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ข้อสังเกต/แนะนําเพิ่มเติม และร่วมกันพิจารณา
สภาพปัญหายาเสพติดให้ตรงกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจะได้รายงานให้ศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดกรมการปกครอง ทราบและดําเนินการต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

- 27 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ผู้แทน ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธ รรม ดําเนินการจัดโครงการ
พั ฒ นาศั ก ยภาพวิ ท ยากรแกนนํ า และขยายผลการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในรู ป แบบค่ า ยศู น ย์ ข วั ญ แผ่ น ดิ น ประจํ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 15 – 27 กรกฎาคม 2563 ณ กองพันทหารช่างที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อําเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน) ในรูปแบบการเรียนรู้
จากการฝึกปฏิบัติจริงในพื้นที่ (Learning By Doing) เพื่อแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินในพื้นที่จังหวัด
นําร่อง ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดเชียงใหม่
โดยการดําเนินโครงการดังกล่าวประกอบด้วย การเตรียมบุคลากรเป็นวิทยากรประจําศูนย์การขยายผลจัดศูนย์ขวัญแผ่นดิน
การบริหารข้อมูลจากศูนย์ขวัญแผ่นดิน และการคืนคนดีสู่สังคม
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งนายอําเภอทุกอําเภอ ภารกิจเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องสําคัญ เพราะฉะนั้นในเรื่องของการเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง การติดตามความก้าวหน้า การดําเนินงานต่างๆ เป็นเรื่องสําคัญ ขอให้ท่านได้ตระหนักในเรื่องการ
ดําเนินงานของยาเสพติด อีกทั้งในเรื่องของขั้นยาเสพติดที่ให้มาทุกปี ดังนั้นทั้งท่านนายอําเภอและปลัดอําเภอที่รับผิดชอบ
งานด้านยาเสพติด ก็จะเป็นผู้ที่ได้รับพิจารณาให้รับขั้นพิเศษของสํานักงาน ป.ป.ส. จึงอยากจะฝากท่านให้ความสําคัญกับเรื่อง
ยาเสพติดโดยเฉพาะในพื้นที่โครงการขยายผลร้อยใจรักษ์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
1. ฝากทางอําเภอให้ไปตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ ให้ไปตรวจแนะนําตามที่สํานักงาน
ปปส.ได้แจ้งแนวทาง เมื่อตรวจแล้วให้เวลากับสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ได้ปรับปรุงแก้ไขในข้อบกพร่องให้ถูกต้องและ
ไปตรวจซ้ํา โดยให้ไปตรวจอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และขอให้ท่านให้ความสําคัญกับเรื่องการตรวจระบบโลจิสติกส์ด้วย
2. ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติด การประสานข้อมูลต่างๆ อยากให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
หน่วยงานต่างๆ ในพื้น ที่ต้องมีการพูดคุย กัน ไม่ว่า จะเป็นฝุ ายปกครอง ป.ป.ส. ทหาร ตํารวจ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดําเนินการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดไปในทิศทางเดียวกัน ฝากทางสํานักงาน ปปส.ภาค 5 ในเรื่องของการประเมินสถานศึกษา
อยากจะทราบว่าการประเมิน ในระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษา มีหลักเกณฑ์แบบใด
3. การบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติ ดยาเสพติด เมื่อได้รับการบําบัดรักษายาเสพติดแล้ว แต่ยังมีผู้ที่เคย
เข้ารับ การบํ าบั ดแล้ ว กลั บ มาใช้ย าเสพติดซ้ําอีกนั้น ให้ทางสาธารณสุ ขดูว่าในกระบวนการบําบัดนั้น มีข้อบกพร่องหรือ
ข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่ ผู้ใช้ยาเสพติดถึงกลับมาใช้อีก จะได้แก้ไขข้อผิดพลาดให้ดีขึ้น
4. การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฝากให้อําเภอเร่งรัดการดําเนินการขั้นตอนต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด หมู่บ้านไหนที่ดําเนินการแล้วก็ขอให้เป็นไปในตามกรอบแนวทางที่วางไว้
ปิดประชุม

เวลา 16.00 น.

ฐิติมา กันทะวิชัย
(นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.
ผู้จดรายงานการประชุม

สิทธากร ศรียาบ
(นายสิทธากร ศรียาบ)
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

