รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/๒๕63
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายรัฐพล นราดิศร
2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้
3. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์
4. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
5. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน
6. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์
7. พ.ต.คงเดช เอี่ยมสอาด
8. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
9. นายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์
10. นายไพศาล สุรธรรมวิทย์
11. นายถาวร จองส่างปัน
12. นายพัฒน แสงลี
13. นายนิชนันท์ ทิมาตฤกะ
14. นายกฤตพล รชตเมธานนท์
15. นายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากุล
16. ว่าที่ ร.ต. เดชพงศ์ นาคเสวี
17. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
18. นายสราวุฒิ วรพงษ์
19. นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ
20. นายนพ มีทองคา
21. นายจักรพันธุ์ ทองอ่า
22. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
23. นายสาธิต กุหลาบทอง
24. นางสาวภัทราพร ลายจุด
25. นายสุทิน จันทร์งาม
26. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์
27. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
28. นายศิวะ ธมิกานนท์
29. นายไพชยนต์ ชยกรโชติวัฒน์
30. ว่าที่ ร.ต.บารุงเกียรติ วินัยพานิช
31. นายมนัส สุริยสิงห์
32. นายธวัฒน์ จิตต์กาวิน

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้อานวยการฯ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่ริม (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสารภี
กรรมการ
นายอาเภอสันทราย (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอดอยสะเก็ด
กรรมการ
นายอาเภอสันกาแพง
กรรมการ
นายอาเภอแม่แตง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอพร้าว (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่อาย
กรรมการ
นายอาเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันปุาตอง
กรรมการ
นายอาเภอจอมทอง
กรรมการ
นายอาเภอแม่แจ่ม
กรรมการ
นายอาเภอสะเมิง
กรรมการ
นายอาเภออมก๋อย
กรรมการ
นายอาเภอฮอด (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอดอยเต่า
กรรมการ
นายอาเภอแม่วาง
กรรมการ
นายอาเภอไชยปราการ (แทน)
กรรมการ

33. นายชานนท์ ดวงมณี
34. นายไพบูลย์ ใจตูม
35. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
36. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
37. นายศิริพงษ์ นาภา
38. นายสิทธากร ศรียาบ
39. นายสุเมธ ทนะขว้าง

-2นายอาเภอเวียงแหง (แทน)
นายอาเภอแม่ออน (แทน)
นายอาเภอดอยหล่อ
นายอาเภอกัลยาณิวัฒนา
ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
40. นางสาวศิริพร ใจสุข
41. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
42. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
43. นางวริญญา ธรรมปัญญา
44. พ.ต.ท.สมเดช คามามูล
45. นายพิรุณ ฟองมณี
46. นางสาวลาวัณย์ จริยา

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้แทน ผอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชานาญงาน
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

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 3/๒๕63
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ
มุมราชการ การประชุม
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จานวน
63 หน่วยงาน (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 ปริมาณของกลางยาเสพติด ห้วง 1 ตุลาคม 2562 – 16 มีนาคม 2563
ยาบ้า ภาพรวมประเทศ 118,950,702 เม็ด ภาคเหนือตอนบน 52,978,836 เม็ด
ไอซ์ ภาพรวมประเทศ 8,493 กิโลกรัม
ภาคเหนือตอนบน 2,022 กิโลกรัม
เฮโรอีน ภาพรวมประเทศ 227 กิโลกรัม
ภาคเหนือตอนบน 37 กิโลกรัม
“ยาอี” ทะลักจากยุโรปเข้าไทยต่อเนื่อง ล่าสุด ยึดได้ 4.8 พันเม็ด รวบเครือข่าย 11 ราย 14 มี.ค.63 นายนิยม เติมศรีสุข
เลขาธิการ ป.ป.ส. เผยว่า “ยาอี” หรือ เอ็กซ์ตาซี ถูกลักลอบนาเข้าทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศจากทวีปยุโรปเข้าประเทศ
ไทยอย่างต่อเนื่อง
- ล่าสุด 9 - 10 มี.ค. 63 เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ภารกิจ AITF ตรวจยึดยาอี ที่ถูกส่งมาจาก
เยอรมัน 3 กล่อง รวม 4,835 เม็ด และขยายผลจับผู้เกี่ยวข้องทั้งชาวไทยและต่างชาติ รวม 11 คน
- ช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา มี การจั บได้ถึง 15 ครั้ง ผู้กระทาผิด 20 คน เป็นชาวไทย 15 คน ชาวต่างชาติ 5 คน ยาอี
105,382 เม็ด ถูกลักลอบนาเข้ามาจากเยอรมนีมากที่สุด รองลงมาคือโปรตุเกส ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ เบลเยียม และ สโลวีเนีย
- ต้องเฝูาระวังอย่างใกล้ชิด เนื่องจากในระยะหลังพบว่ามีการจัดส่งต่อไปหลากหลายจังหวัดมากขึ้น เชื่อว่า เป็นความ
พยายามของขบวนการค้าที่ต้องการขยายตลาดให้กว้างขึ้น

-3ตารางเปรียบเทียบปริมาณของกลางยาเสพติดที่จับกุมได้ในจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเวลาเดียวกัน
ของปีงบประมาณ 2562 และ 2563

วัยรุ่นจัดปาร์ตี้เสพยา 2 วันติดที่ริมสระ มึนเมาเสื้อผ้าไม่ใส่ เย้ยโควิด
27 มี.ค. 63 ชุดปฏิบัติการพิเศษจังหวัดเชียงราย (ฉก.นรสิงห์) สนธิกาลังร่วมกับ สภ.บ้านดู่ บุกเข้าตรวจค้นห้องพัก
ภายในโรงแรมหรูแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ท่าสุด พบวัยรุ่นชาย 10 คน และหญิง 12 คน อายุระหว่าง 20–30 ปี กาลังมั่วสุมล้อมวง
จัดปาร์ตี้กันอย่างสนุกสนาน อยู่บริเวณหน้าห้องพักริมสระน้า ทั้งนี้ โดยรอบพบเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และยังพบยาเสพติด
ประเภทยาอี และยาเค ชนิดผงและเกล็ดบรรจุอยู่ในถุงพลาสติกใส ตกอยู่ตามพื้นเกลื่อน บางส่วนซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋า ภายใน
ห้องพักจานวน 3 ห้อง พบวัยรุ่นชายหญิงมั่วสุมอยู่บนเตียง บางรายไม่สวมเสื้อผ้า ทั้งหมดมีสภาพมึนเมา การรวมกลุ่มจัดปาร์ตี้
ดังกล่าว พบว่าเป็นการรวมกลุ่มโดยนัดหมายกันทางออนไลน์ ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดมาจากหลายพื้นที่ บางรายมาจากต่างจังหวัด
การควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด - 19 เพื่อรองรับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจาการ
ประจาปี 2563
27 มี .ค. 63 พล.อ.ประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา นายกรั ฐมนตรี และ รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงกลาโหม เซ็ นค าสั่ งที่
357/2563 เรื่ อ ง เลื่ อ นก าหนดการตรวจเลื อ กทหารกองเกิ น เข้ า รั บ ราชการกองประจ าการ ประจ าปี 2563
เพื่อเป็นการควบคุม ปูองกัน และลดความเสี่ยงของทหารกองเกินและประชาชน ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
กองประจาการ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
- เลื่อนกาหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจาการ ประจาปี 2563 จากเดิมวันที่ 1 ถึง 12
เมษายน พ.ศ. 2563 ออกไปเป็น ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม พ.ศ. 2563
- ชายไทยเข้ารับการตรวจเลือกในแต่ละปีประมาณ 4-5 แสนคน และทางกองทัพบกคัดเลือกไว้ประมาณ 9 หมื่นคน
- เน้นย้าให้แต่ละหน่วยตรวจเลือกทหารดาเนินการตามขั้นตอนกระทรวงสาธารณสุข
สานักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะในการคัดเลือกทหารกองประจาการ ประจาปี 2563
26 มี.ค. 63 ปปส.ภ.5 ได้มอบชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะให้กับ ศอ.ปส.จ.ชม. ประกอบด้วย ชุดตรวจเมทแอม
เฟตามีน (ยาบ้า/ไอซ์) จานวน 8,720 ชุด และกัญชา จานวน 8,720 ชุด รวม 17,440 ชุด เพื่อดาเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป

-4ประธาน
การมั่วสุ่มใช้ยาเสพติดในสถานบริการ ในช่วงเวลานี้ได้มีการปิดสถานบริการในช่วงปูองกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การจัดปาร์ตี้มั่วสุมกันเป็นกลุ่มในที่พักอาจจะมีจานวนที่เพิ่มมากขึ้น
ฝากให้ฝุายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรมหรือสถานที่ประกอบกิจการที่คล้ายโรงแรม ไปตรวจตราดู และเข้า
ไปทาความเข้าใจกับผู้ประกอบการว่าควรให้ผู้ที่เข้ามาพักนั้นเข้ามาพักไม่เกินกี่คน และผู้ที่มาพักนั้นมี แนวโน้มว่าจะมาจัดปาร์ตี้
มั่วสุมยาเสพติดในโรงแรมกันหรือไม่ ซึ่งจะทาให้ลดการมั่วสุมยาเสพติดและลดการแพร่กระจายโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ได้ด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทน สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ผลสารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับจังหวัด
อาเภอ
1. จ.เชียงใหม่
2. จ.ตาก
3. จ.แม่ฮ่องสอน
4. จ.เชียงราย
5. จ.น่าน
6. พะเยา
รวม

จานวนแปลง

พื้นทีป่ ลูก (ไร่)

ตัดทาลาย (แปลง)

ตัดทาลาย (ไร่)

118
56
16
10
12
1

78.04
43.53
7.65
5.03
3.64
0.47

113
41
16
7
11
1

70.99
33.76
7.65
3.64
3.14
0.47

213

138.36

189

119.65

ผลสารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับอาเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
อาเภอ
1. แม่แตง
2. เชียงดาว
3. พร้าว
4. อมก๋อย
5. แม่แจ่ม
4. ไชยปราการ
7. เวียงแหง
รวม

จานวนแปลง

พื้นที่ปลูก (ไร่)

ตัดทาลาย (ไร่)

39
45
13
9
4
5
3
118

29.49
25.81
10.34
5.91
2.36
3.05
1.08
78.04

29.49
25.81
10.34
2.34
2.36
1.88
1.08
70.99

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

- วันที่ 19 มีนาคม 2563 ศมพ.อ.อมก๋อย ได้รับแจ้งลักลอบปลูกฝิ่น ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ พบพื้นที่ปลูกฝิ่น
ขนาด 16 ตารางเมตร จึงเข้าตรวจสอบและดาเนินการตัดทาลาย
- วันที่ 20 มีนาคม 2563 สารวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่นเพิ่มในเขต ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จานวน 4 แปลง

-5มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมีนาคม 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
- การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนที่สอน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
6,504 คน
+ ครูตารวจ (คน)
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาส
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

624

440

542

86.85

652
76

66
40

156
61

29.93
80.20

743

105

251

33.78

228
304
130

-

228
304
130

100
100
100

264
38
18
12

32
2
2
-

78
4
4
1

29.55
10.53
22.22
8.33

- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1

-

1

100

- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)

96

-

96

100

-

180

100

23
85

148
616

74
61.6

-

1,159

100

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน)
180
1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
200 แห่ง
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (อ.ละ 8 แห่ง ๆ ละ 1,000 คน
5 คน รวม 1,000 คน)
- แรงงานนอกระบบ (คน)
1,020

หมายเหตุ

ผลภาคเรียน
ที่2/2562

ไม่พบการกระทา
ผิด
ผลการจาแนก
-กลุ่มดี
54,919 คน
-กลุ่มเสี่ยง
561 คน

-6แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
1.4 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพ
ติด
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
(3) การดาเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
(9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน

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

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

หมายเหตุ

(เปูา 6 เดือน)

140

23

140

100

20
-

6
-

20
-

100
-

2,197
1,873
244
31
49

714
203
70
14
13

1,986
1,682
232
29
43

90.40
89.80
95.08
93.55
87.76

ดาเนินการ
ไตรมาส3

26
560
104
447 79.82
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จานวน 1,949 ม./ช. คิดเป็น 88.71%
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จานวน 1,947 ม./ช. คิดเป็น 88.62%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จานวน 1,690 ม./ช. คิดเป็น 76.92%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จานวน 1,389 ม./ช. คิดเป็น 63.22%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จานวน 508 ม./ช. คิดเป็น 23.12%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จานวน 77 ม./ช. คิดเป็น 3.50%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จานวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0%
25

20

25

100

307
163
8

11
-

285
259
8

92.83
100
100

-7แผนงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ปี 2563

1. ด้านการป้องกัน
(5) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(5.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
(5.2) คาสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

600
-

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

172
-

479
2 แห่ง

หมายเหตุ

79.83
-

1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ากว่า
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปี จานวน 1 แห่ง
2. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ากว่า
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่ผู้มีอายุต่ากว่า 20 ปี และข้อ 4(4) จาหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายกาหนด จานวน 1 แห่ง
การดาเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการและคณะทางานขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่

เลขานุการ
นักวิชาการแรงงาน

-8จังหวัดเชียงใหม่ได้กาหนดให้โครงการ TO BE NUMBER ONE
เป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่ที่ทุกพื้นที่ต้องนาไปปฏิบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้ กาหนดให้ทุกวันพุธ เป็นวัน
TO BE BE NUMBER ONE และใส่เสื้อที่มีตราสัญลักษณ์ หรือเข็มกลัด TO BE NUMBER ONE และกาหนดให้วันที่
26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันรวมพล “คนเชียงใหม่ หัวใจ TO BE NUMBER ONE” ซึ่งจะมีการจัดกิจกรรมที่วิทยาลัย
เทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เป็นประจาทุกปี
สาหรับการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE ได้มีการส่งตัวแทนเข้าประกวด จานวน 3 รุ่น 4 ทีม
1. รุ่น Junior ทีม Oh My Gosh 2. รุ่น Pre – TEENAGE ทีม Heyday 3. รุ่น TEENAGE ทีม Embrace Cluster
ทีม Twister CNX ซึ่งผลการประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 จังหวัด
เชียงใหม่ได้รางวัลใน รุ่น Junior ทีม Oh My Gosh ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Pre – Teenage ทีม Heyday ได้รับ
รางวัลชนะเลิศอันดับ 3
การประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งผู้เข้าประกวดเป็นผู้ชาย 5 คน และผู้หญิง 4 คน
ซึ่งผลการประกวดเข้าไปเป็นตัวแทนระดับประเทศ ได้แก่ นายอุดมทรัพย์ เดชคุณมาก ตัวแทน ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
โรงเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประกวด IDOL รุ่นที่ 10 รอบประเทศ ปี 2563
การประกวด TO BE NUMBER ONE รอบภาค วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
ในการประกวด 6 ประเภท จังหวัดเชียงใหม่ส่งเข้าประกวด 11 ชมรม

ซึ่งผลการประกาศชมรมที่เข้ารอบระดับภาคจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกประกวดระดับประเทศ 5 ชมรม
1.ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE 2.สถานประกอบการ : บริษัท CP ALL จากัด 3.ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
4.ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 5.สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่

-9มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 มีนาคม 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. 641 653 728 739 87 89 13.57 140 151 166 170 26 19 18.57
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 มีนาคม 2563 ภ.จว.เชียงใหม่

ยาบ้า

เฮโรอีน

ฝิ่นดิบ

เม็ด
100,840

กรัม
735.9

กรัม
21,330.2

ของกลาง
มูล กัญชาสด กัญชาแห้ง
ฝิ่น
กรัม
กรัม
กรัม
36
232.9
34

เคตามีน

สารระเหย

ไอซ์

กรัม
346.9

กรัม
400

กรัม
12,608

ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 มีนาคม 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
4,892 5,006 5,139 5,118 247 112 5.04 1,130 1,224 1,121 1,139 -9
รวมทุก สภ.

-85 -0.79

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 25 มีนาคม 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
ของกลาง

ยาบ้า
เม็ด

เฮโรอีน
กรัม

13,360,717 9,741.15

ฝิ่นดิบ
กรัม

มูลฝิ่น
กรัม

กัญชาสด
กรัม

ต้นกัญชา
ต้น

กัญชาแห้ง
กรัม

เคตามีน
กรัม

ใบกระท่อม
กรัม

ไอซ์
กรัม

119,460

249.5

13,071.30

1,546

1,546

5,560.36

15.11

714,124

- 10 ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply) (ภ.จว.เชียงใหม่)
แผนงานตามยุทธศาสตร์

เปูาหมาย
ปีงบ 2563
2,508

1. การจับกุมผู้กระทาความผิดคดี
ยาเสพติดรายสาคัญ (คดี)
2.การจั บกุ มผู้ ต้ องหาคดี ยาเสพติ ด
ตามหมายจับ(ราย)
3.การด าเนิ น การขออนุ มั ติ ใ ห้
จั บ กุ ม ฐานความผิ ด สบคบและ
สนับสนุนช่วยเหลือ(ม.6,ม.8 ตาม
พรบ.มาตรการ) (ราย)

คงเหลือ
ร้อยละ
44.6

275

12

106

38.55

88

19

159

180.68

10

114

64.77

4.การดาเนินการขออนุมัติยึด/อายัด
176
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส. (ราย)
5.การดาเนินการขออนุมัติยึด/อายัด 139,082,795
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส.(บาท)

6.การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ราย)

ผลการดาเนินงาน
มี.ค. 63
ผลสะสม
166
1,121

ทุกราย

4,409,700 34,362,176
1

5

24.71
-

ผลการจับกุมคดียาเสพติดที่น่าสนใจ เดือนมีนาคม 2563
1. วัน ที่ 7 มีน าคม 2563 เวลาประมาณ 12.30 น บริเวณภายในลานเอนกประสงค์ ตรงข้าม รร.บ้านเหมืองแร่
ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จับกุม 1.นายสกล หรือ บอย มูเซอร์ อายุ 33 ปี ที่อยู่ 4 ม.10 ต.ปุาตุ้ม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
(ผู้ต้องหาที่ 1) 2.นายนรินทร์ จะคา อายุ 26 ปี ที่อยู่ 247 ม.11 ต.ท่าก๊อ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย (ผู้ต้องหาที่ 2) ข้อหา
ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าและไอซ์)ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายและร่วมกันจาหน่าย
โดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 5 หมื่นเม็ด ไอซ์ 2 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
2. วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๔.๐๐ น.บริเวณดงต้นกล้วยริมถนนปากทางเข้าเขื่อนแม่กวง ต.เชิงดอย
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จับกุม นายสุพล คนึงคิด อายุ ๖๑ ปี ที่อยู่ ๑๐๕ หมู่ ๑๗ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคา จ.พะเยา ข้อหา มียา
เสพติดให้ โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน หรื อยาบ้า)ไว้ ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า
20,000 เม็ด ไอซ์ 10 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
จานวนผู้เข้ารับการบาบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 25 มีนาคม 2563)
แผนงาน
1.สมัครใจ
- สถานบาบัด
- ค่ายปรับเปลี่ยนฯ

เป้าหมาย
5,487
4,987
500

เดือน มี.ค.
510
510
105

ผลงานสะสม
2,063
1,883
180

ร้อยละ
37.60
37.76
36

- 11 แผนงาน
2.บังคับบาบัด
- ไม่ควบคุมตัว
- ควบคุมตัว
3.ต้องโทษ
- กรมราชทัณฑ์
- กรมพินิจฯ
รวม

เป้าหมาย
1,770
1,120
650
780
650
130
8,037

เดือน มี.ค.
1,068
931
137
140
99
41
1,718

ผลงานสะสม
2,360
2,076
284
407
322
85
4,830

ร้อยละ
133.33
185.36
43.69
52.18
49.54
65.38
60.09

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) (1 ต.ค. 2562 – 25 มีนาคม 2563)
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

เป้าหมาย ทั้งปี
9,485

เดือน มี.ค.
400

ผลงานสะสม
2,653

ร้อยละ
27.97

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา 1 ต.ค. 2562 – 25 มีนาคม 2563
ดัชนีความสาเร็จการบาบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบาบัด
- ระบบต้องโทษ
รวม 3 ระบบ

ร้อยละ
89.97
99.48
100
96.88

จานวนผู้ผ่านการบาบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ต.ค. 2562 – 25 มีนาคม 2563
แผนงาน
1. สมัครใจ สถานพยาบาล
2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
3. บังคับบาบัด
4. ต้องโทษ
รวม

จานวนผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู
301
180
311
157
949

จานวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม
271
180
303
70
824

ร้อยละ
90.03
100
97.43
44.59
86.82

- 12 มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.3.4
ฝ่ายเลขาฯ

รับทราบ
ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)
ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ

แผนงานตามยุทธศาสตร์
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
- การกากับติดตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส. (ห้วง 6 เดือนแรก)
(2) งบ ปค. (ห้วง 6 เดือนแรก)
(3) งบ สป.มท. (ห้วง 6 เดือนแรก)
(4) งบพัฒนาจังหวัด (ได้รับอนุมัติเมื่อ
20 มี.ค. 63)

เป้าหมาย
ปี 2563

12

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

1

6

ร้อยละ

หมาย
เหตุ

50

12,974,730 452,340.19 4,159,703.15 32.06
4,960,000
61,663
2,645,583 53.34
1,766,630
380,060
1,343,390 76.04
195,700
10,617.19 170,730.15 87.24
6,052,400
-

ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 ในส่ วนของการติดตามผู้ ผ่ านการบาบัด ขอให้ ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดอาเภอ เช็คข้อมูลชื่อผู้ผ่านการบาบัดในระบบโดยให้เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแต่ละอาเภอตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ต้อง
ติดตามว่ามีจานวนเท่าไหร่ และต้องติดตามเป็นประจาทุกเดือน ทั้งผู้ที่ผ่านการบาบัดจากค่ายศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรรม
และระบบบังคับบาบัดแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว ทั้งหมด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4
การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.4.1. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย มีดังนี้
1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ตาบล บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
- ขั้นตอนที่
- ขั้นตอนที่
- ขั้นตอนที่
- ขั้นตอนที่
- ขั้นตอนที่

1 แต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ/ตาบล (30 ก.ย. 62)
2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)
3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62)
4 ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63)
5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 เม.ย. 63)
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- ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (มิ.ย. 63)
- ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (ก.ค. 63 )
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อายอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
แผนการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ตาบล เพื่อเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตาบลนาร่อง 33
ตาบล 47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (เม.ย. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (พ.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน ( ก.ค. 63 )
ผลการดาเนินงาน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)
ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนาร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา
จึงได้เพิ่มเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย โดยดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
แต่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาจากมู ล นิ ธิ ปิ ด ทองหลั ง พระฯ ซึ่ ง หมู่ บ้ า นนี้ ก าลั ง อยู่ ร ะหว่ า ง
การดาเนินการภายใต้การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) เช่นกัน ดังนี้ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62)
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (เม.ย. 63)
4.4.2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมอาเภอฝาง ประชุมสรุปผลการจัดเก็บข้อมูล
เศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้านหนองไผ่และขอบด้ง-นอแล
- ประเด็น ประชุมติดตามและสรุปผลการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนของหมู่บ้านเปูาหมายทั้ง 4 หมู่บ้าน
และรายงานปัญหาอุปสรรคต่างๆในการจัดเก็บข้อมูลที่ผ่านมา
- มีผู้เข้าร่วม 7 คนได้แก่ ปลัดอาเภอฝาง, พัฒนาการอาเภอฝางและคณะ,เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ,Mr.AD 2
- ผลการดาเนินการ การสารวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลทั้ง 4 หมู่บ้าน ดาเนินการจัดเก็บครบทั้ง 4 หมู่บ้านเรียบร้อย
แล้ว อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลและส่ง ม.พะเยา ประมวลผล
- ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี

- 14 - การสารวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลทั้ง 4 หมู่บ้าน ดาเนินการจัดเก็บครบทั้ง 4 หมู่บ้านเรียบร้อยแล้ว โดยสรุป ดังนี้
บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก จานวน 313 ครัวเรือน บ้านขอบด้ง – นอแล จานวน 303 ครัวเรือน ปัญหาและอุปสรรค์ส่วน
ใหญ่ ที่พบคือ ช่วงจัดเก็บข้อมูลเป็นช่วงประเพณีประจาหมู่บ้านทาให้การเก็บล่าช้า
วันจันทร์ ที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ สารวจข้อมูลราษฎรบ้าน
หนองไผ่ที่ต้องการเลี้ยงหมูดา
- ประเด็น ลงพื้นที่สารวจปัญหาความต้องหารของราษฎรในหมู่บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก ที่ต้องการเลี้ยงหมูดา
- มีผู้เข้าร่วม 20 คนได้แก่ Mr.AD 1, Mr.AD 2, เกษตรกรที่มีความพร้อม
- ผลการด าเนิ น การ ส ารวจข้ อ มู ล ราษฎรที่ ป ระสงค์ เ ข้ า ร่ ว มโครงการเลี้ ย งหมู ด า จ านวน 20 ราย พร้ อ มทั้ ง
ตรวจสอบความพร้อม เช่น โรงเรือน แหล่งอาหารในพื้นที่ และแจ้งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มจัดตั้งประธานให้
ชัดเจน
- ปัญหาและอุปสรรค เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังขาดองค์ความรู้และวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง
- สรุปโดยสังเขป สารวจข้อมูลราษฎรที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเลี้ยงหมูดา จานวน 20 ราย พร้อมทั้ง ตรวจสอบ
ความพร้อม เช่น โรงเรือน แหล่งอาหารในพื้นที่ และแจ้งให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มจัดตั้งประธานให้ชัดเจน
วันพุธ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ณ บ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ อบรมโครงการสัมมาชีพ
ชุมชน บ้านขอบด้ง
- ประเด็น อบรมกลุ่มเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการสัมมาชีพชุนชน
- มีผู้เข้าร่วม 25 คนได้แก่ พัฒนาการอาเภอฝาง,พัฒนากรประจาตาบลม่อนปิ่น ,เจ้าหน้าที่โครงการหลวงอ่างขาง
Mr.AD 1, ชาวบ้านขอบด้ง
- ผลการดาเนินการ อบรมให้ความรู้ชาวบ้านในการจัดตั้งกลุ่มอาชีพเกษตรกรที่ปลูกสตอเบอร์รี่ ในหมู่บ้านขอบด้ง
ต้องการแปรูปสตอเบอร์รี่ (ทาแยมสตอเบอร์รี่)
- ปัญหาและอุปสรรค เกษตรกรที่ปลูกสตอเบอรี่ในพื้นที่บ้านขอบด้ง มีจานวนมากทาให้ผลิตล้นตลาด
- สรุปโดยสังเขป จากการลงพื้นที่สารวจปัญหาความต้องการของชาวบ้านนอแลในกลุ่มเกษตรผู้ปลูกสตอเบอร์รี่
พบว่าประสบปัญหาการผลผลิตล้นตลาด ไม่มีที่จาหน่ายสตอเบอร์รี่ และราคาผลิตตกต่า ทาให้กลุ่มเกษตรกรที่ปลูก สตอเบอร์รี่
มีความต้องการ แปรูปผลผลิตโดยการทาแยมสตอเบอร์รี่
4.4.3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
พื้นที่เปูาหมาย
- บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองนะ
- บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตาบลเมืองนะ
- บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตาบลปิงโค้ง
ตาบลปิงโค้ง ดาเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 และอยู่ในช่วงจัดเตรียมข้อมูลกายภาพชุมชนเพื่อคืนข้อมูลให้ชุมชนและ
จัดทาแผนชุมชน ในขั้นตอนที่ 6 และ 7
หมายเหตุ จะดาเนินการขั้นตอนที่ 6 และ 7 หากสถานการณ์การแพร่ระบาด โควิด – 19 ดีขึ้น เนื่องจากการคืน
ข้อมูลให้ชุมชน ต้องเชิญชาวบ้านทุกหลังคาเรือน เข้าร่วม จานวนประมาณ 300 คน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
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ตาบลเมืองนะกาลังดาเนินการในขั้นตอนที่ 4 ทั้ง 2 หมู่บ้าน (บ้านเมืองนะ/บ้านอรุโณทัย) คือ การสารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1
จานวนครัวเรือน 630 ครัวเรือน
สารวจเสร็จแล้ว 430 ครัวเรือน
คงค้างสารวจ 200 ครัวเรือน
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10
จานวนครัวเรือน
1,505
ครัวเรือน
สารวจเสร็จแล้ว
583
ครัวเรือน
คงเหลือสารวจ
922
ครัวเรือน

- 16 4.4.4. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
วันที่ 12 มีนาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
เพื่อรายงานผลการดาเนิ น งานด้านการปู องกันและปราบปรามยาเสพติดของพื้นที่อาเภอไชยปราการ และรายงานผล
ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ของหมู่บ้านเปูาหมาย
รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตาบลหนองบัว พื้นที่เปูาหมายได้แก่ บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ต.หนองบัว
อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
1.การสารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563 อาสาสมัคร
จัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ ได้ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคมในหมู่บ้าน
บ้านใหม่หนองบัว และจะดาเนินการจัดส่งเอกสารมายังอาเภอไชยปราการเพื่อขอรับการสนับสนุนไปยั งมูลนิธิปิดทองฯ
ตามโครงการ Quick win สรุปผลการจัดเก็บข้อมูลได้ดังนี้
ครัวเรือนเปูาหมาย

1,053

ครัวเรือน

สารวจแล้วเสร็จ

744

ครัวเรือน

ข้อมูลไม่ครบถ้วนกลับแก้ไข

30

ครัวเรือน

ครัวเรือนไม่มีคนอยู่ ติดต่อไม่ได้

16

ครัวเรือน

รวมสารวจแล้วเสร็จ

790

ครัวเรือน

รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ตาบลปงตา พื้นที่เปูาหมายได้แก่ บ้านห้วยบง หมู่ที่ 7 ต.ปงตา อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่
วันที่ 12 มีนาคม 2563 เทศบาลตาบลไชยปราการ ร่วมกับ หน่วยปูองกันและพัฒนาปุาไม้ไชยปราการ อุทยาน
แห่งชาติดอยฟูาห่มปก ทหาร ได้สารวจข้อมูลเชิงลึกและความขัดแย้ง เรื่อง การผันน้าไปใช้ประโยชน์ และ อยู่ในช่วงจัดทา
โครงการให้สมบูรณ์
รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติ การด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ตาบลศรีดงเย็น พื้นที่เปูาหมายได้แก่ บ้านร้องธาร หมู่ที่ 6 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ ประจาปี 2563 ที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
เดือนมีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลศรีดงเย็น ได้สรุปงบประมาณแผนงาน/โครงการ และสถานะโครงการ ในการ
สนับสนุนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ที่

โครงการ

1. โครงการก่อสร้างอาคารแบ่งน้า
2.

โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้าด้วย
กล่องเกเบี้ยน

3. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล

งบประมาณ
(บาท)
100,000
100,000
500,000

สภานะโครงการ
อยู่ระหว่างหาแบบที่ถูกต้องตามมาตรฐาน
กรมชลประทาน
ได้ดาเนินการส่งแบบฝายให้วิศวกร
กรมชลประทานแล้วอยู่ระหว่างรอช่างตรวจสอบ
ทาประมาณการเสร็จแล้ว ทาแผนที่เสร็จแล้ว
เหลือดาเนินการประสานและขุดเจาะต่อไป

หมายเหตุ
-

- 17 รายงานความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) ตาบลแม่ทะลบ พื้นที่เปูาหมายได้แก่ บ้านปุาแดง หมู่ที่ 2 ต.แม่ทะลบ อ.ไชยปราการ
จ.เชียงใหม่
แผนงาน/โครงการและงบประมาณ ประจาปี 2563 ที่สามารถสนับสนุนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจ
รักษ์ เดือนมีนาคม 2563 องค์การบริหารส่วนตาบลแม่ทะลบ ได้มีการขยายผลโครงการสร้างฝายชะลอน้า ลาห้วยโปุง
ภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ ดังนี้
1. โครงการสร้างฝายชะลอน้า ลาห้วยโปุง อยู่ระหว่างการแก้ไข ประมาณการ ปร.4 ปร.5
2. โครงการสร้างฝายชะลอน้า ลาห้วยโปุง อยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่ปุาไม้
3. โครงการสร้างฝายชะลอน้า ลาห้วยโปุง อยู่ระหว่างเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น
4.4.5. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
รายงานผลการขับ เคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565)
ประจาเดือน มีนาคม 2563
1. วันที่ 20 - ๒๗ กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ลงพื้นที่สอบถามความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน 2 ลงพื้นที่สารวจปัญหาความต้องการของชุมชน
รวมทั้งส ารวจข้อ มูล อาชีพ สรุ ป ได้ดังนี้ ชาวบ้ านในชุมชนบ้ านหลั ก แต่งโดยส่ ว นมากจะประกอบอาชี พเย็บผ้ าเป็นหลั ก
เนื่องจากไม่มีพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร จึงมีความต้องการในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพเสริม หรือต่อยอดธุรกิจก าร
เย็บผ้า งานมือในชุมชนชนิดต่างๆ ให้มีรายได้ที่เพิ่มมากขึ้นกว่าเดิม เนื่องจากในปัจจุบันต้องผ่านพ่อค้าคนกลางเท่านั้น จึงทา
ให้ไม่สามารถต่อรองราคาได้ และมีการทาเก้าอี้จากไม้ไผ่ที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นการประยุกต์วัสดุจากธรรมชาติ ควรได้รับการ
ส่งเสริมและต่อยอดการผลิตต่อไป นอกจากนั้น ชาวบ้านในชุมชนประสบปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง จึงได้สอบถามถึงโครงการ
พัฒนาปรับปรุงระบบน้าชุมชนบ้านหลักแต่ง และการปรับปรุงฝายชะลอน้าเสริมสร้างระบบนิเวศน์ ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้าดังภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ (โครงการQuick Win) จะดาเนินการได้เมื่อไหร่ เนื่องจากน้าที่ใช้อุปโภค บริโภคใน
ครัวเรือนมีจานวนน้อยลงทุกวัน จึงมีความต้องการให้เร่งดาเนินการเรื่องน้าโดยเร็ว
2. ระหว่างวันที่วันที่ 20 – 2๗ กุมภาพันธ์ 2563 ชุมชนบ้านบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง อาเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่สอบถามความต้องการและข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพในชุมชน2 ลงพื้นที่สารวจปัญหา
ความต้องการของชุมชน รวมทั้งสารวจข้อมูลอาชีพ สรุปได้ดังนี้ ชาวบ้านในชุมชนห้วยไคร้ประกอบอาชีพเกษตกรเป็นหลัก
เนื่องจากเป็นช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตร จึงทาให้ชาวบ้านไม่อยู่บ้าน พื้นที่ที่เก็บเกี่ยวผลผลิตกระเทียมสดออกแล้ว
จะนากะหล่าปลีและมะเขือเข้าปลูกทดแทน หรือบางสวนอาจปลูกพริกเสริม นอกจากนั้น ในหมู่บ้านอื่นก็อยู่ในช่วงในช่วง
เก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรเช่นจึงทาให้มีการจ้างงาน ซึ่งทาให้ชาวบ้านในชุมชนมีรายได้จากการรับจ้าง นอกจากนั้น
ชาวบ้านในชุมชนประสบปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง ชาวบ้านจึงต้องการให้เร่งดาเนินการจัดทาฝายและวางระบบท่อน้าโดยเร็ว
ในโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้าชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ และการก่อสร้างฝายชะลอน้าเสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขต
อุทยานแห่งชาติผาแดง ภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ (โครงการQuick Win) เพราะน้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน
3. วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง ประชุมวางแผนในการดาเนินการขับเคลื่อน
โครงการต่างๆ ในพื้น ที่เ ปู าหมาย ในเรื่ อ งของการขั้นตอนการดาเนินการการขยายผลโครงการร้ อยใจรัก ษ์ในพื้น ที่
ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชี ยงใหม่ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
(พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) และรายงานผลการดาเนินงานตามแผน 8 ขั้นตอนการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม
ของชุมชน ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ชุมชนบ้านหลักแต่ง และ หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
ซึ่งได้ทาการสารวจข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ฯ สาเร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในขณะนี้อยู่ในกระบวนการของการวิเคราะห์
ข้อมูล พร้อมทั้ง ร่วมวางแผนการขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของทหารในพื้นที่
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อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์ในชุมชน ลงพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพื่อศึกษาเรียนรู้
ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิ ตของชาวบ้าน และชาวบ้านที่ทาการเกษตรได้สะท้อนถึงปัญหาของการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตจาพวกข้าวโพด ข้าวดอย ว่าผลผลิตในปีนี้มีน้อยเนื่องจากแห้งแล้ง นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD 2 จึงได้ช่วย
แนะนาแหล่งจาหน่ายข้าวดอยให้พี่น้องชาวบ้าน เนื่องจากข้าวดังกล่าวเป็นที่ต้องการของตลาดภายนอกท้องถิ่น ทั้งนี้ ชุมชน
ได้สะท้อนปัญหา อุปสรรค ความต้องการพัฒนาเร่งด่วนของหมู่บ้านให้ทราบ และแจ้งว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนา
ชุมชน
5. วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ มีการประชุมวางแผนเชื่อมโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะดาเนินการร่วมกันในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ในตาบลเปียงหลวง กับภาคีเครือข่ายภาคเอกชน วางแผนเชื่อมโครงการกิจกรรม ต่าง ๆ ที่จะดาเนินการร่วมกันในพื้นที่
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในตาบลเปียงหลวง ในเบื้องต้นผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้มีการเสนอโครงการ
ความร่ วมมือเพื่อการฟื้น ฟูและจั ดการทรัพยากรโดยการมีส่ว นร่ว มขององค์กรชุมชน สู่ แนวทางการจัดการร่วมในพื้นที่
คุ้มครอง ในพื้นที่ลุ่มน้าแม่แตงตอนบน อาเภอเวียงแหง และโครงการบ้านมั่นคงชนบท ในที่ ประชุมเห็นว่าเป็นโครงการ
ที่สามารถขับเคลื่อนร่วมกันในพื้นที่ได้ จึงได้ให้ผู้แทนจากมูลนิธิเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนจัดทารายละเอียดของกิจกรรมภายใต้
โครงการฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ของทางมูลนิธิ เพื่อเตรียมนาเสนอให้กับทางคณะกรรมการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการ
ร้อยใจรักษ์ต่อไป
6. วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมงานโครงการบรูณาการสร้างความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านในระดับพื้นที่
ปี๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑) นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอาเภอเวียงแหง เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ พร้อมด้วยทีมงาน
ปลัดอาเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อาเภอเวียงแหง ในการนี้ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้
นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วย ภายในงานมีการจัดแสดงเชื่ อมความสัมพันธ์ และการขายสินค้า
ระหว่างชาวบ้านในชุมชนบ้านหลักแต่ง น าสิ นค้าที่ผ ลิตขึ้นมาจาหน่าย เป็นการสร้างรายได้ให้ กับชุมชนและเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน
7. วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ ณ ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ มีการเตรียมความพร้อมในการบูรณาการแผนงานโครงการร่วมกับส่วนราชการอื่น และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายภาคเอกชน ประชุมคณะทางานฯ ในระดับพื้นที่ ในการเตรียมการประสานกับทุกภาคส่วนในการบูรณาการแผนงาน
โครงการ /กิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในพื้นที่ตาบลเปียงหลวง และให้ติดตามแผนงานโครงการ
จาก
ทุกภาคส่วนเพื่อเตรียมความพร้อมดาเนินการหรือปรับแก้ไขโครงการ เมื่อได้ทาการวิเคราะห์ข้อมูล คืนข้อมูลให้
ชุมชน ต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระ ๔.๕ การขับเคลื่อน “ตาบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด” (ศอ.ปส.จ.ชม)
ศอ.ปส.มท. ขอให้ ศป.ปส.อ. ดาเนินการตามมาตรการโดยสรุป ดังนี้
- ประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.อ. เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินการ “ตาบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติด ” ให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ
- แต่งตั้งชุดปฏิบัติการประจาตาบล มอบหมายหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน
- ชี้แจงในที่ประชุมกานัน ผู้ใหญ่บ้านประจาเดือน
- คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ร่วมกับชุดปฏิบัติการประจาตาบล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดเวทีประชาคม
หมู่บ้าน/ชุมชน โดยจะต้องมีครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริงอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของ
ครัวเรือนที่อาศัยอยู่จริง โดยให้ราษฎรผู้เข้าร่วมประชาคมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

- 19 - ให้กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานคณะกรรมหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นประธานการประชุม โดยมีชุดปฏิบัติการประจา
ตาบลเป็ น ที่ ป รึ ก ษา ร่ ว มกั น ส ารวจข้ อ มูล หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ตามแบบส ารวจประเมิ น หมู่ บ้า น/ชุ ม ชนให้ ค รบถ้ว นถู ก ต้ อ ง
ตามข้อเท็จ จริ งให้ แล้ ว เสร็ จ ภายในวัน ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ และส่ งมอบแบบส ารวจประเมินหมู่บ้า น/ชุมชนให้ แก่ชุ ด
ปฏิบัติการประจาตาบล นาไปดาเนินการต่อไป
- ให้มีการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อตรวจสอบข้อมูลผู้ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพื้นที่เสี่ยง
เป็นประจาทุกเดือนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ ๒๕ ของทุกเดือน
- ให้ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารประจ าต าบล มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ บั น ทึ ก ข้ อ มู ล ของแต่ ล ะหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
ลง ใ น ร ะ บบ ร า ย ง าน ค ว า ม เข้ ม แ ข็ ง ข อง ห มู่ บ้ า น/ ชุ ม ช น ด้ า น ย า เ สพ ติ ด ก ร มก า ร ป ก คร อ ง ผ่ าน เ ว็ บ ไ ซ ต์
https://drugreport.dopa.go.th/app/user/index.php โดยให้นาเข้าข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓
(ในส่ว นของ Username และ Password ในการเข้าระบบ ทาง ศอ.ปส.จ.ชม. กาลังประสานกับทาง ศอ.ปส.มท.
และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของ ศป.ปส.อ.
ในส่ ว นของการประชาคม เนื่ อ งจากขณะนี้ อ ยู่ ใ นห้ ว งของการเฝู า ระวั ง ปู อ งกั น และควบคุ ม การแพร่ ร ะบาด
ของโรคติด เชื้อไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ทาง ศอ.ปส.จ.ชม. ได้ประสานไปยัง ศอ.ปส.มท. ว่าการประชาคม
เป็นกิจกรรมที่มีคนมารวมตัวกันจานวนมาก ซึ่งเป็นภาวะที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ ทางผู้แทน
ของ ศอ.ปส.มท. ได้ตอบกลับว่าหากทากิจกรรมประชาคมไม่ได้ ให้ ศป.ปส.อ. นาข้อมูลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งฯ ที่ ศป.ปส.อ. ได้บันทึกในระบบ NISPA ครั้งล่าสุด (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) มาบันทึกในระบบรายงานความเข้มแข็งของ
หมู่บ้าน/ชุมชนด้านยาเสพติด กรมการปกครอง ผ่านเว็บไซต์ https://drugreport.dopa.go.th/app/user/index.php แทน
- วิเคราะห์แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพื้นที่เสี่ย ง และดาเนินการต่อผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและพื้นที่เสี่ยง ตามแนวทางดาเนินงานที่ปรากฏในหนังสือและคู่มือฯ ที่ ศอ.ปส.จ.ชม. ส่งให้ ศป.ปส.อ. ต่อไป
- ศอ.ปส.มท. ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การดาเนินการในเขตเทศบาลเมือง/เทศบาลนคร ที่ไม่มีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้อยู่ใน
ความดูแลของ ศป.ปส.อ. นั้น ๆ สั่งในนาม ศป.ปส.อาเภอ ไม่ใช่การบังคับบัญชาในสายบังคับบัญชาว่าด้วยการกากับดูแล
ของ มท. (ทน./ทม. ขึ้นกับ ผวจ.) โดย ทม./ทน. ที่มีพื้นที่ในเขตอาเภอ ให้ ผอ.ศป.ปส.อ. (นายอาเภอ) บูรณาการแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ได้ ปลัดอาเภอผู้รับผิดชอบประจาตาบลนั้น มีหน้าที่นาเข้าข้อมูลในระบบรายงานความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน
ด้านยาเสพติด กรมการปกครอง โดยประสาน อปท. นั้นๆ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 ขอแจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบ Mr.AD ตอนนี้สานักงาน ป.ป.ส. ตัดโอนงบประมาณมาที่
กรมการปกครองแล้ว ตาบลละ 7,000 บาท อาเภอที่มีการดาเนินการตอนนี้สามารถตั้งเบิกงบเบิกจ่ายได้ โดยใช้ในเรื่องของ
ภารกิจสนับสนุนทั้งของปลัดฯ และ Mr.AD ในพื้นที่ตาบล เป็นค่าใช้จ่ายค่าน้ามัน ค่าเบี้ยเลี้ยง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม
ประธาน
ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝูาระวังการมั่วสุมไม่ว่าจะเป็นสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้าย
โรงแรม สถานที่อื่นๆ รวมถึงสถานที่สาธารณะทั่วไปต่างๆ เพื่อปูองกันการมั่วสุมเสพยาเสพติด และปูองกัน โรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19)
ปิดประชุม

เวลา 16.00 น.

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

สิทธากร ศรียาบ
(นายสิทธากร ศรียาบ)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

