รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 11/๒๕64
วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายประจญ ปรัชญ๑สกุล
2. นายวรวิทย๑ ชัยสวัสดิ์
3. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร
4. พ.ต.อ. วิสุทธิ์ พุํมจันทร๑
5. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
6. นางสาวดวงมณี เครื่องร๎อน
7. นางสาวปริศนา กันธิวาท
8. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร๑ศรี
9. นางสาวภัครพี ดอนชัย
10. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
11. นายเจริญ น๎อยพินิจ
12. น.อ.วัฒนา บัวชุม
13. พ.ต.ท.สุทธิพร นันตา
14. พ.ต.ต.เอกชัย อุดหนุน
15. ร.ต.ท.ทรัพย๑ อุตมา
16. ร.ต.อ.หญิง สุทธิพรรณ จามูล
17. นางพิมพิศา หงษ๑รัตน๑
18. นายกัมปนาท กาบทอง
19. นายแสวงชัย ลือชัย
20. นายศุภชัย กัลปสันติ
21. นางวราภรณ๑ วรพงศธร
22. นายเสนํห๑ รัชฎา
23. นางสาวกุลชญา กษมากรณ๑
24. นางทองสุข ปิยวงษ๑
25. นางนฤมล พรมมหาราช
26. นายฤทธิรงค๑ จันทร๑มีศิลป์
27. นายโชติวิทย๑ ธิมาทาธีรโรจน๑
28. นางสาวณชิตา ตันตาละ
29. นายยิ่งยง วงศ๑ใหญํ
30. นายอชิฏภูมิ ขัติยะ

ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/ผู๎อานวยการศูนย๑อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ
ประธาน
รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/รองผู๎อานวยการศูนย๑อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ
รองผู๎อานวยการฯ
รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหมํ (ท.)
รองผู๎อานวยการฯ
ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
รองผู๎อานวยการฯ
นายแพทย๑สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
รองผู๎อานวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
รองผู๎อานวยการฯ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
รกก. แรงงานจังหวัดเชียงใหมํ
กรรมการ
ผู๎อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู๎อานวยการสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหมํ
กรรมการ
ผู๎บังคับการกองบิน 41 (แทน)
กรรมการ
ผู๎บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน)
กรรมการ
ผู๎กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)
กรรมการ
ผู๎กากับการ 2 กองบังคับการตารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ
ผู๎กากับการตรวจคนเข๎าเมืองเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย๑จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
ประชาสัมพันธ๑จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
ขนสํงจังหวัดเชียงใหมํ
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 1 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 2 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหมํ เขต 6 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.สํงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
ทํองเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
ผู๎อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ(แทน) กรรมการ
ผู๎บัญชาการเรือนจากลางเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ

-231. นางรัชนี กันทะสี
32. นางอาทิตยา หมื่นเทพ
33. นางสุดารักษ๑ กระจําง
34. นายคมธัช รัตนคช
35. วําที่ พ.ต.วรวิทย๑ พันธุรัตน๑
36. นางรุํง ศรีโพธิ์
37. นางสาวพนิดา จันสุภา
38. นายชัยรัตน๑ วิเชียรสาร
39. นางสาวศิริพร เพ็ญเพียร
40. นายจุลนิตย๑ วังวิวัฒน๑
41. นายพรศักดิ์ นวลก๐อง
42. วําที่ร๎อยตรี เดชพงศ๑ นาคเสวี
43. นายชัชวาลย๑ ปัญญา
44. นายณัฐวุฒิ แก๎วบัวระพา
45. นายณรงค์พัชญ์ นาคทรัพย์
46. นายวริธ ไกยสิทธิ์
47. นายกิติพัฒน๑ กะวัง
48. นายชัยณรงค๑ นันตาสาย
49. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม
50. นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย๑
51. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ
52. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
53. นายธนากร บุษพันธ๑
54. วําที่ร๎อยตรี บารุงเกียรติ วินัยพานิช
55. นายวิทวัช บัตรต๏ะ
56. นายกิตติพงษ๑ ธิวงศ๑
57. นายนิพนธ๑ สุวรรณ๑
58. วําที่ ร.ต.อดิศักด๑ ดวงจินดา
59. นายสิทธิ์ วงศ๑มําน
60. นายนิติปกรณ๑ แสงสุวรรณ
61. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
62. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล
63. นายปกรณ๑ สุระคาแหง
64. วําที่ ร.ต.นพรัตน๑ ศุภกิจโกศล
65. นายวรรธน๑ ฉายอภิรักษ๑
66. นายวัชรพันธ๑ ใจกล๎า
67. นายประสงค๑ หล๎าอํอน
68. นายสุเมธ ทนะขว๎าง

ผู๎อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
ผู๎อานวยการสถานพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหมํ (แทน) กรรมการ
ผู๎อานวยการฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหมํ
กรรมการ
ผู๎อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
ท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
นายกองค๑การบริหารสํวนจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแมํโจ๎ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแมํเหียะ (แทน)
กรรมการ
หัวหน๎าสานักงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
ประธานกรรมการหอการค๎าจังหวัดเชียงใหมํ
กรรมการ
ผู๎แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหมํ
กรรมการ
นายอาเภอเมืองเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอฝาง
กรรมการ
นายอาเภอแมํริม (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันทราย (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอดอยสะเก็ด
กรรมการ
นายอาเภอสันกาแพง
กรรมการ
นายอาเภอแมํแตง
กรรมการ
นายอาเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอพร๎าว
กรรมการ
นายอาเภอแมํอาย
กรรมการ
นายอาเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันป่าตอง
กรรมการ
นายอาเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแมํแจํม (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสะเมิง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภออมก๐อย
กรรมการ
นายอาเภอฮอด
กรรมการ
นายอาเภอดอยเตํา
กรรมการ
นายอาเภอแมํวาง
กรรมการ
นายอาเภอไชยปราการ
กรรมการ
นายอาเภอเวียงแหง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแมํออน
กรรมการ
นายอาเภอดอยหลํอ
กรรมการ
นายอาเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)
กรรมการ
ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ
กรรมการ/เลขานุการฯ
เจ๎าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู๎ชํวยเลขานุการฯ

-3ผู๎เข๎ารํวมประชุม
69. นายนาขวัญ อนันชัย
70. นางสาวศิริพร ใจสุข
71. นางสาวนพรัตน๑ จันทร๑แต๎
72. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย

เจ๎าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ๎าหน๎าที่ปกครองชานาญงาน
เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ
เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายประจญ ปรัชญ๑สกุล ผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/ผู๎อานวยการศูนย๑อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหมํ ประธานในที่ ป ระชุ ม เปิ ด การประชุ ม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชี ย งใหมํ
ครั้งที่ 11/๒๕64
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 (ลงเว็บไซต๑ลํวงหน๎าแล๎วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข๎อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู๎รับรองรายงานการประชุมฯ จานวน
72 หนํวยงาน ไมํมีแก๎ไข
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 พื้นที่ปรากฏขําวสารลักลอบนาเข๎ายาเสพติดจานวนมาก ห๎วง ต.ค.64 – พ.ย.64
- เชียงราย (อ.แมํฟ้าหลวง อ.แมํสาย อ.เชียงแสน)
- เชียงใหมํ (อ.เชียงดาว อ.แมํอาย อ.ไชยปราการ อ.ฝาง อ.เวียงแหง)
- หนองคาย (อ.สังคม อ.โพนพิสัย อ.รัตนวาปี)
- บึงกาฬ (อ.บุํงคล๎า อ.เมือง)
- นครพนม (อ.ทําอุเทน อ.ธาตุพนม อ.บ๎านแพง)
- กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี)
ปริมาณของกลางยาเสพติดรายสาคัญพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ห้วง 1 ต.ค. 64 – 15 พ.ย. 64

-4ปริมาณของกลางยาเสพติดรายสาคัญพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ห๎วง 1 ต.ค. 64 – 15 พ.ย. 64

รูปแบบการซุกซ่อนยาเสพติด
วันที่ 18 พ.ย. 2564 ดํานตรวจแมํทา จว.ลาพูน จับกุมผู๎ต๎องหา 3 คน พร๎อมของกลาง ยาบ๎า จานวน 186,000 เม็ด
ซุกซํอนมากับรถยนต๑ ฮอนด๎า รุํนแอดคอร๑ด สีขาว ทะเบียน 3 กก 9166 กทม.
วันที่ 21 พ.ย. 2564 ดํานตรวจกิ่วทัพยั้ง จว.เชียงราย จับกุมผู๎ต๎องหา 1 รายพร๎อมของกลางยาบ๎า 200,000 เม็ด
ซุกซํอนอยูํภายในตู๎ลาโพง บริเวณด๎านหลัง(แค็ป)ทั้งบริเวณฝั่งซ๎ายและฝั่ง ขวาของรถยนต๑กระบะ ยี่ห๎อโตโยต๎า สีบรอนด๑ทอง
หมายเลขทะเบียน ผต-8449 เชียงราย
วัน ที่ 21 พฤศจิ กายน 2564 กก.สส. 1 บก.สส.ภ.5 จับกุม ผู๎ ต๎องหา 4 คน พร๎อมของกลาง ยาบ๎า จานวน
100,000 เม็ด ซึ่งพบบรรจุอยูํภายในกลํองพัสดุ 2 กลํอง จานวนกลํองละ 50,000 เม็ด เหตุเกิด ณ ที่ทาการขนสํงเอกชน
สาขา อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

-5เรื่องเพื่อแจ้งเตือน/เฝ้าระวัง

มติที่ประชุม

กาแฟผสมสารเสพติด

รับทราบ

-6ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทน ผอ.สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น อ.แมํแตง จ.เชียงใหมํ วันที่ 16 พ.ย. 2564
ได๎สารวจพบเป็นแปลงผักกาด มีการลักลอบปลูกกัญชาปะปนอยูํในแปลง บริเวณพิกัด 47Q MB 85023 35467
พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชง(hemp) จ.เชียงใหม่ ปี 2564

- พื้นที่ได๎รับอนุญาตปลูกกัญชง(hemp) ในประเทศไทย 55 จังหวัด จานวน 1,015 ใบอนุญาต
- จังหวัดเชียงใหมํ จานวน 92 ใบอนุญาต (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)
พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ปี 2564 รวม 61 จังหวัด 277 ใบอนุญาต (ข๎อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564)

-7พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา จ.เชียงใหม่ ปี 2564
พื้นที่ได๎รับอนุญาตปลูกกัญชา ในประเทศไทย 58 จังหวัด จานวน 266 ใบอนุญาต จ.เชียงใหมํ จานวน 8 ใบอนุญาต
(ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564)
1. มหาวิทยาลัยแมํโจ๎ ( 3 ใบอนุญาต )
2. สป.สธ. รํวมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนดงเย็น (อ.ดอยสะเก็ด)
3. สป.สธ. รํวมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย๑บ๎านสหกรณ๑ (อ.แมํออน)
4. สป.สธ. รํวมกับ วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด๑คลีน (อ.สารภี)
5. สป.สธ. รํวมกับ วิสาหกิจชุมชนผู๎ปลูกและสกัดสมุนไพรไทยครบวงจร (อ.ฝาง)
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

รับทราบ
ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2564
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก(แหํง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แหํง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- การสร๎างทักษะเสริมภูมิคุ๎มกัน (D.A.R.E)
+ โรงเรียน(แหํง)
นักเรียนที่สอน
+ ห๎องเรียน (ห๎อง)
5,610 คน
+ ครูตารวจ (คน)

เป้าหมาย
ปี 2565

610

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม ร้อยละ

-

-

หมายเหตุ

รอเป้าหมาย

78

-

-

-

222
281
103

-

-

-

(4) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหํง)
- โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

- รอเป้าหมายจากส่วนกลาง -

- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ)

1

สถานการณ์โควิด-19

- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน(แหํง)

38

สถานการณ์โควิด-19

สถานการณ์
โควิด-19

แผนงานตามยุทธศาสตร์

-8เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

หมายเหตุ

1. ด้านการป้องกัน
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ๎างต่ากวํา ๑๐ คน
- ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ๑ในสถานประกอบการ 100 แหํง 27 แหํง 27 แหํง 27
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แหํงๆ ละ 26 คน)
300 คน 108 คน 108 คน 36
- แรงงานนอกระบบ (คน)
1,020 คน 122 คน 122 คน 11.96
(๒) สถานประกอบการลูกจ๎างมากกวํา ๑๐ คน
- รณรงค๑ ประชาสัมพันธ๑ การป้องกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แหํง)
287
29
58 20.21
ดาเนินการ
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหํง)
20
เดือนก.พ.65
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหํง)
10
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
60
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน)
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2,197
70
70
3.19
- หมูํบ๎าน/ชุมชนไมํมีปัญหา (ก)
1,980
63
63
3.18
- หมูํบ๎าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน๎อย (ข)
183
6
6
3.28
- หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
8
1
1
12.50
- หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
25
(2) การพัฒนากองทุนแมํของแผํนดิน (ม./ช.)
- หมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน
25
- พัฒนา/รักษา/ความเข๎มแข็งหมูํบ๎านกองทุน
589
48
48
8.15
(3) ขั้นตอนการสร๎างชุมชนเข๎มแข็งเพื่อแก๎ไขปัญหา อยูํในขั้นตอนที่ 1 จานวน 49 ม./ช. คิดเป็น 2.23%
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมูํบ๎าน/ชุมชน
อยูํในขั้นตอนที่ 2 จานวน - ม./ช. คิดเป็น -%
อยูํในขั้นตอนที่ 3 จานวน - ม./ช. คิดเป็น -%
อยูํในขั้นตอนที่ 4 จานวน - ม./ช. คิดเป็น -%
อยูํในขั้นตอนที่ 5 จานวน - ม./ช. คิดเป็น -%
อยูํในขั้นตอนที่ 6 จานวน - ม./ช. คิดเป็น -%
อยูํในขั้นตอนที่ 7 จานวน - ม./ช. คิดเป็น -%
อยูํในขั้นตอนที่ 8 จานวน -ม./ช. คิดเป็น -%
อยูํในขั้นตอนที่ 9 จานวน -ม./ช. คิดเป็น -%
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
600
24
24
4
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ
110
210
โลจิสติกส์ (ครั้ง)
มติที่ประชุม

รับทราบ

-9ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ

สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 24 พฤศจิกายน 2564 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข๎อหา
หนํวยงาน ปีงบ 2564
คดี

ปีงบ 2565

คน

คดี

จับกุม 5 ข๎อหาสาคัญ
ผลตําง

คน

คดี

ร๎อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565

คน

ผลการจับกุม
736 718 663 628 -73
รวมทุก สภ

คดี

คดี

คน

คดี

ผลตําง

คน

คดี

คน

ร๎อยละ
คดี

-90 -9.92 201 339 145 120 -56 -219 -27.86

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 24 พฤศจิกายน 2564 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ๎า
(เม็ด)
9,004,189

เฮโรอีน
(กรัม)

ฝิ่นดิบ
(กรัม)

198.9

8,178.67

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)

กัญชาแห๎ง
(กรัม)

เคตามีน
(กรัม)

ยาไอซ๑
(กรัม)

19,199

4,489.71

0.45

20,222.92

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือน พฤศจิกายน 2564
ลาดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ

ผู๎ต๎องหา

ของกลาง

ยึดทรัพย๑

ราคาประเมิน

การขยายผล

1. ไชยปราการ 3 พ.ย.64

1 ราย

ยาบ๎า 700,000 เม็ด

-

-

อยูํระหวํางขยายผล

2.
3.
4.

2 ราย
2 ราย
3 ราย

ยาบ๎า 700,000 เม็ด
ไอช๑ 20 กิโลกรัม
ยาบ๎า 200,000 เม็ด

-

-

อยูํระหวํางขยายผล
อยูํระหวํางขยายผล

8 ราย

ยาบ๎า 1,600,000 เม็ด
ไอช๑ 20กิโลกรัม

แมํปิง
ฝาง
แมํอาย

9 พ.ย.64
19 พ.ย.64
23 พ.ย.64

รวม

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จานวนผู๎เข๎ารับการบาบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหมํ 1 ตุลาคม 2564
– 25 พฤศจิกายน 2564
ระบบบาบัด
1. สมัครใจ
- สถานบาบัด
- ศูนย๑ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
2. บังคับบาบัด

เป้าหมาย

เดือน พ.ย.

สะสม

ร้อยละ

5,882

604

878

14.93

5,782

604

878

15.19

100

-

-

-

1,270

26

26

2.05

- 10 ระบบบาบัด

เป้าหมาย

เดือน พ.ย.

สะสม

ร้อยละ

680

-

-

-

- กรมราชทัณฑ๑

550

-

-

-

- กรมพินิจฯ

130

-

-

-

7,832

630

904

11.54

3. ต๎องโทษ

รวม

ลักษณะประชากร ผู๎เข๎ารับการบาบัดฯ จังหวัดเชียงใหมํ 1 ตุลาคม – 25 พฤศจิกายน 2564

ผู๎ผํานการบาบัดฯ ได๎รับการติดตามอยํางตํอเนื่อง (Retention Rate) จังหวัดเชียงใหมํ 1 ตุลาคม– 25 พฤศจิกายน 2564
ประเภท

ผู๎ป่วยเข๎ารับการบาบัด

บาบัดครบตามโปรแกรม

ได๎รับดารติดตาม

ร๎อยละ

สมัครใจ

201

163

148

73.63

บังคับฯ

596

377

248

43.59

ต๎องโทษ

24

24

23

95.83

รวม

794

564

419

52.77

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 ระเบียบวาระที่ 4.3.4
ฝ่ายเลขาฯ

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

แผนงานตามยุทธศาสตร์
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
- การกากับติดตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
- การใช๎จํายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส.
(2) งบ ปค.
(3) งบ สป.มท.
(4) งบพัฒนาจังหวัด

มติที่ประชุม

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

หมาย
ร้อยละ เหตุ

12

1

2

16.67

888,400
841,650
147,500
733,700

30,000
104,720
13,569.36
-

30,000
104,720
13,569.36
-

3.38
12.44
9.20
-

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.4.1 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.4.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อาเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ มีหมูํบ๎านเป้าหมาย ดังนี้
1.บ๎านรํมไทย หมูํที่ 14 ตาบลทําตอน อาเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ
2.บ๎านจะนะ และบ๎านนามะอื้น (บ๎านบริวาร) หมูํที่ 12 ตาบลแมํอาย อาเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
แผนการสารวจข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมูํบ๎าน บ๎านรํมไทย หมูํที่ 14 ตาบลทําตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
- ขั้นตอนที่ 1 แตํงตั้งคณะทางานระดับอาเภอ/ตาบล (30 ก.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ๎งเรื่อง การสารวจข๎อมูล (8 ต.ค. 62)
- ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข๎อมูล (18 พ.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข๎อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห๑ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 6 คืนข๎อมูลให๎ชุมชน (ก.พ. 64)
- ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสูํการปฏิบัติ (ก.พ. 64)
- ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64)

- 12 กิจกรรมในชุมชน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอาเภอแมํอาย เป็นประธาน
การประชุมพิจารณาข๎อมูลผลการตอบสนองโครงการตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน ประจาปีงบประมาณ 2564 และเตรียมการ
ทบทวน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ.2562 (One Plan) รํวมกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง และเจ๎าหน๎าที่จากสถาบันสํงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ซึ่งมีระเบียบวาระสาคัญ
เมื่อวันที่ 12 - 13 พฤศจิกายน 2564 ผู๎ใหญํบ๎านคณะกรรมการหมูํบ๎านได๎ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณฝายลูกที่ 3
ได๎รับงบประมาณสนับสนุนจาก สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ รวมทั้งได๎วัดพื้นที่ขนาด
ฝายเดิมที่ชารุด เพื่อสํงให๎กับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ตํอไป
เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 Mr.AD 2 รํวมกับคณะกรรมการหมูํบ๎านจัดเตรียมสถานที่ในการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ วัดภาวนานิตร บ๎านรํมไทย หมูํที่ 14 ตาบลทําตอน อาเภอแมํอาย
เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 Mr.AD 2 รํวมกับคณะกรรมการหมูํบ๎าน อสม. อานวยความสะดวกให๎กับผู๎ที่
เข๎ า มารั บ การฉี ดวั ค ซี น ป้ อ งกัน โรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ณ วั ด ภาวนานิ ต ร บ๎ า นรํม ไทย หมูํที่ 14 ตาบลทํา ตอน
อาเภอแมํอาย
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 สานักงานเกษตรอาเภอแมํอาย ได๎นาต๎นกล๎า (ฟ้าทลายโจร) มอบให๎แกํหมูํบ๎าน
จานวน 500 กล๎า ณ บริเวณวัดภาวนานิมิต บ๎านรํมไทย หมูํที่ 14 ตาบลทําตอน
เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 Mr.AD 2 รํวมกับ ผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน และจิตอาสาพัฒนาชุมชน
รํวมกัน ทาความสะอาด และตัดแตํงต๎นไม๎ กิ่งไม๎ บริเวณวัดภาวนานิมิต บ๎านรํมไทย หมูํที่ 14 ตาบลทําตอน
ขั้นตอนตํอไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน/แผนชุมชน สูํการปฏิบัติพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
แผนการสารวจข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมูํบ๎าน เพื่อเป็นตัวอยํางให๎หมูํบ๎าน ตาบลนารํอง 33 ตาบล
47 หมูํบ๎าน ตามแผนปฏิบัติการด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ๎งเรื่อง การสารวจข๎อมูล (12 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข๎อมูล (24 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข๎อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห๑ (1-31 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข๎อมูลให๎ชุมชน (ต.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสูํการปฏิบัติ (ก.พ. 64)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64)
กิจกรรมในชุมชน
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอาเภอแมํอาย เป็นประธาน
การประชุมพิจารณาข๎อมูลผลการตอบสนองโครงการตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน ประจาปีงบประมาณ 2564 และเตรียมการ
ทบทวน(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่
ในระดับอาเภอและตาบล พ.ศ.2562 (One Plan) รํวมกับสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง และเจ๎าหน๎าที่จากสถาบันสํงเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ซึ่งมีระเบียบวาระสาคัญ
เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 รพ.สต.บ๎านใหมํปูแชํ รํวมกับ Mr.AD 2 อสม. ได๎ลงพื้นที่ให๎บริการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให๎กับราษฎรในพืน้ ที่บ๎านจะนะ หมูํที่ 12 ตาบลแมํอาย
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564 Mr.AD 2 ได๎เข๎ารํวมอบรมในการปฏิบัติหน๎าในหนํวยเลือกตั้ง เลือกนายกองค๑การ
บริหารสํว นตาบลดอยลาง และ สมาชิกองค๑การบริหารสํว นตาบลดอยลาง ทั้งหมด 5 หมูํบ๎าน ในเขตรับผิ ดชอบของ
อบต.ดอยลาง
ขัน้ ตอนตํอไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน/แผนชุมชน สูํการปฏิบัติพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ

- 13 ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)
ได๎มีการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ๑ (หมูํบ๎านนารํอง) เป็นหมูํบ๎านที่ไมํได๎อยูํในแผน แตํมีความพร๎อมที่จะพัฒนา
จึงได๎เพิ่มเติมอีก 1 หมูํบ๎าน คือ บ๎านป่าเหียก หมูํที่ 9 ตาบลสันต๎นหมื้อ อาเภอแมํอาย โดยดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
แตํได๎รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมูํบ๎านนี้กาลังอยูํระหวํางการดาเนินการ
ภายใต๎แผนปฏิบัติการด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) เชํนกัน มีดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ๎งเรื่อง การสารวจข๎อมูล (11 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข๎อมูล (24 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข๎อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62)
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห๑ (1-3๑ มี.ค. 6๓)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข๎อมูลให๎ชุมชน (26 ก.พ. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสูํการปฏิบัติ (16 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 (ตั้งแตํ เม.ย. 63 เป็นต๎นไป)
กิจกรรมในชุมชน
เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 องค๑การบริหารสํวนตาบลสันต๎นหมื้อ รํวมกับผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน
ทาการตัดแตํงต๎นไม๎ทางเข๎าวัดบ๎านป่าเหียก เพื่อเตรียมรับงานบุญทอดกฐิน ที่จะมีการจัดขึ้นในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎านและชาวบ๎านในพื้นที่ รํวมกันทาบุญทอดกฐิน
ณ วัดบ๎านป่าเหียก ตาบลสันต๎นหมื้อ อาเภอแมํอาย
ขั้นตอนตํอไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน/แผนชุมชน สูํการปฏิบัติพัฒนาอยํางยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
4.4.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
วันที่ 24 - 30 ตุลาคม 2564
- ติดตามโครงการสํงเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดบ๎านขอบด๎ง ม.14 ต.มํอนปิ่น โดย นายภูวเดช อุดมเกษตรคีรี
(Mr.AD2)
- ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน๎าโครงการสํงเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดบ๎านขอบด๎ง ม.14 ต.มํอนปิ่น (Quick win 2)
ตามที่ได๎จัดอบรมและมอบต๎นกล๎าอะโวคาโดให๎กับกลุํมเกษตรที่เข๎ารํวมโครงการไปแล๎วนั้น กลุํมเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ
ได๎นาต๎นกล๎าไปปลูกในพื้นที่ที่สารวจไว๎เป็นที่เรียบร๎อยแล๎วประกอบกับในชํวงที่ผํานมามีฝนตกมาก ทาให๎ต๎นกล๎าที่ปลู ก
แข็งแรงและแตกยอดใหมํ พร๎อมทั้งได๎ให๎คาแนะกับเกษตรกรเรื่องการดูแลต๎นอะโวคาโด ในชํวงแล๎งที่กาลังจะมาถึงต๎องมีการ
ให๎น้าที่เหมาะสม
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกต๎นกล๎าอะโอคาโดของสมาชิก
- ประสานเจ๎าหน๎าที่โครงการหลวงมาเป็นพี่เลี้ยงในกลุํมสมาชิก
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
- ติดตามโครงการสํงเสริมอาชีพการทอผ๎าย๎อมสีธรรมชาติ บ๎านนอแล หมูํที่ 14 ต.มํอนปิ่น โดย นายภูวเดช อุดมเกษตรคีรี
(Mr.AD 2)
- สมาชิกกลุํมทอผ๎าได๎รับการพัฒนาฝีมือในการผลิต
- สมาชิ ก ได๎ ร วมกลุํ ม กั น ทอกระเป๋ า และผ๎ า พั น คอ เพื่ อ จ าหนํ า ยให๎ กั บ นั ก ทํ อ งเที่ ย วในชํ ว งฤดู ก าลทํ อ งเที่ ย ว
(ธันวาคม 2564 – กุมภาพันธ๑2565) ซึ่งจะมีนักทํองเที่ยวขึ้นมาทํองเที่ยวจานวนมาก ทาให๎จาหนํวยสินค๎าได๎เพิ่มมากขึ้น
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2564
- ติดตามโครงการสํงเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโด บ๎านหนองไผํ -ห๎วยนกกก ม.15 ต.มํอนปิ่น โดย นายภูวเดช
อุดมเกษตรคีรี (Mr.AD 2)

- 14 - ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน๎าโครงการสํงเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโดบ๎านหนองไผํ –ห๎วยนกกก ม.15 ต.มํอนปิ่น
(Quick win 2) ตามที่ได๎จัดอบรมและมอบต๎นกล๎าอะโวคาโดให๎กับกลุํมเกษตรที่เข๎ารํวมโครงการไปแล๎วนั้น กลุํมเกษตรกรที่
เข๎ารํวมโครงการได๎นาต๎นกล๎าไปปลูกในพื้นที่ที่สารวจไว๎เป็นที่เรียบร๎อยแล๎วประกอบกับในชํวงที่ผํานมามีฝ นตกมาก ทาให๎ต๎น
กล๎าที่ปลูกแข็งแรงและแตกยอดใหมํพร๎อมทั้งได๎ให๎คาแนะกับเกษตรกรเรื่องการดูแลต๎นอะโวคาโด ในชํวงแล๎งที่กาลังจะมาถึง
ต๎องมีการให๎น้าที่เหมาะสม
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ลงพื้นที่ติดตามผลการปลูกต๎นกล๎าอะโอคาโดของสมาชิก
- ประสานเจ๎าหน๎าที่โครงการหลวงมาเป็นพี่เลี้ยงในกลุํมสมาชิก
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564
- ประชุมสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ณ หอประชุมที่วําการอาเภอฝาง
- รายงานสรุปผลการดาเนินงานประจาปี 2564 ให๎คณะทางานระดับอาเภอทราบ รํวมกับเจ๎าหน๎าที่ขยายผล
ร๎อยใจรักษ๑พื้นที่ จ.เชียงใหมํ โดยมีนายอาเภอฝาง/ผอ.ศป.ปส.อ.ฝาง เป็นประธาน ซึ่งได๎เน๎นย้าให๎ Mr.AD 1,2 ติดตามผล
การดาเนินการโครงการ (Quick win 1) อยํางใกล๎ชิดและรายงานผลการดาเนินงาน ปัญหา อุปสรรคให๎ทราบ
- ติดตามผลการดาเนินการโครงการสํงเสริมอาชีพที่ได๎รับการจัดสรรเงิ นงบประมาณไปแล๎วอยํางตํอเนื่อง ประสาน
หนํวยงานในพื้นติดตามการขับเคลื่อนโครงการร๎อยใจรักษ๑อยํางตํอเนื่อง
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564
- การปรับปรุงซํอมแซมถนนเข๎าพื้นที่ทาการเกษตร ชาวบ๎านหนองไผํและห๎วยนกกก ม.15 ต.มํอนปิ่น โดย อบต.มํอนปิ่น
,ผู๎นาชุมชน , Mr.AD 2 ,ชาวบ๎านหนองไผํ - ห๎วยนกกก ม.15 ต.มํอนปิ่น
- เกษตรในพื้นที่สามารถขนสํงพืชผลทางการเกษตรได๎สะดวก และรวดเร็วขึ้น
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ลงพื้นที่สารวจถนนเข๎าพื้นที่ทาการเกษตรที่ชารุดเสียหายเพื่อเตรียมแผนปรับปรุงซํอมตํอไป
4.4.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ๑ ตามแผนปฏิบัติการด๎านการแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อาเภอเชียงดาว
พื้นที่เป้าหมาย
บ๎านเมืองนะ หมูํที่ 1 ตาบลเมืองนะ
2,024 คน
606 ครัวเรือน
บ๎านอรุโณทัย หมูํที่ 10 ตาบลเมืองนะ
9,979 คน
1,900 ครัวเรือน
บ๎านห๎วยลึก
หมูํที่ 7 ตาบลปิงโค๎ง
1,722 คน
290 ครัวเรือน
ตาบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก

- 15 อยูํในขั้นตอนที่ 8 เริ่มดาเนินการตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อตํอยอดในพื้นที่ตํอไป
โครงการแก๎ไขปัญหาเรํงดํวน (Quick Win 2)
- การเลี้ยงสุกร (หมูดา)
- การเลี้ยงไกํพื้นเมือง (ประดูํหางดา)
อยูํระหวํางติดตามและประเมินผล
การดาเนินงานของ Mr.AD 1,2,3
ห๎วงระหวํางวันที่ 23-25 ตุลาคม 2564
- ติดตามการเลี้ยงไกํ ไกํเริ่มมีการวางไขํแล๎วในบางราย ยอดทั้งหมดที่ติดตาม 27 ราย ไกํเริ่มไขํแล๎ว 7 ราย
รวมทั้งหมดได๎ 21 ฟอง อีก 1 ราย ไขํฟักแล๎ว 7 ตัว ยังไมํพบปัญหากับไขํที่ออกมาทั้งหมด
ห๎วงระหวํางวันที่ 1 – 9 พฤศจิกายน 2564
- ได๎ฉีดยาให๎ไกํที่ป่วย และให๎คาแนะนาเบื้องต๎นในการป้องโรคระบาดให๎กับไกํตัวอื่น และรอดูอาการตํอไป
- ลงพื้นที่ตามกลุํมสมาชิกการเลี้ยงหมู ในการเลี้ยงหมูไมํมีปัญหาและหมูมีสภาพแข็งแรงทุกตัวไมํมีโรค หมูบางตัว
เริ่มพร๎อมที่จะผสมพันธุ๑แล๎ว
- ลงพื้นที่เพื่อติดตามไกํ ไกํเริ่มมีการวางไขํแล๎วในบางราย ยอดทั้งหมดที่ติดตาม 27 ราย ไกํเริ่มไขํแล๎ว 14 ราย
รวมทั้งหมดได๎ 105 ฟอง ยังไมํพบปัญหากับไขํที่ออกมาทั้งหมด
ห๎วงระหวํางวันที่ 10 – 20 พฤศจิกายน 2564
- ได๎เรียนรู๎ถึงวิธีและขั้นตอนในการเพาะกล๎าผัก และการวางใน การฝึกปฏิบัติปลูกผักอินทรีย๑ โดยศูนย๑พัฒนา
โครงการหลวงเป็นผู๎สนับสนุนในการปฏิบัติในครั้งนี้
- ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให๎กับพํอพันธุ๑ไกํของสมาชิกกลุํมรํวมโครงการ
- เจ๎าหน๎าที่ได๎ลงพื้นที่พบปะพูดคุยตรวจเยี่ยมและให๎คาแนะนาสาหรับการดูแลแมํพันธุ๑หมูที่กาลังตั้งท๎อง และดูความ
คืบหน๎าของโครงการเพื่อนาไปตํอยอดตํอไป
ห๎วงระหวํางวันที่ 22 พฤศจิกายน 2564
- สรุปผลการดาเนินงานขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ๑ฯ งบประมาณปี 2564 ได๎ดาเนินโครงการทั้งหมด 13 โครงการ
บ๎านเมืองนะ และบ๎านอรุโณทัย (ตาบลเมืองนะ)

อยูํในขั้น ตอนที่ 8 ดาเนิ น งานตามแผนและติดตามประเมินผล เริ่มดาเนินการตามแผนพัฒ นาหมูํบ๎าน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อตํอยอดในพื้นที่ตํอไป

- 16 บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ โครงการแก๎ไขปัญหาเรํงดํวน (Quick Win 2)
- อยูํระหวํางเตรียมข๎อมูลเพื่อทาโครงการเสนอของงบประมาณ โครงการสร๎างโรงงานแปรรูปผลไม๎
- โครงการแขํงกีฬาฟุตซอลต๎านภัยยาเสพติดบ๎านเมืองนะ โครงการผํานการพิจารณากลั่นกรองแล๎ว แตํเนื่องจาก
สถานการณ๑ การแพรํ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา (COVID-19) จึง ต๎องเลื่ อนการดาเนินโครงการออกไปจนกวํ า
สถานการณ๑จะคลี่คลาย
- โครงการฝึกอบรมทบทวนหน๎าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมูํบ๎าน (ชรบ.) โครงการผํานการพิจารณากลั่นกรองแล๎ว
แตํเนื่องจากสถานการณ๑การแพรํ ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต๎องเลื่อนการดาเนินโครงการออกไป
จนกวําสถานการณ๑จะคลี่คลาย
การดาเนินงานของ Mr.AD 1,2,3
ห๎วงระหวํางวันที่ 24 ตุลาคม – 2 พฤศจิกายน 2564
- ติดตามการปลูกอาโวคาโด ของชาวบ๎านเมืองนะ
- จัดเตรียมสถานที่ฉีดวัคซีน
- ประสานงานเจ๎าของสถานที่ที่จะดาเนิน โครงการ Quick Win 2 หมูํบ๎านเมืองนะ
- ติดตามการปลูกอาโวคาโด ของชาวบ๎านเมืองนะ
- ประสานงานติดตามเรื่องแบบโครงสร๎าง โครงการ Quick win 2
- ติดตามความคืบหน๎าเรื่อง งบประมาน โครงการที่จะได๎รับการสนับสนุนจากสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
- สอบถามความคืบหน๎าของการ ขออนุญาตใช๎พื้นที่จากกรมป่าไม๎ในสํวนของโครง Quick win 2 ของบ๎านอรุโณทัย
ห๎วงระหวํางวันที่ 3 – 11 พฤศจิกายน 2564
- เตรียมประสานงานในการเตรียมการคืนข๎อมูลแผนที่ได๎ปฏิบัติมาในชํวง ปีงบประมาณ 2564
- ปรึกษาหารือกับ Mr.AD 2 ของบ๎านอรุโณทัย จัดทาข๎อมูลเพื่อเสนอให๎ทางอาเภอรับทราบ และรํวมกันเพื่อทาสไลด๑เสนอ
ในวันประชุม
- ประชุมคืนข๎อมูลในการทาตามแผนของโครงการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ๑ ให๎กับ Mr.AD 1 ได๎รับทราบ และติดตาม
เรื่องงบโครงการสนับสนุนจากสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
- ทบทวนกิจกรรมที่ได๎ทาตามแผนเพื่อสรุปสํงให๎กับ เจ๎าหน๎าที่ปิดทอง และปรึกษาหารือกับ Mr.AD 2 ของบ๎านอรุโณทัย
แล๎วจะรํวมกันเพื่อทาสไลด๑เสนอในวันประชุม
- ชํวยชาวบ๎านหาวิธีกาจัดซากฟางข๎าวโดยการแนะนาให๎เกษตรกรที่มีความต๎องการใช๎ฟางข๎าวไปทาประโยชน๑ ทั้งเพื่อเป็น
การลดการเผาลดการสร๎างมลภาวะโลกร๎อนได๎บางสํวน
ห๎วงระหวํางวันที่ 12 – 23 พฤศจิกายน 2564
- จัดทาแบบรวมรวมและได๎สรุปโครงการชุมชนตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน ปี 2564
- จัดทา PowerPoint สรุปกิจกกรมที่ผํานมาในปีงบประมาณ 2564 เพื่อเตรียมเสนอข๎อมูลระดับอาเภอลงตรวจพื้นที่
- ดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนฯของหมูํบ๎านอรุโณทัย จานวน 3 โครงการ ในปีงบประมาณ 2565
1. โครงการปรับพื้นผิวตลาดนัดชุมชนด๎วยพาราซอยด๑
2. โครงการขุดลอกและทารางระบายน้ารอบหนองน้า
3. โครงการปรับปรุงและขุดลอกบํอขยะของชุมชน
- ปรับแก๎ข๎อมูลใน Power Point สรุปภารกิจงานที่ผํานมาในปี 2564 เพื่อเตรียมการนาเสนอข๎อมูลระดับอาเภอ
- ศึกษาวิธีเสียบตํอยอดอาโวคาโด
- ประชุ มรํ ว มกับ คณะทางานระดับ อาเภอพิ จ ารณาข๎อ มูล ผลการตอบสนองโครงการขยายผลโครงการร๎อ ยใจ รั ก ษ๑
ตามแผนพัฒนาหมูํบ๎านปีงบประมาณ 2564 และเตรียมการทบทวน (เพิ่มเติม) งบประมาณ 2565
บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ โครงการแก๎ไขปัญหาเรํงดํวน (Quick Win 2)
- โครงการสร๎างศูนย๑เรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงบ๎านอรุโณทัยอยูํระหวํางการขออนุญาตใช๎พื้นที่และพิจารณาอนุมัติโครงการ
จากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน

- 17 - โครงการฝึ กอบรมทบทวนหน๎ าที่ ชุ ดรั กษาความปลอดภั ยหมูํ บ๎า น (ชรบ.) โครงการผํ า นการพิจ ารณากลั่ น กรองแล๎ ว
แตํเนื่องจากสถานการณ๑การแพรํระบาดของโรคโควิด 2019 จึงต๎องเลื่อนการดาเนินโครงการออกไปจนกวําสถานการณ๑
จะคลี่คลาย
การดาเนินงาน Mr.AD 1,2,3
ห๎วงระหวํางวันที่ 24 – 31 ตุลาคม 2564
- กิจกรรมการมีสํวนรํวมในชุมชน โดยเข๎าติดตามการลาดยางมะตอยถนน (ที่อยูํในแผนพัฒนาหมูํบ๎าน) ระยะ 1744.40 เมตร
- ขอรถกระเช๎าจากเทศบาลมาตัดต๎นไม๎และกิ่งไม๎ที่ยื่นไปนอกถนน ณ วัดอรุโณทัยและนา ชรบ. ไปทาความสะอาดผ๎าเต็นท๑
ให๎แกํวัด
- กิจกรรมการมีสํวนรํวมในชุมชน โดยรับลงทะเบียนประชาชนที่ไมํมีบัตรประจาตัวหรือเลข 13 หลัก ที่ประสงค๑จะฉีดวัคชีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จานวน 415 ราย
- กิจกรรมอานวยความสะดวกให๎ประชาชนที่ลงทะเบียนไปฉีดวัคชีนที่บ๎านหนองเขียว หมูํที่ 12 ต.เมืองนะ จานวน 790 ราย
ห๎วงระหวํางวันที่ 1 – 7 พฤศจิกายน 2564
- กิจกรรมการมีสํวนรํวมในชุมชน บาเพ็ญสาธารณประโยชน๑โดยนาทีมงาน ชรบ. ไปตัดหญ๎าที่สนาม ฟุตบอล ของหมูํบ๎าน
เนื่องจากหญ๎าขึ้นสูง
- กิจกรรมการมีสํวนรํวมในชุมชน บาเพ็ญสาธารณประโยชน๑โดยขอรถ JCB ของเทศบาลตาบลเมืองนะ มาเคลียร๑ขยะบนถนน
ให๎ลงไปในหลุม
- รํวมประชุมประจาเดือน รายงานเรื่องคําใช๎จํายศึกษาหารือเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่กาลังแพรํระบาด
อยูํในขณะนี้ และวางแนวทางการทางานรํวมกับ รพ. สต โดยมีมติจะยกเลิกศูนย๑กักตัว วันที่ 15 พฤศจิกายน
ห๎วงระหวํางวันที่ 8 - 18 พฤศจิกายน 2564
- กิจกรรมการมีสํวนรํวมในชุมชน บาเพ็ญสาธารณประโยชน๑โดยขอรถกระเช๎าเทศบาลมาตัดแตํงกิ่งไม๎รอบหนองน้า
- นารถแม็คโครไปปรับเกลี่ยขยะลงในบํอขยะเพื่อที่จะทาถนนเข๎าไปกลางบํอขยะ
- พาทีมงานไปตัดหญ๎าในพื้นที่ตลาดนัดชุมชนเป็นเวลา 3 วัน
- รับลงทะเบียนเยาวชนที่อยูํในนอกระบบชํวงอายุตั้งแตํ 12 - 18 ปี เพื่อที่จะได๎รับการฉีดวัคซีน ที่ รพ.สต. บ๎านอรุโณทัย
- ตรวจพื้นที่ ที่จะดาเนินโครงการตามแผนพัฒนาชุมชนฯ ของ บ.อรุโณทัยฯ จานวน 3 โครงการ ปีงบประมาณ 2565
- รํวมกับ อ.เชียงดาวและพ.อ.สุกิจ ภิญโญ หน.ฝกร.ศป.บส.ชน. และได๎เข๎าพบและประสานงานกับนายสมชาย แซํหวง
วุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดเชียงใหมํ เรื่อง การเปิดป้ายศูนย๑เรียนรู๎การพัฒนาเกษตรธรรมชาติฯ บ.อรุโณทัย
ห๎วงระหวํางวันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2564
- รํวมตรวจถนนโอเวอร๑เลย๑ตั้งแตํสนามเฮลิคอปเตอร๑เกําไปจนถึงตลาดนัดปรากฏวําไมํผํานให๎ผู๎รับเหมาดาเนินการแก๎ไขได๎
- ทาความสะอาดและตัดหญ๎าเตรียมคืนพื้นที่ให๎กับโรงเรียนจีน เนื่องจากใช๎เป็นที่กักกันตัวผู๎ที่กลับจากพื้นที่เสี่ยง
- อานวยความสะดวกแกํบุคลากรทางการแพทย๑และผู๎ที่มารับการฉีดวัคซีน ณ โรงเรียนบ๎านอรุโณทัย
- รํ ว มประชุ ม พิ จ ารณาข๎ อ มู ล ผลการตอบสนองโครงการการขยายผลโครงการร๎ อ ยใจรั ก ษ๑ ตามแผนพั ฒ นาหมูํ บ๎ า น
ปีงบประมาณ 2564 และเตรียมการทบทวน(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2565
- อบรมกองทุนแมํของแผํนดินและชุมชนเข๎มแข็งแก๎ไขปัญหายาเสพติด
4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ตาบลหนองบัว)
- การสารวจข๎อมูลด๎านเศรษฐกิจ สังคมของหมูํบ๎าน/ตาบล เพื่อเป็นตัวอยํางให๎หมูํบ๎าน ตาบลนารํอง 33 ตาบล
47 หมูํบ๎าน ตามแผนปฏิบัติการ ด๎านการแก๎ไขปัญหาด๎านยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
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แผนการสารวจข้อมูลด้า นเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้า นใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตาบลหนองบัว
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
ขั้นตอนที่ ๑ แตํงตั้งคณะทางานระดับอาเภอ/ตาบล วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
ขั้นตอนที่ ๒ ประชาคมแจ๎งเรื่องสารวจข๎อมูล วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ขั้นตอนที่ ๓ อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข๎อมูล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ขั้นตอนที่ ๔ ดาเนินการสารวจข๎อมูลทุกครัวเรือน วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ – ๒๐ ส.ค. ๖๓
ขั้นตอนที่ ๕ บันทึกข๎อมูลและวิเคราะห๑ ถึง มกราคม ๒๕๖๔
ขั้นตอนที่ ๖ คืนข๎อมูลให๎อาเภอ ๑๖ ก.พ. 64 คืนให๎ชุมชน 17 ก.พ. 64
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสูํการปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ๑ ๒๕๖4
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน มีนาคม ๒๕๖4 เป็นต๎นไป
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ อยู่ในขั้นตอนที่ ๘ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
- ดาเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล
- เริ่มดาเนินการตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อตํอยอดในพื้นที่ตํอไป
กิจกรรมการดาเนินงาน บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ตาบลหนองบัว
การขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ Quick Win๒
- วัน ที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. นายจิระชาติ ซื่ อตระกูล นายอ าเภอไชยปราการ เป็นประธาน
การประชุมพิจารณาข๎อมูลผลการตอบสนองโครงการตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน ปีงบประมาณ 2564 และเตรียมการทบทวน
(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับ
อาเภอและตาบล พ.ศ. 2562 (One plan) โดยมีผู๎แทนของสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนว Mr.AD 1 และ ผู๎ใหญํบ๎าน
นาเสนอข๎อมูลให๎ที่ประชุมทราบ ณ ห๎องประชุมที่วําการอาเภอไชยปราการ (ชั้น2)
- วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นายอาเภอไชยปราการ เป็นประธาน
เปิดกิจกรรมการประเมินผลงานรางวัล โรงเรียนพระราชทาน ของโรงเรียนบ๎านใหมํหนองบัว โดยมีนายกสมาคมวิชาชีพครู
อาเภอไชยปราการ ผอ.โรงเรียนบ๎านใหมํหนองบัว ผู๎แทนนายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว ผญบ. ผช.ผญบ. และคณะครู
โรงเรียนบ๎านใหมํหนองบัวเข๎ารํวมกิจกรรมฯ ณ ห๎องประชุมศิษย๑เกํารวมใจ โรงเรียนบ๎านใหมํหนองบัว
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วัน ที่ 15 พฤศจิก ายน 256๔ ประชุมพิจารณาข๎อมูลผลการตอบสนองโครงการตามแผนพัฒนาหมูํบ๎าน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และเตรียมความการทบทวน (เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับตาบลและอาเภอ พ.ศ. 2562 (one plan) รํวมกันติดตามผลการ
ตอบสนองโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไว๎ในเลํมแผนพัฒนาหมูํบ๎าน ชุมชนบ๎านหลักแตํง หมูํที่ 1 และชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ
หมูํที่ 5 ตาบลเปียงหลวง ปีงบประมาณ 2564
ผลการดาเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
5

ประชุมคณะทางาน 
อาเภอ เพื่อตรวจ 

รับรองผลการ
วิเคราะห๑ข๎อมูล
ซักซ๎อมเวทีคืนข๎อมูล

อบต.เปียงหลวง/ สํวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ดาเนินการเรียบร๎อยแล๎ว
ยังไมํได๎ดาเนินการ
อปท./ก านั น /ผู๎ ใ หญํ บ๎ า น
AD1 AD2
อยูํระหวํางการดาเนินการ คาดวําจะ
รํวมสนับสนุน
แล๎วเสร็จวันที่ .........

6

จัดเวทีประชาคมคืน 
ข๎อมูลระดมปัญหา 
ความต๎องการพร๎อม 
แนวทางการแก๎ไข

อบต.เปียงหลวง/ สํวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ดาเนินการเรียบร๎อยแล๎ว
ยังไมํได๎ดาเนินการ
อปท./ก านั น /ผู๎ ใ หญํ บ๎ า น
AD1 AD2
อยูํระหวํางการดาเนินการ คาดวําจะ
รํวมสนับสนุน
แล๎วเสร็จวันที่ .........

7

จัดทาแผนชุมชนสูํ
การปฏิบัติพัฒนา
อยํางยั่งยืน(พัฒนา
ครบทุกมิติ)





อบต.เปียงหลวง/ สํวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
ดาเนินการเรียบร๎อยแล๎ว
ยังไมํได๎ดาเนินการ
อปท./ก านั น /ผู๎ ใ หญํ บ๎ า น
AD1 AD2
อยูํระหวํางการดาเนินการ คาดวําจะ
รํวมสนับสนุน
แล๎วเสร็จวันที่ .........

8

นาแผนหมูํบ๎าน
ชุมชนสูํการปฏิบัติ

9

ติดตามผลการ
ดาเนินงาน

อบต.เปียงหลวง/ สํวนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/
 ดาเนินการเรียบร๎อยแล๎ว
 ยังไมํได๎ดาเนินการ
อปท./ก านั น /ผู๎ ใ หญํ บ๎ า น
AD1 AD2
 อยูํระหวํางการดาเนินการ คาดวําจะ
รํวมสนับสนุน
แล๎วเสร็จวันที่...............
 ดาเนินการเรียบร้อยแล้ว
 ยังไม่ได้ดาเนินการ
 อยู่ระหว่างการดาเนินการติดตามผล
การดาเนินงานของแต่ละแผนงาน

- 20 ผลการดาเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
การขยายผลโครงการร้อยใจรั กษ์ต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) (ศอ.ปส.จ.ชม.)
ตามที่จังหวัดเชียงใหมํรํวมกับสถาบันสํงเสริมและพัฒ นากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
ได๎นามาตรการการพัฒนาอยํางยั่งยืน ตามแผนปฏิบัติการด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
(พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) เข๎าไปดาเนินการในหมูํบ๎านเป้าหมาย (จานวน ๑๐ หมูํบ๎าน ๗ ตาบล) ตามแผนปฏิบัติการฯ ดังกลําว
ตั้งแตํปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จนถึงปัจจุบัน จนสิ้นสุดระยะเวลาของแผนปฏิบัติการฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น
ข้อเท็จจริง
๑. จังหวัดเชียงใหมํ และสถาบันสํงเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ พบวํา ยังมีอีกหลายหมูํบ๎าน
ที่นอกเหนือจากหมูํบ๎านเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการฯ มีศักยภาพและโอกาสในการพัฒนาหมูํบ๎านเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และแก๎ไขปัญหายาเสพติดในระยะยาว ดังนั้น จังหวัดเชียงใหมํจึงกาหนดหมูํบ๎านขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ๑ เพิ่มเติม
(จานวน ๒๓ หมูํบ๎าน ๑๙ ตาบล) ในพื้นที่อาเภอแมํอาย อาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว อาเภอไชยปราการ และอาเภอเวียงแหง
(เอกสารแนบท๎าย)
๒. ขอให๎อาเภอพื้นที่เป้าหมายเตรียมความพร๎อมในการสนับสนุนการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ๑ฯ
ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑ของโครงการดังกลําว ตํอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
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เรื่องเพื่อพิจารณา

ประธาน
การขับ เคลื่ อนขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ๑ ตามแผนปฏิบัติการด๎านการแก๎ไขปัญหา
ยาเสพติดภายใต๎แผนปฏิบัติการด๎านการแก๎ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565)
พื้นที่เป้าหมายจังหวัดเชียงใหมํให๎หนํวยงาน/สํวนราชการ และอาเภอพื้นที่เป้าหมายดาเนินการ ดังนี้
1. กากับ ดูแล และติดตามผลการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ๑ รวมทั้ง กระบวนการบริหารจัดการในทุก
ขั้นตอน
2. ให๎ ความส าคัญและสนับสนุนการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ๑ ให๎ถือวําเป็นนโยบายสาคัญในการ
ป้องกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดเชียงใหมํ
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.

ฐิติมา กันทะวิชัย
(นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)
เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.
ผู๎จดรายงานการประชุม

- ไม่มี -

สุเมธ ทนะขว๎าง
(นายสุเมธ ทนะขว๎าง)
เจ๎าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

