รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 7/๒๕63
วันจันทร์ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายรัฐพล นราดิศร
2. พ.ต.ท.เฉลิมพล แก้ววงศ์วัน
3. นางสาว พัชราภรณ์ สิทธิวงค์
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน
5. พ.ต.คงเดช เอี่ยมสอาด
6. นายมานิต โกเมศ
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
8. นางเพียงขวัญ สงวนศักดิ์
9. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
10. นางนงนุช กุมศัสตรา
11. นายไพศาล สุรธรรมวิทย์
12. นายศรชัย ชมถิ่น
13. นายถาวร จองส่างปัน
14. นายชัยรัตน์ วิเชียรสาร
15. นายพัฒน แสงลี
16. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์
17. นายธีรวัฒน์ ณ ลําพูน
18. นายจักรพันธุ์ ทองอ่ํา
19. นายศิวะ ธมิกานนท์
20. นายประทีป ดวงคํา
21. นายนคร กาวิชัย
22. นายวรศักดิ์ พานทอง
23. นายสิทธิพร จันทราช
24. นายวิสุทธิ์ จรบุรี
25. นายสมภพ หน่อแก้ว
26. นายสาธิต กุหลาบทอง
27. ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช
28. นายพงษ์ศักดิ์ เพชรคงแก้ว
29. นายณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ์
30. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
31. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
32. นายเอกชัย แสนใจ
33. นายอภินันท์ เลาหะกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่ริม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสันทราย
กรรมการ
นายอําเภอดอยสะเกดด (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสันกําแพง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่แตง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอพร้าว (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่อาย (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสันปุาตอง
กรรมการ
นายอําเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่แจ่ม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสะเมิง
กรรมการ
นายอําเภออมก๋อย
กรรมการ
นายอําเภอฮอด (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอดอยเต่า (แทน)
กรรมการ

-234. นายมนัส สุริยสิงห์
35. นายธนวิชญ์ ดิษสถาพร
36. นายนรบดี เรืองอนันต์
37. นายสิทธิพัฒ บุญทรง
38. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล
39. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
40. นายศิริพงษ์ นําภา
41. นายสิทธากร ศรียาบ
42. นายสุเมธ ทนะขว้าง

นายอําเภอแม่วาง
นายอําเภอไชยปราการ (แทน)
นายอําเภอเวียงแหง
นายอําเภอแม่ออน (แทน)
นายอําเภอดอยหล่อ
นายอําเภอกัลยาณิวัฒนา
ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
43. นางสาวศิริพร ใจสุข
44. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
45. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
46. นางวริญญา ธรรมปัญญา
47. นายพิรุณ ฟองมณี
48. นายกานต์ ไทยาภิรมย์
49. นางสาวภัครพี ดอนชัย

เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
เจ้าพนักงานสุขาภิบาลชํานาญงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ สํานักงาน ปปส.ภาค 5
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 7/๒๕63
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 (ลงเวดบไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ 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 กองกําลังผาเมือง ออกมาตรการด่วน 5 ข้อ เร่งปูองกันสกัดกั้นการลักลอบข้ามพรมแดน
ช่องทางธรรมชาติเข้าประเทศไทย ทางด้าน อ.แม่สาย
7 ก.ค.63 กกล.ผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เพิ่มมาตรการเข้มข้นเตดมที่ ในการ
สกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดย
1. ติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ จํานวน 17 จุด
2.ทําเครื่องกีดขวาง และปรับปรุงลวดหนาม บริเวณช่องทาง และท่าข้ามน้ํา ตามธรรมชาติ
3.เพิ่มกําลังเจ้าหน้าที่ทหาร จํานวน 22 ชุด เพื่อเพิ่มความถี่ในการ ลาดตระเวน เฝูาตรวจ
4.การประชาสัมพันธ์กับผู้นําชุมชนตามแนวชายแดน ในการให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่
5.ประสานไปยั ง ประเทศเมีย นมา ผ่ านคณะกรรมชายแดนส่ ว นท้ องถิ่น หรื อ TBC ในการให้ ค วามร่ ว มมื อ
ในการสกัดกั้นแรงงาน

-3ป.ป.ส. เผยยุทธศาสตร์การป้องกันยาเสพติดที่มีเป้าหมายเด็กและเยาวชน 8.7 ล้านคน
เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวว่า ยุทธศาสตร์การดําเนินงานในปี 63 ให้ความสําคัญในการปูอ งกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในเดดกและเยาวชน โดยใช้แนวทางที่หลากหลาย เช่น สร้างการรับรู้ การรณรงค์และประชาสัมพันธ์ ในการปูองกัน
และเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในช่องทางต่างๆ การพัฒนาการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย การยกระดับ
ระบบดูแลช่วยเหลือและให้คําปรึกษาเดดกและเยาวชนทั้งในและนอกระบบการศึกษา ที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การให้มี
บุคลากรที่มีความรู้เชิงจิตวิทยาเป็นผู้ให้คําปรึกษา และการสร้างพื้นที่ปลอดภัย ด้วยการสํารวจ ค้นหา และคัดกรองผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติดที่เป็นเดดกและเยาวชน
จํานวนเดดกและเยาวชน ที่มีอายุอยู่ในช่วง 15-24 ปี ที่เข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติดในแต่ละปีงบประมาณ
มีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งปี 63 ได้มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเดดกและเยาวชนทุกช่วงวัยทั่วประเทศแล้วกว่า
7.3 ล้านคน

-4สถานการณ์การแพร่ระบาดเฮโรอีน ปีงบประมาณ 2563 (เดือนตุลาคม 2562 – มิถุนายน 2563)

-5-

-6สถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติดจากข้อมูลระบบบ่งชี้สถานการณ์แพร่ระบาดยาเสพติด (315) ไตรมาสที่ 3 ปีงบฯ 2563
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ข้อพิจารณา
1. ยาบ้ายังคงเป็นยาเสพติดหลักที่มีการใช้มากที่สุด แต่พบว่าผู้เสพมีพฤติกรรมเปลี่ยนตัวยา มาใช้ไอซ์เพิ่มขึ้น
ประกอบกับราคาไอซ์ที่ลดต่ําลง ส่งผลให้ผู้เสพไอซ์มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเหดนได้จากกลุ่มผู้ที่ใช้ยาบ้าและไอซ์ ส่วนใหญ่
จะไม่เปลี่ยนไปใช้ยาเสพติดชนิดอื่นมากนัก แต่สําหรับกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดชนิดอื่น ๆ จะเปลี่ยนไปใช้ยาบ้าและไอซ์เพิ่มขึ้น
2. ราคายาเสพติดในระดับ กลุ่ มผู้ เสพมีแนวโน้มลดลง และพบรูปแบบการจําหน่ายในลักษณะที่หลากหลาย
การซื้อในปริมาณที่มากเพื่อให้ได้ราคาที่ถูกลง และยังสามารถซื้อหาได้ในหมู่บ้าน/ชุมชน
3. ผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 20 - 39 ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้มีงานทําแต่พบว่าเป็นผู้มีรายได้น้อย
โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง (รับจ้างชั่วคราว รับจ้างเกษตร และรับจ้างอื่น ๆ) และอาชีพเกษตรกร
4. ผู้เสพยาเสพติดครั้งแรกส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 15 - 19 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มเยาวชน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
สถานที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีเกษตรหลวง 39 แห่ง

-8-

-9-

มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทน สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกรกฎาคม 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

- 10 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

5. กําแพงเพชร

1.51

0

6. น่าน

0

5.14

7. พะเยา

0

0.47

231.40

143.85

รวม

พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกเฮมพ์ ปี 2563 พื้นที่ยื่นขออนุญาตปลูกเฮมพ์ ทั้งหมด: 592 ไร่
จังหวัดเชียงใหม่
(วิจัย/ใช้สอยในครัวเรือน/ผลิตเมลดดพันธุ์)
พื้นที่ขออนุญาต: 8 อําเภอ 131 ไร่
- อ.จอมทอง สวพส. ขอเพื่อวิจัย 1 ไร่
- อ.เชียงดาว สวพส. ขอเพื่อวิจัย 1 ไร่
- อ.ฝาง สวพส. ขอเพื่อวิจัยและผลิตเมลดดพันธุ์ 18 ไร่
- อ.สะเมิง สวพส. ขอเพื่อวิจัยและผลิตเมลดดพันธุ์ 10 ไร่
- อ.หางดง สวพส. ขอเพื่อใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมในเชิงพานิชย์ 44 ไร่ เพื่อวิจัย 2 ไร่
- อ.แม่ริม สวพส. ขอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน 2 ไร่ และผลิตเมลดดพันธุ์ 3 ไร่
- อ.แม่วาง สวพส. ขอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน 2 ไร่ และผลิตเมลดดพันธุ์ 45 ไร่
- อ.แม่แจ่ม สวพส. ขอเพื่อผลิตเมลดดพันธุ์ 3 ไร่

- 11 จังหวัดเชียงราย (ผลิตเมลดดพันธุ์)
พื้นที่ขออนุญาต: 92 ไร่
อ.เวียงปุาเปูา สวพส. ขอเพื่อผลิตเมลดดพันธุ์ 92 ไร่
จังหวัดตาก (วิจัย/ใช้สอยในครัวเรือน)
พื้นที่ขออนุญาตไว้: อ.พบพระ 369 ไร่ 2 งาน
สวพส. ขอเพื่อวิจัย 1 ไร่
อบต. คีรีราษฎร์ ขอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน 255 ไร่ 2 งาน
อบต. รวมไทยพัฒนา ขอเพื่อใช้สอยในครัวเรือน 113 ไร่
จังหวัดปทุมธานี (ศึกษาวิจัย)
พื้นที่ขออนุญาต: 153.6 ตร.ม.
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

- 12 -

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 13 ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกรกฎาคม 2563
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย์พัฒนาเดดกเลดก (แห่ง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

624

-

624

100

652
76

284
9

574
76

88.04
100

743

126

594

79.95

- การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนที่สอน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
6,504 คน
+ ครูตํารวจ (คน)

208
304
137

-

28
304
137

100
100
100

(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาส
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

264
38
18
12

55
1
-

210
5
4
1

79.55
13.16
22.22
8.33

- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1

-

1

100

- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)

38

อยู่
ระหว่าง
การคัด
กรอง

ผลภาค
เรียนที่
1/2563

180

-

180

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

100

หมายเหตุ

ผลภาคเรียน
ที่1/2563

- 14 แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (อ.ละ 5 แห่ง ๆ ละ
3 คน รวม 375 คน)
- แรงงานนอกระบบ (คน)
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
1.4 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแขดงเอาชนะยาเสพติด
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแขดงหมู่บ้านกองทุน
(3) การดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
(9 ขั้นตอน) จํานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

200 แห่ง
1,000 คน

29
152

221
1,002

100
100

1,020

-

1,168

100

350

35

280

80

40
20

1
20

36
20

90
100

2,197
1,873
244
31
49

69
-

2,197
1,873
244
31
49

100
100
100
100
100

27
560

27
11

27
560

100
100

หมายเหตุ

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 2,123 ม./ช. คิดเป็น 96.63%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 1,966 ม./ช. คิดเป็น 89.48%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 1,930 ม./ช. คิดเป็น 87.85%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 946 ม./ช. คิดเป็น 43.06%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 492 ม./ช. คิดเป็น 22.39%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 146 ม./ช. คิดเป็น 6.65%

- 15 แผนงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ปี 2563

1. ด้านการป้องกัน
(4) โครงการ To be number one (แห่ง)
- สถานประกอบการ
+ รณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งสถานประกอบการ
เป็นสมาชิกชมรมฯ
- สถานศึกษา
- หมู่บ้าน/ชุมชน
- ยุติธรรม
(5) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(5.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
(5.2) คําสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

25

20

45

100

307
163
8

-

307
319
8

100
100
100

600
-

123
-

1,453
2 แห่ง

100
-

หมายเหตุ

1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ํากว่า
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่ผู้มีอายุต่ํากว่า 20 ปี จํานวน 1 แห่ง
2. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ํากว่า
20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
แก่ผู้มีอายุต่ํากว่า 20 ปี และข้อ 4(4) จําหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
นอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายกําหนด จํานวน 1 แห่ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 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. 819 843 744 736 -75 -107 -9.16 160 189 191 185 31 -4 19.38
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 26 กรกฎาคม 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ้า
เม็ด
228,050

เฮโรอีน
กรัม
6,253

ฝิ่นดิบ
กรัม
253.31

ของกลาง
มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง เคตามีน สารระเหย
ไอซ์
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
2,230.67
559,677 1,023.62
-

- 16 ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 26 กรกฎาคม 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
หน่วยงาน

จับกุมทุกข้อหา
ปี 2563
ผลต่าง
คดี
คน คดี คน

ปี 2562
คดี
คน

ผลการจับกุม
8,790 8,974 8,872 8,917 82
รวมทุก สภ.

ร้อยละ
คดี

ปี 2562
คดี
คน

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

-57 0.933 1,949 2,110 2,089 2,169 140 59

7.18

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 26 กรกฎาคม 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
ของกลาง
ยาบ้า

เฮโรอีน

ฝิ่นดิบ

มูลฝิ่น

กัญชาสด

กัญชาแห้ง

เคตามีน

เม็ด
33,458,696

กรัม
20,273.97

กรัม
210,349

กรัม
249.5

กรัม
584,449.7

กรัม
10,613.29

กรัม
66.48

ใบ
กระท่อม
กรัม
-

ไอซ์
กรัม
716,754.83

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

เปูาหมาย
ปีงบ 2563

ผลการดําเนินงาน
ก.ค. 63
ผลสะสม

หมายเหตุ
ร้อยละ

1. การจับกุมผู้กระทําความผิดคดี
ยาเสพติดรายสําคัญ (คดี)

2,508

191

2089

83.29

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

275

21

218

79.27

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

26

265

301.14

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

176

25

239

135.8

5948340

55701156

40.05

-

11

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

6.การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ราย)

ทุกราย

- 17 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนกรกฎาคม 2563
1.วันที่ 1 ก.ค. 63 เวลาประมาณ 12.30 น. บริเวณร้านมาฮิมเล บ้านแม่ใจใต้ หมู่ 7 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
ต่อเนื่องสวนส้มไม่มีเลขที่ บ้านต้น ผึ้งใต้ หมู่ 7 ต.โปุงน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ จับกุม นายอัศวิน อินทราช อายุ 35 ปี
บ้านเลขที่ 88 หมู่ 7 ต.โปุงน้ําร้อน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ข้อหา “ผลิตยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (ต้นกัญชา) โดยไม่ได้รับ
อนุญาต, ครอบครองยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชาแห้ง) โดยไม่ได้รับอนุญาต” ของกลาง กัญชาสด (ต้นกัญชา) น้ําหนัก
รวม 515 กิโลกรัม และกัญชาแห้ง 1 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
2.วันที่ 7 ก.ค. 63 เวลาประมาณ 19.30 น. บริเวณทางเดินเลี ยงลําน้ําหมากลาง บ้านปุากุ๋ย ม.3 ต.ท่าตอน
อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุม นายจะสอ จะโบ อายุ 25 ปี อยู่ที่บ้านเลขที่ 153/1 หมู่ที่ 3 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ข้ อ หา “ร่ ว มกั น กั บ พวกที่ ห ลบหนี มี ย าเสพติ ด ให้ โ ทษประเภท 1 (ไอซ์ ห รื อ เมทแอมเฟตามี น ) ไว้ ใ นความครอบครอง
เพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย” ของกลาง ไอช์ 2 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
3. วันที่ 13 ก.ค. 63 เวลาประมาณ 22.00 น. โรงแรมถุงเงิน เลขที่ 142 ม.6 ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ไม่ พ บตั ว ผู้ ก ระทํ า ความผิ ด ข้ อ หา “มีย าเสพติ ด ให้ โ ทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามี น หรื อ ยาบ้า ,เฮโรอี น ) ไว้ ใ นความ
ครอบครองเพื่อจําหน่าย” ของกลาง ยาบ้า 1 แสนเมดด เฮโรอีน 6.2 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
จํานวนผู้เข้ารับการบําบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 26 กรกฎาคม 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 ก.ค.
280
280
0
271
240
31
20
14
6
571

ผลงานสะสม
3,569
3,388
181
3,107
2,668
439
804
919
85
7,480

ร้อยละ
65.05
67.94
36.20
175.54
238.21
67.54
103.08
110.62
65.38
93.07

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) (1 ต.ค. 2562 – 26 กรกฎาคม 2563)
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

เป้าหมาย ทั้งปี
9,485

เดือน ก.ค.
820

ผลงานสะสม
8,613

ร้อยละ
90.81

- 18 ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา 1 ต.ค. 2562 – 26 ก.ค. 2563
ดัชนีความสําเรดจการบําบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบําบัด
- ระบบต้องโทษ
รวม 3 ระบบ

ร้อยละ
90.61
99.60
100
96.71

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

จํานวนผู้ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟู
643
181
1,066
491
2,381

แผนงานตามยุทธศาสตร์
การส่งต่อเพื่อรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
- ส่ง รพ.สต.
- ส่ง รพช.
- ชุมชนดูแลช่วยเหลือ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
-

จํานวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม
569
165
559
339
1,632

ร้อยละ
88.49
91.16
52.44
69.04
68.54

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ
๔
๒

๔
๓๖
๓๗

-

หมายเหตุ
เป็นข้อมูล
ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน
๒๕๖๓
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-

มติที่ประชุม

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4.4
ฝ่ายเลขาฯ

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

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

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

ร้อยละ

12

1

10

83.33

17,253,840
8,271,000
3,089,740
195,700
5,697,400

2,362,239
1,730,330
412,120
599
219,190

7,915,534.14
4,654,835
2,303,510
195,699.14
761,490

45.88
56.28
74.55
99.99
13.37

หมาย
เหตุ

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
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
แผนการสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตําบลท่าตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบดดเสรดจ (พ.ศ.2562 – 2565)
- ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทํางานระดับอําเภอ/ตําบล (30 ก.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)
- ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ส.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.ย. 63)
- ขัน้ ตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ต.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (พ.ย. 63 )
ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน
- สํารวจพื้นที่ทํากินของชาวบ้านและเกดบข้อมูลจริงพร้อมกับการขี้แจ้งเกี่ยวกับการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
และสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ในการเดินสํารวจเกดบข้อมูลทางกายภาพในพื้นที่ทํากิน
- ปัจจุบันได้ดําเนินการสํารวจไปแล้ว 692 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
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ขั้นตอนต่อไป ข้อมูลหมู่บ้านครัวเรือนที่จัดเกดบเสรดจแล้ว ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
แผนการสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็ นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตําบลนําร่อง 33 ตําบล
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบดดเสรดจ (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 (ส.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.ย. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน ( ต.ค. 63 )
- บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์
ปัจจุบัน สถาบันฯปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเสรดจเรียบร้อยแล้ว
- ประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนขับเคลื่อนการดําเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อําเภอแม่อาย
เมื่ อ วั น ที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการฯ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ ผู้ นํ า หมู่ บ้ า น
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดําเนินงานฯ ในพื้นที่ รวมทั้งนําข้อมูลเศรษฐกิจ
และสังคม บ้านจะนะ (นามะอื้น) ม.12 ต.แม่อาย เสนอที่ประชุมเพื่อตรวจสอบข้อมูลร่วมกัน ก่อนการจัดเวทีคืนข้อมูล
ให้ชุมชน
- ดําเนินการสํารวจข้อมูลทางกายภาพ
เมื่อวัน ที่ วัน ที่ ๔ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ลงพื้นที่ร่ว มกับผู้ ใหญ่บ้าน ประกาศให้ เกษตรกรบ้านจะนะที่มีนาอยู่
บ้านดอยแก้ว หมู่ที่ 1 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย มาลงทะเบียนผู้ปลูกข้าวนาปี และสํารวจข้อมูลพิกัดที่อยู่ของชาวบ้าน
จะนะ เพื่อนํามาพัฒนารูปแบบแผนที่ข้อมูลทางกายภาพ ต่อไป
ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)
ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนําร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้ อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา
จึงได้เพิ่มเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ ซึ่งหมู่บ้านนี้กําลังอยู่ระหว่างการดําเนิ นการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบดดเสรดจ (พ.ศ. 2562 - 2565)
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)

- 22 ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
เมื่ อ วั น ที่ 23 กรกฎ าคม 2563 พื้ น ที่ บ้ า นปุ า เหี ย ก ม. 9 ต. สั น ต้ น หมื้ อ อ.แม่ อ าย จ.เชี ย งใหม่
ลงพื้นที่ในหมู่บ้านร่วมกับ นายก อบต.สันต้นหมื้อ หน.ส่วนโยธา ผู้ใหญ่บ้านบ้านปุาเหียก สํารวจการวางแนวท่อประปา
ในหมู่บ้ านซึ่งได้สํ ารวจโดยทางช่างทําการบั น ทึกรายละเอียด เพื่อที่จะรองรับการสนับสนุนแทงค์ส่ งน้ําและท่อประปา
จากสถาบันปิดทองฯ ในระยะต่อไป
4.5.2. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
1. ลงพื้นที่พบปะกลุ่มเยาวชนและทาโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชน
- ประชุมประชาคมกลุ่มเดดกและเยาวชนบ้านขอบด้ง-นอแล หมู่ที่ 14 ได้รู้ถึงจุดแขดง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรคปัญหา
ของหมู่บ้าน และจัดตั้งคณะกรรมการเดดกและเยาวชน พร้อมเสนอโครงการพัฒนาศักยภาพเดดกและเยาวชนด้านกีฬา
- จัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพเดดกและเยาวชนด้านกีฬา เสนอ ปปส. และประสานกลุ่มเดดกและเยาวชนเปิดบัญชี
- จัดอบรมราษฎรอาสาปูองกันภัยยาเสพติดประจําหมู่บ้าน
- ประชาชนมีความเข้าใจและเชื่อมั่นในกระบวนการขยายผลร้อยใจรักษ์เพิ่มมากขึ้น ได้รับรู้เรื่องปัญหายาเสพติด
และมีแกนนําอาสาต้านยาเสพติดประจําหมู่บ้าน
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน
- จัดตั้งอาสาปูองกันภัยยาเสพติด
2. ลงพื้นที่พบปะประชาวบ้านและจัดอบรมการสร้างสัมมาชีพชุมชน กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
- ประชาชนมีความเข้าใจและเชื้อมั่นในกระบวนการขยายผลร้อยใจรักษ์เพิ่มมากขึ้น และครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ
จะได้รับไก่พันธุ์ไข่ ครัวเรือนละ 5 ตัว เพื่อสร้างรายให้ครัวเรือนและลดรายจ่ายภายในครอบครัว
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน
- เกดบข้อมูลและติดตามครัวเรือนที่ได้รับพันธุ์ไก่ไข่
3. ลงพื้นที่พบปะประชาวบ้านและช่วยชาวบ้านซ่อมแซมท่อน้าประปาภูเขาที่ถูกน้าป่าพัดพังเสียหาย
- วางแนวท่อใหม่ระยะทาง 100 เมตร จนสามารถมีน้ําใช้เพื่ออุปโภคบริโภคภายในหมู่บ้านได้
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน
- แจ้งคณะกรรมการบริหารจัดการน้ําในหมู่บ้าน ตรวจสอบท่อน้ําอย่างต่อเนื่อง

กิจกรรม
กรอกข้อมูล วิเคราะห์
ประมวลผลข้อมูล
(ร่วมมือ กับ
สถาบันการศึกษา โดย
ประสานกับเจ้าหน้าที่
สถาบันปิดทองหลังพระ
นายสิทธิชัย โทร 095
629 4147

ผลงาน

หน่วยดาเนินการ
หลัก

เจ้าหน้าที่
 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
สถาบันการ
ศึกษา
ยังไม่ได้ดําเนินการ
 อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่า ม.พะเยา
วิทยาเขต
จะแล้วเสรดจ ......ประมาณช่วง
เชียงราย
เดือน สิงหาคม 2563.......

สนับสนุน

พัฒนาชุมชน
อ.ฝาง,
อาสาสมัคร
จัดเกดบข้อมูล

ปัญหาอุปสรรค/
การแก้ไข

ข้อเสนอแนะ/
หมายเหตุ
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ผลงาน

หน่วยดาเนินการ
หลัก

สนับสนุน

ปัญหาอุปสรรค/
การแก้ไข

ข้อเสนอแนะ/
หมายเหตุ

 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
 ยังไม่ได้ดําเนินการ
ประชุมคณะทํางานอําเภอ
เพื่อตรวจรับรองผลการ  อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่า
วิเคราะห์ข้อมูล ซักซ้อม จะแล้วเสรดจ
วันที่
เวทีคือข้อมูล
.......................................................
..
 ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูล
ระดมปัญหาความต้องการ  ยังไม่ได้ดําเนินการ
พร้อมแนวทางการแก้ไข  อยู่ระหว่างดําเนินการ คาดว่า
จะแล้วเสรดจวันที่
.................................................

เตรียมประชาคมคืนข้อมูลให้กับหมู่บ้านเปูา หมาย และจัดทําแผนพัฒนาซึ่งอยู่ในระหว่างรอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ทางเศรษฐกิจ สังคม จากมหาวิทยาลัยพะเยา
แผนการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการดําเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบดดเสรดจ ประจําเดือนกรกฎาคม ระหว่ างวันที่ 24 ก.ค. - 23 ส.ค.2563 พื้นที่
บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 และบ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14 ตําบลม่อนปิ่น อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ลาดับ กิจกรรม
1.

2.

วัตถุประสงค์

วันที่
สถานที่ดาเนินการ
ดาเนินการ
ลงพื้นที่ 1. เพื่อวิเคราะห์ จุด 24-31 หมู่บ้านขอบด้ง-นอแล
พบปะ แขดง จุดอ่อน โอกาส
ก.ค. และหนองไผ่
ชาวบ้าน อุปสรรค ของหมู่บ้าน 2563 อําเภอฝาง จังหวัด
2. เพื่อสร้างความ
เชียงใหม่
เชื่อมั่นและศรัทธา
ให้กับชาวบ้าน

หน่วยงานที่
หมายเหตุ
รับผิดชอบ
- กลุ่มเดดกและเยาวชนบ้าน
-AD1 2 3 * แผนการ
ขอบด้ง-นอแล หมู่ที่ 14 ได้รู้ -ผู้นําหมู่บ้าน ปฏิบัติงานอาจมี
ถึงจุดแขดง จุดอ่อน โอกาส
การเปลีย่ นแปลง
อุปสรรคปัญหาของหมู่บ้าน
ตาม
-ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นใน
สถานการณ์*
โครงการขยายผลมากขึ้น

จัดประชุม
ประชาคม
ปรองดอง
สมานฉัน

- ราษฎรในหมู่บ้านรับรู้พิษภัย
ยาเสพติดและมีแกนนําช่วย
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน
-รับทราบปัญหาอุปสรรค การ
ดําเนินงานของหมู่บ้าน โดย
ผ่านคณะกรรมการหมู่บ้าน

1. เพื่อวิเคราะห์
สถานการณ์ของ
หมู่บ้าน
2. เพื่อให้ราษฎรใน
หมู่บ้านได้มีความรู้
เรื่องปัญหายาเสพติด
3. ติดตามผลการ
ดําเนินงานในหมู่บ้าน
ของคณะกรรม
หมู่บ้าน

1 - 7 ณ อาคาร
ส.ค. เอนกประสงค์บ้าน
2563 หนองไผ่และขอบด้ง
ต.ม่อนปิ่น
อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

-ผู้นําชุมชน
- กม.หมู่บ้าน
-คณะกรรมการ
ปรองดองระดับ
อําเภอ

- 24 ลาดับ

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

วันที่
ดาเนินกา
ร
3. ล ง พื้ น ที่ พ บ ป ะ 1 . เ พื่ อ วิ เ ค ร า ะ ห์ จุ ด แ ขด ง 8-14
ชาวบ้าน
จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ของ ส.ค.
หมู่บ้าน
2563
2. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ
ศรัทธาให้กับชาวบ้าน

สถานที่
ดาเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

หน่วยงานที่ หมายเหตุ
รับผิดชอบ

หมู่บ้านขอบ - กลุ่มเดดกและเยาวชนบ้าน -AD1 2 3
ด้ง-นอแล ขอบด้ ง -นอแล หมู่ ที่ 14 -ผู้นําหมู่บ้าน
และหนองไผ่ ได้ รู้ ถึ ง จุ ด แขด ง จุ ด อ่ อ น
อําเภอฝาง โอกาส อุปสรรคปัญหาของ
จังหวัด หมู่บ้าน
เชียงใหม่ -ชาวบ้านมีความเชื่อมั่นใน
โครงการขยายผลมากขึ้น

4. จั ด ทํ า โ ค ร ง ก า ร 1.เพื่อ สร้า งความเชื่ อมั่น และ 15-23 หมู่บ้าน
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ศ รั ท ธ า ใ ห้ กั บ ช า ว บ้ า น ว่ า ส.ค.
หน่องไผ่
ต่ า งๆ ในหมู่ บ้ า น โครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ 2563 หมู่ที่ 15
หน่ อ งไผ่ ห มู่ ที่ 15 2.เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ค รั ว เรื อ น
อําเภอฝาง
และบ้านขอบด้ง สั ม ม า ชี พ มี ก า ร ร ว ม ก ลุ่ ม
จังหวัด
หมู่ที่ 14
ประกอบอาชีพ
เชียงใหม่
5. ติ ด ต า ม ค ว า ม เ พื่ อ เ ร่ ง ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร 1-23
คื บ หน้ า ประมาณ ก่ อ ส ร้ า ง ฝ า ย ช ะ ล อ น้ํ า ก.ค.
ก า ร โ ค ร ง ก า ร (โครงการ Quick Win)
2563
Quick Win

- ประชาชนมีความเชื่อมั่น -หมู่บ้าน
ในโครงการขยายผลมาก -สํ า นั ก งา น
ขึ้น
พัฒนาชุมชน
- ประชาชนมี อ าชี พ เสริ ม อําเภอฝาง
สร้างรายให้ครัวเรือนและ -อบต.ม่ อ น
ล ด ร า ย จ่ า ย ภ า ย ใ น ปิน่
ครอบครัว
หมู่บ้าน - ประชาชนมีความเชื่อมั่น AD1 2 3
หน่องไผ่ ในโครงการขยายผลมาก
หมู่ที่ 15 ขึ้น
และบ้าน
ขอบด้ง
หมู่ที่ 14

4.5.3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบดดเสรดจ (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
ดําเนิ นการประชาคมคืนข้อมูลและจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง
รวบรวมโครงการจากส่วนราชการ เพื่อนําโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพ
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ตาบลเมืองนะ
บ้านเมืองนะหมู่ที่ 1
สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 604 ครัวเรือน
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10
สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 1,908 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลแบบสํารวจข้อมูล
เศรษฐกิจ – สังคม โดย มหาวิทยาลัยพะเยา

- 26 4.5.4. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
ไชยปราการเพื่ อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ า นการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ของพื้ น ที่ อํ า เภอไชยปราการ
และรายงานผลความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯของหมู่บ้านเปูาหมาย ทั้งนี้ นายอําเภอไชยปราการ ประธาน
การประชุม ได้เน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ให้แล้วเสรดจภายในกําหนดเวลา
ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบดดเสรดจ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) “พื้นที่เปูาหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่”
- ผู้จัดการแผนปฏิบัติการฯ (AD1) รายงานผลการดําเนินโครงการร้อยใจรักษ์ฯ อยู่ในขั้นตอนตรวจสอบเพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณของสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
- แบบสํารวจข้อมูลฯ เตรียมจัดส่งไปยังสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
รวมทั้งสิ้น 833 เล่ม พร้อมกับสํารวจครัวเรือนที่ไม่มีคนอยู่อาศัย จํานวน 220 หลัง ลงในแบบสํารวจโดยให้ระบุ ชื่อเจ้าของ/
ผู้เช่า พร้อมทัง้ หมายเหตุว่าไม่มีผู้อยู่อาศัยหรือผู้เช่าจริง
การสํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อาสาสมัครจัดเกดบข้อมูล บ้านใหม่หนองบัว
หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้ดําเนินการจัดเกดบข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม โดยสรุปการจัดเกดบข้อมูลได้ดังนี้
ครัวเรือนเป้าหมาย
สํารวจแล้วเสรดจ
ข้อมูลไม่ครบถ้วนกลับแก้ไข
ครัวเรือนไม่มีคนอยู่ ติดต่อไม่ได้

๑,๐๕4

ครัวเรือน

834

ครัวเรือน

0

ครัวเรือน

220

ครัวเรือน

รวมสํารวจแล้วเสรดจ

1,054

คิดเป็นร้อยละ

๗9.๒2

ครัวเรือน

ขั้นตอนต่อไป ทีมขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์จะเกดบข้อมูลส่วนที่เหลือให้เสรดจสิ้น หลังเกดบเสรดจแล้ว จะทําการ
ตรวจสอบข้อมูล ก่อนนําส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
4.5.5. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
1. วันที่ ๒๘ มิถุนายน 2563 ณ บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม
การคื น ข้อมู ล และประชุ มจั ดทํ าแผนพัฒ นาหมู่บ้ านชุม ชนบ้า นห้ ว ยลึ ก ตําบลปิงโค้ ง อํา เภอเชียงดาว จังหวั ดเชีย งใหม่
โดยผู้แทนจากชุมชนหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และ ผู้แทนจากชุมชนห้วยไคร้ใหม่ หมูที่ ๕ เข้าร่วมการประชุมประชาคมคืนข้อมูลของ
ชุมชนบ้านห้วยลึก ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเข้าร่วมเรียนรู้วิธีการ แนวทางปฏิบัติ ในการประชาคม
คืนข้อมูลให้กับชุมชนเมื่อได้รับข้อมูลที่ทําการวิเคราะห์แล้วจากมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประมวลผลข้อมูลให้ชุมชนได้รับ
ทราบ และนําเสนอกิจกรรม/แผนงานให้ชุมชนรับทราบและร่วมเสนอความคิดเหดน เพื่อนําไปเป็นข้อมูลในการจัดแผนพัฒนา
ชุมชนต่อไป
2. วันที่ ๒๙ มิถุนายน 2563 ณ ริมดอยรีสอร์ท ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เข้าการร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านชุมชนบ้านห้วยลึก ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่ โดยผู้แทนจากชุมชนห้วยไคร้ใหม่ ,ผู้แทนจากชุมชนหลักแต่ง เข้าร่วมเรียนรู้การจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนบ้าน
ห้วยลึก โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาติ ณ เชียงใหม่ เป็นวิทยากรหลักในการทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน ได้ร่วมวิเคราะห์
สถานการณ์ของหมู่บ้านห้ วยลึก (จุดแขดง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค) การประเมินระดับการพัฒนาของหมู่บ้านและระบุ
กลุ่มเปูาหมายการพัฒนาของหมู่บ้าน กําหนดกิจกรรมการพัฒนา กําหนดตัวชี้วัดความสําเรดจของผลการพัฒนา และการ
เตรียมความพร้อม ในการทํากิจกรรม เพื่อนําไปปรับใช้กับพื้นที่ตําบลเปียงหลวงต่อไป

- 27 3. วันที่ ๓ – ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ลงพื้นที่สํารวจรายชื่อ
ผู้ใช้น้ํา ของชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อจัดทําข้อมูลทะเบียน
ผู้ใช้น้ําได้ทําการสํ ารวจจํานวนผู้ใช้น้ํ าในชุมชน ทําการบันทึกค่าพิกัด จํานวนสมาชิกผู้ ใช้น้ําภายในครัวเรือน หมายเลข
โทรศัพท์ ข้อมูลเบื้องต้น และทําการตรวจสอบข้อมูลของเจ้าบ้านว่ามีความถูกต้องตรงกับปัจจุบันหรือไม่ เพื่อเป็นข้อมูล
สําหรับการเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาระบบน้ําประปาในชุมชน
4. วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 เข้าร่วม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เพื่อความมั่นคงชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการฯ กองกําลังผาเมือง ได้บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับการตั้งจุดตรวจ และการขอค้นรถเพื่อให้ชาวบ้านมีความเข้าใจในหลักการทํางานของเจ้าหน้าที่ ในวันนี้เดียวกันนี้ได้
เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมราษฎรอาสาปูองกันภัยยาเสพติด โดย ร.ต.กฤษดา วงษ์วัฒน์ Mr.AD๓ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ชุด
พัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ ๓๒๐๑ ให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อสร้างความตระหนัก สร้างการรับรู้ให้
ชาวบ้านเป็นคนดีของสังคม และยังส่งเสริมการทําน้ํายาล้างจานเพื่อลดรายจ่ายให้กับชาวบ้านในชุมชนเพื่อให้สามารถนํา
กลับไปใช้ในครัวเรือนและเป็นความรู้สําหรับประกอบอาชีพเสริม
5. วันที่ ๘ กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านหลั กแต่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 เข้าร่วม โครงการพัฒนาหมู่บ้าน
เพื่อความมั่น คงชายแดนอัน เนื่ องมาจากพระราชดําริ โดยปศุสั ตว์อําเภอเวียงแหงร่ วมกับชุดพัฒ นาสัมพันธ์มวลชนที่ 1
และกองกําลังผาเมือง ได้จัดอบรมเกษตรกรบ้านหลักแต่ง เพื่อให้มีความรู้และทักษะในการเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ
การเลี้ ย งสั ตว์ปี ก เพื่อ ให้ ส ามารถต่อยอดทางการค้า ร่ว มถึง สามารถเป็ นแหล่ ง โปรตีนให้ ค นในชุม ชนมี แหล่ งอาหารที่ ดี
และยังให้ความรู้เรื่องการให้วัคซีน การลดต้นทุนในการผลิตอาหารไก่อีกด้วย
6. วันที่ ๙ กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
หมู่ที่ 5 นายอนุสรณ์ คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง พร้อมด้วย นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1
และนางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 นําวิศวกรและช่างของอบต.เปียงหลวง เข้าตรวจสอบพื้นที่คันดินบริเวณสนามลาน
อเนกประสงค์ของชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ ตามที่ประธานเยาวชนชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ประสานขอความช่วยเหลือเนื่องจาก
ลานดินมีความชําชุดเสียหายเนื่องจากฝนที่ตกหนักประกอบกับการใช้งานของชุมชนส่งผลต่อการทํากิจกรรมของกลุ่มเยาวชน
และประชาชนในพื้นที่ ในการนี้วิศวกรและช่างของ อบต.เปียงหลวงได้ประเมินลักษณะทางกายภาพ สํารวจความเสียหาย
เพื่อวางแผนการแก้ไขปัญหาต่อไป
7. วันที่ ๙ กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ลงพื้นที่ชุมชนห้วยไคร้ใหม่ หมู่ 5 โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ และคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันจัด
ประชุมประชาคมเพื่อสอบถามปัญหาความต้องการในด้านการประกอบอาชีพของชาวบ้าน เพื่อจัดทํา โครงการเร่งด่วนระยะ
2 ต่อไป
8. วันที่ ๑๐ กรกฎาคม 2563 I ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ร่วมกับ ร.ต.กฤษดา วงษ์วัฒน์ Mr.AD
๓ เข้าร่วม โครงการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อความมั่นคงชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยปศุสัตว์อําเภอเวียงแหงร่วมกับ
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1 และกองกําลังผาเมือง ลงพื้นที่ชุมชนบ้านหลักแต่งเพื่อนําไก่พันธุ์ไข่และอาหารสําหรับเลี้ยงไก่
ส่งมอบให้พี่น้องชาวบ้านจํานวน 10 ครัวเรือน ครัวเรือนละ 5 ตัว พร้อมทั้งอาหารจํานวน 27 กิโลกรัมมอบเป็นปัจจัยการ
ผลิต ให้แก่เกษตรกรบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

- 28 9. วันที่ ๑๖ กรกฎาคม 2563 ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
สํารวจข้อมูลเดดกเยาวชนอายุ 3 - 18 ปีเพื่อบันทึกข้อมูลแบบคัดกรองเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูตามมาตรฐานขั้นต่ํา
(child maltreatment surveillance tool:CMST เนื่องจากกรมกิจการเดดกและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่ น คงของมนุ ษย์ ได้มีการจั ดทํา ระบบคุ้ มครองเดดกในระดับตํ าบลขึ้น งานพั ฒ นาชุม ชนองค์ การบริ ห ารส่ ว นตําบล
เปียงหลวง จึงได้รับมอบหมายหน้าที่ในการตรวจคัดกรอง เดดกและเยาวชนในชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่และเยาวชนในตําบล
เปียงหลวง นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 จึงมอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ลงพื้นที่ตรวจคัดกรอง
เดดกเยาวชนและทําการบันทึกข้อมูลไว้ในเบื้องต้น เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบอิเลดกทรอนิกส์ต่อไป
10. วันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมแทนเจอรีน วิลล์ อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา
เมืองไชย Mr.AD1 นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 และ ร.ต.กฤษดา วงษ์วัฒน์ Mr.AD๓ เข้าร่ว มโครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการติดตามประเมินผลการดําเนินงานคณะประสานการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบดดเสรดจ (พ.ศ๒๕๖๒-๒๕๖๕) จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค ๕ (ปปส.ภ.๕) เพื่อติดตามผลการดําเนิ นงานด้านการพัฒ นาในพื้นที่ ๔ จังหวัด ๑๙ อําเภอชายแดน ประเมินผล
ความสําเรดจจาก
การดําเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบดดเสรดจ (พ.ศ๒๕๖๒-๒๕๖๕) กําหนดกรอบกิจกรรมและแผนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
คณะประสานการพัฒนา ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบดดเสรดจ พ.ศ.๒๕๖๔
และได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ดําเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอชายแดนของแต่ละแห่ง เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อการนําไปปรับใช้อย่างเหมาะสมตามบริบทของแต่ละพื้นที่
นายอาเภอเวียงแหง ฝากถึง ผอ.ปปส. ภาค 5 ในเรื่องการทําบัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. หรือการต่ออายุบัตร อยากให้
ลดขั้นตอนการขอบัตร ป.ป.ส. เพื่อให้เกิดความรวดเรดวในการปฏิบัติงาน
ประธาน
ให้ทางนายอําเภอที่มีบัตร ป.ป.ส. เป็นเจ้าพนักงานออกตรวจก่อน ส่วนปลัดอําเภอท่านใดที่ยังไม่มี
บัตร ป.ป.ส. ให้ส่งคําขอบัตร ป.ป.ส. มาที่จังหวัดด้วย
ผู้อานวยการสานักงาน ปปส. ภาค 5 ในเรด ว ๆ นี้ อ าจจะมี ก ารลดขั้ น ตอนในการยื่ น ขอทํ า บั ต ร หรื อ ต่ อ อายุ บั ต ร
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการต่ออายุบัตร ป.ป.ส. ปัญหาส่วนมากที่พบในการขอบัตรคือขาดการรายงานผลในระบบ ซึ่งในเรดวๆนี้
สามารถรายงานผลผ่านระบบแอพพลิเคชั่นได้ และตอนนี้ได้เร่งการอบรมผู้ที่ได้บัตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. แล้ว แต่กดต้องจัดอบรม
ในจํานวนคนที่จํากัด เนื่องจากสถานการณ์ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา – ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคุ ณ ภาพดํ า เนิ น งานการปู อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษาปี 2563
1. การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในนักเรียนชั้น ป.1 ถึง ป.6 หมายถึง การสร้างเสริมทักษะชีวิตเพื่อการปูองกัน
ยาเสพติดในนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 โดยเลือกใช้รูปแบบกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
รูปแบบที่ 1 การจัดให้มีวิทยากรสอนทักษะชีวิตเพื่อการปูองกันยาเสพติดในโรงเรียน ที่ต้องทําการสอนอย่าง
ต่อเนื่องและเป็นระบบ โดยให้มีเนื้อหาหลักของการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและจํานวนชั่วโมงการสอนใกล้เคี ยงกัน อาทิเช่น
ครูผู้สอนในโรงเรียน ครูพระสอนศีลธรรมเพื่อการปูองกันยาเสพติด ครูสอนศาสนา ครูสํารวจ D.A.R.E. ครูตํารวจ ครูแกนนํา
หรือวิทยากรอื่นๆ
รูปแบบที่ 2 การจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการปูองกันยาเสพติดที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องและเป็น
ระบบ โดยสถานศึกษาต้องจัดกิจกรรมอย่างน้อย 5 กิจกรรม เช่น

- 29 1. มีการจัดกิจกรรมนักเรียนแกนนํา
2. มีการจัดกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
3. มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนปรึกษาเพื่อน (Youth Counselor)
4. มีการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน/องค์กรวิชาชีพ/องค์การนักศึกษา/เครือข่ายต่างๆ
5. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามศาสนาที่ตนนับถือ
6. กิจกรรมจิตอาสา/บําเพดญสาธารณะประโยชน์
7. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดหรือการปูองกันยาเสพติด
8. กิจกรรมฝึกอาชีพ
9. กิจกรรมส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน การใช้เทคโนโลยีต่างๆ เช่น Computer/
Internet ค่ายเสริมทักษะการเรียนรู้ต่างๆ เป็นต้น
10. กิจกรรรมกีฬาและนันทนาการ เช่น กิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรม ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ
11. กิจกรรมอื่นๆ
ทั้งนี้ การดาเนินกิจกรรมต้องเป็นการจัดกิจกรรมสําหรับนักเรียนชั้น ป.1 - ป.6 ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ทั้งโรงเรียนรัฐบาลและเอกชน จํานวนประมาณ 4.8 ล้านคนทั่วประเทศ ในช่วง
ต.ค. 2562 - ก.ย. 2563
2. การจัดกิจกรรมปูองกัน เฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา หมายถึง การจัดกิจกรรมปูองกัน เฝูาระวังฯ
ในสถานศึกษาสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ (สพฐ./สช./สอศ./สกอ.) กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงวัฒนธรรม และกรุงเทพมหานคร โดยเป็นสถานศึกษาที่เปิดสอนระดับชั้น ป.1 - ม.3 (ขยายโอกาส), ม.1 - ม.6
อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา
เกณฑ์การพิจารณาคุณภาพการจัดกิจกรรมปูองกันเฝู าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา สถานศึกษามีการจัด
กิจกรรมปูองกันเฝูาระวังยาเสพติดอย่างน้อย 6 กิจกรรมจากทั้งหมด 25 กิจกรรม โดยใน 6 กิจกรรมนั้นจะต้องเป็นกิจกรรม
สําคัญตามยุทธศาสตร์ฯ อย่างน้อย 4 กิจกรรม จากชุดกิจกรรมดังนี้
1. มีการสํารวจ ค้นหา นักเรียนกลุ่มเสี่ยง เสพ/ติด และกลุ่มค้า
2. มีการให้คําปรึกษา
3. มีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
4. มีการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับนักเรียน/นักศึกษา ที่อยู่ในกลุ่มเสพ
5. มีการทําจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (เฉพาะกลุ่มเสพ)
6 มีการส่งต่อผู้เสพ/ผู้ติด เข้ารับการบําบัดรักษาที่อื่น
7. มีการสํารวจพื้นที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาในระยะ 500 เมตร
8. มีการตรวจเยี่ยม/ตรวจตราพื้นที่เสี่ยงรอบๆ สถานศึกษาในระยะ 500 เมตร
9. มีกิจกรรมเพื่อการปูองกันและเฝูาระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับผู้ประกอบการหอพัก/ร้านเกมฯลฯ รอบสถานศึกษา
10 มีการจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจประสานงานโรงเรียน
11. มีวิทยากรเพื่อการปูองกันยาเสพติดเข้าสอนนักเรียนในโรงเรียน
12. มีการจัดตั้งหน่วยลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด ต้านยาเสพติดในโรงเรียน
13. มีลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ที่ผ่านการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด และปฏิบัติหน้าที่ปูองกัน/เฝูาระวังในโรงเรียน
14. มีการจัดกิจกรรมศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
15 มีการจัดกิจกรรมต้านยาเสพติดของสภานักเรียน/องค์กรวิชาชีพ/องค์การนักศึกษา/เครือข่ายต่างๆ
16. มีกิจกรรมการเสริมสร้างคุณธรรม/จริยธรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
17. มีกิจกรรมบําเพดญประโยชน์สาธารณะ/จิตอาสา
18. มีกิจกรรมการให้ความรู้เรื่องยาเสพติด/การปูองกันยาเสพติด
19. มีการจัดกิจกรรมช่วงเวลาหลังเลิกเรียน
20. มีนักเรียน/นักศึกษาแกนนําต่อต้านยาเสพติด

- 30 21. มีนักศึกษาวิชาทหารที่ทํากิจกรรมด้านการปูองกันยาเสพติด
22. มีครูแกนนําที่รับผิดชอบงานด้านยาเสพติด
23. มีการจัดตั้งเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษาและชุมชน
24. มีการจัดตั้งกลุ่มเพื่อนปรึกษาเพื่อน (Youth Counselor)
25. มีการจัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน
หมายเหตุ: ลําดับที่ 1 - 19 เป็นกิจกรรมสําคัญตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ (รวม 19 กิจกรรม)
ลําดับที่ 20 - 25 เป็นกิจกรรมทั่วไป (รวม 6 กิจกรรม)
กิจกรรมหลังเรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนในช่วงเวลาหลังเลิกเรียน ตามความสนใจของนักเรียน โดยมีการดูแลอยู่
ก่อนนักเรียนกลับบ้าน
กิจกรรมปิดภาคเรียน หมายถึง กิจกรรมที่จัดให้นักเรียนในช่วงปิดภาคเรียน ทั้งในภาคเรียนที่ 2/2562 และภาคเรียนที่ 1

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม - ไม่มี -

ปิดประชุม

เวลา 16.00 น.

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

สิทธากร ศรียาบ
(นายสิทธากร ศรียาบ)
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

