รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 9/๒๕63
วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายรัฐพล นราดิศร
2. พ.ต.อ.ไกรศรี จุฬพรรค์
3. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน
4. ร.ท.วิโรจน์ พาลวัน
5. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์
6. นางนราศักดิ์ สิทธิชุม
7. นายวิทยา ชุมภูคา
8. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
9. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย
10. นางพิกุล นามสาย
11. นายไพศาล สุธรรมวิทย์
12. นายสมทวี พรหมฤทธิ์
13. ว่าทื่ ร.ต. เมธธีรก์ าร ปัญญา
14. นายชัยรัตน์ วิเชียรสาร
15. ว่าทีร่ ้อยตรี เดชพงษ์ นาคเสวี
16. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์
17. นายธีรวัฒน์ ณ ลาพูน
18. นายเศรษฐพล ทนันชัย
19. นายศิวะ ธมิกานนท์
20. นายประทีป ดวงคา
21. นายณัฐพงษ์ พรสมบรูณก์ ิจ
22. นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์
23. นายชัชวาลย์ พุทธโธ
24. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ
25. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
26. นายสาธิต กุหลาบทอง
27. ว่าที่ ร.ต.บารุงเกียรติ วินัยพานิช
28. นายวิทวัส บุตรต๊ะ
29. นายกิตติพงษ์ ธิวงศ์
30. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
31. ว่าทีร่ .ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
32. นายปรีชาพล พลูทวี

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการมูลนิธิโครงการหลวง (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแกนพัฒนา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่ริม (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันทราย
กรรมการ
นายอาเภอดอยสะเก็ด (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันกาแพง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่แตง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอเชียงดาว
กรรมการ
นายอาเภอพร้าว
กรรมการ
นายอาเภอแม่อาย
กรรมการ
นายอาเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันปุาตอง
กรรมการ
นายอาเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่แจ่ม (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสะเมิง
กรรมการ
นายอาเภออมก๋อย
กรรมการ
นายอาเภอฮอด (แทน)
กรรมการ

33. นายภัควัต ขันธหิรัญ
34. นายศรัณย์พงศ์ เลิศพฤกษ์
35. นายอนวัช สัตตบุศย์
36. นายชานนท์ ดวงมณี
37. นายไพบูลย์ ใจตูม
38. นายสุทธิชัย ตรีศิลสัตย์
39. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
40. นายศิริพงษ์ นาภา
41. นายสิทธากร ศรียาบ
42. นายสุเมธ ทนะขว้าง

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
43. นางสาวศิริพร ใจสุข
44. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
45. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
46. พ.ต.ท.สมเดช คามามูล
47. นาย มนตรี อิ่มเอก
48. นางวลาวัณย์ จริยา
49. นางวริญญา ธรรมปัญญา
50. นายกานต์ ไทยาภิรมย์
51. นางสาวภัครพี ดอนชัย
52. นายอินสม ปัญญาโสภา

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
ผู้แทน ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่
นายกสมาคมพัฒนาชนบทสมบรูณ์แบบ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงาน ปปส.ภาค 5
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ สานักงาน ปปส.ภาค 5
นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือแห่งประเทศไทย

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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 9/๒๕63
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ
มุมราชการ
การประชุม
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ
จานวน 35 หน่วยงาน (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)

-3-

-4-

-5-

-6ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์
การผ่อนคลายมาตรการในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในหลายประเทศ ส่งผลให้กลุ่มการค้า
ยาเสพติดเร่งระบายยาบ้าและไอซ์ออกจากแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
กลุ่มการค้ายาเสพติดมีแนวโน้มที่ใช้ สปป.ลาว เป็นพื้นที่ลาเลียงสารเคมี/สารตั้งต้นที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดมากขึ้น
ก่อนที่จะนาเข้าไปในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
สถานการณ์ ก ารลั ก ลอบน าไอซ์ คี ต ามี น และเฮโรอี น ผ่ า นประเทศไทยไปประเทศที่ ส าม (ฮ่ อ งกง ออสเตรเลี ย
นิวซีแลนด์) มีความถี่เพิ่มขึ้น โดยจะซุกซ่อนไปกับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ
กลุ่มลักลอบลาเลียงชาวม้ง มีแนวโน้มกลับมาเคลื่อนไหวด้านชายแดนไทย – สปป.ลาว มากขึ้น (อ.เวียงแก่น อ.เทิง
จ.เชียงราย และ อ.ภูซาง จ.พะเยา)
กลุ่มผู้ค้ายังคงใช้รูปแบบการค้ายาเสพติดผ่านทาง Social Network และการขนส่งผ่านระบบ Logistics ขนส่ง
ไปรษณีย์และขนส่งเอกชนในพื้นที่ควบคู่กันไปสู่กลุ่มผู้เสพมากขึ้น
ยาเสพติดหลักที่ยังคงแพร่ระบาดในพื้นที่ยังคงเป็นยาบา โดยยาเสพติดที่ควรเฝูาระวัง ไดแก เฮโรอีน และกลุ่ม Club
Drugs เช่น ยาอี หรือ เอ็กซ์ตาซี เนื่องจากเริ่มปรากฏข้อมูลการใช้ในกลุ่มเยาวชนเที่ยวกลางคืนและกลุ่มมั่วสุมกัน
ประธาน
ในการตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ มีมาตรการอย่างไรเมื่อพบการกระทาความผิด หรือไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบที่ตั้งไว้
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 เมื่อพบการกระทาความผิดทางสานักงานปปส. จะทาหนังสือจากเลขาธิการ ป.ป.ส.
แจ้งตักเตือนไปยังสถานประกอบการและจะมีการสั่งปิดเมื่อกระทาความผิดชัดเจน ซึ่งส่วนกลางกาลังปรึกษากันในเรื่องของ
ระยะเวลาว่าการดาเนินการอาจจะล่าช้าไปในการดาเนินการเมื่อพบการกระทาความผิดและให้เจ้าของสถานประกอบกิจการ
มีส่วนร่วมในการรับผิดด้วย
ประธาน
1. เมื่อมีคดีเกิดขึ้นแล้วอาจจะมีการออกหมายเรียกเจ้าของสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ มาให้ปากคาใน
กรณีที่พบการกระทาความผิ ดว่ามีส่ วนรู้ เห็ นด้ว ยหรือไม่ และใช้ห นังสื อจากเลขาธิการ ป.ป.ส. แจ้งตักเตือนไปยังสถาน
ประกอบกิจการ และจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทาให้ระยะเวลาการดาเนินการรวดเร็วขึ้นทันต่อสถานการณ์ที่เจอ
2. เรื่ อ งการจ าหน่ า ยยาเสพติ ด ผ่ า นเว็ บ ไซต์ ขอให้ ศึ ก ษาธิ ก ารจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ท าหนั ง สื อ แจ้ ง ไปยั ง
สถานศึกษาเพื่อสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้ครูและผู้ปกครองดูแลบุ ตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับการจาหน่ายยาเสพติด
ผ่านทางเว็บไซต์
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จานวน ๔ โครงการหลัก
๑. โครงการเผยแพร่ความสาเร็จการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยแนวทาง Alternative Development ของมูลนิธิ
โครงการหลวง ต่อที่ประชุมกรรมาธิการยาเสพติดโลก ณ กรุงเวียนนา ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย ระหว่างห้วงต้นเดือน
มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

-72. โครงการอบรมเฝู าระวังปั ญหายาเสพติดภายในมูล นิธิโ ครงการหลวง (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ กันยายน ๒๕๖๓)
กิจกรรมการดาเนินงาน
๑.อบรมให้ความรู้เรื่องการปูองกันและการบาบัดรักษายาเสพติด
๒.สมัครใจ ตรวจหาสารเสพติด เจ้าหน้าที่ภายในโครงการหลวง
แผนการดาเนินงาน : เดือนกันยายน ๒๕๖๓
คงเหลือ ๑ แห่ง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
เข้าดาเนินการ : วันจันทร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔
*ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยกระดับเป็นโครงการ โครงการหลวงปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสถานประกอบการสีขาว
ศูนย์/สถานี

จานวนบุคคากร
ทั้งหมดของ

ผู้เข้ารับการอบรมและ
ตรวจหาสารเสพติด

ผลการตรวจ
ปัสสาวะหาสาร
เสพติดภาพรวม

หมายเหตุ

๓๘ ศูนย์/สถานี
ดาเนินการแล้ว
ร้อยละ ๙๙

๑,๗๔๐

๑,๖๔๓

ผ่าน
๑,๖๓๖ ราย
ตรวจคัดกรองซ้า
๗ ราย

ตรวจคัดกรองซ้าสารเสพติด
Meth ๕ ราย
cannabinoids ๒ราย

๓.โครงการวัคซีนวัยรุ่นโครงการหลวงเพื่อการปูองกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนชนเผ่า ใน ๔ ศูนย์พัฒนาฯ
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (แกน้อย,ห้วยลึก,อ่างขางและปางอุ๋ง)

-8๔. โครงการศึกษาวิจัยบริบททางสังคมและปัญหายาเสพติดพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(๓ พื้นที่ : หนองเขียว,ทุ่งเราและขุนแปะ จังหวัดเชียงใหม่)

5. โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งปูองกันและเฝูาระวังยาเสพติดพื้นที่พิเศษตอนในปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือ
: ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓
วัตถุประสงค์ : เฝูาระวัง-ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และช่วยเหลือคุณภาพชีวิต ในพื้นที่แพร่ะบาดยาเสพติดตอนใน

-9-

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 10 ระเบียบวาระที่ 4.3 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทน สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกันยายน 2563
ผลสารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 *ตัดทาลายทั้งหมดแล้ว 100 %
อาเภอ

จานวนแปลง

พื้นทีป่ ลูก (ไร่)

124
55
16
13
15
1

80.68
43.75
7.65
6.16
5.14
0.47

224

143.85

1. จ.เชียงใหม่
2. จ.ตาก
3. จ.แม่ฮ่องสอน
4. จ.เชียงราย
5. จ.น่าน
6. พะเยา
รวม

ผลสารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับอาเภอ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ *ตัดทาลายทั้งหมดแล้ว 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

ก.ย. 2563 สารวจพื้นที่เตรียมดิน คาดว่าเป็นแปลงเตรียมปลูกฝิ่น ปี 2563/2564 บริเวณ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พบพื้นที่
คาดว่าเตรียมแปลงปลูกฝิ่น จานวน 8 แปลง ในเขตพื้นที่ อ.เชียงดาว อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ อยู่ระหว่างดาเนินการจัดทาพิกัด
เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการสารวจฝิ่นประจาปี 2563/2564
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20 – 21 ก.ย. 2563 เลขาธิการ ป.ป.ส. ติดตามความคืบหน้าในการศึกษาวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชงและการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมพื้นที่ปลูกกัญชงและการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากเส้นใยกัญชง ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายการส่งเสริมกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจ

วันที่ 18 ก.ย. 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งมอบกัญชาบดผง 50 กิโลกรัม โดยเป็นผลผลิตจากโครงการศึกษาวิจัยผลิต
กัญชาคุณภาพสูงเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ให้กับ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อนาไปศึกษาวิจัยทางการแพทย์ตามที่ได้รับ
อนุญาต

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 12 ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกันยายน 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

เป้าหมาย
ปี 2563

624

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

-

624

100

652
76

-

641
76

100
100

743

-

732

100

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

208
304
137

-

280
304
137

100
100
100

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

264
38
18
12

-

-

264
38
18
12

100
100
100
100

- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1

-

1

100

- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)

38

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

180

ผลการจาแนกนักเรียนมัธยม
กลุ่มดี 55,477 คน
-

180

หมายเหตุ

100

สังกัดศธ.เลิก
สถานศึกษา
5 แห่ง
ยุบรวม
7 แห่ง

ผลภาคเรียน
ที่1/2563

ผลภาค
เรียนที่
1/2563

- 13 แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า 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/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
- 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

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

200 แห่ง
1,000 คน

-

221
1,002

100
100

1,020

-

1,168

100

350

1

353

100

40
20

1
-

42
20

100
100

2,197
1,873
244
31
49

-

2,197
1,873
244
31
49

100
100
100
100
100

27
560

-

27
560

100
100

หมายเหตุ

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

- 14 แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
(4) โครงการ To be number one (แห่ง)
- สถานประกอบการ
- สถานศึกษา
- หมู่บ้าน/ชุมชน
- ยุติธรรม
(5) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(5.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
(5.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ
โลจิสติกส์ (ครั้ง)
(5.3) คาสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

25
307
163
8

-

45
307
319
8

100
100
100
100

600

418

2,035

100

-

108
-

228
2 แห่ง

-

หมายเหตุ

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
การดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
งานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2563
ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- 15 รั บ เสด็จ ทูล กระหม่อมหญิง อุบ ลรั ต นราชกัญ ญา สิ ริวั ฒ นาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จ เป็นองค์ ประธานเยี่ยมชม
นิทรรศการในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2563 ในวันที่ 15 กันยายน 2563
ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

จัดนิทรรศการสรุปผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2563 ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรม
รวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 – 17 กันยายน 2563 ณ อิมแพคเมืองทอง
ธานี จังหวัดนนทบุรี

การแสดงของเยาวชนตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ประจาปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- 16 นาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2563 (ประเภทจังหวัด) ในงานครบรอบ 18 ปี
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

นาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2563 (ประเภทชมรม) ในงานครบรอบ 18 ปี
มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2563 ณ อิมแพค
เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

รั บ เสด็ จ ทู ล กระหม่ อมหญิง อุบ ลรั ต นราชกัญ ญา สิ ริ วั ฒ นาพรรณวดี ในโอกาสเสด็จ เป็ น องค์ ประธานเยี่ ยมชม
นิทรรศการในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2563 ในวันที่ 17 กันยายน 2563
ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

- 17 ผลการตัดสินการประกวด ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ ในงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวม
พลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2563 ได้รับรางวัล ดังนี้
- รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
ได้แก่ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
- รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ปีที่ 3
ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ซีพีออลล์ล้านนา
- ประเภทดีเด่น
ได้แก่ ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 23 กันยายน 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
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

หน่วยงาน

ผลการจับกุมรวมทุก สภ. 623 630 883 603 260 -27 41.73 153 160 459 187 306 27

200

ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 23 กันยายน 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ้า
เม็ด
221,632

เฮโรอีน
กรัม
171.63

ฝิ่นดิบ
กรัม
228.34

ของกลาง
มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง เคตามีน สารระเหย
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
275 1,042.21 182.36
27

ไอซ์
กรัม
12,017.86

ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 23 กันยายน 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
10573 10790 10990 10743 417 -47 3.944 2386 2577 2836 2615 450 38 18.86
รวมทุก สภ.

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 23 กันยายน 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
ของกลาง
ยาบ้า

เฮโรอีน

ฝิ่นดิบ

มูลฝิ่น

กัญชาสด

กัญชาแห้ง

เคตามีน

เม็ด

กรัม
20,491.25

กรัม
216,817

กรัม
2,135

กรัม
608,587

กรัม
19,340.48

กรัม
66.48

38,457,727.5

ใบ
กระท่อม
กรัม
868

ไอซ์
กรัม
730,803.52

- 18 แผนงานตามยุทธศาสตร์

เปูาหมาย
ปีงบ 2563

ผลการดาเนินงาน
ก.ย. 63
ผลสะสม

หมายเหตุ
ร้อยละ

1. การจั บ กุ ม ผู้ ก ระท าความผิ ด คดี
ยาเสพติดรายสาคัญ (คดี)

2508

459

2,788

111.16

2.การจั บ กุ ม ผู้ ต้ องหาคดี ย าเสพติ ด
ตามหมายจับ(ราย)

275

34

277

100.73

88

53

349

336.36

176

20

291

165.34

3.การด าเนิ น การขออนุ มั ติ ใ ห้ จั บ กุ ม
ฐานความผิ ด สบคบและสนั บ สนุ น
ช่ ว ย เ ห ลื อ ( ม . 6,ม . 8 ต า ม พ ร บ .
มาตรการ) (ราย)
4.การด าเนิ น การขออนุ มั ติ ยึ ด /อายั ด
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส. (ราย)

5.การด าเนิ น การขออนุ มั ติ ยึ ด /อายั ด
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส.(บาท)
139,082,795

6.การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ราย)

ทุกราย

1,168,000 77,362,036
2

55.62

13

ผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนกันยายน 2563
1. วันที่ 1 ก.ย.63 เวลาประมาณ 05.30 น. บริเวณริมถนนเส้นทางบ้านหนองเต่า พิกัด NC068057 ต.ม่อนปิ่น
อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระทาผิด ข้อหา “ร่วมกันกับพวกมียาเสพติดให้โทษประเภท1 (ยาบ้า เฮโรอีน) ไว้ในความ
ครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมายฯ” ของกลาง ยาบ้า 200,000 เม็ด ไอช์ 341 กรัม อยู่ระหว่างขยายผล
2. วันที่ 4 ก.ย.63 เวลาประมาณ 17.00 น. บริเวณลานจอดรถร้านสวัสดิการโครงการหลวงห้ วยลึก ต.ปิงโค้ง
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จับกุม นายสมคิด จะก่อ อายุ 28 ปี ที่อยู่ 105 หมู่8 ต.ดอยฮาง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ข้อหา
“ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมายและพยายาม
จาหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอซ์) โดยผิดกฎหมาย” ของกลาง ไอช์ 12 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
3. วันที่ 5 ก.ย.63 เวลาประมาณ 22.20 น. บริเวณบนถนนหมู่บ้านปุาโหล-หมอกเปา ม.15 ต.แม่สาว อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่ จับกุม 1 นายสุทิน ไอ่ค่ะ อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 103 ม.15 ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 2.นายจะแต
จะทอ อายุ 45 ปี ที่ อยู่ 103 ม.15 ต.แม่ส าว อ.แม่อ าย จ.เชี ยงใหม่ ข้ อหา “ร่ ว มกั นมี ยาเสพติด ให้ โ ทษประเภท 1
(เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 2
(ฝิ่น) ไว้ในความครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” ของกลาง ยาบ้า 100,000 เม็ด ฝิ่น 32 กิโลกรัม อยู่ระหว่าง
ขยายผล

- 19 สถานภาพครูตารวจ D.A.R.E. ภ.จว.เชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2563
ลาดับ
1

บก./ภ.จว.
ภ.จว.เชียงใหม่

จานวนครู D.A.R.E.
137

หมายเหตุ

ภาคเรียนที่ 1/2563 สอน 208 โรงเรียน จานวน 304 ห้องเรียน นักเรียน 6,567 คน
*** หมายเหตุ ข้อมูลเดือน ก.ย. 2563
สรุปผลการจาแนกนักเรียน ตามโครงการตารวจประสานโรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ภ.จว.

เชียงใหม่

จานวน
สถานี
ตารวจ

38

จานวน
โรงเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
(แห่ง)
96

จานวน
นักเรียน
(เฉพาะมัธยม)

ผลการจาแนกนักเรียนมัธยม
จานวน (คน)

55,477

กลุ่มดี
55,477

กลุ่มเสี่ยง
-

หมายเหตุ เดือน ก.ย.63
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

กลุ่มเสพ
-

กลุ่มเสพ/ขาย
-

หมายเหตุ

- 20 จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบาบัดสูงสุด 5 ลาดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2562 – 22 กันยายน 2563
ลาดับ

สมัครใจ

บังคับบาบัด

ต้องโทษ

รวม

จังหวัด

จานวน

จังหวัด

จานวน

จังหวัด

จานวน

จังหวัด

จานวน

1

เชียงใหม่

4,376

กรุงเทพฯ

5,510

นครราชสีมา

1,457

เชียงใหม่

9,259

2

อุดรธานี

3,689

เชียงใหม่

3,891

สงขลา

1,439

กรุงเทพฯ

9,210

3

ขอนแก่น 3,518 อุบลราชธานี

3,755

กรุงเทพฯ

1,271

สงขลา

7,469

4

สงขลา

3,347 นครราชสีมา

3,008

ปทุมธานี

1,180

นครราชสีมา

6,848

5

ปทุมธานี

3,012

2,875

เชียงใหม่

992

ขอนแก่น

6,538

ชลบุรี

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) (1 ต.ค. 2562 – 22 กันยายน 2563)
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

เป้าหมาย ทั้งปี
9,485

เดือน ส.ค.
394

ผลงานสะสม
10,456

ร้อยละ
110.24

จานวนผู้เข้ารับการบาบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 22 กันยายน 2563)
แผนงาน
1.สมัครใจ
- สถานบาบัด
- ค่ายปรับเปลี่ยนฯ
2.บังคับบาบัด
- 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.ย.
448
262
186
320
291
29
126
126
0
894

ผลงานสะสม
4,369
3,901
468
3,891
3,406
485
992
903
89
9,252

ร้อยละ
79.62
78.22
93.60
219.83
304.11
74.62
127.18
138.92
68.46
115.20

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา 1 ต.ค. 2562 – 22 ก.ย. 2563
ดัชนีความสาเร็จการบาบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบาบัด
- ระบบต้องโทษ
รวม 3 ระบบ

ร้อยละ
91.59
99.57
100
97.07

- 21 จานวนผู้ผ่านการบาบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ต.ค. 2562 – 22 กันยายน 2563
แผนงาน

จานวนผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู

จานวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม

ร้อยละ

811
468
1,064
703
3,046

785
355
612
703
2,455

96.79
75.85
55.69
100
80.60

1. สมัครใจ สถานพยาบาล
2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
3. บังคับบาบัด
4. ต้องโทษ
รวม
แผนงานตามยุทธศาสตร์
การส่งต่อเพื่อรักษาผู้ปุวยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
- ส่ง รพ.สต.
- ส่ง รพช./รพ.อื่นๆ
- ชุมชนดูแลช่วยเหลือ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
-

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ
๑
13

๔
๓8
58

-

หมายเหตุ
เป็นข้อมูล
ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน
2563

- 22 -

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.4

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

ฝ่ายเลขาฯ

ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ
แผนงานตามยุทธศาสตร์

4. ด้านการบริหารจัดการ
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

เป้าหมาย
ปี 2563

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

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

6,139,503
1,563,989
660,185
3,915,329

16,754,475.14
8,085,681
2,963,695
195,699.14
5,509,400

ร้อยละ

หมาย
เหตุ

97.11
97.76
95.92
99.99
96.70

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.5.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย ดังนี้
1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
แผนการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
- ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ/ตาบล (30 ก.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)

- 23 - ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (พ.ย. 63)
- ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (ธ.ค. 63 )
ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน
- สารวจพื้นที่ทากินของชาวบ้า นและเก็บข้อมูลจริงพร้อมกับการชี้แจงเกี่ยวกับการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ
และสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ในการเดินสารวจเก็บข้อมูลทางกายภาพในพื้นที่ทากิน
- ปัจจุบันได้ดาเนินการสารวจไปแล้ว 692 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
ขั้นตอนต่อไป ข้อมูลหมู่บ้านครัวเรือนที่จัดเก็บเสร็จแล้ว ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ดาเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
แผนการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็ นตัวอย่างให้หมู่บ้าน 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 (ต.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (พ.ย. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน ( ธ.ค. 63 )
- บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์
ปัจจุบัน สถาบันฯปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนาร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา
จึงได้เพิ่มเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย โดยดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565)
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)
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
บ้านปุาเหียก ม.9 ต.สันต้นหมื้อ อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ได้ดาเนินการวางแนวท่อประปาในหมู่บ้านเพื่อก่อสร้างแทงค์
ส่งน้าและท่อประปา ซึ่งได้ดาเนินการถึงขึ้นตอนก่อสร้างหอส่งน้า โดยใช้งบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตาบล
สันต้นหมื้อ ปัจจุบันอยู่ระหว่างการตรวจค่าดิน

- 24 4.5.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
ลงพื้นที่สารวจแหล่งน้าโครงการ Quick Win 1 เพิ่มเติม บ้านขอบด้ง-นอแล
- โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อพักน้าเดิมและสร้างบ่อพักน้าใหม่
พร้อมวางแนวท่อส่งน้า และระบบกระจายน้า เพื่อการเกษตรบ้านขอบด้ง
- โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและก่อสร้างบ่อพักน้าพร้อมวางแนวท่อส่งน้าเพื่ออุปโภค
จัดกิจกรรมอบรมโครงการเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและฝึกทักษะด้านกีฬาบ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14
- เด็ ก และเยาวชนมี ภู มิ คุ้ ม กั น และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เด็ ก และเยาวช นในหมู่ บ้ า นให้ ป ราศจาก
ปัญหายาเสพติด
- เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข็มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด
จัดกิจกรรมอบรมโครงการเด็กและเยาวชนต้านภัยยาเสพติดและฝึกทักษะด้านกีฬาหน่องไผ่หมู่ที่ 15
- เด็ ก และเยาวชนมี ภู มิ คุ้ ม กั น และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ให้ กั บ เด็ ก และเยาวชนในหมู่ บ้ า นให้ ป ราศจาก
ปัญหายาเสพติด
- เด็กและเยาวชนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีจิตใจที่เข็มแข็ง และห่างไกลยาเสพติด
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4.5.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อ นการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อาเภอเชียงดาว
พื้นที่เปูาหมาย
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองนะ
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตาบลเมืองนะ
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตาบลปิงโค้ง
ตาบลปิงโค้ง

- 26 - บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 : อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ดาเนินงานตามแผน และติดตามประเมินผล
จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน ประจาปี 2564 – 2565 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างประสานแผนระดับอาเภอระดับจังหวัด
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win 1)
อยู่ ร ะหว่ า งด าเนิ น การจั ด ซื้ อ ข้ อ ต่ อ และเครื่ อ งสู บ น้ าเพื่ อ ด าเนิ น โครงการปรั บ ปรุ ง ระบบน้ าประปาหมู่ บ้ า น
บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว โดย เทศบาลตาบลปิงโค้ง เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
- โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win 2)
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และเขียนโครงการ “เลี้ยงหมูดา”

ตาบลเมืองนะ (บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 และบ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10)
- บ้านเมืองนะหมู่ที่ 1 : อยู่ในขั้นตอนการดาเนินงานที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์
สารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 604 ครัวเรือน
- บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 : อยู่ในขั้นตอนการดาเนินงานที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์
สารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 1,908 ครัวเรือน
ทั้ง 2 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลแบบสารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม โดย มหาวิทยาลัยพะเยา
4.5.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
วันที่ 1 กันยายน 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของพื้นที่อาเภอไชยปราการ และรายงานผลความ
คืบ หน้ า การขยายผลโครงการร้ อ ยใจรั ก ษ์ฯ ของหมู่บ้ า นเปู าหมาย ทั้ง นี้ นายอ าเภอไชยปราการ ประธานการประชุ ม
ได้เน้นย้าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้สารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ให้แล้วเสร็จภายในกาหนดเวลา
ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) “พื้นที่เปูาหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่”
- ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ ได้คัดเลือกเจ้าหน้าที่อาสาพัฒน า (AD.2)
เพื่อสนับสนุนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕6๒ - ๒๕๖๕) แทนบุคคลที่ลาออกเรียบร้อยแล้ว

- 27 - ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์
สาหรับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (อ่างที่ 1) และ (อ่างที่ 2) บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 ตาบลหนองบัว
อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสถาบันฯ ว่าด้วยการบริหารการเงิน ทรัพย์สิน และพัสดุ
พ.ศ. 2553 โดยนัดหมายวันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ บริเวณใกล้เคียงสถานที่จัดทาโครงการ
ขั้นตอนต่อไป ทีมขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯจัดส่งแบบสารวจข้อมูลฯ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยา
จิตอาสา (UPSR) กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา (เพิ่มเติม) รวมทั้งสิ้น 51 เล่ม เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2563 ถือเป็น
การรวบรวมและจัดส่งแบบสารวจข้อมูลครบถ้วนแล้ว
4.5.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
1. วัน ที่ 9 กัน ยายน 2563 ณ ที่ทาการองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบลเปีย งหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลเปีย งหลวง
อาเภอเวีย งแหง จัง หวัด เชีย งใหม่ นางสาวสิริรัศ มิ์ถ า เมือ งไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิร มย์
Mr.AD2 เข้า ร่ว มกับ คณะกรรมการตรวจรับ พัส ดุ และเจ้ า หน้า ที่จ ากมูล นิธิปิด ทองหลัง พระฯ ร่ว มกัน ตรวจรับ วัส ดุ
ปกรณ์สาหรับ โครงการพัฒ นาเร่ง ด่ว น (Quick Win) ของตาบลเปีย งหลวง ที่ข อรับ การสนับ สนุน งบประมาณจาก
สถาบัน ส่ง เสริม และพัฒ นากิจ กรรมปิด ทองหลัง พระ สืบ สานแนวพระราชด าริ ให้แ ก่อ งค์ก ารบริห ารส่ว น
ตาบลเปีย งหลวง จานวน ๒ โครงการ ได้แก่ โครงการปรับปรุงระบบน้าและการวางระบบท่อประปา ชุมชนบ้านหลัก
แต่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และโครงการปรับปรุงระบบน้าและการวางระบบท่อ
ประปา ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2. วันที่ 9 กันยายน 2563 ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดเชียงใหม่ (POC) ชั้น ๓ อาคารอานวยการ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่ นายนรบดี เรืองอนันต์ นายอาเภอเวียงแหง ได้มอบหมายให้ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัดอาเภอเวียงแหง
และนางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.Ad1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง เข้าร่วมการประชุมติดตามการขับเคลื่อน
การดาเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล (VCS) ๔ จังหวัดชายแดนภาคเหนือ (จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
3. วั น ที่ 13 กั น ยายน 2563
ณ ชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยไคร้ ใ หม่ หมู่ ที่ 5 ต าบลเปี ย งหลวง อ าเภอเวี ย งแหง
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ ผู้อานวยการกองการศึกษา องค์การบริหารส่วนตาบล
เปียงหลวง นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ร่วมกับ ร.ต.กฤษดา วงษ์วัฒน์ Mr.AD๓ และ คณะขับเคลื่อนการขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ ฯระดับตาบล ร่วมสนับสนุนงบประมาณโครงการอบรมส่งเสริมพัฒนาทักษะกีฬาต้านยาเสพติดให้กับ
เยาวชนในชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ โดยมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และฝึกทักษะกีฬาพร้อมทั้งส่งมอบอุปกรณ์
กีฬาเพื่อสนับสนุนการทากิจกรรมของเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่
4. วันที่ 14 กันยายน ๒๕๖๓ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง นายอนุสรณ์ คาอ้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง นาคณะขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ตาบลเปียงหลวง ประชุม
ซักซ้อมการดาเนินโครงการปรับปรุงระบบน้าและวางระบบท่อประปาชุมชนบ้านหลักแต่ง ซึ่งถือเป็นโครงการพัฒนาเร่งด่วน
(Quick win) เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมและวางแผนการดาเนินโครงการต่อไป
5. วันที่ 1๕ กันยายน ๒๕๖๓ ชุมชนห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ นายอนุสรณ์ คาอ้าย
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง นาคณะขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ ตาบลเปียงหลวง ประชุม
ซักซ้อมการดาเนินโครงการปรับปรุงระบบน้าและวางระบบท่อประปาชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ซึ่งถือเป็นโครงการ
พัฒนาเร่งด่วน (Quick win) เพื่อเป็นเตรียมความพร้อมและวางแผนการดาเนินโครงการต่อไป
6. วันที่ 18 - 19 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นายนรบดี เรืองอนันต์ นายอาเภอเวียงแหง ได้มอบหมายให้ ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นากาลัง
สมาชิก อส.ร่วมกับทหาร ตารวจ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง และราษฎรบ้านห้วยไคร้ใหม่
ร่วมกันวางท่อประปาตามโครงการปรับปรุงระบบน้าและวางระบบท่อประปาชุมชนห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลเปีย งหลวง
อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ (โครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick win)

- 28 7. วันที่ 20 กันยายน 2563 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นายนรบดี เรืองอนันต์ นายอาเภอเวียงแหง ได้มอบหมายให้ ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง นากาลัง สมาชิก อส.
ร่วมกับทหาร ตารวจ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง และราษฎรบ้านหลักแต่ง ร่วมกันวางท่อ
ประปาตามโครงการปรับปรุงระบบน้าและวางระบบท่อประปาชุมชนหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
(โครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick win) โดยมีแผนการจะดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนเนื่องจากมีพื้นที่ในการ
ดาเนินการมากและต้องใช้เวลาในการดาเนินงานค่อนข้างนาน
ประธาน
อยากสอบถามว่า การวิเคราะห์ข้อมูลของมหาวิทยาลัยพะเยาใช้เวลานานหรือไม่ ในแต่ละข้อมูล ใครเป็น
คนมีข้อมูล แต่ละส่วนเวลาที่เราส่งไปจะใช้เวลาเท่าไหร่
ผู้แทนสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่
ในส่ ว นของการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล จะใช้
เวลาไม่นาน แต่ที่ผ่านมาเนื่องจากว่าข้อมูลที่ส่งเข้าไปแล้วเจอสถานการณ์ COVID-19 และนักศึกษายังไม่เปิดเทอม ข้อมูล
ตรงนี้เป็นข้อมูลที่จะต้องเก็บเป็นหลังคาเรือน ซึ่งมีจานวนมาก และจะค่อนข้างละเอียดมาก ช่วงนี้เร่งใกล้เสร็จแล้ว ตอนนี้ใน
หลายพื้นที่ลงคืนข้อมูลและทาแผนหมู่บ้านไปแล้ว ของเชียงใหม่ได้ทาไปบางหมู่บ้านและได้ทาแผนแล้ว ได้คุยกับทางสถาบัน
ว่าจะให้เสร็จภายในปีงบประมาณนี้ตามแผน เนื่องจากเราจะวางงบประมาณต่อในปีพ.ศ.2564 ที่ผ่านมาอาจจะช้าในเรื่อง
การคืนข้อมูลในการทาแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชน ในส่วนของปปส.ภาค 5 ลงมาสนับสนุนเพิ่มเติม เรื่องกลุ่มเสี่ยงสาคัญ เด็ก
และเยาวชน 7-25 ปีทั้ง ใน 47 หมู่บ้านชายแดนภาคเหนือ ให้มีการตั้งชมรมขึ้นมา บางพื้นที่อาจจะมีไม่เยอะ บางพื้นที่
อาจจะมีจานวนเยอะขึ้นอยู่กับเด็กในพื้นที่ว่ามีจานวนมากน้อยเท่าไร เป็นการเริ่มต้นเพื่อสนับสนุนงบประมาณให้เด็กได้ทา
กิจกรรมหรือรวมตัวกันก่อน จากนี้ไปจนถึงปีพ.ศ. 2565 จะมีการสนับสนุนงบ ประมาณให้กับเยาวชนในกลุ่มนี้ ในบางพื้นที่
อาจจะแข่งกีฬาต่างๆ แต่บางพื้นที่เป็นการฝึกอาชีพโดยให้ AD1,2,3 ช่วยพัฒนาซึ่งเราทาในปี 2563 ดังนั้นในแต่ละหมู่บ้าน
จะมีชมรมเยาวชนในหมู่ บ้านของตัวเอง ซึ่งต้องขอบคุณทางอาเภอและทางท้องถิ่นที่รับรององค์กร ในบางพื้นที่รับเงินจาก
สานักงานปปส.ภาค 5 ไปขับเคลื่อนงาน บางพื้นที่ได้รับเงินจาก อปท.ขับเคลื่อนงาน อีกงานหนึ่งที่สานักงาน ปปส. ภาค 5
สนับสนุนคือเรื่องความมั่นคงในการฝึกจัดตั้งชุด ชรบ.ในพื้นที่ของตาบลนั้น ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมา มีที่ตาบลปิงโค้ง
ซึ่งในพื้นที่ไหนถ้าท่านนายอาเภอวิเคราะห์แล้วว่ามีความจาเป็นที่จะต้องฝึกต่างๆ สามารถแจ้งเข้ามาที่สานักงานปปส. ภาค 5
เพื่ อ สนั บ สนุ น งบประมาณเพื่ อ ที่ จ ะได้ ไ ปขั บ เคลื่ อ นหรื อ บางพื้ น ที่ จั ด ตั้ ง ครบแล้ ว อยากทบทวน ซึ่ ง ตั ว นี้ จ ะเป็ น ฐานให้
งบประมาณในการเดินเวรยามบวกไปด้วย สองตัวนี้สานักงานปปส.ภาค 5 สนับสนุนต่อเนื่องถึงปี 2565 ขับเคลื่อนงานหลัก
รวมถึงถ้าแผนออกมาแล้วมีบางโครงการทีเ่ ป็นการพัฒนาอาชีพหรือสานักงาน ปปส. ภาค 5 สนับสนุนได้จะลงช่วย อย่างเช่น
ชมรมแม่บ้านเรื่องการทาอาชีพ การฝึกอาชีพหรือเรื่องสุขภาพอนามัยที่เขามีการจัดตั้งขึ้นมา สานักงาน ปปส. ภาค 5 จะช่วย
ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนงาน
นายอาเภอแม่อาย
ขอฝากประเด็นแรกซึง่ ท่านประธานได้สอบถามไปแล้วเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูล มันใช้เวลามาก
เนื่องจากสถาบันปิดทองหลังพระฯ ได้กาหนดไว้ว่า จะต้องให้ทางมหาวิทยาลัย พะเยาวิเคราะห์ ข้อมูลทั้งหมดที่ AD1 AD2
กับทีมงานไปเก็บมาก่อนแล้วถึงจะเอาข้อมูลไปคืนให้กับหมู่บ้านได้ ซึง่ เก็บเสร็จตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ คืนเพื่อที่จะได้เอาข้อมูล
ไปคืนชาวบ้านให้ได้รับทราบ ประเด็นที่สองเรื่องการขออนุญาตเข้าไปทาการก่อสร้างในพื้นที่ปุาอันนี้นานเช่นกัน จึงฝากผู้ ที่
เกี่ยวข้องว่าเร่งได้ไหมหรือจัดทาแผนฯโดยไม่ต้องรอข้อมูลที่มหาวิทยาลัยพะเยาวิเคราะห์ได้หรือไม่
ในส่วนของโครงการ Quick win ที่ทาในตาบลท่าตอน เรามีการขออนุญาตไปซ่อมแซมฝาย ฝายทั้งหมดมี
37 จุด กระบวนการขออนุญาตตั้งแต่ อบต.จนถึง อธิบดีอนุญาตมา ใช้เวลาแค่ 60 วัน ตัวนี้มันเป็นตัวเปรียบเทียบเพราะ
ของโครงการร้อยใจรักษ์ของตาบลท่าตอนนาร่อง ขออนุญาตแค่ 2 เดือน ก็ได้รับอนุญาตมาแล้ว ขณะที่หมู่บ้านขยายผลอื่นๆ
มันไม่เหมือนกัน
ผู้แทนสานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
ในส่วนทีท่ ่านนายอาเภอฝากมาก็จะนาไปดูว่า
เรื่องถึงไหน ในส่วนของหน่วยงานของรัฐ ที่ยังเคยใช้ประโยชน์พื้นที่ปุา ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน
พ.ศ.2563 ให้สามารถอนุโลมให้ยื่นได้ที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ในเบื้องต้นก็ขอให้ยื่น

- 29 นาเสนอคาขอและ Google Earth มาก่อน รูปแปลงที่ได้ของส่วนราชการที่ได้ทาประโยชน์ มาก่อนแล้วทั้งหมดในจังหวัด
เชียงใหม่กี่ราย นาเสนอทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัด และนาเสนอส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป เบื้องต้นจะมีหนึ่งพันกว่ารายที่ทราบ
ข้อมูล นอกจากนั้นไม่มีข้อมูลเพิ่มเติม ขอประชาสัมพันธ์ในส่วนนี้ด้วย
ประธาน
หลักเกณฑ์มี 2 อย่าง อย่างแรกคือหน่วยงานราชการ อย่างที่สองเข้าไปทาประโยชน์ในพื้ นที่นั้นแล้วและ
ไม่ได้ขออนุญาตอันนี้ ไม่รู้ เข้าหรือไม่ ถ้าไม่เข้าก็ต้องเดินเข้าทางปกติธ รรมดา ถ้าโครงขยายผลร้อยใจรักษ์ฯ ทาได้เหมือน
โครงการน าร่ องอย่างที่ท่านนายอาเภอว่ า คนก็จ ะมีไฟในการที่จะคิดโครงการร่วมจะได้ผลอย่างเป็น รูปธรรม ฝากทาง
สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ไปติดตามให้หน่อยว่าโครงการที่เราขอไปแล้วเป็นอย่างไร
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา – ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
1. เรื่องการดาเนินการกับสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ ฝากทางสานักงาน ปปส.ภาค 5 ว่ามี
แนวทางการดาเนินการกับเจ้ าของสถานประกอบกิจการอย่างไร หากเขาไม่ดาเนินการตามกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องจะมี
แนวทางการดาเนินการข้างต้นที่จะสร้างความไม่สะดวกกับเจ้าของสถานประกอบกิจการนั้นอย่างไร
2. ฝากทางสานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ไปทาความเข้าใจกับผู้ ปกครองและนักเรียน
เรื่องเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมทั้งหมด ไม่เฉพาะเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการขายยาเสพติด
3. ฝากนายอาเภอไปประชาสัมพันธ์กับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน
เรื่องการปลูกกัญชาว่าการปลูกโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายต้องถูกจับกุมดาเนินคดี
4. ฝากทาง ปปส. ภาค 5 ร่วมกับหน่วยงานต่า งๆ ที่เกี่ยวข้อง นาสถิติการจับกุม จานวนผู้ค้า
ผู้เสพ และอื่ นๆ มาประเมินการดาเนิ น งานด้านยาเสพติ ด หากการดาเนินงานใดไม่ได้ผ ล อาจจะต้องมีการปรั บวิธีการ
ดาเนินงาน เช่น สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรเนื้อหาการบาบัดฟื้นฟู เพื่อให้ผู้ผ่านการบาบัด
ไม่กลับมาเสพยาเสพติดซ้าอีกหรือมีผู้กลับมาเสพยาเสพติดซ้าน้อยที่สุด
ปิดประชุม เวลา 15.00 น.

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

สิทธากร ศรียาบ
(นายสิทธากร ศรียาบ)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

