รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 8/๒๕63
วันพุธที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายรัฐพล นราดิศร
2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
4. นางสาวกิรณา โนนสินชัย
5. ร.ท.วิโรจน์ พาลวัน
6. นางสาวภัครพี ดอนชัย
7. นางสมศรี ทิศวงษา
8. นางเพียงขวัญ สงวนศักดิ์
9. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
10. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย
11. นางพิกุล นามสาย
12. นายพิรุณ ฟองมณี
13. นายถาวร จองส่างปัน
14. นายชัยรัตน์ วิเชียรสาร
15. นายพัฒน แสงลี
16. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์
17. นายธีรวัฒน์ ณ ลําพูน
18. นายจักรพันธุ์ ทองอ่ํา
19. นายธีรนนท์ กันทะวงค์
20. นายประทีป ดวงคํา
21. นายนคร กาวิชัย
22. นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์
23. นายสิทธิพร จันทราช
24. นายวิเศษ ผงนอก
25. นายสมภพ หน่อแก้ว
26. นายสาธิต กุหลาบทอง
27. นางสาววรางคนา พยอมยงค์
28. นายวิทวัส บุตรต๊ะ
29. นายณัฐสิทธิ์ จิ๋วเชื้อพันธุ์
30. นายนิพนธ์ สุวรรณ์
31. นายจักรกฤษณ์ ยานะพันธ์
32. นายเอกชัย แสนใจ
33. นายวัชรพงษ์ หนูชัย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อํานวยการมูลนิธิโครงการหลวง (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่ริม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสันทราย (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอดอยสะเก็ด (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสันกําแพง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่แตง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอพร้าว (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่อาย (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสันปุาตอง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอแม่แจ่ม (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอสะเมิง (แทน)
กรรมการ
นายอําเภออมก๋อย (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอฮอด (แทน)
กรรมการ
นายอําเภอดอยเต่า (แทน)
กรรมการ
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34. นายศรัณย์พงศ์ เลิศพฤกษ์
35. นายธนวิชญ์ ดิษสถาพร
36. นายชานนท์ ดวงมณี
37. นายเศรษฐวุฒิ คํามูล
38. นายปกรณ์ สุระคําแหง
39. นายศิริพงษ์ นําภา
40. นายสิทธากร ศรียาบ
41. นายสุเมธ ทนะขว้าง

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
42. นางสาวศิริพร ใจสุข
43. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
44. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
45. นางวริญญา ธรรมปัญญา
46. นางสาวลาวัณย์ จริยา
47. นางสาวเฟื่องฟูา ชิพิศภา

เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ
นิติกร

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 8/๒๕63
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ
มุมราชการ
การประชุม
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ
จํานวน 35 หน่วยงาน (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
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-4กองกาลังผาเมืองยึดยาบ้า 300,000 เม็ด พื้นที่อาเภอฝาง

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 กองร้อยทหารม้าที่ 4 กองบังคับการควบคุมที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4
กองกําลังผาเมือง จัดกําลัง ทําการลาดตระเวน เฝูาตรวจเส้นทาง – สะพาน บ.หนองเต่า ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จว.เชียงใหม่
จนกระทั่งเวลา 10.00 น. ได้ตรวจการณ์พบบุคคลต้องสงสัย จํานวน 2 คน ท่าทางมีพิรุธ และถืออาวุธปืนไม่ทราบชนิดเดิน
มาตามเส้นทางในภูมิประเทศ หน่วยจึงได้ส่งสัญญาณเพื่อขอทําการตรวจค้นแต่กลุ่มบุคคลดังกล่าว มีท่าทีจะใช้อาวุธยิง
ต่อเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จึงได้ทําการยิงปืนขึ้นฟูาไปในทิศทางที่ปลอดภัย เพื่อแจ้งเตือนให้กลุ่มบุคคลดังกล่าวทิ้งอาวุธ ซึ่งกลุ่ม
บุคคลได้วิ่งหลบหนี การจั บ กุมโดยอาศัยความชํานาญเส้ นทางในภูมิประเทศหลบหนีไปได้ หน่วยจึงเข้าตรวจสอบพื้นที่
พบอาวุธปืนชนิดลูกซอง จํานวน 1 กระบอก, อาวุธมีด จํานวน 1 เล่ม และยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ยาบ้า อยู่ในเปู
สะพายหลังสีเขียว จํานวน 3 เปู ประมาณ 300,000 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้ทําการยึดไว้เพื่ อขยายผลการจับกุม และจะได้นํา
ของกลางทั้งหมดส่งให้ พนักงานสอบสวนสถานีตํารวจภูธรฝางในการตรวจสอบและดําเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

-5สถานการณ์ยาเสพติดภายนอกประเทศที่สําคัญ

ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคา 1511 ยังต่อเนื่อง 7 เดือน ประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้าโขงยึดยาบ้ารวม 303 ล้าน
เม็ด ไอซ์ 13 ตัน เฮโรอีน 1.5 ตัน รวมสารตั้งต้นที่จะนาไปผลิตยาบ้าได้นับหมื่นล้านเม็ด ชี้มีผลโดยตรงต่อการสกัดกั้น
ยาเสพติดเข้าไทยและไปประเทศที่สาม

-6การปฏิบัติของหน่วยเฉพาะกิจร่วม AITF ยึดยาอีจากยุโรปได้ 39,500 เม็ด ตลอด 10 เดือนเศษ ยึดยาอีที่ถูกลักลอบ
ส่งทางพัสดุระหว่างประเทศจากยุโรปเกือบ 2.6 แสนเม็ด พร้อมเตือน ยาอีฤทธิ์รุนแรง เสพเกินขนาดอาจเกิดภาวะหัวใจ
วายและเสียชีวิตได้
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-9มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
สรุปผลโครงการอบรมเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดภายในมูลนิธิโครงการหลวง (ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒
-กรกฎาคม ๒๕๖๓)
กิจกรรมการดําเนินงาน
๑.อบรมให้ความรู้เรื่องการปูองกันและการบําบัดรักษายาเสพติด
๒.สมัครใจ ตรวจหาสารเสพติด เจ้าหน้าที่ภายในโครงการหลวง
ศูนย์/สถานี
๒๗ ศูนย์/สถานี
ดําเนินการแล้ว
ร้อยละ ๖๙

จานวนบุคคากร ผู้เข้ารับการอบรมและ
ทั้งหมดของ
ตรวจหาสารเสพติด
๑,๗๔๐

๑,๒๑๔

ผลการตรวจปัสสาวะ
หาสารเสพติด
ผ่าน ๑,๒๑๔ ราย

หมายเหตุ
ตรวจคัดกรองเพิ่มเติม
๗ ราย

แผนการดําเนินงาน : ดําเนินการครบภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๓ ในส่วนของเดือนกันยายน จํานวน ๔ ศูนย์/สถานี
ปี ๒๕๖๔ ยกระดับเป็นโครงการ “โครงการหลวงปลอดภัยเพื่อยกระดับสู่มาตรฐานสถานประกอบการสีขาว”
โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดพื้นที่พิเศษตอนในปี ๒๕๖๓ ภายใต้ความร่วมมือ
: ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กองทัพภาคที่ ๓
วัตถุประสงค์ : เฝูาระวัง-ค้นหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และช่วยเหลือคุณภาพชีวิต ในพื้นที่แพร่ะบาดยาเสพติดตอนใน
(๑) บ.ห้วยลึก
อําเภอเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม่
(๒) บ.แม่ปูนหลวง
อําเภอพร้าว
จังหวัดเชียงใหม่
(๓) บ.ห้วยน้ําขุ่น
อําเภอแม่สรวย
จังหวัดเชียงราย
(๔) บ.ห้วยน้ํารินและบ.ห้วยโปุง
อําเภอเวียงปุาเปูา จังหวัดเชียงราย

(1.) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

จังหวัดเชียงใหม่

(2.) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง จังหวัดเชียงใหม่
(3.) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ําขุน จังหวัดเชียงใหม่
(4.) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ําริน จังหวัดเชียงใหม่
(5.) ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโปุง

จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย จังหวัดเชียงใหม่
จากการดําเนินงานอย่างต่อเนื่องได้สร้างความตระหนัก และการตื่นตัวในเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง/สถานี
ของมูลนิธิโครงการเป็นอย่างมาก ส่งให้เกิดกระแสการเฝูาระวังในกลุ่มเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องกัญชา ที่เจ้าหน้าที่
ภาคสนาม มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องมากที่สุด ทั้งนี้ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะได้มีการยกระดับการดําเนินการไปสู่ เป็นสถาน
ประกอบการสีขาว ครอบคลุมทั้ง ๖๗ หน่วยUnit ของสํานักงานมูลนิธิโครงการหลวง และเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน
ในพื้นที่มูลนิธิโครงการหลวง
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ประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการจัดทาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดพื้นที่โครงการหลวง ปี ๒๕๖๔
วันที่ ๑๐ - ๑๑ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
1. ประมวลสถานการณ์ด้านสังคมในพื้นที่โครงการหลวง
2. จัดทํากรอบแผนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดปี ๒๕๖๔
3. บูรณาการการดําเนินงาน โครงการหลวง และ ป.ป.ส.

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 ระเบียบวาระที่ 4.3 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทน สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนสิงหาคม 2563
พื้นที่ได้รับอนุญาต ผลิต (ปลูก) กัญชง (เฮมพ์) จ.เชียงใหม่ 10 อาเภอ 5 หน่วยงานรัฐ จานวน 164 ไร่ 3 งาน 372 ตร.ม.
- อาเภอ
1. อ.แม่วาง
47 ไร่
2. อ.หางดง
46 ไร่
3. อ.ฝาง
18 ไร่
4. อ.แม่ริม
15 ไร่ 3 งาน 372 ตร.ม.
5. อ.ดอยหล่อ 15 ไร่
6. อ.สะเมิง
10 ไร่
7. อ.แม่แตง
8 ไร่
8. อ.แม่แจ่ม
3 ไร่
9. อ.จอมทอง 1 ไร่
10. อ.เชียงดาว 1 ไร่
- หน่วยงานรัฐ
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (สวพส.) 131 ไร่
2. ม.ราชภัฏเชียงใหม่
3 งาน 372 ตร.ม.
3. อบต.เมืองก๋าย(แม่แตง) 8 ไร่
4. อบต.ดอยหล่อ(ดอยหล่อ) 15 ไร่
5. อบต.โปุงแยง(แม่ริม)
10 ไร่
ตรวจสอบ จ.เชียงใหม่ 6 อาเภอ จานวน 51 ไร่ 1 งาน
อ.แม่วาง (ต.แม่วิน)
26 ไร่
อ.หางดง (ต.น้ําแพร่)
14 ไร่ 1 งาน
อ.สะเมิง (สะเมิงใต้)
8 ไร่
อ.แม่แจ่ม (ต.แม่ศึก)
1 ไร่
อ.จอมทอง (ต.บ้านหลวง)
1 ไร่
อ.เชียงดาว (ต.ปิงโค้ง)
1 ไร่
ผลสํารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 *ตัดทําลายทั้งหมดแล้ว 100 %
อําเภอ
1. จ.เชียงใหม่
2. จ.ตาก
3. จ.แม่ฮ่องสอน
4. จ.เชียงราย
5. จ.น่าน
6. พะเยา
รวม

จํานวนแปลง

พื้นที่ปลูก (ไร่)

124
55
16
13
15
1

80.68
43.75
7.65
6.16
5.14
0.47

224

143.85

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

มติที่ประชุม

รับทราบ

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

- 13 ระเบียบวาระที่ 4.4
ระเบียบวาระที่ 4.4.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกรกฎาคม 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

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

624

-

624

100

652
76

64
-

641
76

100
100

743

138

732

100

- 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

54
33
14
11

264
38
18
12

100
100
100
100

- 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

สังกัด ศธ.
เลิก
สถานศึกษา
5แห่ง
ยุบรวม
7แห่ง

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

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

200 แห่ง
1,000 คน

-

221
1,002

100
100

1,020

-

1,168

100

350

72

352

100

40
20

5
-

41
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 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 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 2,099 ม./ช. คิดเป็น 95.54%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 1,980 ม./ช. คิดเป็น 90.12%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 1,918 ม./ช. คิดเป็น 87.30%

- 15 แผนงานตามยุทธศาสตร์
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

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

25

-

45

100

307
163
8

-

307
319
8

100
100
100

600
-

418
-

1,909
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
ผู้แทน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE
NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 10 วันที่ 18 ก.ค. 2563 เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10
รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6 ก๋วยเตี๋ยว นายอุดมทรัพย์ เดชคุณมาก วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
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ครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2563 ในระหว่างวันที่ 15 - 17
กันยายน 2563 ณ อิมแพค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดเชียงใหม่มีชมรมเข้าในการประกวดทั้งสิ้น 5 ชมรม ในการจัดนิทรรศการและนําเสนอผลการดําเนินงาน
จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๗ จ.เชียงใหม่
ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.เชียงใหม่
ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่
ชมรม TO BE NUMBER ONE CP ALL ล้านนา
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 17 ระเบียบวาระที่ 4.4.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 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. 969 982 973 945 4 -37 0.4 243 258 240 213 -3 -45 -1.2
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ้า
เม็ด
757,289

เฮโรอีน
กรัม
35.69

ฝิ่นดิบ
กรัม
3168.67

ของกลาง
มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง เคตามีน สารระเหย
ไอซ์
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
8,679.65 8,508.83
756 4,014.48

ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 สิงหาคม 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
หน่วยงาน

จับกุมทุกข้อหา
ปี 2563
ผลต่าง
คดี
คน คดี คน

ปี 2562
คดี
คน

ร้อยละ
คดี

ปี 2562
คดี
คน

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

ผลการจับกุม
9,942 10,145 10,034 10,039 92 -106 0.925 2,230 2,413 2,390 2,432 160 19 7.175
รวมทุก สภ.

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2563 ภ.จว.เชียงใหม่
ของกลาง
ยาบ้า

เฮโรอีน

ฝิ่นดิบ

มูลฝิ่น

กัญชาสด

กัญชาแห้ง

เคตามีน

เม็ด
38,224,169

กรัม
20,319.32

กรัม
216,562

กรัม
249.5

กรัม
607,545

กรัม
19,158.12

กรัม
66.48

แผนงานตามยุทธศาสตร์

เปูาหมาย
ปีงบ 2563

ผลการดําเนินงาน
ส.ค. 63
ผลสะสม

ใบ
กระท่อม
กรัม
841

ไอซ์
กรัม
718,785.37

หมายเหตุ
ร้อยละ

1. การจับกุมผู้กระทําความผิดคดี
ยาเสพติดรายสําคัญ (คดี)

2,508

240

2,329

92.86

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

275

25

243

88.36

- 18 แผนงานตามยุทธศาสตร์

เปูาหมาย
ปีงบ 2563

ผลการดําเนินงาน
ส.ค. 63
ผลสะสม

หมายเหตุ
ร้อยละ

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

17

296

336.36

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

176

29

271

153.98

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

6.การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ราย)

ทุกราย

2,428,500 76,194,036
-

54.78

11

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนสิงหาคม 2563
ลาดับ

สภ.

วันที่เกิดเหตุ

ผู้ต้องหา

ของกลาง

ยึดทรัพย์

ราคาประเมิน

การขยายผล

1.

เมืองเชียงใหม่

1 ส.ค.63

1 ราย

ยาบ้า 300,000 เม็ด

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

2.

แม่อาย

7 ส.ค.63

ไม่พบตัว

ยาบ้า 40,000 เม็ด

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

3.

ฝาง

10 ส.ค.63

ไม่พบตัว

ยาบ้า 279,800 เม็ด

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

4.

ไชยปราการ

12 ส.ค.63

ไม่พบตัว

ไอช์ 2 กิโลกรัม

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

5.

แม่อาย

13 ส.ค.63

2 ราย

ยาบ้า 100,000 เม็ด

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

ไอช์ 2 กิโลกรัม
รวม

3 ราย

ยาบ้า 719,800 เม็ด
ไอช์ 2 กิโลกรัม

1. วันที่ 1 ส.ค. 63 เวลาประมาณ 20.00 น.บริเวณกลางสี่แยกแม่เหียะ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จับกุม
นาย อะใช้หรือหม่อง ไม่มีชื่อสกุล อายุ 40 ปี ที่อยู่ 168/ส ม.12 ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ข้อหา “มียาเสพติด
ให้โทษประเภท1 (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน)ไว้ในความครอบครองเพื่อจํา หน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษ
ประเภท1 (ยาบ้า หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมายฯ” ของกลาง ยาบ้า 300,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
2.วันที่ 7 ส.ค.63 เวลาประมาณ 16.00 น.บริเวณเส้นทางเดินเท้าในปุาท้ายหมู่บ้านปุากุ๋ย ม.3 ต.ท่า ตอน อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระทําผิ ด ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในความ
ครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต” ของกลาง ยาบ้า 40,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล

- 19 3. วันที่ 10 ส.ค. 63 เวลาประมาณ 10.00 น. บริเวณเส้นทางภูมิประเทศบ้านขอบด้ง –บ้านปุาคา พิกัด NC090039
ต.ม่อนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระทําความผิด ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน
หรือยาบ้า)ไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่าย” ของกลาง ยาบ้า 279,800 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
4. วันที่ 12 ส.ค.63 เวลาประมาณ 17.30 น. บริเวณห้องพักลีลาวดีรีสอร์ท ห้องที่ 15 บ้านห้วยม่วง หมู่ 6 ต.ปงตํา
อ.ไชยปราการ จว.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระทําความผิด ข้อหา “มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอช์) ไว้ในความครอบครอง
เพื่อจําหน่าย” ของกลาง ไอช์ 2 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
5. วัน ที่ 12 ส.ค.63 เวลาประมาณ 17.30 น. บริเวณปั้ม ปตท. สาขาแม่อาย ม.4 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จว .
เชียงใหม่ จับกุม 1.นายพนม จองยี อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86 ม.11 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จว.เชียงใหม่ 2.นางนามี
จะจู อายุ 22 ปี ที่อยู่ 121 ม.9 ต.ห้วยชมพู อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ข้อหา “ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้
โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า,ไอซ์) ไว้ในความครอบครองเพื่อจําหน่ายและจําหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต”
ของกลาง ยาบ้า 100,000 เม็ด ไอช์ 2 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
สรุปผลการจําแนกนักเรียน ตามโครงการตํารวจประสานโรงเรีย น ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงใหม่
สถานภาพครูตํารวจ 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 ส.ค 2563
สรุปผลการจําแนกนักเรียน ตามโครงการตํารวจประสานโรงเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2563 ตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

ลาดับ

ภ.จว.

จานวน
สถานี
ตารวจ

จานวนโรงเรียน
ที่เข้าร่วม
โครงการ
(แห่ง)

1

เชียงใหม่

38

ผลการจาแนกนักเรียนมัธยม

รับทราบ

หมาย
เหตุ

จานวน (คน)
กลุ่มดี

กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ

อยู่ระหว่างการคัดกรอง

หมายเหตุ ข้อมูลเดือน ส.ค.63
มติที่ประชุม

จานวน
นักเรียน
(เฉพาะ
มัธยม)

กลุ่มเสพ/
ขาย

- 20 ระเบียบวาระที่ 4.4.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบําบัดสูงสุด 5 ลําดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2562 – 30 สิงหาคม 2563
ลาดับ

สมัครใจ

บังคับบาบัด

ต้องโทษ

รวม

จังหวัด

จานวน

จังหวัด

จานวน

จังหวัด

จานวน

จังหวัด

จานวน

1

เชียงใหม่

3,903

กรุงเทพฯ

5,245

นครราชสีมา

1,224

กรุงเทพฯ

8,549

2

อุดรธานี

3,450 อุบลราชธานี

3,618

สงขลา

1,003

เชียงใหม่

8,365

3

ขอนแก่น

3,180

3,563

กรุงเทพฯ

964

สงขลา

6,418

4

สงขลา

2,944 นครราชสีมา

2,872

ลําปาง

867

นครราชสีมา

6,295

5

ปทุมธานี

2,874

2,753

เชียงใหม่

865

ขอนแก่น

6,015

เชียงใหม่

ชลบุรี

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) (1 ต.ค. 2562 – 30 สิงหาคม 2563)
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

เป้าหมาย ทั้งปี
9,485

เดือน ส.ค.
1,449

ผลงานสะสม
10,062

ร้อยละ
106.08

- 21 จํานวนผู้เข้ารับการบําบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 30 สิงหาคม 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 ส.ค.
359
251
108
464
447
17
62
58
4
885

ผลงานสะสม
3,928
3,639
289
3,571
3,115
456
866
777
89
8,365

ร้อยละ
71.59
72.97
57.80
201.75
278.13
70.15
111.03
119.54
68.46
104.08

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจําหน่ายจากการบําบัดรักษา 1 ต.ค. 2562 – 30 ส.ค. 2563
ดัชนีความสําเร็จการบําบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบําบัด
- ระบบต้องโทษ
รวม 3 ระบบ

ร้อยละ
91.32
99.67
100
96.87

จํานวนผู้ผ่านการบําบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ต.ค. 2562 – 30 สิงหาคม 2563
แผนงาน

จํานวนผู้ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟู

จํานวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม

ร้อยละ

746
287
1,114
561
2,708

702
241
559
561
2,063

94.10
83.97
50.18
100
76.18

1. สมัครใจ สถานพยาบาล
2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
3. บังคับบําบัด
4. ต้องโทษ
รวม
แผนงานตามยุทธศาสตร์
การส่งต่อเพื่อรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต
- ส่ง รพ.สต.
- ส่ง รพช.
- ชุมชนดูแลช่วยเหลือ

เป้าหมาย
ปี ๒๕๖๓
-

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ
๑
๘

๔
๓๗
๔๕

-

หมายเหตุ
เป็นข้อมูล
ตั้งแต่เดือน
มิถุนายน
๒๕๖๓

- 22 -

-

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 23 ระเบียบวาระที่ 4.4.4

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

ฝ่ายเลขาฯ

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

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

ร้อยละ

12

1

11

91.67

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

5,477,691
1,866,857
271,995
835,581

13,421,230.14
6,521,692
2,303,510
195,699.14
1,597,071

77.79
78.85
83.36
99.99
28.03

หมาย
เหตุ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.5.1. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย ดังนี้
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
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (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)
- ขั้นตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ต.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (พ.ย. 63 )
ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน
- สํารวจพื้นที่ทํากินของชาวบ้านและเก็บข้อมูลจริงพร้อมกับการขี้แจ้งเกี่ยวกับการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
และสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ในการเดินสํารวจเก็บข้อมูลทางกายภาพในพื้นที่ทํากิน
- ปัจจุบันได้ดําเนินการสํารวจไปแล้ว 692 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
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ขั้นตอนต่อไป ข้อมูลหมู่บ้านครัวเรือนที่จัดเก็บเสร็จแล้ว ได้ส่งข้อมูลดังกล่าวให้กับ มหาวิทยาลัยพะเยา ดําเนินการ
วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
แผนการสํารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็ นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตําบลนําร่อง 33 ตําบล
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสํารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสํารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการสํารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.ย. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ต.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน ( พ.ย. 63 )
- บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์
ปัจจุบัน สถาบันฯปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ได้วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเสร็จเรียบร้อยแล้ว
- ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นําหย่อมบ้าน
เ มื่ อ วั น ที่ 1 4 สิ ง ห า ค ม 2 5 6 3 เ ว ล า 0 9 . 0 0 น . พื้ น ที่ บ้ า น จ ะ น ะ ( น า ม ะ อื้ น ) AD1 แ ล ะ AD2
ได้ดําเนิ นการประชุม ร่วมกับ เกษตรประจําตําบล พัฒนากรประจําตําบล ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นําหมู่บ้านร่วมประชุมวาง
แผนการคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บ้านจะนะ (นามะอื้น) ม.12 ต.แม่อาย
ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)
ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนําร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา
จึงได้เพิ่มเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (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)
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 ผู้ใหญ่บ้านปุาเหียก สํารวจการวางแนวท่อประปาในหมู่บ้าน
ซึ่งได้สํารวจโดยทางช่างทําการบันทึก รายละเอียด เพื่อที่จะรองรับการสนับสนุนแทงค์ส่งน้ําและท่อประปาจากสถาบัน ปิดทองฯ
ในระยะต่อไป
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1 - 7 สิงหาคม 2563 จัดอบรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ภายในหมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้
ความเข้าใจในการทํางานของหน่วยงานในพื้นทีแ่ ละเกิดความรักความสามัคคีในหมู่บ้าน โดยจัดอบรมชุดรักษาความปลอดภัย
ภายในหมู่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน สามเดือนครั้ง
8 - 14 สิงหาคม 2563 ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านและจัดประชุมประจําเดือน
- ประชาชนมีความเข้าใจและเชื่ อมั่นในกระบวนการขยายผลร้อยใจรักษ์เพิ่มมากขึ้น และ
ครัวเรือนที่เข้าร่วมประชุม รับทราบกําหนดการ การคืนข้อมูลจัดทําแผนชุมชนของโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์
- กําหนดวันคืนข้อมูลและจัดทําแผนชุมชน
15 - 23 สิงหาคม 2563 จัดอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ หมู่บ้านหนองไผ่ - ห้วยนกกก
- ชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจหลักการส่งเสริมอาชีพตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เรื่องการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่
- ติดตามการเลี้ยงไก่ไข่ของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ

- 23 4.5.3. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อําเภอเชียงดาว
พื้นที่เปูาหมาย
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองนะ
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองนะ
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตําบลปิงโค้ง
ตาบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7
สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 343 ครัวเรือน
- อยู่ระหว่างรวบรวมโครงการจากส่วนราชการ เพื่อนําโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพ
- อยู่ระหว่างดําเนินโครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick win) โครงการปรับปรุงระบบน้ําประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตําบลปิงโค้ง

ตาบลเมืองนะ
บ้านเมืองนะหมู่ที่ 1 สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 604 ครัวเรือน
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 สํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ได้ทั้งหมด 1,908 ครัวเรือน และอยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูล
แบบสํารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม โดย มหาวิทยาลัยพะเยา
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ในส่ ว นอําเภอไชยปราการ ด้านเศรษฐกิจและสั งคมได้จัดส่ งเอกสารให้ มหาวิทยาลั ยพะเยา จํานวน 833 ชุด
ของบ้านใหม่หนองบัว ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้มหาวิทยาลัยพะเยาได้พิจารณาดําเนินการในส่วนที่
เกี่ยวข้องต่อไป
4.5.5. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
1. วัน ที่ ๒๔ กรกฏาคม 2563 ห้อ งประชุม เทศบาลตํา บลเมือ งนะ อํา เภอเชีย งดาว จัง หวัด เชีย งใหม่
ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติผาแดง (Protected Area Committee : PAC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓
นายอนุสรณ์ คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง มอบหมายให้ นางสาวอําพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การ
บริหารส่ ว นตําบลเปี ยงหลวง และนางสาวกีร ติ สาธุเม นิติกรองค์การบริห ารส่ วนตําบลเปียงหลวง เข้าร่ว มการประชุม
คณะกรรมการที่ ป รึ ก ษาอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ผ าแดง (PAC) ครั้ ง ที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่ อ ชี้ แ จงนํา เสนอโครงการพั ฒ นาเร่ ง ด่ ว น
(Quick Win) ขององค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง ที่จะดําเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง คือ โครงการพัฒนา
ปรับปรุงระบบน้ําบ้านห้วยไคร้ใหม่และการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ขนาดเล็ก) เสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ผาแดง ให้กับที่ประชุมได้รับทราบและบรรจุในระเบียบวาระการประชุมเพื่อให้คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติผาแดง
พิจารณาให้ความเห็นในการประชุมคราวถัดไป ในการนี้ได้นําส่งเอกสารโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ําบ้านห้วยไคร้ใหม่
และการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ขนาดเล็ก) เสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง ให้กับเจ้ากับหน้าที่อุทยาน
แห่งชาติผาแดง เพื่อทําการเสนอโครงการร่วมและดําเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป
2. วันที่ ๒๙ กรกฎาคม 2563 ห้องประชุมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง ตําบลกื้ดช้าง อําเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุสรณ์ คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง นางสาวอําพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เปียงหลวง และนางสาวสิ ริ รัศมิ์ถา เมืองไชย ปลัดองค์การบริหารส่ว นตําบลเปียงหลวง (Mr.AD๑) เข้าร่ว มการประชุม
คณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง (PAC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ เพื่อเสนอโครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick Win)
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง คือ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ําชุมชนบ้านหลักแต่ง และก่อสร้างฝายชะลอน้ํา
(ขนาดเล็ก) เสริมสร้างระบบนิเวศน์ ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง ซึ่งเป็นโครงการที่จะดําเนินการในเขตอุทยานแห่งชาติ
ห้วยน้ําดัง ให้ที่ประชุมได้รับทราบและร่วมพิจารณาบรรจุในระเบียบวาระการประชุมพิจารณาให้ดําเนินการต่อไป
3. วันที่ ๒๙ กรกฎาคม – ๑ สิงหาคม 2563 เทศบาลตําบลแม่อาย ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 และร.ต.กฤษดา วงษ์วัฒน์ Mr.AD๓ เข้าร่วม
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) ประจําปี ๒๕๖๓ สําหรับชุดเจ้าหน้าที่ประสานการพัฒนาระดับตําบล/
หมู่บ้าน (AD๑,๒,และ๓) โดยได้มีการสัมมนาและชี้แจงบทบาทหน้าที่การดําเนินงานของคณะทํางานประสานการพัฒนา
ระดับหมู่บ้าน/ตําบล ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ –
๒๕๖๓) การบรรยายในหัวข้อเรื่อง “การขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกตามแนวทางศาสตร์พ ระราชาและตําราแม่ฟูาหลวง”
“แนวทางการบูรณาการแผนงาน/โครงการตามแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)” และ “แนวทาง
ในการจัดกิจกรรมปูองกันยาเสพติด บําบัดรักษาโดยสมัครใจและการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในหมู่บ้าน” ได้มีการวิเคราะห์
ศัก ยภาพหมู่ บ้ า น ปั ญ หาความต้อ งการที่ แ ท้จ ริ ง ของหมู่บ้ า น เพื่ อ นํา ข้ อ มูล มาเตรี ย มจั ด ทํ าแผนพัฒ นาชุม ชน/หมู่ บ้ า น
และนําเสนอโครงการเร่งด่วน (Quick Win) ของหมู่บ้าน อีกทั้งได้ทบทวนผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการ
ร้อยใจรักษ์ ระดมสมองวางแผนขับเคลื่อนงานในระยะต่อไป
4. วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ ห้องประชุมสภา องค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุสรณ์ คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง นางสาวอําพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล
เปียงหลวง และนางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง Mr.AD๑ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์
Mr.AD2 คณะทํางานขับเคลื่อนการขยายผลฯ และผู้แทนจากชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕
ร่วมประชุมซักซ้อมสร้างความเข้าใจและแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick Win) ในพื้นที่ตําบลเปียงหลวง
จํานวน ๔ โครงการ

- 25 1. โครงการปรับปรุงระบบน้ําและการวางระบบท่อประปาชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
2. โครงการพัฒนาปรั บปรุ งระบบน้ําชุมชนบ้านหลั กแต่ง และก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ขนาดเล็ก) เสริมสร้าง
ระบบนิเวศน์ ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง
3. โครงการปรับปรุงระบบน้ําและการวางระบบท่อประปาชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลเปียงหลวง
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
4.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ําบ้านห้วยไคร้ใหม่ และการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ขนาดเล็ก) เสริมสร้างระบบ
นิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง
การประชุมได้ข้อสรุปแนวทางการดําเนินการ ชี้แจงปัญหา/อุปสรรคที่ไม่สามารถดําเนินโครงการได้ พร้อมทั้งซักซ้อม
การเข้าร่วมการประชุมคณะทํา งานกลั่นกรองและติดตามผลโครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick Win) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ในวันที่
๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ต่อไป
5. วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อํา เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
การเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรพื้นที่สูง) และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรองค์การบริหารส่วนตําบล เปียงหลวง จัดกิจกรรม
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและการขยายพันธุ์พืช (การเสียบยอดอะโวคาโด) เพื่อส่ งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นที่ชายแดน กิจกรรมในครั้งนี้ ชาวบ้านในชุมชนบ้านหลักแต่งเข้าร่วมจํานวน ๓๐ คน ซึ่งชาวบ้านในชุมชนให้
ความสนใจเป็นอย่างมาก และมีความต้องการพืชทางเลือกชนิดนี้ นอกจากนี้ ในชุมชนมีกล้วยน้ําว้าปลูกอยู่ทั่วไป จึงได้นํามา
แปรรูปเป็นกล้วยเบรกแตก กล้วยฉาบ และกล้วยในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
6. วันที่ ๖ สิงหาคม 2563 ห้องประชุมโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านห้วยส้ าน ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัด
เชียงใหม่ คณะกรรมการทํางานโครงการร้อยใจรักษ์ เข้าร่วมการประชุมคณะทํางานกลั่นกรองโครงการ เพื่อพิจารณา
โครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick Win) ที่ควรได้รับการสนับสนุนงบประมาณของสถานบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระสืบสานแนวพระราชดําริ ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนจะเสนอให้ผู้อํานวยการสถาบันฯ ในฐานะประธาน
คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาอนุมันติ เพื่อพิจารณากลั่นกรองโครงการพัฒนาเร่งด่วนในอําเภอเวียงแหงขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ผ่านการอบรมในหลักสูตร ๒ รุ่นที่ ๔/๖๒ องค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวงมีโครงการที่ต้องให้คณะทํางาน
กลั่นกรองพิจารณาโครงการทั้งสิ้น ๔ โครงการ กล่าวคือ
๑. โครงการปรับปรุงระบบน้ําและการวางระบบท่อประปาชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตําบลเปียงหลวง อําเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
๒.โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ําชุมชนบ้านหลักแต่ง และก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ขนาดเล็ก) เสริมสร้างระบบ
นิเวศน์ ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ําดัง
๓.โครงการปรับปรุงระบบน้ําและการวางระบบท่อประปาชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตําบลเปียงหลวง
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
๔ โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ําบ้านห้วยไคร้ใหม่ และการก่อสร้างฝายชะลอน้ํา (ขนาดเล็ก) เสริมสร้างระบบ
นิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติผาแดง
โดยคณะทํางานกลั่นกรองได้มีมติเห็นชอบในหลักการของโครงการทั้ง ๔ โครงการขององค์การบริหารส่วนตําบล
เปียงหลวง และให้ดําเนินการตามกระบวนการต่อไป
7. วันที่ ๑๓ สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 เข้าร่วมโครงการอบรมการตัดผมทรง
นักเรียน โดยมีครูจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเวียงแหง อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับทรงผม
ทรงนักเรียนให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ และได้ลงมื อปฏิบัติตัดผมให้เด็กและเยาวชนในหมู่บ้านทั้งชาย
และหญิงในชุมชน

- 26 8. วันที่ ๑๖ สิงหาคม 2563 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตําบลเปียงหลวง
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2
ร่วมกับพัฒนากรอําเภอเวียงแหงประจําตําบลเปียงหลวงและ อสพ.พัฒนาชุมชนอําเภอเวียงแหง ลงพื้นที่ชุมชนหลักแต่ง หมู่ที่
๑ และชุมชนห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ เพื่อสอบถามความต้องการทางด้านทักษะอาชีพของชาวบ้านทั้งสองชุมชน เพื่อให้ได้มาซึ่ง
โครงการที่ตรงกับความต้องการที่แท้จริงของชาวบ้าน โดยพัฒนากรจะทําการเขียนโครงการเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณจาก
จังหวัดต่อไป
9. วันที่ ๑๘ สิงหาคม 2563 ศาลาตองตึง โครงการร้อยใจรักษ์บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ ๑๐ ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสรณ์ คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง นางสาวอําพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลเปียงหลวง นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง (Mr.AD๑) เจ้าหน้าที่
อบต.เปียงหลวง เข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดําเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามโครงการอบรม
และฝึกปฏิบัติเพื่อประยุกต์ใช้แนวพระราชดําริในพื้นที่ที่มีปัญหาการค้าและการลําเลียงยาเสพติดบริเวณชายแดนภาคเหนือ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายบุญชอบ สุทธมนัสวงษ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และในฐานะที่ปรึ กษาประธานกรรมการสถาบั นส่ งเสริมและพัฒ นากิจกรรมปิดทองหลั งพระ สื บสานแนวพระราชดําริ
เป็ น ประธานในการประชุ ม ได้ ชี้ แ จงบั น ทึ ก ความเข้ า ใจเพื่ อ บู ร ณาการร่ ว มกั น ในการประยุ ก ต์ ใ ช้ แ นวพระราชดํ า ริ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ ระหว่าง ๔ กระทรวงและสถาบันส่ งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบ
สานแนวพระราชดํา ริ ลงวัน ที่ ๒๐ กุม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๒ และคํา สั่ ง สํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๓๘๗/๒๕๖๒ เรื่อ ง แต่ง ตั้ ง
คณะกรรมการอํานวยการโครงการร้อยใจรักษ์ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ มีการรายงานสถานะโครงการพัฒนาเร่งด่วน
(Quick win) ใน ๔๗ หมู่บ้าน ๓๓ ตําบล ระยะที่ ๑ ตามแผนเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) และใน ๘๖ หมู่บ้าน ๘๖
ตําบล ระยะที่ ๒ ตามแผนปฏิบัติการบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสถาบันฯ
โดย นายอานนท์ ผลบุญ หัวหน้าสํานักงานประสานกิจการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ในการนี้ ตัวแทนหน่วยอุทยาน
แห่งชาติ/หน่วยปูองกันรักษาปุา/เขตรักษาพันธุ์ สัตว์ปุา ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการ โดยผู้อํานวยการส่วน
อุ ท ยาน หรื อ ผู้ แ ทนที่ เ กี่ ย วข้ อ งในการพิ จ ารณาโครงการระดั บ จั ง หวั ด (ฝุ า ยเลขานุ ก าร) สํ า นั ก บริ ห ารพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ ที่
๑๕ (เชียงราย), ๑๖ (เชียงใหม่), สํานักจัดการทรัพยากรปุาไม้ที่ ๑ (เชียงใหม่), ๒ (เชียงราย) ขั้นตอน/เอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การขออนุญาตใช้พื้นที่/คําแนะนําในการเขียนโครงการและแนวทางการจัดทําโครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick win) ร่วมกัน
อย่างบูรณาการ ในการนี้ นายอนุสรณ์ คําอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง และปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล
เปียงหลวง (Mr.AD๑) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเสนอข้อคิดเห็นและขอคําแนะนําการดําเนินโครงการพัฒนาเร่งด่วน (Quick win)
ในพื้นที่ตําบลเปียงหลวง
ประธาน
ฝากทางอํา เภอที่ได้ข้อ มูล คืนมาจากมหาวิทยาลั ยพะเยา ให้ เร่งรัดปฏิบัติไปตามแผนงานของ
5 อําเภอ ที่จะดําเนินการเสร็จสิ้นในปี 2563 ในเรื่องของการประชุมประชาคมนําไปสู่การจัดทําแผนไปสู่การปฏิบัติจริง
เมื่อนําไปใช้แล้ วต้องทําการประเมิน ผลว่าดําเนิ นการแล้ว ผลมันสอดคล้ องเพราะแก้ไขปัญหาและเกิดประโยชน์หรือไม่
และต้องมีการปรับแผนเมื่อไม่ถูกต้องและไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นั้นตามแผนที่วางไว้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา – ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ผู้แทนสานักงาน ปปส. ภาค 5 การสนับสนุนงบประมาณจากสํานักงาน ปปส. ภาค 5 ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
คือการอบรม ชรบ. ในพื้นที่ตําบลปิงโค้ง อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้ดําเนินการเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนที่จะ
ดําเนินการต่อไปคือโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในเรื่องของทักษะทางด้า นกีฬา ซึ่งจะสนับสนุนในพื้นที่อําเภอเชียงดาว
3 หมู่บ้าน และอําเภอฝางอีก 2 หมู่บ้าน ซึ่งตอนนี้งบประมาณได้อนุมัติแล้วเป็นเงินประมาณ 200,000 บาท โดยจะ
ดําเนินการในเดือนกันยายน 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 27 ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
ของตนเองด้วย

1. การเฝูาระวังยาเสพติดในพื้นที่ ฝากให้ทางอําเภอ และสถานีตํารวจ เฝูาระวังยาเสพติดในพื้นที่

2. พื้นที่อําเภอชายแดนในปัจจุบันมีสถานการณ์เรื่องยาเสพติดและสถานการณ์โควิด -19 ฉะนั้น
ฝากเน้นย้ําให้ดูในเรื่องของการลําเลียงยาเสพติดที่เข้ามาในพื้นที่และเรื่องสถานการณ์โควิด-19 ว่าเมื่อได้ทําการจับกุมผู้ที่
ลักลอบเข้ามาในพื้นที่หรือผู้ที่ลําเลียงยาเสพติดเข้ามาในประเทศแล้วจะต้องทําการคัดกรองผู้ที่ลักลอบเข้ามาในประเทศด้วย
เพื่อไม่ให้มีการแพร่เชื้อโควิด-19 เข้ามาในประเทศ
3. ในเรื่ อ งของสถานประกอบกิจ การโลจิ ส ติก ส์ ให้ ท างอํ า เภอเฝู า ระวัง และตรวจสอบสถาน
ประกอบกิจการการโลจิสติกส์เป็นประจํา และให้สถานประกอบการโลจิสติกส์ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้แจ้งไปด้วยว่าต้องทํา
อย่างไรบ้างที่จะทําให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์นั้น แล้วรายงานผลในระบบและส่งรายงานมาให้กับทางจังหวัดทราบด้วย
4. ในเรื่องของการบําบัดฟื้นฟู ฝากทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่พัฒนาหลักสูตร
การบําบัดฯ เพื่อให้ผู้ผ่านการบําบัดฯ ไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ําอีก
ปิดประชุม

เวลา 12.00 น.

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

สิทธากร ศรียาบ
(นายสิทธากร ศรียาบ)
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

