รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2564
วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอานวยกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายศรัณยู มีทองคํา
2. พ.ต.ท.สมเดช คํามามูล
3. นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์
4. นายคงกระพัน เวฬุสาโรจน์
5. นางสาวสุกันยา ใหญ่วงศ์
6. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
7. นางสาวปริศนา กันธิวาท
8. นางดุษณี อัตนโถ
9. นางสาวนภรรสวรรณ สุคําตัน
10. นางนภาพร เรืองทอง
11. นายธีระพงษ์ คาวี
12. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
13. นายศิริพงษ์ นําภา
14. นายสิทธากร ศรียาบ
15. นายสุเมธ ทนะขว้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการ
ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
หัวหน้าสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและเลขานุการ
ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
16. นางสาวศิริพร ใจสุข
เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน
17. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
18. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
19. นางวริญญา ธรรมปัญญา
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
20. นางสาวภัครพี ดอนชัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ปปส.ภาค 5
21. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จํานวน 61 คน
เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายศรัณยู มีทองคํา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/๒๕64
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน
ฝากทุ ก พื้ น ที่ แ ละทุ ก หน่ ว ยงานที่มี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในการปูอ งกั น ยาเสพติ ด ควบคู่ ไ ปกั บ
การปูองกันสถานการณ์โควิด - 19 ให้ระมัดระวังในด้านอุปกรณ์ต่างๆ ที่เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติจะต้องมีความพร้อม เช่น ถุงมือ
เจลแอลกอฮอล์ เพื่อปูองกันการติดเชื้อ โควิด - 19 และเน้นย้ําในสํานักทะเบียนหรือหน่วยงานที่มีการบริการประชาชน
ให้มีการลดปริมาณผู้เข้าใช้บริการ การคัดกรอง และการทําความสะอาดสถานที่ให้บริการอย่างสม่ําเสมอ
มติที่ประชุม

รับทราบ

-2ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ
มุมราชการ
การประชุม
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ
จํานวน 72 หน่วยงาน (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส.ภาค 5)
ปริมาณของกลางยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ห้วงเดือน 1 ต.ค. 2563 – 26 เม.ย. 2564

ปริมาณของกลางยาเสพติดพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ห้วงเดือน 1 ต.ค. 2563 – 26 เม.ย. 2564

-3ผลการตรวจยึด “ยาบ้า” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน วันที่ 1 ต.ค. 2563 – 26 เม.ย. 2564

รมว.ยุติธรรม มอบนโยบายปราบยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 -2565)
วันที่ 9 เมษายน 2564 สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 2565) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี และมอบนโยบายการขับเคลื่อน พร้อมด้วย มรว.ดิศนัดดา ดิศกุล ประธานกรรมการ
มู ล นิ ธิ แ ม่ ฟู า หลวงในพระบรมราชู ป ถั ม ถ์ นายชยาวุ ธ จั น ทร รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย นายเจริ ญ ฤทธิ์ สงวนศั ก ดิ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดพะเยา พล.ท.ธนณัฐ ยังเฟื่องมนต์ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน. พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.บช.ปส. และ
นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมงาน
สานักงาน ปปส.ภ.5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 21 เมษายน 2564 สํานักงาน ปปส.ภ.5 ขายทอดตลาดทรัพย์สิน ครั้งที่ 4/2564 ประเภทสิ่งมีชีวิต (โคชน
พันธุ์พื้นเมือง) จํานวน 11 รายการ ณ บ้านเลขที่ 138 ม.13 ต.หงาว อ.เทิง จ.เชียงราย มูลค่ากว่า 414,000 บาท
วั น ที่ 23 เมษายน 2564 สํ า นั ก งานปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ภาค 2 เปิ ด ประมู ล แมวของกลาง
เครือข่าย กุ๊ก ระยอง ตามคําสั่ง เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะแก่การเก็บรักษาไว้ (ประเภท
สิ่ งมีชีวิต) ครั้ งที่ 2/2564 ณ ศาลาประชาคมอําเภอแกลง เลขที่ 111 หมู่ที่ 10 ถนนมาบใหญ่ ตําบลทางเกวีย น
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง และมีผู้ร่วมประมูล จํานวน 9 คน การประมูลดังกล่าวใช้เวลาประมูลทั้งสิ้น 7 นาที โดยผู้ชนะ
การประมูล คือ นางสาวนั ช ญ์ ประสพสิ น หมายเลขการประมูล 001 เจ้าของเพจ “ทูนหั ว ของบ่าว” โดยประมูล แมว
ทั้ง 6 ตัว ด้วยราคา 1 แสนบาท
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สานักงาน ปปส.ภาค 5
ปั จ จุ บั น มี ก ารแพร่ ร ะบาดของโรคโควิ ด -19 สารเสพติ ด ประเภทที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามรู้
ต่อประชาชน คือ เฮโรอีน เนื่องจากเป็นสารเสพติดที่สามารถเสพได้หลายวิธีการ เช่น การสูบ ฉีด ซึ่งวิธีการดังกล่าว สามารถ
ทําให้เกิดอาการแทรกซ้อนได้ เช่น วัณโรค เอดส์ โอกาสในการเกิดโรคทางเดินหายใจและติดเชื้อโควิด-19 มากขึ้น จึงขอให้
ภาคส่วนต่างๆ ทําการประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลของประชาชนมากขึ้น
ประธาน
ให้ทุกภาคส่วนช่วยแบ่ง ปันข้อมูลให้ประชาชนมากขึ้น เพี่อปูองกันการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด รวมถึงปูองกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทนสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนเมษายน 2564
พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นของประเทศไทย ปี 2563/64 (ต.ค. 63 – เม.ย. 64)
จังหวัด
เชียงใหม่
ตาก
แม่ฮ่องสอน
น่าน
ลําปาง
เชียงราย
รวม

จานวนแปลง

พื้นที่ปลูก(ไร่)

119
56
22
29
2
1
229

73.48
40.56
14.45
8.12
1.27
0.61
138.49

-5พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น จ.เชียงใหม่ ปี 2563/64 (ต.ค. 63 – เม.ย. 64)
อาเภอ
แม่แตง
เชียงดาว
พร้าว
เวียงแหง
อมก๋อย
แม่แจ่ม
ไชยปราการ
รวม

จานวนแปลง
36
43
6
10
15
8
1
119

พื้นที่ปลูก(ไร่)
23.87
27.29
7.38
6.30
6.32
1.91
0.41
73.48

เปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่นย้อนหลัง 5 ปี
จังหวัด/ปี
เชียงใหม่
ตาก
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
กําแพงเพชร
น่าน
ลําปาง
แพร่
พะเยา
รวม

2559/60
1,223.42
512.90
54.35
22.02
39.63
29.12
0.00
2.06
1.50
1,885.02

2560/61
164.13
379.16
21.29
17.56
8.03
3.25
0.00
0.00
0.00
593.42

2561/62
113.51
139.85
8.27
2.01
1.51
2.00
0.75
0.00
0.00
267.90

2562/63
80.68
43.75
7.65
6.16
0.00
5.14
0.00
0.00
0.47
143.85

2563/2564
73.48
40.56
14.45
0.61
0.00
8.12
1.27
0.00
0.00
138.49

พื้นที่ปลูกฝิ่นระดับอําเภอสูงสุดย้อนหลัง 5 ปี
อาเภอ
ปี 2559/60 ปี 2560/61 ปี 2561/62 ปี 2562/63 ปี 2563/64
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
908.04
56.60
26.91
5.14
6.32
อ.แม่ระมาด จ.ตาก
233.10
260.99
22.03
14.06
2.51
อ.ท่าสองยาง จ.ตาก
203.19
48.46
100.46
11.52
20.19
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
123.73
42.77
35.36
25.81
27.29
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
82.73
34.08
27.32
30.65
23.87
พื้นที่ปลูกฝิ่นมีการลดลงจํานวนมากแสดงให้เห็นว่า มาตรการที่ได้ผลคือการเข้าถึงชุมชน การพัฒนาทางเลือกและ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ที่มีการดําเนินการอย่างเข้มข้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา อีกส่วนหนึ่งมาจากการสิ้นสุดฤดูกาลฝิ่น
โดยจะเริ่มต้นอีกครั้งในช่วงเดือนกันยายนและตุลาคม ปี พ.ศ.2564 ซึ่งเป็นช่วงที่มีผลผลิตฝิ่นจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามา
เรื่อยๆ จึงต้องมีการเฝูาระวังเป็นพิเศษ เนื่องจากพื้นที่ปลูกฝิ่นภายในประเทศลดจํานวนลงเรื่อยๆ แต่มีการนําเข้าจากประเทศ
เพื่อนบ้านแทน
ประธาน
ฝากให้อําเภอต่างๆ ติดตามสถานการณ์การปลูกฝิ่นในอําเภอ ส่วน 6 อําเภอ ที่มีพื้นที่ปลูกฝิ่นให้ดําเนินการ
ตัดทําลาย และแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

-6ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนเมษายน 2564
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- การสร้างทักษะเสริมภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E)
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนที่สอน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
5,610 คน
+ ครูตํารวจ (คน)
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)

เป้าหมาย
ปี 2564

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

610

-

610

100

529
78

2
7

237
56

44.80
71.78

577

4

389

67.42

222
281
103

-

222
281
103

100
100
100

247
18
12
1
38

1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาประกอบการ 225 แห่ง
โดยอาสาสมัครแรงงาน (25 อ.ๆ ละ 9 แห่งๆ ละ 6 คน) 1,350 คน
1,020
- แรงงานนอกระบบ (คน)
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
298
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
27
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
12
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2,197
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
2,016
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
161
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
8
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
12

ผลภาคเรียน
72.47 ที่2/2563

7
179
4
22.22
1
6
50
ผลภาค
1
100
เรียน
อยู่ระหว่างการคัดเลือกโรงเรียน
ที่2/2563
เข้าร่วมโครงการ
302
919
602

418
1,484
1,014

185.8
109.9
99.41

20
3
-

218
17
4

73.15
62.96
33.33

-

2,197
2,016
161
8
12

100
100
100
100
100

-7เป้าหมาย
ปี 2564

แผนงานตามยุทธศาสตร์

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

1. ด้านการป้องกัน
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
589
589
100
(3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จํานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
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 1,551 ม./ช. คิดเป็น 70.60%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 1,255 ม./ช. คิดเป็น 57.12%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 453 ม./ช. คิดเป็น 20.62%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 316 ม./ช. คิดเป็น 14.38%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 300 ม./ช. คิดเป็น 13.65%
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง)
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ (ครั้ง)

1,988
-

195
98

633
762

31.84
-

มติที่ประชุม
รับทราบ
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ผู้แทน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE มีการดําเนินการ ดังนี้
ประเภท

กลุ่มต้นแบบ

จังหวัด TO BE NUMBER ONE

จังหวัดเชียงใหม่

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ

ชมรม CP All ล้านนา

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานพินิจฯ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและ
เยาวชน เขต 7 เชียงใหม่

กลุ่มดีเด่น

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จ.เชียงใหม่

อําเภอ TO BE NUMBER ONE

1. อําเภอเชียงดาว 2. อําเภออมก๋อย
3. อําเภอสันกําแพง 4. อําเภอพร้าว

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชนภูมิภาค

1. ตําบลแม่ฮ้อยเงิน

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษา)

1. โรงเรียนบ้านห้วยยา
2. โรงเรียนสันปุาตองวิทยาคม

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/
ทัณฑสถาน

1. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
2. เรือนจํากลางเชียงใหม่
3. เรือนจําอําเภอฝาง

ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสํานักงานคุมประพฤติ

สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่

-8การประกวดจังหวัด อําเภอ/ ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจําปี 2564 วันที่ 31 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเข้ารอบภาค เพื่อไปประกวดในระดับประเทศ จํานวน 5 ชมรม
- ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับปีที่ 2)
- ชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัทซีพีออลล์ จํากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ (กลุ่มรักษา
มาตรฐานระดับทอง)
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 (กลุ่มรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ
ระดับเงิน ปีที่ 1)
- ชมรม TO BE NUMBER ONE ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (กลุ่มต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1)
- ชมรม TO BE NUMBER ONE อําเภออมก๋อย ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทน จังหวัดเชียงใหม่ (กลุ่มดีเด่น)
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
- เลื่อนการจัดกิจกรรมค่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง TO BE NUMBER ONE CAMP รุ่นที่ 25
วันที่ 18 – 23 เมษายน 2564 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
- เลื่อนการประชุมคณะกรรมการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 เมษายน 2564 ออกไปก่อน
ด้วยสถานการณ์ COVID -19
- กิจกรรมจัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 11 ระดับประเทศ วันที่
11 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
ส่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวด ระดับประเทศ
ระหว่างวันที่ 11 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2564 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
- สัปดาห์ที่ 1 (17 เม.ย.64) การแสดงความสามารถ ร้องเต้นทั่วไป
- สัปดาห์ที่ 2 (24 เม.ย.64) การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง
- สัปดาห์ที่ 3 (1 พ.ค.64) การประกวด Dancercise
- สัปดาห์ที่ 4 (8 พ.ค.64) การประกวดร้องเพลงสากล
- สัปดาห์ที่ 5 (15 พ.ค.64) รอบชิงชนะเลิศ
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือนเมษายน (ห้วง 1 – 25 เม.ย.64)
ผลการจับกุมยาเสพติดรวม
คดี 764 ราย ผู้ต้องหา 743 คน
แยกข้อกล่าวหา
นําเข้า
จํานวน
0 ราย
0 คน
ผลิต
จํานวน
35 ราย
25 คน
จําหน่าย
จํานวน
55 ราย
52 คน
ครอบครองเพื่อจําหน่าย
จํานวน
106 คดี
102 คน
ครอบครอง
จํานวน
122 ราย
118 คน
เสพ
จํานวน
446 ราย
446 คน

-9ยาบ้า (เม็ด)
499,813

ของกลาง
เฮโรอีน (กรัม) ฝิ่นดิบ (กรัม) กัญชาสด (ต้น) กัญชาแห้ง (กรัม) เคตามีน (กรัม) ยาไอซ์ (กรัม)
2,082.14
48,191.4
70
2,267.38
10,376.75

เปรียบเทียบผลการจับยาเสพติด ระหว่าง ห้วง 1 - 25 เดือน เมษายน 2563 กับ เมษายน 2564

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนเมษายน 2564
1. วันที่ 1 เม.ย. 2564 เวลาประมาณ 15.30 น.บริเวณริมถนน ท่าตอน - บ้านปะสี ต.มะลิกา อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่าย และจําหน่ายโดยผิด
กฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 40,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล

- 10 2. วันที่ 5 เม.ย. 2564 เวลาประมาณ 12.30 น. บริเวณภายในบ้านเลขที่ 195/10 หมู่บ้านแม่ริมวิลเลจ หมู่ที่ 1
ต.ริมเหนือ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ไม่พบตัวผู้กระทําผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)
ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 16,400 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
3. วันที่ 10 เม.ย. 2564 เวลาประมาณ 17.00 น. บริเวณเส้นทางเดินเท้าในเขตพื้นที่บ้านดอยแหลม ม.13
ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุม 1) นายปะแอ๋ จ่าก๋า อายุ 45 ปี อยู่บ้านเลขที่ 576 หมู่ 9 ต.แม่คะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่
2) นายจะติ แสดะจือ อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 153 หมู่ 13 ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 3) นายยอสอ ไม่มีนามสกุล
อายุ 30 ปี มาจากห้วยฮะ ประเทศเมียนมาร์ ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)
ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายและจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 12,000 เม็ด และฝิ่น 48 กิโลกรัม อยู่ระหว่าง
ขยายผล
4. วัน ที่ 13 เม.ย. 2564 เวลาประมาณ 12.30 น.บริ เวณลานจอดรถห้ า งสรรพสิ น ค้ าบิ๊ กซี สาขาดอนจั่ น
ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับ กุม 1) นายติ๊บ นามวงศ์ ที่อยู่ ๗/ช ม.4 ต.เวียงพางคํา อ.แม่สาย จ.เชียงราย
2)น.ส.กุ้ง นามวงศ์ ที่อยู่ ๔๔๒ ม.๕ ต.โปุงงาน อ.แม่สาย จ.เชียงราย ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ไอช์)
ไว้ในครอบครองเพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ไอช์ 10 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
5. วันที่ 22 เม.ย. 2564 เวลาประมาณ 14.40 น. บริเวณโคนเสาตอหม้อใต้สะพานข้ามคลองร้องเดื่อ ถนนสาย
เลี่ยงเมืองสันปุาตอง-หางดง (ถนนสาย 3035) หมู่ 7 ต.บ้านแม อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องบริเวณถนนภายใน
หมู่บ้าน บ้านห้วยลึก หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จับกุม นายสุทิวัส หรือสัว เลาลี อายุ 26 ปี ที่อยู่เลขที่ 127/1
หมู่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมตเอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครอง
เพื่อจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 100,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
26 เมษายน 2564
แผนงาน

จํ า นวนผู้ เ ข้ ารั บ การบํ า บั ดฯ แยกตามระบบ 1 ตุ ล าคม 2563 –

เป้าหมาย

เดือน เม.ย.

สะสม

ร้อยละ

4,951

164

2,244

45.32

4,751

164

2,151

45.27

200

0

93

46.50

2. บังคับบําบัด

3,715

254

1,837

49.44

- ไม่ควบคุมตัว

2,555

155

1,497

58.59

- ควบคุมตัว

1,160

90

340

29.31

930

63

152

16.34

- กรมราชทัณฑ์

800

50

102

19.00

- กรมพินิจฯ

130

13

50

38.46

9,596

482

4,233

44.11

1. สมัครใจ
- สถานบําบัด
- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3. ต้องโทษ

รวม

- 11 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 26 เมษายน 2564
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

เป้าหมาย

เดือน เม.ย.

สะสม

ร้อยละ

10,281

1,078

6,501

63.23

จํานวนผู้ผ่านการบําบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 26 เมษายน 2564
จานวนผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู

จานวนผู้ที่ได้รับ
การติดตาม

ร้อยละ

1. สมัครใจ สถานพยาบาล

564

488

86.52

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

93

45

48.39

3. บังคับบําบัด

563

304

53.99

0

0

0.00

1,220

837

68.61

แผนงาน

4. ต้องโทษ
รวม

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดทีเ่ ข้ารับการบําบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 2563 – 26 เมษายน 2564)
แผนงาน
สมัครใจ
บังคับบําบัด
ต้องโทษ
รวม

ผู้ป่วยยาเสพติด
เข้ารับการบาบัด

บาบัดครบโปรแกรม

ได้รับการติดตาม

ร้อยละ

960

806

703

73.23

2,427

1,794

823

33.91

332

305

23

6.93

3,719

2,905

1,549

41.65

จํานวนผู้เข้ารับการบําบัด จําแนกตามประวัติกลุ่มอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 26 เมษายน 2564)

- 12 จํานวนผู้เข้ารับการบําบัด จําแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 26 เมษายน 2564)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.4

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. (6 เดือนแรก)
(2) งบ ปค.
(3) งบ สป.มท. (6 เดือนแรก)
(4) งบพัฒนาจังหวัด

มติที่ประชุม

รับทราบ

เป้าหมาย
ปี 2564

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

หมาย
ร้อยละ เหตุ

12

1

7

58.33

9,790,650
2,160,000
2,191,600
167,150
5,271,900

276,737
9,637
324,760
12,240
61,000

3,525,656.98
2,053,530
1,055,840
149,426.98
397,760

36.01
95.07
44.18
89.40
7.54

- 13 ระเบียบวาระที่ 4.4 แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.4.1 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.4.1.1 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. – ต.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.พ. 64)
- ขั้นตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64)
- ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64)
กิจกรรมในชุมชน
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2564 AD2 ร่วมกับผู้นํา เจ้าหน้าที่มูลนิธิปิดทองหลังพระ ส.ต.อ.ณรงค์ ปิติปุญญพัฒน์ ปลัด
องค์การบริห ารส่ว นตําบลท่าตอน ได้ห ารื อเรื่องสื บเนื่องจากรัฐ บาลมีโ ครงการพัฒ นาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
เศรษฐกิจฐานราก โดยโครงการเกิดจากแผนพัฒนาของหมู่บ้านเป็นหลัก
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
เมื่อวันที่ 17 - 21 เมษายน 2564 AD2 ร่วมกับผู้นํา ประชาชนจิตอาสาร่วมลงพื้นที่ซ่อมแซมถนนในชุมชนที่ชํารุด
ซึ่งมีสาเหตุเกิดจากรถบรรทุกผ่านเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน และทับท่อส่งน้ําในหมู่บ้านพังเสียหาย
เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 อําเภอแม่อายได้จัดส่งโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของบ้านร่มไทย ม.14 ต.ท่าตอน จํานวน 2 โครงการ ได้แก่
1. โครงการก่อสร้างเรียงหินหน้าฝายกล่องลวดตาข่าย (เกเบี้ยน) ฝายห้วยน้ํายอน งบประมาณ 32,300 บาท
2. โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กอ่างเก็บน้ําฝายห้วยหมากตื๋น พร้อมซ่อมแซมถังเก็บน้ํา งบประมาณ 102,300 บาท
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
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)

- 14 ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทําแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64)
กิจกรรมในชุมชน
เมื่ อวั น ที่ 7 เมษายน 2564 นายสิ ทธิ ศั กดิ์ อภิกุ ล ชัย สุ ท ธิ์ นายอํา เภอแม่ อาย ได้เ ป็น ประธานในการประชุ ม
กลั่นกรองและติดตามผลโครงการระดับอําเภอ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระดับหมู่บ้านชุมชน (Quick Win 2) ซึ่งทาง
บ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ตําบลแม่อาย ได้นํ าเสนอโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรบ้านจะนะ เพื่อให้ที่ประชุมทราบและร่ว ม
พิจารณากลั่นกลองโครงการฯ มติในทีป่ ระชุมได้เห็นชอบโครงการดังกล่าว
ขั้นตอนต่อไป นําส่งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ เสนอต่อผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระฯ พิจารณาและจัดสรรงบประมาณตามโครงการไปยังหมู่บ้านชุมชนเปูาหมายโดยตรง ต่อไป
ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (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) เช่นกัน มีดังนี้
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 (ตั้งแต่ เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
กิจกรรมในชุมชน
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 นางสาวกิตติอัจฉรา อะทะไชย ปลัดอําเภองานปกครอง ร่ วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ
ผู้นําชุมชน และราษฎรบ้านปุาเหียก ประชุมจัดทําร่างข้อบังคับ ว่าด้วยการบริหารกิจการและบํารุงรักษาประปาหมู่บ้าน
บ้า นปุ า เหี ย ก พ.ศ.2564 พร้ อ มทั้ งแต่ง ตั้งคณะกรรมการบริห ารกิ จการและบํ ารุง รัก ษาประปาหมู่บ้า นและเจ้ าหน้า ที่
ของกิจการประปาปุาเหียก ตําบลสันต้นหมื้อ
เมื่ อ วั น ที่ 7 เมษายน 2564 นายสิ ทธิ ศั ก ดิ์ อภิ กุ ล ชัย สุ ท ธิ์ นายอํ าเภอแม่ อ าย ได้ เ ป็ น ประธานในการประชุ ม
กลั่นกรองและติดตามผลโครงการระดับอําเภอ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระดับหมู่บ้านชุมชน (Quick Win 2) ซึ่งทาง
บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ ได้นําเสนอโครงการทําระบบท่อส่งน้ําในหมู่บ้าน เพื่อให้ที่ประชุมทราบและร่วม
พิจารณากลั่นกลองโครงการฯ มติในที่ประชุมได้เห็นชอบโครงการดังกล่าว
ขั้นตอนต่อไป นําส่งผลการพิจารณากลั่นกรองโครงการฯ เสนอต่อผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระฯ พิจารณาและจัดสรรงบประมาณตามโครงการไปยังหมู่บ้านชุมชนเปูาหมายโดยตรง ต่อไป

- 15 4.4.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
วันที่ 24 – 31 มีนาคม 2564
- ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านพร้อมมอบข้าวสารเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้ผู้สูงอายุและสํารวจกลุ่มผู้สนใจปลูกอะโวคาโด
หมู่บ้านหนองไผ่ และห้วยนกกก หมู่ที่ 15 จํานวน 20 คน
- ผู้สูงอายุมีขวัญกําลังใจและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- ได้รับทราบจํานวนผู้สนใจปลูกอะโวคาโดชัดเจนมากขึ้น
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- สรุปโครงการเพื่อเสนอพิจารณากลั่นกรองต่อไป
วันที่ 1 - 7 เมษายน 2564
- ลงพื้นที่มอบทุนการศึกษาให้เด็กด้อยโอกาสและมอบเมล็ดพันธุ์ ผัก หมู่บ้านหนองไผ่ หมู่ ที่ 15 เด็กด้อยโอกาส
จํานวน 5 ราย
- เด็กด้อยโอกาสมีความเป็นอยู่ขึ้นและคนในครอบครัวเกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ
มากยิ่งขึ้น
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- จัดทําแผนลงพื้นที่พบปะชาวบ้านเป็นประจําทุกๆ เดือน
วันที่ 8 เมษายน 2564
- จั ด ประชุม พิจ ารณากลั่ น กรองโครงการส่ งเสริม อาชีพ (Quick Win2) ณ ห้ องประชุมที่ ว่า การอํา เภอฝาง
โดยคณะกรรมการพิจารณาระดับอําเภอ, Ad 1,2,3 และผู้นําหมู่บ้าน จํานวน 23 คน
- คณะกรรมการมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมอาชีพทั้ง 4 โครงการ แต่ให้ตรวจสอบพิกัดพื้นที่เพาะปลูกอะโวคาโด
ให้ถูกต้อง
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ประสานเจ้าหน้าที่อุทยานดอยผ้าห่มปกตรวจสอบพิกัดให้ถูกต้อง
วันที่ 9 – 16 เมษายน 2564
- ลงพื้น ที่สํ ารวจพัน ธุ์ห มูดํา เพื่อเตรี ยมข้อมูล จัดทําโครงการเลี้ยงหมูดําให้ช าวบ้านที่สนใจ ณ บ้านเมืองงา มใต้
ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย โดย AD 1 , 2
- จํานวนหมูดําที่จะส่งเสริมชาวบ้านเลี้ยงมีจํานวนเพียงพอ
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- เสนอโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงหมูดํา ให้องค์การบริหารส่วนตําบลม่อนปิ่นจัดทําโครงการ
วันที่ 17 – 23 เมษายน 2564
- ลงพื้นที่สํารวจพิกัดแปลงพื้นที่ปลูกอะโวคาโด บ้านหนองไผ่ -ห้วยนกกก โดยเจ้าหน้าที่อุทยาน,ปลัดอําเภอประจํา
ตําบล และAD 1,2
- พื้นที่ปลูกอะโวคาโดในหมู่บ้านหนองไผ่และห้วยนกกก มีพิกัดที่ถูกต้องไม่ได้บุกรุกพื้นที่ปุา
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- นําโครงการที่ถูกต้องสมบูรณ์เสนอให้นายอําเภอฝางเซ็นอนุมัติโครงการ
4.4.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อําเภอเชียงดาว
พื้นที่เปูาหมาย
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตําบลเมืองนะ
2,024 คน
606 ครัวเรือน
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตําบลเมืองนะ
9,979 คน
1,900 ครัวเรือน
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตําบลปิงโค้ง
1,722 คน
290 ครัวเรือน

- 16 ตาบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก

อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2)
- โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร
- โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่
ทั้ง 2 โครงการ อยู่ระหว่างรอการอนุมัติงบประมาณ จากสถาบันปิดทองหลังพระฯ
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
ตาบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย

- 17 อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มดําเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผล เพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2)
บ้านอรุโณทัย : โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพี ยงบ้านอรุโณทัยอยู่ระหว่างเสนอโครงการไปยัง สํานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อของบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
บ้านเมืองนะ : หมู่บ้านอยู่ระหว่างพิจารณาเลือกโครงการ
ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
ไชยปราการ เพื่ อ รายงานผลการดํ า เนิ น งานด้ า นการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ของพื้ น ที่ อํ า เภอไชยปราการ
และรายงานผลความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ของหมู่บ้านเปูาหมาย
วันพฤหัสบดี ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการหมู่บ้าน อยู่ระหว่างการหารือและประชุมภายในหมู่บ้านเกี่ยวกับ
โครงการ Quick Win 2 ซึ่งโครงการจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ สังคม หรือระบบน้ําอย่ างเดิม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนที่ได้
จัดทําไป
4.4.1.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
อําเภอเวียงแหงได้อยู่ขั้นตอนการดําเนินงานตามแผน ซึ่งต้องรอในเรื่องของการขออนุญาตการดําเนินการในพื้นที่
ปุาไม้ แต่ว่าก็มีการดําเนินกิจกรรมอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- กิจกรรมที่ 1 การดําเนินการตามโครงการ Quick Win 2 การปลูกผักสวนครัว การปลูกสมุนไพรรักษาสุขภาพ
ลดรายจ่ายสร้างรายได้
- กิจกรรมที่ 2 การดําเนินการตามแผนโครงการบ้านมั่นคงซึ่งบ้านห้วยไคร้ใหม่ เป็นหมู่บ้านเปูาหมายที่ได้รับ
งบประมาณในส่วนนี้ กําลังพิจารณาผู้ที่ได้รับคัดเลือกการสนับสนุนงบประมาณซ่อมแซมสร้างบ้านตามโครงการฯ
ประธาน
การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ ในเรื่องของเป้าหมายและการสร้างความเข้มแข็ ง
ในหมู่บ้าน โดยการดาเนินการทางด้านพัฒนาอาชีพ ตามกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการปฏิบัติ
ตามแผนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของหมู่บ้านและชุมชน รวมถึงคนในหมู่บ้านและคนที่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด
ให้หันมาร่วมมือกับทางราชการ เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้นฝากทุกอาเภอ
เน้นเป้าหมายเรื่องสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชน ให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการประชาคม การเสนอความคิดเห็น เสนอ
ปัญหาความต้องการในลักษณะร่วมกันแก้ไขพัฒนาที่ทําให้เกิดความเข้มแข็งนําไปสู่เปูาหมาย ลด ละ เลิก ยาเสพติด
สานักงาน ปปส.ภาค 5
ในส่วนของพื้นที่ตามแผนชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ ตอนนี้เป็นขั้นตอนการสร้าง
คุณภาพชีวิต แต่หากหมู่บ้านใดพบว่ายังมีผู้ค้า หรือผู้เสพที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการ รบกวนแจ้งรายชื่อมาที่ศูนย์ ฯ จังหวัด
เนื่องจากขณะนี้ไม่สามารถลงไปตรวจสอบพื้นที่ได้ทั้งหมด เพื่อประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการต่อไป อีกส่วน
คือการฝึกอบรม ชรบ. ขณะนี้ในพื้นที่เชียงดาว อบรมไปแล้วกว่า 100 คน ส่วนอําเภอชายแดนที่มีความจําเป็นต้องฝึกอบรม
ให้แจ้งเข้ามาทีศ่ ูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด เพื่อทางสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 5
จะได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมให้อําเภอต่อไป
ประธาน
ฝากทุกอําเภอสามารถเสนอโครงการขอ ปปส. ได้ ซึ่งในขณะนี้ทั้ง 5 อําเภอชายแดน
ชายแดนมีความต้องการ เนื่ องจากสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน และสถานการณ์โ ควิด -19 ถ้าได้ฝึกอบรมก็จะดี
แต่ในช่วงนี้ไม่สามารถทําการอบรมได้ แต่สามารถทําโครงการเสนอมาก่อนได้
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 18 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่นๆ

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบนโยบายให้อําเภอชายแดนทั้ง 5 อําเภอ เกี่ยวกับพื้นที่
พักพิงในสถานการณ์โควิด-19 และสถานการณ์หลบหนีจากการสู้รบในบริเวณชายแดน ให้แต่ละอําเภอปูองกันและดูแลพื้นที่
ส่งพิกัด และไฟล์ภาพให้กลุ่มงามความมั่นคง เพื่อนําเสนอกรมควบคุมโรคต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
1. ขอเป็น กํ า ลัง ใจให้ผู ้ที ่ป ฏิบ ัต ิง านในพื ้น ที ่ ทั ้ง ฝุา ยปกครอง กํ า นัน ผู ้ใ หญ่บ ้า น
และสาธารณสุข รวมถึงหน่วยงานในพื้นที่ ในเรื่องของการดูแลผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ การเฝูาระวังในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง
และฝากให้ช่วยดําเนินการควบคู่กันไป
2. ผู้ ว่า ราชการจังหวัด ได้สั่ งการในเรื่องของความเข้มแข็งของชุมชน โดยเฉพาะด่าน
ในชุมชนที่ต้องทําการคัดกรอง ควบคู่กันไปกับเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ด้วย จึงขอให้เพิ่มความเข้มงวด
ในการตรวจตรามากขึ้น
3. สําหรับ สถานการณ์ช ายแดนยังคงมีการลั กลอบเข้ามา ทั้งไอซ์ และยาบ้า จึงขอให้
หน่วยงานในพื้นที่ทั้งฝุายปกครอง ตํารวจ และหน่วยงานอื่นๆ เฝูาดูแลอย่างใกล้ชิด ในขณะเดียวกันก็ฝากกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
ที่อยู่ในแนวชายแดนให้ตรวจตราในพื้นที่ และส่งข้อมูลข่าวสารให้หน่วยงานราชการเพื่อประโยชน์ในการทํางาน
4. การดําเนินการต่ างๆ เช่น การประชุม การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด กระบวนการ
9 ขั้น ตอน ให้ ล ดจํ านวนผู้ มาประชุมเพื่อหารื อและแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ น โรงงานสี ขาวที่ตรวจตามมาตรฐาน มยส.
ให้ดําเนินการควบคู่กับการตรวจเชิงรุกของโควิด-19
5. เน้นย้ําสํานักทะเบียน ให้ใช้มาตรการ New Normal ทั้งการจํากัดจํานวนผู้ใช้บริการ
การคัดกรองผู้มาใช้บริการ และเรื่องของการทําความสะอาดสถานที่ให้บริการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.

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

สิทธากร ศรียาบ
(นายสิทธากร ศรียาบ)
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

