รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 11/๒๕62
วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์
2. นายวิรุฬ พรรณเทวี
3. นายศรัณยู มีทองคา
4. พ.ท.หญิงสุกัญญา แก้วจันทร์
5. นายอุทัย ใจนวล
6. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้
7. นางสาวภัครพี ดอนชัย
8. นายอภิชาติ ชัยวรรณ
9. พ.ท.ณัฐพัฒน์ พันธุ์มณี
10. ร.ท.วิทยา เศวตมาลย์
11. พ.ต.อ.จักรินทร์ ถ้าแก้ว
12. ร.ต.อ.เสรี เฟื่องสีใหม่
13. พ.ต.ท.จิรพงษ์ คามี
14. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
15. นางปานทิพย์ ศรีรัตน์
16. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
17. นางสาวสุวารินทร์ ชื่องาม
18. นางสาวนภรรสวรรณ สุคาตัน
19. นายไพฑูรย์ อ่าเอี่ยม
20. ว่าที่ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู
21. นายศุภชัย กัลปสันติ
22. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง
23. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน
24. นางอรัญญา วงค์ดาว
25. นางอัธยา บุญช่วย
26. นางสุพรรณี ทองคา
27. นายประสิทธิ์ เมืองไสย
28. นายจิรเมธ จันทบูรณ์
29. นางทองสุข ปิยะวงษ์
30. นางสาวเณติมา สิทธิสงคราม
31. นางสาวฐิติพร บุทธิจักร์

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธานกรรมการ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัดชียงใหม่
กรรมการ
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ท.) (แทน)
กรรมการ
ยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
ผู้บัญชาการกองกาลังผาเมือง (แทน)
กรรมการ
ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)
กรรมการ
ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน)
กรรมการ
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)
กรรมการ
ผู้กากับการ 2 กองบังคับการตารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ

-232. นางรัชนีภา ศรีสว่าง
33. ผศ.ดร.วรพจน์ เสรีรัฐ
34. นายวีรภัทร์ หาญสุข
35. นายปรีชาเวช สุขเกิน
36. นางสาวกาญจน์ณัฏฐา ทองคาชุม
37. นายเอกชัย ชมพู
38. นายมนตรี กิจสาริกวรรณ
39. นายสากล สุรวงศ์
40. นายพิชิต จันต๊ะคาด
41. นางสาวเยาวนา เชื้อเมืองพาน
42. นางวิชชุมนตร์ บารมี
43. นายวีระยุทธ เปี่ยมสุขศรีชัย
44. นางดารุณี ชัยวรรณา
45. นางมณฑิรา เมธา
46. นายยศพัทธ์ พิมพ์ชารี
47. นางสุดารักษ์ กระจ่าง
48. นางบุษบา บุญศรี
49. นายก้องเกียรติ อุเต็น
50. นายรุ่งโรจน์ สุนทร
51. นางสาวเบญจพร เกิดสายทอง
52. นายณัฐฐ์ ชูเดช
53. นายเสฎฐพล ทรัพย์ฉายแสง
54. นางสาวศิริพร เพ็ญพียร
55. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน
56. นายธนกฤต ไชยสาร
57. นายธีรวัฒน์ ณ ลาพูน
58. นายเศรษฐพล ทนันชัย
59. ว่าที่ ร.ต. เดชพงศ์ นาคเสวี
60. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร
61. นายนคร กาวิชัย
62. นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ
63. นายสิทธิพร จันทราช
64. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์
65. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
66. นายสาธิต กุหลาบทอง
67. นายมานิตย์ ไหวไว
68. นายหมวดเอกจิรพล สนธิคุณ
69. นายบุญลือ ธรรมธรานุรักษ์
70. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
71. นายศิวะ ธมิกานนท์
72. นายวิทวัส บุตรต๊ะ

ศึกษาธิการ ภาค 15 (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้แทนสถาบันพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน) กรรมการ
ผู้บัญชาการเรือนจากลางเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้บัญชาการเรือนจาฝาง
กรรมการ
ผู้อานวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
กรรมการ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ (แทน) กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)
กรรมการ
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่
กรรมการ
นายอาเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่ริม (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันทราย (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอดอยสะเก็ด
กรรมการ
นายอาเภอสันกาแพง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่แตง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอพร้าว (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่อาย
กรรมการ
นายอาเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอสันปุาตอง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
นายอาเภอแม่แจ่ม
กรรมการ
นายอาเภอสะเมิง
กรรมการ
นายอาเภออมก๋อย
กรรมการ
นายอาเภอฮอด (แทน)
กรรมการ

-373. นางสาววรางคนา พยอมยงค์
74. นายเอกชัย แสนใจ
75. นายธวัฒน์ จิตต์กาวิน
76. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล
77. นายไพบูลย์ ใจตูม
78. นายเศรษฐวุฒิ คามูล
79. นายวีรวัฒน์ กิจมานะทรัพย์
80. นายศิริพงษ์ นาภา
81. นายสิทธากร ศรียาบ
82. นายสุเมธ ทนะขว้าง

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
83. นางสาวศิริพร ใจสุข
84. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
85. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
86. นางวริญญา ธรรมปัญญา
87. นางสาววรวรรณ ลาหลง
88. นางสาวนุชนาฏ แซ่ตั่น
89. นายนาวิน ชูรัตน์
90. นายสุทธาเทพ เผือกจีน
91. พ.ต.ท.สมเดช คามามูล
92. นายศุภฤกษ์ โนสุ
93. ร.ต.อ.กฤษณะ มีชัย

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
นักศึกษาฝึกงาน
สว.ศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่
นักวิชาการสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ผบ.มว.ฝอ.บก.ตชด.ภาค 3

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประธานในที่ ป ระชุ ม เปิ ด การประชุ ม
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11/๒๕62
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จานวน
15 หน่วยงาน (ขอแก้ไข 1 หน่วยงาน)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 สานักงาน ปปส. ภาค 5 ขอนาเสนอสรุปประจาเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 เรื่องแรก
ขอรายงานถึงการจับกุมยาเสพติดทั้งหมดในภาคเหนือตอนบนเป็นสถิติสะสมตั้งแต่วันที่ 1 – 27 พฤศจิกายนพ.ศ.2562
พบว่ายาเสพติด 2 ประเภทที่จับกุมได้มากที่สุด คือ ยาบ้า และไอซ์ โดยยาบ้าจับกุมได้ 23 คดี มีปริมาณยาเสพติด
3,800,000 เม็ด ในขณะที่ไอซ์ จับกุมได้ 2 คดี ปริมาณยาเสพติดอยู่ที่ 530 กิโลกรัม ซึ่งจาแนกเป็นในพื้นที่ 8 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน ได้แก่

-4พื้นที่มียาบ้ามากที่สุดพบในจังหวัดลาปาง 3,200,000 เม็ด ตามด้วยจังหวัดเชียงใหม่ 382,190 กว่าเม็ด จังหวัดเชียงราย
201,039 เม็ด ไอซ์มีการจับกุมล๊อตใหญ่รวม 530 กิโลกรัม จังหวัดเชียงใหม่ จานวน 500 กิโลกรัม อีกคดีจับกุมได้ที่
เชียงราย 30 กิโลกรัม

การสืบสวนขยายผลบุกรวบเครือข่ายขนไอซ์ 500 กก. รถ 5 คัน ในพื้นที่เชียงใหม่
ของกลางเป็นไอซ์ที่บรรจุไว้ในถุงชาซุกซ่อนอยู๋ในกระโปรงหลังของรถยนต์จานวน 5 คัน ซึ่งจากการสืบสวนขยายผล
พบว่า
1.มีพยานหลักฐานเพียงพอที่ขอออกหมายจับต่อผู้สั่งการ เพิ่มอีก 1 คน
2.ผู้นายาเสพติดของกลางมาส่ง ในพื้นที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ พบหลักฐานจากกล้องวงจรปิด และการติดต่อทาง
โทรศัพท์
3.พิสูจน์ทราบนายทุน/ เจ้าของยาเสพติด ที่ใช้เบอร์เมียนมา สั่งการ จากการติดต่อทางโทรศัพท์และเส้นทางการเงิน
4.ขยายผลไปยังเครือข่ายผู้รับยาเสพติดและกลุ่มนายทุน/ฟอกเงิน ในพื้นที่ภาคใต้ อีก 3 คน โดยพบว่า ปลายทางส่ง
ยาเสพติดไปที่รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย
5.ปปส.ภ.5 ประสานการตรวจสอบกับ ปป.5 สปป., ปปส.ภ.9 และ NCID เพื่อขยายผลต่อเครือข่ายในพื้นที่ภาคใต้
และมาเลเซีย
6.พบหลักฐานจากการสนทนา, การตรวจ LPR และเส้นทางการเงิน ว่าเครือข่ายนี้ ลักลอบลาเลียงยาเสพติดจานวน
มาก แต่ละครั้งใช้รถยนต์ในขบวน 3-4 คัน โดยใช้รถยนต์จากการประกอบธุรกิจเต้นท์ขายรถมือสองบังหน้า หรือรถที่จานา
นอกระบบ มาใช้ลาเลียงจากภาคเหนือ ไปส่งพื้นที่ภาคใต้ ต่อเนื่องมาเลเซีย มาแล้วมากกว่า 3 ครั้ง
สรุปรายงานการเฝ้าระวังปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
- อายุของผู้เสพต่าสุด 9 ปี และสูงสุด 73 ปี ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุ 20-24 ปี (ร้อยละ 22.92)
- ยาเสพติดที่เกี่ยวข้องมากที่สุด คือ ยาบ้า กัญชา ไอซ์ เฮโรอีน ตามลาดับ
- สาเหตุที่เริ่มใช้ยาเสพติด คือ อยากลอง และ ถูกชักชวนโดยเพื่อน
- ราคายาบ้า ส่วนใหญ่เป็นราคาปลีก ราคามากสุด 100 บาท/เม็ด ถูกสุด ราคาเม็ดละ 10 บาท (โดยเป็นการซื้อใน
แหล่งจาหน่ายบ้านชนเผ่าบนพื้นที่สูง หรือเป็นการซื้อในปริมาณที่มาก)

-5สถานการณ์การแพร่ระบาดเอ็กซ์ตาซี (ยาอี ยาเลิฟ)

ยาเสพติ ด ที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดมากขึ้ น ในปี นี้ คื อ ยาอี แ ละยาเลิ ฟ สถิ ติ ใ นปี 2562 มี ป ริ ม าณที่ เ พิ่ ม สู ง ขึ้ น เป็ น
ประวัติการณ์ซึ่งจับกุมได้แล้ว 200,000 เม็ด ในขณะที่ผู้เสพยังอยู่ในวัย 20 – 24 ปี และผู้เสพรายใหม่ พื้นที่ที่มีการแพร่
ระบาดของยาเสพติดมากที่สุดคือกรุงเทพมหานคร และสถานบันเทิงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการเข้าข่ายการแพร่ของยาเสพติด
เยลลี่กัญชา ขนมอันตรายสายเขียว
เมื่อ 12 พ.ย. 62 นักศึกษาฝึกงานได้ไปทานข้าวกับรุ่นพี่ที่ทางาน ซึ่ง รุ่ นพี่ที่ทางานรู้จักกับดารา และดาราได้ให้เธอ
กินเยลลี่ บอกว่าเป็นเยลลี่จากแคลิฟอร์เนีย พอเธอถามว่ามันคืออะไร? ดาราหนุ่มพูดแบบทีเล่นทีจริงว่า “กัญชา” จากนั้น
รุ่นพี่ที่ทางานก็เอาเจลล้างมือมาบีบใส่มือทุกคนแล้วถามว่าเย็นมั้ย ซึมยัง สักพักสองคนก็ออกไปสูบอะไรกันนอกร้าน หลังจาก
นั้นดาราหนุ่มก็ถามหนูว่าหิวมั้ย อยากกินน้าอะไรหวานๆ ซ่าๆ รึ เปล่า พอเขาถามปฺุบหนูมึนหัวเลยโลกหมุน เบลอไปเลย
หัวใจเต้นแรงมาก หนูรู้ตัวว่าตัวเองต้องโดนมอมยาแน่ๆ เลยโทรศัพท์หาคุณพ่อ เขาสองคนก็พยายามห้ามไม่ให้โทร แต่หนูไม่
ยอมหนูพยายามไปขอความช่วยเหลือโต๊ะข้างๆก็ไม่มีใครมาช่วย
นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. ระบุว่าการนากัญชาไปใช้เป็นส่วนผสมของอาหาร หรือเวชสาอาง ไม่สามารถ
ทาได้ การนาเข้า ครอบครอง ประกอบอาหาร หรือ เวชสาอางที่มีส่วนผสมของกัญชาล้วนถือเป็นความผิด
ประเทศไทยกั ญชายั งเป็ น ยาเสพติด มี การปรับ กฎหมายเพื่อ ผ่ อ นปรนให้ ส ามารถน ามาใช้ ท างการแพทย์แ ละ
การศึกษาวิจัยเท่านั้น รายงานแจ้งผลการตรวจปัสสาวะนักศึกษาสาว พบสารเสพติดกัญชา ที่ทาให้เกิดอาการมึนงงเพียง
เท่านั้น ยังไม่พบสารเคมีอื่นๆ เจือปน ขณะที่ยังไม่ทราบว่าสารกัญชาดังกล่าวนั้นมาจากขนมเยลลี่ หรือวัตถุอื่นใดหรือไม่
ทลายแหล่งจาหน่ายเยลลี่ส่วนผสมกัญชา ที่นาเข้ามาจากสหรัฐฯ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่
กองบั ง คั บ การปราบปรามการกระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองผู้ บ ริ โ ภค (บก.ปคบ.) และเจ้ า หน้ า ที่
สานักคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เดินทางไปตรวจค้นและควบคุมตัวผู้ต้องหาจานวน 2 ราย พร้อมของกลางอาหาร
เสริมและยาประเภทเยลลี่ที่น่าเชื่อว่ามีส่วนผสมต้องห้ามประเภทกัญชาและยานอนหลับ ที่นาเข้ามาจากสหรัฐฯ จานวนมาก
ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ เบื้องต้นน่าจะลักลอบเข้ามาจาหน่ายในประเทศ ทั้งนี้ เยลลี่นอนหลับที่มีจาหน่ายทางเว็บไซด์จาหน่าย
สินค้าออนไลน์นั้นเป็นการจาหน่ายผิดกฎหมาย เพราะไม่ใช่อาหารเสริม สินค้าดังกล่าวเป็นยาจะต้องขออนุญาตจาก อย. ฝาก
เตือนประชาชนระมัดระวังอย่าไปสั่งซื้อออนไลน์มาบริโภคเองเพราะเยลลี่นอนหลับดังกล่าวเป็นสิ่งผิดกฎหมาย

-6รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมประธานคณะกรรมการอานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
ประชุมหน่วยภาคี 8 กระทรวง ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2563 เพื่อให้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบ าลเกิดผล
โดยมีแนวทางปูองกันและปราบปรามตามนโบบายเร่งด่วนของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
กลุ่มเสี่ยง ซึ่งอยู่ในช่วงอายุ 15 – 24 ปี ในกลุ่มเสี่ยง นอกจากนั้นจะมุ่งเน้นในเรื่องของการลดวงจรด้านการสกัดกั้น และ
ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดรายสาคัญ อาชญากร เทคโนโลยี และมุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน สถานศึกษาและ
สถานประกอบการ โดยการบรูณาการการปูองกันยาเสพติดและบาบัดยาเสพติด
แนวโน้มของปัญหา
1) กลุ่มผลิตในพื้นที่รัฐฉานยังคงเข้าถึงสารเคมีและสารตั้งต้นได้ ขณะที่พื้นที่หมู่บ้านต่างๆ ในเขต จ.ท่าขี้เหล็ก ยังคง
เป็นพื้นที่ที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดใช้เป็นแหล่งผลิตและแหล่งพักคอยยาเสพติดที่สาคัญ
2) กลุ่มนักค้ายาเสพติดมีแนวโน้มที่จ ะใช้ สปป.ลาว เป็นพื้นที่ลาเลี ยงผ่ านยาเสพติดมากขึ้น ก่อนที่จะลั กลอบ
ลาเลียงเข้าไทยทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
3) พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ยั ง เป็ น พื้ น ที่ ห ลั ก ของการน าเข้ า โดยเฉพาะพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ทางด้ า นตะวั น ตก (จ.ตาก)
และ ทางด้านตะวันออก (อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
4) กลุ่มเครือข่ายนักค้าแอฟริกันตะวันตก มีความพยายามลักลอบนาเข้าโคเคนมากขึ้น และพยายามเลี่ยงที่จะไปลง
ที่สนามบินของ สปป.ลาว ก่อนที่จะลักลอบลาเลียงนาเข้าไทยผ่านชายแดนทางบกแทน
5) การแพร่ระบาดเอ็กซ์ตาซีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น มีแนวโน้มไปในลักษณะเดียวกันกับคีตามีนที่นิยมใช้ในกลุ่มนักเที่ ยว
กลางคืน และพบการแพร่ระบาดอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่จังหวัดที่มีสถานบันเทิงและ
แหล่งท่องเที่ยว
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทน ผอ.สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์การปลูกฝิ่น ปี 2562/2563
การสารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นปี 2562/2563 : กันยายน - พฤศจิกายน 2562
พื้นที่ เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน น่าน แพร่ ลาปาง พะเยา กาแพงเพชร ตาก
พบ บางส่วนเริ่มมีการเตรียมแปลง และ เริ่มเพาะปลูกฝิ่น
* ดาเนินการแปลภาพและส่งเปูาตัดทาลายฝิ่นแล้ว จานวน 95 แปลง 75.26 ไร่ ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และ จ.ตาก
.
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2562
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนทีส่ อน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
6,564 คน
+ ครูตารวจ (คน)
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาส
- โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
ปี 2563

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

- ยังไม่ได้รับเป้าหมายจากส่วนกลาง -

228
302
130

-

228
302
130

100
100
100

- ยังไม่ได้รับเป้าหมายจากส่วนกลาง -

ผลภาคเรียน
ที่2/2562

-8แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
- Campus safety Zone (แห่ง)
- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)
1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- อบรมเยาวชนนอกสถานศึกษา (ย.อ.ส.) (คน)
1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง)
- แรงงานนอกระบบ (คน)
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
1.4 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติด
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้าน
กองทุน (ม./ช.)
(3) การดาเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
(9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน

เป้าหมาย
ปี 2563
8

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ
-

8

หมาย
เหตุ

100

- อยู่ระหว่างการคัดกรองนักเรียน 180

83

83

46.11

- ยังไม่ได้รับเป้าหมายจากส่วนกลาง (เปูา 6 เดือน)

140

23

47

33.57

20
-

2

2
-

10
-

2,197

-

-

-

1,873
244
31
49

-

-

-

26
560

28

28

5

-

-

-

-

ดาเนินการ
ไตรมาส3
ระบบ
NISPA
จะเปิดให้
บันทึก
เดือน
ธันวาคม
2562

ระบบ
NISPA
จะเปิดให้
บันทึก
เดือน
ธันวาคม
2562

-9แผนงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ปี 2563

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

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

- ยังไม่ได้รับเป้าหมายจากส่วนกลาง -

- ระบบ NISPA จะเปิดให้บันทึกเดือนธันวาคม 2562 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

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ

สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562 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. 846 888 824 810 -22 -78 -2.6 210 235 188 199 -22 -36 -10.4
ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 พฤศจิกายน 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
ของกลาง
ยาบ้า
เฮโรอีน
ฝิ่นดิบ
มูลฝิ่น กัญชาสด
กัญชา
แห้ง
เม็ด
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
กรัม
445,124 1,384.4 5,240.32 7.00 4,450.14 235.82

เคตามีน

สารระเหย

ไอซ์

กรัม
7.35

กรัม
2.00

กรัม
501,131.62

- 10 ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 พฤศจิกายน 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
หน่วยงาน

ปี 2562
คดี
คน

จับกุมทุกข้อหา
ปี 2563
ผลต่าง
คดี
คน คดี คน

ผลการจับกุม
1,767 1,840 1,672 1,654 -95 -186
รวมทุก สภ.

ร้อยละ
คดี
-5

จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ปี 2562
ปี 2563
ผลต่าง ร้อยละ
คดี
คน
คดี
คน คดี คน คดี
427

480

358

372

-69 -108 -16.1

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 25 พฤศจิกายน 2562 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ้า
เม็ด
1,57,1182

เฮโรอีน
กรัม
1,502.79

ฝิ่นดิบ
กรัม
8,330.47

ของกลาง
มูลฝิ่น
กัญชาสด
กรัม
กรัม
66.83 4,454.14

กัญชาแห้ง
กรัม
995.08

สารระเหย เอกซ์ตาซี่
กรัม
กรัม
8.96
2.00

ไอซ์
กรัม
501,759.57

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

เปูาหมาย
ปีงบ 2563
2,508

ผลการดาเนินงาน
พ.ย. 62
ผลสะสม
188
358

1. การจับกุมผู้กระทาความผิดคดี
ยาเสพติดรายสาคัญ (คดี)
2.การจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาคดี ย าเสพ
275
14
29
ติดตามหมายจับ(ราย)
3.การด าเนิ น การขออนุ มั ติ ใ ห้
88
6
18
จั บ กุ ม ฐ านคว ามผิ ด สบคบ ล ะ
สนับสนุนช่วยเหลือ(ม.6,ม.8 ตาม
พรบ.มาตราการ) (ราย)
4.การดาเนินการขอนุมัติยึด/อายัด
176
21
39
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส. (ราย)
5.การดาเนินการขอนุมัติยึด/อายัด 139,082,795 687,2256 15,946,256
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส.(บาท)
6.การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
ทุกราย
2
2
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ราย)

หมายเหตุ
ร้อยละ
14.27
10.54
20.45

22.15
11.46
-

ผลการจับกุมคดียาเสพติดที่สาคัญเดือนพฤศจิกายน 2562
1. วันที่ 4 พ.ย. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 03.00 น. ด่านตรวจยาเสพติดสบปราบ ม.15 ต.สบปราบ อ.สบปราบ
จ.ลาปาง ต่อเนื่อง บริเวณ ห้องพักเลขที่ 10 และ๑๑ โรงแรมลิตเติ๊ลอินน์ เลขที่ 226/22-23 ม.5 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม
จ.เชีย งใหม่ และต่อเนื่อง บริเวณหน้ าร้ านสะดวกซื้อ 7-11 ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ -ล าปาง ต.ช้างเผื อก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับกุม 1.นายโยธินหรือมอสหรือหมู แก้วเขียว อายุ 25 ปี บ้านเลขที่ 109/286 ซ.เคหะร่มเกล้า 29
ต.คลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กทม.ฯ ๒.นายพงษ์พันธ์หรือพันธ์ จันทะจร อายุ ปี ๓๐ บ้านเลขที่ 37 ม.16 ต.ก้ามปู
อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม 3.นายวิโรจน์หรือเต๋า พิเกาะ อายุ ๓๖ ปี บ้านเลขที่ ๓๔ หมู่ ๑๐ ต.บางกระสอบ
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
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4.นายธนวัฒน์หรือบอล เวียงยา อายุ ๒๕ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๒๖/๕๐ ม.๒ ต.ในครองปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
๕.นายธนดลหรือแระ พิมนนท์ อายุ ๒๓ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๐ ซ.ประชาร่วมใจ ๑๓ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา
กทม. ๖.นายอิทธิพลหรือเบ๊นซ์ ละจินดา อายุ ๒๔ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๔/๑ หมู่ ๔ ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์
จ.สมุทรปราการ ๗.นายรัช ภูมิหรื อบู้ ชื่นแสง อายุ ๔๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๙/๒๒ ซ.คู้บอล ๒๗ แยก ๓๗ แขวงท่าแร้ง
เขตบางเขน กทม. ๘.นายชิตณรงค์ห รือณรงค์ วงค์มณี อายุ ๓๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๗๖/๑ หมู่ ๒ ต.บ้านเหล่ า อ.สูงเม่น
จ.แพร่ (ผู้ต้องหาที่ ๘) ๙.นายเรืองศักดิ์หรือเบิร์ด กาหลง อายุ ๓๑ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๒๖๐ ซ.ประชาร่วมใจ ๑๓ แขวงทราย
กองดินใต้ เขตคลองสามวา กทม. ข้อหา ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครอง
เพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ไอช์ 500 กิโลกรัม อยู่ระหว่างขยายผล
2. วันที่ 11 พ.ย. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 08.30 น. ในห้องนอนบ้านพักไม่มีเลขที่ ในหมู่บ้านพันธ์ญากรณ์/ชุมชน
หลิ่งมื่น ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จับกุม 1.นายทวีวุฒิ หรือเอี่ยม บัวเขียว อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 99 หมู่ 3
ต.เจริญราษฎร์ อ.แม่ใจ จว.พะเยา ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)ไว้ในครอบครองเพื่อ
จาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 32,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
3. วันที่ 11 พ.ย. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 21.15 น.เส้นทางเดินเท้าจากชายแดนไทย – เมียนมาร์ เข้าสู่พื้นที่ตอน
ใน บริเวณไร่ข้าวโพดบริเวณช่องทางบ้านปะสี หมู่ ๑ ตาบลมะลิกา อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จับกุม ชายไม่ทราบชื่อสกุล อายุประมาณ ๓๐ ปี สวมกางเกงยีนส์ขายาว รองเท้าผ้าใบ หุ้มข้อ เสื้อยืดสีน้าเงิน(เสียชีวิต) ข้อหา “ ร่วมกันกับพวกที่
หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) ไว้ในความครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันกับพวกที่
หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฝิ่น) ไว้ในความครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยไม่ได้รับอนุญาต , ต่อสู้ขัดขวางและ
พยายามฆ่าเจ้าพนักงานขณะกระทาการตามหน้าที่ ร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครองโดยไม่ได้รับ
อนุญาต , พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต” ของกลาง เฮโรอีน 5.5 กิโลกรัม
อยู่ระหว่างขยายผล
4. วันที่ 17 พ.ย. ๒๕๖๒ เวลาประมาณ 04.00 น.ช่องทางธรรมชาติช่องทางไร่ขิง พิกัด เอ็มบี 975867 หมู่บ้าน
อรุโณทัย หมู่ที่ 10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ผู้ถูกจับกุม (หลบหนี) ข้อหา “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษ ประเภท 1
(ยาบ้า) ไว้ในความครองครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 3.8 แสนเม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
จานวนผู้เข้ารับการบาบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 24 พฤศจิกายน 2562)
แผนงาน
1.สมัครใจ
- สถานบาบัด
- ค่ายปรับเปลี่ยนฯ
2.บังคับบาบัด
- ควบคุมตัว
- ไม่ควบคุมตัว
3.ต้องโทษ
- กรมราชทัณฑ์
- กรมพินิจฯ
รวม

ผลงาน เดือน พ.ย.
160
160
0
222
208
14
0
0
0
382

ผลงานสะสม
375
375
0
340
315
25
0
0
0
715

- 13 จาแนกตามกลุ่มอายุที่มาบาบัดจะมี อายุกระจายที่ ๒๐ - ๔๙ ปี อายุน้อยสุดอยู่ที่ ๑๕ ปี อายุมากสุดอยู่ที่ ๗๘ ปี
ร้อยละ ๘๐ เป็นเพศชาย ผู้เสพครั้งแรกจะมีอายุอยู่ที่ช่วง ๑๕- ๑๙ ปี อายุเฉลี่ยเมื่อเสพครั้งแรกอยู่ที่ ๒๖.๖๙ ปี และอายุ
เฉลี่ยที่มาบาบัดจะอยู่ที่ ๓๙.๘๖ ปี จะห่างกัน ๑๓ ปี กว่าที่จะเริ่มเสพครั้งแรกจนถึงเข้าสู่กระบวนการบาบัดยาเสพติด ส่วน
ใหญ่ที่มาบาบัดจะเป็นยาบ้ าร้อยละ ๔๕ ฝิ่น ร้อยละ ๓๐ เฮโรอีนร้อยละ ๒๓ นอกนั้นจะเป็นไอซ์ สารระเหย และกัญชา
สาเหตุส่วนใหญ่ที่เสพครั้งแรกมาจากเพื่อนชวน อยากลอง และทาให้หายปุวย เมื่อจาแนกตามเพศ เพศหญิงเกิดจากความไม่
สบายใจความเครียด
จานวนและร้อยละผู้เข้ารับการบาบัด จาแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2562 – 24 พฤศจิกายน 2562)
ยาบ้า 322 ราย
ฝิ่น 214 ราย
เฮโรอีน 165 ราย
ไอซ์
4 ราย
สารระเหย 3 ราย
กัญชา 2 ราย
การลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction)
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

ผลงานรวม
4,074

ผลงานสะสม
3,813

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจาหน่ายจากการบาบัดรักษา 1 ตุลาคม 2562 – 24 พฤศจิกายน 2562
ดัชนีความสาเร็จการบาบัด/ฟื้นฟูสมรรถภาพ
- ระบบสมัครใจ
- ระบบบังคับบาบัด
- ระบบต้องโทษ
รวม 3 ระบบ

ร้อยละ
98.1
98.6
100
99.1

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4.3.4
ฝ่ายเลขาฯ

รับทราบ
ด้านบริหารจั ดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)
ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
แผนงานตามยุทธศาสตร์
ปี 2563
เดือนนี้
ผลสะสม ร้อยละ
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
(๑) การติดตามของคณะอนุกรรมการติดตาม
2
ระดับจังหวัด (ในพื้นที่) (ครั้ง)
(2) การกากับติดตามของคณะกรรมการ
12
1
2
16.67
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส. (ห้วง 6 เดือนแรก)
(2) งบ ปค. (ห้วง 3 เดือนแรก)
(3) งบ สป.มท. (ห้วง 6 เดือนแรก)
(4) งบพัฒนาจังหวัด

6,403,365
4,960,000
1,247,665
195,700
-

-

-

-

- 15 มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4
การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
ฝ่ายเลขาฯ
วั น พุ ธ ที่ ๖ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้ อ งประชุ ม R๕๐๔ ชั้ น ๕ อาคารเรี ย นรวม
มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย จังหวัดเชียงราย สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนว
พระราชดาริ ได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงการศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
เพื่อจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ ในพื้นที่
เปูาหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ เลขานุการศูนย์อานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด หั วหน้ าส านั กงานจั งหวัด พัฒ นาการจังหวัด พัฒนาการอาเภอ พัฒ นากรตาบลในตาบลเป้าหมาย ปลั ดอาเภอ
ผู้รับผิดชอบประจาตาบลเป้าหมาย ผู้จัดการแผนปฏิบัติการฯ (Mr.AD ๑) อาสาสมัครพัฒนาทางเลือก (Mr.AD ๒) และ
ราษฎรอาสาสมัครสารวจข้อมูลในหมู่บ้านเป้าหมาย หมู่บ้านละ ๑ คน โดยมีสรุปผลการประชุมในประเด็นที่สาคัญ ดังนี้
- การสารวจข้อมูลเพื่อจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านฯ จะมี Mr.AD ๑ - ๓ ในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย เป็นผู้ขับเคลื่อนฯ
โดยมีอาเภอ/อปท. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการปฏิบัติงาน
- มีขั้นตอนการดาเนินงานสารวจข้อมูลฯ ดังต่อไปนี้
(๑) การสารวจข้อมูลในหมู่บ้านเปูาหมาย (ห้วง พ.ย. - ธ.ค. ๖๒)
(๒) การตรวจสอบความถูกต้อง/การรับรองแบบสารวจ โดย พัฒนากรตาบล ปลัดอาเภอ และ Mr.AD ๑
(๓) มหาวิทยาลัยพะเยา บันทึกและประมวลผลข้อมูล (ห้วง ธ.ค. ๖๒ - ม.ค. ๖๓)
(๔) ประชุมคณะกรรมการระดับอาเภอเพื่อนาเสนอข้อมูล/คืนข้อมูลให้ราษฎร/จัดทาแผนหมู่บ้าน/ชุมชน
(ห้วง ก.พ. ๖๓)
- หลังจากที่สารวจข้อมูล ฯ ในพื้นที่เป้าหมายเป็นที่เรีย บร้อยแล้ว จะได้นาข้อมูล ดังกล่าวฯ จัดทาแผน
หมู่บ้าน/ชุมชน และนาไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ต่อไป
ประธาน
ฝากเรื่องของการขับเคลื่อนในระดับพื้นที่สนับสนุนกับทางทีมงานของอาเภอ และองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น รวมถึงส่วนราชการในพื้นที่ในการขับเคลื่อนด้วย
การขยายผลเพิ่มเติมโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งมีอาเภอนอกพื้นที่ 5 อาเภอชายแดน อีกหลายอาเภอที่จะต้อง
มีการดาเนินการขับเคลื่อนโครงการฯ คงจะต้องมีการนัดหมายประชุมอาเภอที่จะดาเนินการขยายผลเพิ่มเติมอีกครั้ง ฝากทาง
อาเภอให้ช่วยเตรียมการไว้ด้วย
4.4.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
นายอาเภอแม่อาย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ หมู่บ้านเปูาหมาย มีดังนี้
1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ตาบล บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
- ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ/ตาบล (30 ก.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)
- ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 29 ก.พ. 63)
- ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63)

- 16 - ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (มิ.ย. 63)
- ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (ก.ค. 63 )
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อายอาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
แผนการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ตาบล เพื่อเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน 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 (มิ.ย. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน ( ก.ค. 63 )

- 17 ผลการดาเนินงาน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)
ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนาร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา
จึงได้เพิ่มเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย โดยดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
แต่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณในการพั ฒ นาจากมู ล นิ ธิ ปิ ด ทองหลั ง พระ ซึ่ ง หมู่ บ้ า นนี้ ก าลั ง อยู่ ร ะหว่ า ง
การดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ(พ.ศ.2562-2565) เช่นกัน
ดังนี้ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
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(มิ.ย. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (ก.ค. 63)

4.4.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ประชุมคณะทางานระดับตาบล เพื่อซักซ้อมขั้นตอนก่อนเริ่มปฏิบัติงาน กระบวนการสร้าง
ความเข้าใจ กระบวนการ 8 ขั้นตอน

- 18 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 การประชาคม บ้านหนองไผ่ โดยมี ท่านนายอาเภอฝาง,ท่านปลัดอาเภอ,นายก อบต.
ม่อนปิ่น, กานันตาบลม่อนปิ่น, พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับ อาเภอซึ่งมาจากหน่วยงานทุกภาคส่ว น
ได้ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ความเป็นมาและทิศทางเปูาหมายของโครงการที่จะเข้า
มาช่วยเหลือพัฒนาด้านต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากประชุมชี้แจงโครงการและคณะทางานเสร็จได้มี
การลงมติเข้าร่วมและช่วยกันขับเคลื่อนโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์หรือไม่ ซึ่งผลการลงประชามติผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด
ยกมือสนับสนุนยอมรับและต้องการเข้าร่วมโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ ซึ่งผลตอบรับ มีมากกว่า 80% จากจานวนทั้งหมด
ของหมู่บ้าน จานวน 249 คน

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 การประชาคม บ้านขอบด้ง โดยมี ท่านนายอาเภอฝาง,ท่านปลัดอาเภอ, นายกอบต,
กานันตาบลม่อนปิ่น, พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับอาเภอซึ่งมาจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วม
ประชุมชี้แจงโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ความเป็นมาและทิศทางเปูาหมายของโครงการที่จะเข้ามา
ช่วยเหลือพัฒนาด้านต่างๆเพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากประชุมชี้แจงโครงการและคณะทางานเสร็จได้มีการ
ลงมติเข้าร่วมและช่วยกันขับเคลื่อนโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์หรือไม่ ซึ่งผลการลงประชามติผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดยกมือ
สนับสนุนยอมรับและต้องการเข้าร่วมโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ โดยมีชาวบ้านไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ของครัวเรือน
จริง จานวน 89 คน

- 19 วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 การประชาคม บ้านนอแล โดยมี ท่านปลัดอาเภอ, นายกอบต, กานันตาบลม่อนปิ่น,
พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการระดับอาเภอซึ่งมาจากหน่วยงานทุกภาคส่วน ได้ร่วมประชุมชี้แจงโครงการขยาย
ผลร้อยใจรักษ์ให้ชาวบ้านได้เข้าใจ ความเป็นมาและทิศทางเปูาหมายของโครงการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพัฒนาด้านต่างๆ
เพื่อให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น หลังจากประชุมชี้แจงโครงการและคณะทางานเสร็จได้มีการลงมติเข้าร่วมและช่วยกัน
ขับเคลื่อนโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์หรือไม่ซึ่ง ผลการลงประชามติผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดยกมือสนับสนุนยอมรับและ
ต้องการเข้าร่วมโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ ซึ่งผลตอบรับมีมากกว่า 80% จากจานวนทั้งหมดของหมู่บ้าน จานวน 202 คน

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 วันนี้ได้มีการจัดอบรมชี้แจงการสารวจเก็บข้อมูลรายครัวเรือนแก่อาสาสมัคร ณ อบต.
ม่อนปิ่น อ.ฝาง โดยมีท่านที่ปรึกษา ท่าน ปิติธรรม ท่านปลัดอาวุโสอ.ฝาง เป็นประธาน ร่วมด้วยพัฒนากรอาเภอ พัฒนากร
ตาบลม่อนปิ่น และมีเจ้าหน้าที่จากทางโครงการมาบรรยายชี้แจงรายละเอียดต่างๆในการเก็บข้อมูล หลังจากนั้น ช่วงบ่ายได้มี
การลงพื้นที่จริง แบ่งทีมสารวจ ทดสอบการเก็บข้อมูลที่หมู่บ้านหนองไผ่ จากนั้นก็มีการประชุมสรุปผลการดาเนินงาน และ
ปรึกษาปัญหาต่างๆร่วมกัน และวางแผนการทางานในขั้นต่อไป

-

- 20 หลังจากที่ได้มีการประชุมอบรม การเก็บข้อมูล แบบสารวจสภาพเศรษฐกิจ – สังคม ของประชากรหมู่บ้านเปูาหมาย
บ้านหนองไผ่และห้วยนกกกก ทาง Mr.AD1, AD2, AD3 และอาสาสมัครเก็บข้อมูล ได้ลงพื้นที่ เพื่อดาเนินการสารวจ
ครัวเรือนที่มีอยู่จริง เพื่อใช้ในการทาแผนที่เดินดิน วางแผนในการเก็บข้อมูลรายครัวเรือน รวมทั้งการใช้โดรนบินสารวจสภาพ
พื้นที่จริง

4.4.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายา
เสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อาเภอเชียงดาว
ตาบลปิงโค้งและตาบลเมืองนะ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแบบสารวจข้อมูล เศรษฐกิจ – สังคม ของหมู่บ้านเปูาหมาย
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) จังหวัดเชียงราย
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562
- ตาบลปิงโค้ง ประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจแบบสารวจข้อ มูลเศรษฐกิจ สังคม ระดับอาเภอ/ตาบล ด้วยการศึกษา
ข้อมูลอย่างเป็นระบบในการจัดทาแผนหมู่บ้านเปูาหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ณ หอประชุมหมู่บ้านห้วยลึก หมู่
ที่ 7 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
- ตาบลเมืองนะ สาหรับการประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจแบบสารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ระดับอาเภอ/ตาบล ด้วย
การศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบในการจัดทาแผนหมู่บ้านเปูาหมายการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ตาบลเมืองนะ จะ
ดาเนินการในระหว่างวันที่ 8-12 ธันวาคม 2562

- 21 4.4.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
14 พฤศจิกายน 2562 ขั้นตอนที่ 3 ได้ประชุมชี้แจงดาเนินการเก็บข้อมูลเชิงเศรษฐกิจและสังคมของโครงการ
ร้อยใจรักษ์ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านใหม่หนองบัว โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมคือ อาสาสมัคร Mr.AD1
ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลบ้านใหม่หนองบัว โดยมีอาสาสมัคร Mr.AD2
ข้าราชการชุดพัฒนาชุมชนพื้นที่ 3 และ Mr.AD3 ได้มีการชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
จากการประชุมเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 คณะกรรมการการดาเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้คัดเลือกเป็นจานวน
20 คน เป็นเปูาหมายอาสาสมัครได้จัดเก็บข้อมูลมาขยายผลตามโครงการร้อยใจรักษ์ ซึ่งจะมีครัวเรือนที่ต้องสารวจ จานวน
100 ครัวเรือน โดยหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านคนจีน ซึ่งจะต้องคัดเลือกผู้ที่สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาจีนได้เข้าใจและใน
วันที่ 6 ธันวาคม 2562 จะมีการประชุมเพื่อดาเนินการในขั้นต่อไป
4.4.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
ผลการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจาเดือน พฤศจิกายน 2562 อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
การขับ เคลื่ อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรักษ์ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุม
อาเภอเวียงแหง ชั้น 2

การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ศาลาวัดฟูาเวียง
อินทร์ บ้านหลักแต่ง ม.1 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

- 22 การขั บ เคลื่ อ นการขยายผลโครงการร้ อ ยใจรั ก ษ์ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน 2562 เวลา 18.00 น. ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านห้วยไคร้ ม.5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

ประธาน
การขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ มีเปูาหมายที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนโดยให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมโดยการนาเรื่องหลักการของศาสตร์พระราชาตาราแม่ฟูาหลวงที่เคยทาแล้วประสบความสาเร็จมาดาเนินการในพื้นที่
โดยมีเปูาหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนเพื่อจะได้เป็น ส่วนสาคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขอฝากให้หน่วยงานทุกส่วนราชการที่อยู่ในพื้นที่ ฝุายปกครอง ตารวจ ทหาร รวมถึงประชาชนที่เป็น Mr.AD2 เข้ามามีส่วน
ร่วมช่วยกันทาโครงการนี้ ฝากให้ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอทุกอาเภอให้ความสาคัญกับเรื่อง
โครงการร้อยใจรักษ์ด้วย
ระเบียบวาระที่ 4.5 สรุปผลการดาเนินงาน To be number one ประจาปี 2562 (สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่)
โครงการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ พระดารัส ในทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี “การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดจากสังคมไทย ไม่สามารถดาเนินงาน
ให้สาเร็จได้ด้วยการทางานขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง แต่ทุกองค์กร ทุกฝุายต้องช่วยกัน และการรวมตัวกันของผู้ที่มีความตั้งใจ
ที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด จะทาให้เกิดพลังในการร่วมกันปูองกันปัญหายาเสพติดอย่างเข้มแข็ง”

- 23 แนวทางการด าเนินงาน ใช้แนวทางการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องทั้ งภาครัฐ และ
ภาคเอกชนโดยมีห น่วยงานหลัก ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ ส านั ก งานคณะกรรมการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
กรุงเทพมหานคร และกระทรวงสาธารณสุข

การประกวด TO BE NUMBER ONE DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP ระดับประเทศ 2019
ประเภท Junior ได้รับรางวัลที่ 3 ทีม Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่.
ประเภท Junior ได้รับรางวัลชมเชย ทีม We Are First Dance สถาบัน First Dance Studio
ประเภท Pre-Teenage ได้รับรางวัลที่ 2 ทีม Heyday โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
ประเภท Teenage ได้รับรางวัลที่ 3 ทีม Embrace Cluster สถาบัน Embrace Studio Chiangmai
ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับประเทศ ปี 2562
TI 10 นายนนท์ปวิธ เลิศรมยานนท์ (นนท์) วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่
TI 25 น.ส.รัตน์รวี วงศ์ษาเดช (โอปอ) โรงเรียนเรยีนาเชลีวิทยาลัย

- 24 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2563

ผลการประกวด TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรมตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ประกวดรอบภาค วันที่ 12 มีนาคม 2563
ณ โรงแรมดิอิมพีเรียล จังหวัดเชียงใหม่
ประเภทสถานประกอบการ
• CP ALL
ประเภทชุมชน
• ชุมชนตาบลหนองควาย
ประเภทสถานศึกษา
• รร.ห้วยยา อ.กัลยาณิวัฒนา
• วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่
• มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประเภทกระทรวงยุติธรรม
สานักงานคุมประพฤติ
ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7
เชียงใหม่
เรือนจากลางเชียงใหม่
เรือนจา อาเภอฝาง
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงใหม่

ประธาน
ในส่วนของชมรม TO BE NUMBER ONE ในแต่ละประเภททั้ง ชุมชน สถานประกอบการ และสถานศึกษา
ที่ได้พูดคุยกันว่าจะให้สภาเด็กเยาวชนระดับพื้นที่มาช่วยขับเคลื่อนแต่ว่ามีงบประมาณที่จะใช้จ่ายได้ของสภาเด็กเพื่อนามาใช้
ขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE ฝากให้ทางสาธารณสุขประสานกับทางสานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ในเรื่องของสภาเด็กเพื่อขับเคลื่อน
เรื่องของการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE เพื่อให้เกิดขึ้นในพื้นที่

- 25 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 6

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
ท่านผู้ ว่ าราชการจั ง หวั ดมอบข้อสั่ งการ เรื่อ ง การประเมิน สถานะหมู่ บ้า นโดยเฉพาะหมู่ บ้า น
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่ง จังหวัดเชียงใหม่มี ๕๖๐ หมู่บ้าน ปรากฏว่าใน ๕๖๐ หมู่บ้าน มีสถานะเป็นสีแดง ๑๑ หมู่บ้าน
สีขาว ๔๖๙ หมู่บ้าน สีเหลืองสีเขียวรวมกันแล้ว ๗๕ หมู่บ้าน ซึง่ พื้นที่สีแดงจะต้องเร่งหมู่บ้านในพื้นที่ของอาเภอ หรือในพื้นที่
ของ สภ.ต่ า งๆ จะต้ อ งเร่ ง รั ด การด าเนิ น การต่ อ ผู้ ค้ า หรื อ ว่ า ผู้ เ สพ ผู้ ติ ด ให้ ห มดไปเพื่ อ ลดจ านวนพื้ น ที่ สี แ ดงให้ ไ ด้
ในขณะเดียวกันพื้นที่สี ขาวยังคงสถานะสีขาวไว้ ให้หมู่บ้านสีเหลืองสีเขียวมาเป็นสีขาว ฝากทางฝุายเลขาฯ ได้ติดตามและ
นาเข้าที่ประชุมประจาเดือนทุกครั้ง การติดตามของแต่ละอาเภอควรต้องลดจานวน และข้อมูลให้มีการลดการเพิ่มของสถานะ
หมู่บ้าน ให้แต่ละอาเภอเร่งรัดดาเนินการให้สถานะหมู่บ้านโดยเฉพาะหมู่บ้านกองทุนแม่ในแต่ละอาเภอเป็นสีขาวให้ได้
เยาวชนอาสารักษาดินแดน ฝากทางศูนย์ยาเสพติดอาเภอทุกแห่งที่ ได้ส่งเด็กเยาวชนเข้ามาอบรม นอกจาก
เป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา อยากให้เป็นเยาวชนผู้ นา ซึ่งเมื่อได้เข้ารับการอบรมแล้วสามารถเป็นผู้นาเยาวชน
ต้นแบบเพื่อเป็นเครือข่ายให้การปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับเยาวชนของในแต่ละพื้นที่ เน้นให้มีส่วนร่วมในการเป็น
ผู้นาเยาวชนในพื้นที่สาหรับงานแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป
ปิดประชุม

เวลา 16.00 น.
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