รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2564
วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายศรัณยู มีทองคา
2. พ.ต.ท.สมเดช คามามูล
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย
6. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
7. นางสาวปริศนา กันธิวาท
8. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี
9. นางพิกุล นามสาม
10. นายพิรุณ ฟองมณี
11. นางสาวนนทกาญจน์ ฉิมพลี
12. นายเฟื่องยศ ศรีพิพัฒน์
13. นายธนกฤต แจ้งสกุล
14. นายชัยรัตน์ วิเชียรสาร
15. ว่าที่ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี
16. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์
17. นายธีรวัฒน์ ณ ลาพูน
18. นายจักรพันธุ์ ทองอ่า
19. นายศิวะ ธมิกานนท์
20. นายประทีป ดวงคา
21. นายณัฐพงษ์ พรสมบูรณ์กิจ
22. นายอานนท์ ถ้วยดอก
23. นายสิทธิพร จันทราช
24. นายวิสุทธิ์ จรบุรี
25. นายอิศราวุฒิ นลินวิจิตร
26. นายสาธิต กุหลาบทอง
27. ว่าที่ ร.ต.บารุงเกียรติ วินัยพานิช
28. นายวิทวัส บุตรต๊ะ
29. นางสาวผกาวรรณ แสนอ่อน
30. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
31. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
32. นายวิชญะ เขมจิรานนท์
33. นายภัควัต ขันธหิรัญ

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

34. ว่าที่ร้อยตรี บัญชาชาย จันทร์เป็ง
35. นายอุทัย สอนจีน
36. นายพัชรากร อุทธาปา
37. นายธาดา สุพพัตกุล
38. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล
39. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
40. นายกนก ศรีวิชัยนันท์
41. นายศิริพงษ์ นาภา
42. นายสิทธากร ศรียาบ
43. นายสุเมธ ทนะขว้าง

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

ผู้เข้าร่วมประชุม
44. นางสาวศิริพร ใจสุข
45. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
46. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
47. นางวริญญา ธรรมปัญญา
48. นายศุภชัย กัลปสันติ
49. นางสาวจารุวรรณ คาเขียว

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
นักประชาสัมพันธ์ชานาญการ
นักศึกษาฝึกงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายศรัณยู มีทองคา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/๒๕64
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
วัน ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้เดินทางไปมอบนโยบายให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่ศาลากลางจังหวัดพะเยา พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
ได้เน้น ย้าในเรื่องของสถานการณ์ช ายแดนของประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งมีสถานการณ์การสู้รบระหว่างกองกาลังที่ เมียนมา
และการรัฐประหาร ซึ่งก็น่าเป็นห่วงในเรื่องของสถานการณ์การลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย อาจมีทั้งกลุ่มคน
ต่างด้ าวที่ห ลบหนี เข้าเมืองมาเพิ่ม มากขึ้นหรือผู้หลบหนีภัยจากการสู้ รบหรือสถานการณ์ทางการเมืองเข้ามาในประเทศ
นอกจากนั้นในเรื่องของการปูองกัน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และเรื่องยาเสพติด เป็นเรื่องหลักๆ ที่ได้มอบหมายให้
ทุกพื้นที่เฝูาระวังเป็นพิเศษ เพราะสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ได้เบาบางลง จะทาให้เรื่องของความเข้มงวด
ในเรื่องของการตั้งจุดตรวจจุดสกัดค่อนข้างผ่อนปรนลงอาจทาให้มีการลักลอบลาเลียงยาเสพติดผ่านในแต่ละพื้นที่มากขึ้น
ฝากทุกพื้นทีเ่ ฝูาระวังโดยก็ให้ลดทั้ง Supply และ Demand เพื่อให้การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถดาเนินการ
ได้ตามเปูาหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2564 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ
มุมราชการ
การประชุม
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ
จานวน 35 หน่วยงาน (มีหน่วยงานขอแก้ไข 1 หน่วยงาน)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
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ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส.ภาค 5)
ผลการตรวจยึด “ยาบ้า” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน วันที่ 1 ต.ค. 63 - 23 ก.พ.64

ผลการตรวจยึด “กัญชา” พื้นที่ภาคเหนือตอนบน วันที่ 1 ต.ค. 63 - 23 ก.พ.64

ในห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ผลการตรวจยึดยาบ้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นสถิติสะสมในปีงบ 2564 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึง 23 กุมภาพันธ์ 2564 สาหรับจังหวัดเชียงใหม่ตรวจยึดยาบ้าได้ประมาณ 4.6 ล้านเม็ด เป็น
จานวน 35 คดี แม้ปริมาณยาจะมากเป็นอันดับ 3 ในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบน แต่จานวนคดีนั้นมากเป็นอันดับ 1 สะท้อน
ให้เห็นถึงจานวนผู้ค้ารายย่อยที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่วนใหญ่แพร่ระบาดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และมีการลักลอบ
นาเข้าจากพื้นที่ชายแดน จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดที่มีผลการตรวจยึดยาบ้าได้เป็นอันดับ 1 ของทั้งในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนบนและอันดับ 1 ของประเทศสะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 และสถานการณ์
การเมืองภายในประเทศเมียนมานั้น ไม่ส่งผลกระทบต่อกลุ่ม ผู้ค้าทั้งกาลังผลิตและการลักลอบลาเลียงผ่านพื้นที่ชายแดน
โดยชายแดนจังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทยยังคงเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบลาเลียงยาบ้า

-4ราคายาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สานักงาน ปปส. ภ.5 ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเปูาหมายยาเสพติด พื้นที่ภาคเหนือตอนบน ภายใต้ยุทธการ “พิทักษ์
ล้านนา” เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สานักงาน ปปส.ภาค 5 ได้ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวทั้ง ทหาร ตารวจ และปกครอง
ดาเนินการปิดล้อมตรวจค้นเปูาหมายยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน โดยมีการเข้าดาเนินการต่อเปูาหมาย 4 เปูาหมาย
ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา แต่จะดาเนินการให้ครบทั้ง 8 จังหวัด ผลการยึดทรัพย์สิน ของจังหวัดเชียงราย
และจังหวัดพะเยา ปฏิบัติการครั้งนี้สามารถยึดทรัพย์สิน เป็นสวนยางพารา, รีสอร์ท, อาคารพาณิชย์ ยานพาหนะและ
ทองรูปพรรณ ปฏิบัติการครั้งนี้ดาเนินการในห้วงวันที่ 1 – 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ดาเนินการยึด
ทั้งหมด ซึ่งเป็นทรัพย์สินจากการค้ายาเสพติดจานวน 132 ล้านบาท
ปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ตามแผนสยบไพรี 64/4 “The X mailbox” นาโดยกองบังคับการตารวจปราบปราม
ยาเสพติด 3 กองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับสานักงาน ปปส. ภาค 5 เพื่อทาลายและปราบปรามกวาด
ล้างเครือข่ายการลักลอบลาเลียงยาเสพติดผ่านบริษัทพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ซึ่งถูกออกหมายจับ
แล้วและตรวจยึดทรัพย์สินจานวน ๘ เปูาหมาย ๘ จุดตรวจค้น รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 35 ล้านบาท
สานั กงาน ปปส. ภ.5 จั ดโครงการขับเคลื่ อนการดาเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ มแรงงาน
นอกระบบพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เมื่ อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ได้รับเกียรติจาก นายศรัณยู มีทองคา รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับความอนุเคราะห์จากสานักงานแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ , สานักงาน
สาธารณสุ ขจั งหวัดเชีย งใหม่ ในการประสานกลุ่มเปูาหมายและเป็นวิทยากรให้ ความรู้ กลุ่ มเปูาหมายเป็นกลุ่ มแรงงาน
นอกระบบซึ่งส่วนใหญ่ประกอบอาชีพขับรถรับจ้างหรือรถสี่ล้อแดง ขับมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ขับรถขนส่งพัสดุภัณฑ์และอาหาร
โดยการอบรมในครั้งนีม้ ุ่งเน้นให้ความรู้เรื่องการปูองกันยาเสพติด การบาบัดรักษา รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์หรือที่เรียกว่าโลจิสติกส์ ซึ่ง เกี่ยวข้องกับอาชีพของกลุ่มเปู าหมายโดยตรง โดยมี
วัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะสร้างความตระหนัก ให้เห็นถึงโทษของการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อที่จะได้ปูองกัน ตนเอง
ให้ห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเหมาะสม
ประธาน
ฝาก สานักงาน ปปส. ภาค 5 หากมีข้อมูลใดที่เร่งด่วนให้ประสานมาที่ฝุายเลขาฯ เพื่อที่จะได้แจ้งให้อาเภอ
และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

-5ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทนสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564
พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นของประเทศไทย ปี 2563/64
จังหวัด
เชียงใหม่
ตาก
แม่ฮ่องสอน
น่าน
ลาปาง
เชียงราย
รวม

จานวนแปลง

พื้นที่ปลูก(ไร่)

115
58
22
29
2
1
226

71.14
41.48
14.45
8.12
1.27
1
137.07

* อยู่ระหว่างดาเนินการตัดทาลายโดยศูนย์อานวยการโครงการกาจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3
พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น จ.เชียงใหม่ ปี 2563/64 (ต.ค. 63 – ม.ค. 64)
อาเภอ
แม่แตง
เชียงดาว
พร้าว
เวียงแหง
อมก๋อย
แม่แจ่ม
ไชยปราการ
รวม

จานวนแปลง
36
36
6
10
18
8
1
115

พื้นที่ปลูก(ไร่)
23.87
23.86
7.385
6.30
7.41
1.91
0.41
71.14

ตัดทาลายพื้นที่ปลูกฝิ่น เขต อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตัด ป.พัน 7
การเข้าตัดทาลายแปลงฝิ่น พื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ เดือนกุมภาพันธ์ 2564 หน่วยตัด ฉก.ทพ.๓๖
ศป.ปส.อ.แม่แจ่ม ร่วมตัดทาลายแปลงฝิ่น 1 งาน พื้นที่เขต บ.ปางเกี๊ยะ ม.11 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ พื้นที่
ปางอุ๋ง บริเวณพิกัด MA 096749 วันที่ 16 ก.พ. 64
ประธาน
ฝากอาเภอให้ทาความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเพื่อปูองกันการลักลอบปลูกฝิ่นในพื้นที่โดยผิดกฎหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

-6ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 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
- การทักษะการสร้างภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนที่สอน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
6,567 คน
+ ครูตารวจ (คน)
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา
- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)

เป้าหมาย
ปี 2564

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

610

32

251

41.15

529
78

38
-

205
17

38.75
21.79

577

67

321

55.63

208
304
137

-

280
304
137

100
100
100

247
18
12

33
2
-

136
4
4

55.06
22.22
33.33

1
38

1
100
ผลการจาแนกนักเรียนมัธยม
กลุ่มดี 55,477 คน

1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
225 แห่ง
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (25 อ.ๆ ละ 9 แห่งๆ 1,350 คน
ละ 6 คน)
1,020
- แรงงานนอกระบบ (คน)
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
298
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
27
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
12

29
131

55
284

24.44
21.04

57

123

12.06

50
-

171
6
-

57.38
22.22
-

หมายเหตุ

ผลภาคเรียน
ที่1/2563

ผลภาคเรียน
ที่1/2563

-7แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนฯ
(3) ขั้นตอนการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเพื่อ
แก้ไขปัญหายาเสพติด (9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมู่บ้าน/
ชุมชน

(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง)
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ
โลจิสติกส์ (ครั้ง)

เป้าหมาย
ปี 2564

2,197
2,016
161
8
12

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

28
27
1
-

2,197
2,016
161
8
12

100
100
100
100
100

589
589
100
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จานวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จานวน 626 ม./ช. คิดเป็น 28.49%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จานวน 442 ม./ช. คิดเป็น 20.12%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จานวน 200 ม./ช. คิดเป็น 9.10%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จานวน 87 ม./ช. คิดเป็น 3.96%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จานวน 75 ม./ช. คิดเป็น 3.41%
1,988
-

75
112

513
561

25.80
-

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
ผู้แทน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE
- ประชุมเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องศรีเวียงพิงค์ สานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ข้อตกลงเบื้องต้น
1. ขอความร่วมมือ อาเภออมก๋อย สันกาแพง พร้าว เชียงดาว ไชยปราการ เข้าประกวด อาเภอ TO BE NUMBER ONE
2. ให้สาธารณสุขอาเภอพิจารณาชุมชน ในทั้ง 5 อาเภอ ส่งเข้าประกวด ชุมชน TO BE NUMBER ONE และ ชมรม
ทูบีนัมเบอร์วันตาบลแม่ฮ้อยเงิน
3. จัดประชุมเตรียมความพร้อม จังหวัด อาเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ก่อนการประกวด (31 มีนาคม 2564)
4. พิจารณาการทา MOU ใหม่

-8- การพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องวิมาน
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
- การศักยภาพเยาวชนรุ่นใหม่ หัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติ ด วันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม
โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021
ทีม Oh My Gosh
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รุ่น Junior
ทีม HeyDay
รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
รุ่น Pre-Teenage
ทีม Twister
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
รุ่น Teenage
ค่าย Dancercise วันที่ 1 – 2 มีนาคม 2564 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก แข่งขันระดับประเทศ วันที่ 20 – 21
มีนาคม 2564 ณ The Mall บางกะปิ กทม.
ประธาน
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้าในเรื่องที่ให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ลงไปให้ความรู้ใน
เรื่องของการปูองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งตัวเลขของการดาเนินงานทั้งการประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ
โดยอาสาสมัค รแรงงาน 25 อ าเภอ มี ผ ลการดาเนิ น การออกมาน้อ ย รวมถึง เรื่ องของโรงงานสี ข าวและเรื่ องของการ
ตรวจมาตรฐาน มยส. ฝากให้แรงงานจังหวัดเร่งดาเนินการด้วย
เรื่ องของการจั ดระเบี ย บสั งคมแบบบู ร ณาการ เห็ นแต่ล ะอาเภอรายงานมาในเรื่องของการตรวจสถานบริการ
ฝากให้อาเภอดาเนินการตรวจแล้วรายงานเข้ามาในระบบ และถึงแม้ว่าตอนนี้มีการผ่อนคลายให้สามารถเปิดสถานบริการ
หรือสถานประกอบการได้ตามปกติ แต่ว่าอยู่ ภายใต้ มาตรการควบคุมคือเรื่องของจานวนผู้เข้าใช้ บริการ ต้องมีปูายบอก
ตามมาตรฐานที่กาหนด ต้องสวมหน้ากากอนามัย ต้องมีการเว้นระยะห่าง และการลงแอพพลิเคชั่นที่กาหนด ฝากให้อาเภอ
ดาเนินการและเน้นย้าในส่วนที่เกี่ยวข้องด้วย
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน กุมภาพันธ์ (ห้วง 1 – 20 ก.พ.64)
ผลการจับกุมยาเสพติดรวม
คดี 731 ราย ผู้ต้องหา 726 คน
แยกข้อกล่าวหา
นาเข้า
จานวน
0 ราย
0 คน
ผลิต
จานวน
31 ราย
21 คน
จาหน่าย
จานวน
43 ราย
47 คน
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน
94 คดี
94 คน
ครอบครอง
จานวน
122 ราย
123 คน
เสพ
จานวน
411 ราย
411 คน

.

-9-

ยาบ้า
(เม็ด)
177,155

เฮโรอีน
(กรัม)
33.34

ของกลาง
ฝิ่นดิบ
กัญชาสด
(กรัม)
(ต้น)
74,467
106

กัญชาแห้ง
(กรัม)
2,615.9

เคตามีน
(กรัม)
-

เปรียบเทียบผลการจับยาเสพติด ระหว่าง ห้วง 1 - 20 เดือน กุมภาพันธ์ 2563 กับ กุมภาพันธ์ 2564

ยาไอซ์
(กรัม)
28

- 10 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2564
ลาดับ สภ.รับคดี
1.
2.

วันที่เกิดเหตุ

ผู้ต้องหา

ของกลาง

ยึดทรัพย์

ราคาประเมิน

การขยายผล

2 ก.พ.64

1 ราย

ยาบ้า 130,000 เม็ด

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

สันปุาตอง 17 ก.พ.64
รวม

4 ราย
5 ราย

ยาบ้า 40,000 เม็ด
ยาบ้า 170,000 เม็ด

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

แม่อาย

1. วัน ที่ 2 ก.พ. 2564 เวลาประมาณ 20.00 น. บริเวณเส้ นทางเดินเท้าในเขตพื้นที่บ้านห้ว ยศาลา ม.15
ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ จับกุม นายสมชาย จะนะ อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 505 หมู่ 13 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่ข้อหา ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน) ไว้ในความครอบครอง
เพื่อจาหน่ายโดยผิดกฏหมาย ของกลาง ยาบ้า 130,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
2. วันที่ 17 ก.พ. 2564 เวลาประมาณ 01.00 น. บริเวณโคนเสาปูายบอกระยะทางหางดง - เชียงใหม่ - สะเมิง
เขต ต.น้าบ่อหลวง อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหม่ และหน้าร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น สาขาหน้าโรงพยาบาลสันปุาตอง
หมู่ 15 ต.ยุห ว่า อ.สั น ปุาตอง จ.เชียงใหม่ จั บ กุม 1.นายประสงค์ห รือกล้า สุธ รรม อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 114/1
หมู่ที่ 8 ต.ข่วงเปา อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 2.นายนาพลหรือโด่ง แก้วเกิด อายุ 34 ปี อยู่บ้านเลขที่ 238/1 หมู่ที่ 10
ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ 3.นายนัทธนูหรือเอ โปร่งสูงเนิน อายุ 21 ปี อยู่บ้านเลขที่ 186 หมู่ที่ 5 ต.มะเกลือเก่า
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 4.นายเกียรติยศหรือเจมส์ เงินต้น อายุ 24 ปี อยู่บ้านเลขที่ 443/3 หมู่ที่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม
จ.เชียงใหม่ ข้อหา ร่วมกันกับพวกที่หลบหนีมียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้าหรือเมทแอมเฟตามีน ) ไว้ในความ
ครอบครองเพื่อจาหน่ายโดยผิดกฏหมาย -องกลาง ยาบ้า 40,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
21 กุมภาพันธ์ 2564
แผนงาน

จ านวนผู้ เ ข้ ารั บ การบ าบั ดฯ แยกตามระบบ 1 ตุ ล าคม 2563 –

เป้าหมาย

เดือน ก.พ.

สะสม

ร้อยละ

4,951

265

1,690

34.13

4,751

265

1,690

35.57

200

0

0

0.00

2. บังคับบาบัด

3,715

251

1,179

31.74

- ไม่ควบคุมตัว

2,555

239

986

38.59

- ควบคุมตัว

1,160

12

193

16.64

930

69

76

8.17

- กรมราชทัณฑ์

800

48

48

6.00

- กรมพินิจฯ

130

21

28

21.54

9,596

585

2,945

30.69

1. สมัครใจ
- สถานบาบัด
- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3. ต้องโทษ

รวม

- 11 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
แผนงาน
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด

เป้าหมาย

เดือน ก.พ.

สะสม

ร้อยละ

10,281

1,884

4,876

47.43

จานวนผู้ผ่านการบาบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564
แผนงาน
1. สมัครใจ สถานพยาบาล
2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ
3. บังคับบาบัด
4. ต้องโทษ
รวม

จานวนผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู

จานวนผู้ที่ได้รับ
การติดตาม

ร้อยละ

292

227

77.74

0

0

0

496

299

58.06

0

0

0

788

526

66.75

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดทีเ่ ข้ารับการบาบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) (1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564)
แผนงาน
สมัครใจ
บังคับบาบัด
ต้องโทษ
รวม

ผู้ป่วยยาเสพติด
เข้ารับการบาบัด

บาบัดครบโปรแกรม

ได้รับการติดตาม

ร้อยละ

597

504

428

71.69

1,619

1,207

540

33.35

0

0

0

0.0

2,216

1,714

968

43.68

จานวนผู้เข้ารับการบาบัด จาแนกตามประวัติกลุ่มอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564)

- 15 จานวนผู้เข้ารับการบาบัด จาแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564)

จานวนผู้เข้ารับการบาบัดจาแนกตามสาเหตุการใช้สารเสพติดครั้งแรก (1 ตุลาคม 2563 – 21 กุมภาพันธ์ 2564)

ประธาน
ระหว่ างวั น ที่ 8 - 19 มีน าคม 2564 จะมี ก ารจัด โครงการบ าบั ดฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ เสพยาเสพติ ด
(ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่) รุ่นที่ 1 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดน
จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ให้ทางอาเภอที่มียอดนาส่งผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบาบัด ได้ดาเนินการนาส่งผู้เสพเข้าสู่กระบวนการ
บาบัดฟื้นฟูฯ ให้ครบตามจานวนเปูาหมายด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 16 ระเบียบวาระที่ 4.3.4

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

ฝ่ายเลขาฯ

ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ

แผนงานตามยุทธศาสตร์
4. ด้านการบริหารจัดการ
การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
- การกากับติดตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
การบริหารจัดการงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส. (6 เดือนแรก)
(2) งบ ปค. (6 เดือนแรก)
(3) งบ สป.มท. (6 เดือนแรก)
(4) งบพัฒนาจังหวัด

เป้าหมาย
ปี 2564

12

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

1

5

หมาย
ร้อยละ เหตุ

41.67

9,616,700 1,248,418.15 2,435,724.09 25.33
2,160,000
936,107
1,764,732 81.70
2,017,650
265,160
585,810 29.03
167,150
31,151.15
69,182.09 41.39
5,271,900
16,000
16,000
0.30

ประธาน

ขอให้ทุกอาเภอเร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเปูาหมาย

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4

แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ

ระเบียบวาระที่ 4.4.1 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.4.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย ดังนี้
1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย
แผนการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
- ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ/ตาบล (30 ก.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62)
- ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62)
- ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1 - 30 เม.ย. – ต.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ก.พ. 64)
- ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64)
- ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64)

- 17 การคืนข้อมูลและรับรองข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ระดับอาเภอ
เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอาเภอแม่อาย เป็นประธาน
การประชุมการคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน เพื่อรับรองข้อมูลและแก้ไขข้อมูลเบื้องต้น
ก่อนการคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม และจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป
การคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม บ้านร่มไทย
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายไมตรี ดวงใจ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง(AD1) เป็นประธานในการ
ประชาคมคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม ให้แก่ชาวบ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน พร้อม AD2 AD3 และส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดภาวนานิมิต บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14
การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 นายไมตรี ดวงใจ ปลัดอาเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง(AD1) เข้าร่วมกระบวนการ
ในการจั ด ท าแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นที่ มี คุ ณ ภาพ ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ า นการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ชายแดนภาคเหนื อ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน โดยมี สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทอง
หลังพระฯ เป็นผู้แนะนาแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาฯ
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
แผนการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็ นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตาบลนาร่อง 33 ตาบล
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64)
การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ
เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 น. นาย อิศราวุฒิ นลินวิจิตร AD 1 ได้ร่วมกับ AD 2 และ AD 3 พร้อมด้วย
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกระบวนการในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565) บ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย โดยมีสถาบัน
ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ เป็นผู้แนะนาแนวทางการจัดทาแผนพัฒนาฯ
ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)
ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนาร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผนแต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา
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 ฯ ซึ่ ง หมู่ บ้ า นนี้ ก าลั ง อยู่ ร ะหว่ า ง
การดาเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565)
เช่นกัน มีดังนี้
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)

- 18 ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 (ตั้งแต่ เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 19.30 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอาเภอแม่อาย ได้มอบหมายให้
นางสาวกิตติอัจ ฉรา อะทะไชย ปลั ดอาเภองานปกครอง ร่ว มกับองค์การบริห ารส่ ว นตาบลสั นต้นหมื้ อ จัดเวทีประชุ ม
ประชาคมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ
ขั้นตอนต่อไป

ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
ดาเนินการของบประมาณสนับสนุนในการเดินท่อน้าเข้าตามครัวเรือนจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ต่อไป

4.4.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
ผลการดาเนินงานบ้านขอบด้ง – นอแล หมู่ที่ 14 ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564
- คื น ข้ อ มู ล ระดั บ อ าเภอและประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ จั ด ท าแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น ณ ห้ อ งประชุ ม ที่ ว่ า การอ าเภอฝาง
จานวน 50 คน
- หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมได้รับทราบ ผลการสารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคมของหมู่บ้านขอบด้งและบ้านหนองไผ่ที่
ผ่านมาและรับทราบแนวทางการจัดทาแผนหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมกาหนดวันลงพื้นที่คืนข้อมูลให้กับชุมชน
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- คืนข้อมูลครัวเรือนบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
- คืนข้อมูลครัวเรือนบ้านขอบด้ง(นอแล) หมู่ที่ 14 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
- จัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
- จัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมบ้านขอบด้ง (นอแล) หมู่ที่ 14 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564
- จัดเวทีประชาคมคืนข้อมูลระดับหมู่บ้าน บ้านหนองไผ่ และบ้านขอบด้งเพื่อเตรียมข้อมูลจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน ณ ศาลา
อเนกประสงค์บ้านหนองไผ่ จานวน 195 คน และห้องประชุมวัดบ้านนอแล จานวน 260 คน
- ประชาชนที่เข้าร่วมประชาคมได้รับทราบผลการสารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ตรวจทานข้อมูลและลงมติรับรองข้อมูลพร้อม
กาหนดการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- กาหนดวันประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ
- จัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564
- จัดทาแผนงานโครงการกิจกรรมบ้านขอบด้ง (นอแล) หมู่ที่ 14 ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564
เมื่อวันที่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2564
- จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านที่มีคุณภาพ ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองไผ่ จานวน 84 คน
และห้องประชุมโรงเรียนบ้านขอบด้ง จานวน 57 คน
- กลุ่มผู้นาชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านด้านต่างๆในหมู่บ้าน ได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อหาสภาพปัญหา/สาเหตุ/แนว
ทางแก้ไข/(ตามประเด็นการพัฒนา) เพื่อเสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- กาหนดรูปเล่มแผนการพัฒนาให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นเดือน กุมภาพันธ์ 2564

- 19 4.4.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อาเภอเชียงดาว
พื้นที่เปูาหมาย
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองนะ
2,024 คน
606 ครัวเรือน
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตาบลเมืองนะ
9,979 คน
1,900 ครัวเรือน
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตาบลปิงโค้ง
1,722 คน
290 ครัวเรือน
ตาบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก

อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ดาเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผลเริ่มดาเนินการตามแผนพั ฒนาหมู่บ้าน และติดตาม
ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2)
- โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร
- โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่
ได้จัดทาทะเบียนประวัติ โครงการเลี้ยงหมูดาและเลี้ยงไก่พื้นเมืองเสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่าง จัดทาบัญชี
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ
ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน

- 20 ตาบลเมืองนะ บ้านเมืองนะและบ้านอรุโณทัย

อยู่ในขัน้ ตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผนทั้ง 2 หมู่บ้าน ดาเนินการประชาคมคืนข้อมูลและจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีคุณภาพ เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมโครงการจากส่วนราชการ เพื่อนาโครงการบรรจุลงในแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนที่มีคุณภาพ
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2)
- โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัย อยู่ระหว่างแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลโครงการ
4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
วั น ที่ ๒ กุ ม ภาพั น ธ์ ๒๕๖๔ ประชุ ม คณะกรรมการศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด อ าเภอ
ไชยปราการเพื่ อ รายงานผลการด าเนิ น งานด้ า นการปู อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ของพื้ น ที่ อ าเภอไชยปราการ
และรายงานผลความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯของหมู่บ้านเปูาหมาย
ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-2565)
๑. คืนข้อมูลระดับอาเภอ วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด ๗ หัวข้อ
1. รายได้
2. ผลผลิตข้าว
3. น้าอุปโภค - บริโภค
4. น้าเพื่อการเกษตร
5. หนี้สิน
6. สุขภาพ
7. อัตราการมีงานทา

ผลการประเมิน
 ไม่ผ่านเกณฑ์
ไม่มีข้อมูลผลผลิตข้าว
 ผ่านเกณฑ์
 ไม่ผ่านเกณฑ์
 ผ่านเกณฑ์
 ผ่านเกณฑ์
 ผ่านเกณฑ์

สรุป บ้านใหม่หนองบัวเป็นหมู่บ้านไม่พออยู่พอกิน เพราะไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด ข้อ 1 ข้อ 4

- 21 ๒. คืนข้อมูลระดับหมู่บ้าน/ชุมชน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จากการสารวจจากคนในชุมชน ๘๐%ของประชากรทั้งหมด
สรุปความต้องการได้ ๘ ข้อ หลักดังนี้
1. น้า
2. สาธารณูปโภค
3. เกษตร
4. สุขภาพ
5. สิ่งแวดล้อม
6. ที่ทากิน
7. สังคม
8. อาชีพ
ซื่งข้อ ๑. น้า จั ดมาเป็นความต้องการเป็น อันดับแรกของความต้องการของคนในชุมชน และวิสัยทัศน์ที่คนในชุมชน
บ้านใหม่หนองบัว มีก็คือ มีน้าสะอาด พอกินพอใช้ในการเกษตร มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนของตน
๓. จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน /ชุมชน วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ในส่วนที่ ๑ ประชากรหมู่บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐
ตาบลหนองบัว ได้หาปัญหา สาเหตุ แนวทางแก้ไข
๑. หาสภาพปัญหา
๒. หาสาเหตุของปัญหา
๓. หาแนวทางแก้ไข
เมื่อหาข้อสรุปในส่วนที่ ๑ ได้แล้วนั้น จึงได้ดาเนินการต่อในส่วนที่ ๒ ในส่วนที่ ๒ เป็นการทาแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
บูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน ดังนี้
1. โครงการ/กิจกรรม
2. เปูาหมาย
3. ระยะเวลาดาเนินการ
4. งบประมาณ
5. ลักษณะแผนงาน
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน น้า ไฟ ถนน จานวน ๗ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระเวลา

ลักษณะแผนงาน

โครงการสร้างอ่างเก็บขนาดใหญ่

๑ แห่ง

ปีงบประมาณ ๖๔ - ๖๕

ขอรับการสนับสนุน

โครงการเจรจาขอใช้น้าจากหมู่บ้านในพื้นที่
ใกล้เคียง

๑ จุด

ก.พ. – พ.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อซื้อเครื่อง
กรองน้า

๓ เครื่อง

ปีงบประมาณ ๖๔ - ๖๕

ขอรับการสนับสนุน

โครงการสร้างท่อระบายน้า

ตามความเหมาะสม

พ.ย. ๖๔ – พ.ค. ๖๕

ขอรับการสนับสนุน

โครงการสร้างถนนคอนกรีต

ตามความเหมาะสม

พ.ค. เป็นต้นไป

ขอรับการสนับสนุน

โครงการติดตั้งและซ่อมแซ่มไฟฟูาแสงสว่าง

ตามความเหมาะสม

ปีงบประมาณ ๖๔ - ๖๕

ขอรับการสนับสนุน

๑ แห่ง

มี.ค. เป็นต้นไป

ขอรับการสนับสนุน

โครงการจัดซื้อเตาผาขยะมูลฝอย

- 22 ด้านเศรษฐกิจ อาชีพ จานวน ๑๓ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

เปูาหมาย

ระเวลาดาเนินการ

ลักษณะแผนงาน

โครงการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน

๑ แห่ง

พ.ค. เป็นต้นไป

ขอรับการสนับสนุน

โครงการอบรมเพิ่มขีดความรู้ด้านเกษตร

๕๐ คน

๒ วัน

ขอรับการสนับสนุน

โครงการลงพื้นที่สารวจปลงเกษตรที่พบ
ปัญหา

๑๐๐ หลังคาเรือน

ก.พ. – มี.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการจัดตั้งเครือข่ายสหกรณ์ผู้ปลูกกาแฟ
บ้านใหม่หนองบัว

๗- ๘ คน

มี.ค. – เม.ย. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์สิ้นค้าแปรรูป

๒๐ คน

พ.ค. – มิ.ย. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการอบรมสงเสริมทักษะความรู้ด้าน
การค้าขายผ่านระบบออนไลน์

๒๐ คน

ส.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้าน
เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

๒๐ คน

ต.ค. – ธ.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

เป้าหมาย

ระเวลาดาเนินการ

ลักษณะแผนงาน

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ด้าน
อาชีพเสริมพร้อมอุปกรณ์ในการประกอบ
อาชีพ

๑๐ คน

ส.ค. – ก.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการพัฒนาอาชีพเสริม บ้านใหม่หนอง
บัว

๑๐๐ คน

มิ.ย. – ก.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร (หมู
น้าค้าง)

๕๐ คน

พ.ย. เป็นต้นไป

ชุมชนทาเอง

โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร(ผักกาด
ดอง)

๕๐ คน

มี.ค. เป็นต้นไป

ชุมชนทาเอง

โครงการส่งเสริมแปรรูปอาหาร (กิมจิ)

๕๐ คน

มี.ค. เป็นต้นไป

ชุมชนทาเอง

โครงการส่งเสริมการแปรรูปอาหาร (เห็ด)

๕๐ คน

มี.ค. เป็นต้นไป

ชุมชนทาเอง

โครงการ/กิจกรรม

- 23 ด้านสังคม การเมือง การปกครอง จานวน ๙ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระเวลาดาเนินการ

ลักษณะแผนงาน

โครงการประชุมประชาคม

ทุกหลังคาเรือน

เม.ย. ๖๔

ชุมชนทาเอง

โครงการอบรมส่งเสริมทักษะความรู้ให้
ผู้ปกครอง

ผู้ปกครอง
ทุกหลังคาเรือน

พ.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการสร้างกฎระเบียบชุมชนให้เข้มแข็ง
เพื่อการอยู่ร่วมกันด้วยความสงบเรียบร้อย

ทุกหลังคาเรือน

ทุกๆ เดือน

ชุมชนทาเอง

โครงการส่งเสริมกีฬาหมู่บ้าน

เยาวชน

ทุกๆ เดือน

ขอความร่วมมือ

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหมู่บ้าน

เยาวชน

ทุกๆ เดือน

ขอความร่วมมือ

โครงการส่งเสริมการละเล่นพื้นบ้าน

เยาวชน

ทุกๆ เดือน

ขอความร่วมมือ

โครงการส่งเสริมดนตรีพื้นบ้าน

เยาวชน

ทุกๆ เดือน

ขอความร่วมมือ

โครงการส่งเสริมการเต้นกลุ่มสตรีแม่บ้าน

เยาวชน

ทุกๆ เดือน

ขอความร่วมมือ

โครงการต่อต้านยาเสพติด

เยาวชน

ทุกๆ เดือน

ขอรับการสนับสนุน

ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จานวน ๒ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระเวลา
ดาเนินการ

ลักษณะแผนงาน

โครงการเพิ่มทักษะด้านการศึกษา

ทุกหลังคาเรือน

ทุกๆ เดือน

ขอรับการสนับสนุน

โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมหมู่บ้าน

เยาวชน

ทุกๆ เดือน

ขอรับการสนับสนุน

ด้านสาธารณสุข จานวน ๔ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระเวลา
ดาเนินการ

ลักษณะแผนงาน

โครงการส่งเสริมการออกกาลังกาย

ทุกหลังคาเรือน

ทุกๆ วัน

ชุมชนทาเอง

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการบริโภค
อาหารที่ถูกต้องตามสุขลักษณะ

ทุกหลังคาเรือน

มี.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการอบรมให้ความรู้เมนูสุขภาพ

ทุกหลังคาเรือน

มี.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องโรคติดต่อ

ทุกหลังคาเรือน

มี.ค. ๖๔

ขอรับการสนับสนุน

- 24 ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จานวน ๔ โครงการ
โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ระเวลาดาเนินการ

ลักษณะแผนงาน

๑๕ หย่อม

ปีงบประมาณ ๖๔- ๖๕

ขอรับการสนับสนุน

โครงการพัฒนาแหล่งน้าธรรมชาติปลุกต้นน้า

๑ จุด

ก.พ. – พ.ค. ๖๔

ชุมชนทากันเอง

โครงการรณรงค์และให้ความรู้กับชุมชน ใน
โครงการคาแยกขยะแต่ละครัวเรือน

ทุกหลังคา
เรือน

มี.ค. – เม.ย. ๖๔

ชุมชนทากันเอง

โครงการปลูกจิตสานึกให้เยาวชน

เยาวชน

มี.ค. – เม.ย. ๖๔

ชุมชนทากันเอง

โครงการ/กิจกรรม

เปูาหมาย

ระเวลาดาเนินการ

ลักษณะแผนงาน

โครงการหมู่บ้านปลอดยาเสพติด

ทุกหลังคา
เรือน

มี.ค. ๖๔

ชุมชนทาเอง

โครงการทาแนวกันไฟ

ด้านบรรเทาสาธารณภัย จานวน ๑ โครงการ

4.4.1.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
1. วันที่ ๒๗ มกราคม 2564 I ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง ได้ประชุมซักซ้อม
การจัดทาร่างแผนพัฒนาชุมชนตามการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ในพื้นที่เปูาหมาย โดยเจ้าหน้าที่ขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ ประจาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกาหนดการลงพื้นที่ซักซ้อมแนวทางกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา/
ชุมชน การเตรียมการระดับอาเภอ/ตาบลและหมู่บ้านในพื้นที่เปูาหมายชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้านห้วยไคร้
ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปีย งหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ได้ร่วมกันทบทวนกระบวนการจัดทาแผนพัฒนา
หมู่บ้าน การเตรี ยมการระดับอาเภอ/ตาบล/หมู่บ้าน ตามแผนการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ในพื้นที่
เปูาหมายในการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน และร่วมพิจารณาร่างแผนการดาเนินงานและการของบประมาณ/การ
ตอบสนองงบประมาณของสถาบันปิดทองหลังพระฯ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนอุปสรรคปัญหาในการดาเนินงานในพื้นที่เปูาหมาย

- 25 2. วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นางสาวอาพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมราษฎร
อาสาปูองกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ 3 โดยมีราษฎรชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ จานวน 40 คน เข้ารับการฝึก เพื่อให้มี
ความเข้มแข็งมีจิตสานึกและมีความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด สามารถเป็นแกนนาภาคประชาชนในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน สามารถเป็นแหล่งข่าวแจ้งเบาะแสและเฝูาระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดให้ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติด ขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้านชุมชนให้กว้างขวางขึ้น เสริมสร้างกระบวนการในหมู่บ้านชุมชน
ด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยนการรวมกลุ่ม และความตื่นตัวเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านชุมชน และส่ งเสริม
การดาเนินงานตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามเปูาหมาย
3. วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ วัดฟูาเวียงอินทร์ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียง
แหง จังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัด อาเภอประจาตาบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจง
วัตถุประสงค์ของการคืนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 โดย นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD1)
และน.ส.กมลภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) เป็นผู้นาเสนอผลการสารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง
แก้ไข โดยได้รั บฟังความคิดเห็นจากประชาชน ซึ่งราษฎรในชุมชนบ้านหลักแต่ง มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนมีมติ
รับรองข้อมูลและใช้เป็นข้อมูลชุมชนและนาไปจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ ในพื้นที่หมู่บ้านเปูาหมายตาม
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) อาเภอเวียงแหง

จังหวัดเชียงใหม่
4. วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัดประจาตาบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมและชี้แจงวัตถุประสงค์ของการคืน
ข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ โดย นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD1) และนายสุรพล ยาปุา
(Mr.AD2) เป็นผู้นาเสนอผลการสารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้อง แก้ไข โดยได้รับฟังความ
คิดเห็นจากประชาชน ซึ่งราษฎรในชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ มากกว่าร้อยละ ๘๐ ของครัวเรือนมีมติรับรองข้อมูลและใช้เป็น
ข้อมูลชุมชนและนาไปจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ ในพื้นที่หมู่บ้านเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
5. วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ องค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD๑) นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) นายสุรพล ยาปุา (Mr.AD2)
และคณะทางานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ในพื้นที่ตาบลเปียงหลวง ร่วมกันประชุมวางแผนจัดเตรียมการ

- 26 ประชาคมคืนข้อมูลและประชุมเชิ งปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีคุณภาพในพื้นที่หมู่บ้าน
เปูาหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) อาเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11 – 13 กุมภาพันธ์ 2564
6. วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัดประจาตาบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทาแผนพัฒนา
ชุมชนที่มีคุณภาพ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ โดยได้ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน
เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ประจาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวทบทวนความเป็นมาของการขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์และกระบวนการจัดทาแผน โดยมี นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมื องไชย (Mr.AD1) และนายสุรพล ยาปุา (Mr.AD2) เป็นผู้
ทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม การประเมินระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน (7 ตัวชี้วัด) และข้อสังเกต ทั้งนี้ นายอนุพงษ์ ปันเป็ง
พัฒนากร ผู้ประสานงานประจาตาบลเปียงหลวง เป็นวิทยากรกระบวนการนาผู้เข้าประชุมร่วมกันวิเคราะ ห์สถานการณ์
ของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) กาหนดผลการพัฒนาที่คาดหวังใน 2 ปี และกาหนดกลยุทธ์ในการพัฒนา
กาหนดกิจกรรมการพัฒนา กิจกรรมที่ชุมชนทาเอง กิจกรรมที่ขอความร่วมมือ กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน กาหนดตัวชี้วัด
ความสาเร็ จของผลการพัฒ นา การเตรี ยมความพร้อมในการทากิจกรรม และนาเสนอแผนพัฒ นาหมู่บ้าน/ชุมชน สรุป
แผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป
7. วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นายอนุสรณ์ คาอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจั ดทาแผนพัฒ นาชุมชนที่มีคุณภาพ ชุ มชนบ้านหลั กแต่ง หมู่ที่ ๑ โดยได้ชี้แ จงวัตถุประสงค์ ของการประชุมจัดท า
แผนพัฒนาหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ประจาพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวทบทวนความเป็นมาของการ
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์และกระบวนการจัดทาแผน โดยมี นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD1) และนางสาวกมล
ภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) เป็นผู้ทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม การประเมินระดับการพัฒนาของหมู่บ้าน (7 ตัวชี้วัด) และ
ข้อสังเกต ทั้งนี้ นายอนุพงษ์ ปันเป็ ง พัฒนากรผู้ประสานงานประจาตาบลเปียงหลวง เป็นวิทยากรกระบวนการนาผู้เข้า
ประชุมร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้าน (จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค) กาหนดผลการพัฒนาที่คาดหวังใน 2 ปี
และกาหนด
กลยุทธ์ในการพัฒ นา กาหนดกิจกรรมการพัฒ นา กิจกรรมที่ชุมชนทาเอง กิจกรรมที่ข อความร่ว มมือ
กิจกรรมที่ขอรับการสนับสนุน กาหนดตัวชี้วัดความสาเร็จของผลการพัฒนา การเตรียมความพร้อมในการทากิจกรรม และ
นาเสนอแผนพัฒนาหมู่บ้านสรุปแผนพัฒนาชุมชน เพื่อนาไปจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพต่อไป
8. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๔ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ นายอนุสรณ์ คาอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตบลเปียงหลวง เป็นประธานการประชุมติดตามและตรวจสอบ
ความคืบหน้ าของแผนพัฒนาชุมชนที่มีคุณภาพ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ ๕ โดยมี
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย (Mr.AD1) นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ (Mr.AD2) และนายสุรพล ยาปุา (Mr.AD2) รายงานความ
คืบหน้าของแผนพัฒนาชุมชนของแต่ละชุมชน ได้ร่วมกันตรวจสอบ แก้ไข ทบทวนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม การประเมินระดับ
การพัฒนาของหมู่บ้าน การวิเคราะห์สถานการณ์ของหมู่บ้านและกิจกรรมที่ชุมชนทาเอง กิจกรรมที่ขอความร่วมมือ กิจกรรม
ที่ขอรับการสนับสนุน เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพ ในพื้นที่หมู่บ้านเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป
9. วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 256๔ ณ จุดผ่อนปรนด่านการค้าบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ นายชานนท์ ดวงมณี ปลัดอาเภอประจาตาบลเปียงหลวง เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off รณรงค์ปูองกัน
และแก้ปัญหาไฟปุาและฝุุนควัน อาเภอเวียงแหง ประจาปี ๒๕๖๔ และนาหัวหน้าส่วนราชการ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน
จิตอาสาในตาบลเปียงหลวง ร่วมกันทาแนวกันไฟบริเวณชายแดนบ้านหลักแต่ง จานวน 3 จุด

- 27 ประธาน ทั้ง 5 อาเภอส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนของการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีคุณภาพ โครงการร้อยใจรักษ์
เป็นโครงการที่สาคัญ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการสร้างความเข้มแข็งให้ แก่ชุมชนให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินการแก้ไขปัญหาโดยการพัฒนาในเรื่องของคุณภาพชีวิต ทั้งเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการทาการเกษตร เรื่องของการสร้าง
อาชีพสร้างรายได้ และเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ ที่สามารถจะพัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้อย่างยั่งยืน เมื่อมีรายได้แล้วก็
จะทาให้ปลอดจากเรื่องของยาเสพติด ฝากอาเภอให้ความสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการอยู่ในพื้นที่ขยายผลโครงการ
ร้อยใจรักษ์ฯ และรายงานให้จังหวัดทราบด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความร่วมมือตรวจสอบและเร่งรัดการบันทึกผลการสารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ (ศอ.ปส.จ.ชม.)
สานักงาน ปปส. ภ.5 ขอความร่ว มมือตรวจสอบข้ อมูล ผลการสารวจสภาพปัญหายาเสพติด
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ห้วง 6 เดือนแรก (ต.ค. 63 – มี.ค. 64) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้มีความถูกต้อง และให้
เร่งรัดการดาเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังไม่ได้ดาเนินการและบันทึกผลการสารวจข้อมูลดังกล่าวในระบบสารสนเทศ
ยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 โดยระบบจะปิดทาการนาเข้าข้อมูลและ
ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน)
ดังนั้น จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ และศูนย์ปฏิบั ติการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดเทศบาล เร่งรัดดาเนินการสารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1 ปี 2564
และบันทึกผลการประเมินฯ ลงในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ทั้งนี้ ระบบจะปิดทาการนาเข้าข้อมูลและประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 00.00 น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
เน้นย้าในเรื่องการดาเนินการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในบริเวณชายแดน พื้นที่เสี่ยงต่างๆ ในเรื่องของ
การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเรื่องของการปูองกันการลักลอบเข้าเมืองของแรงงานต่างด้าว รวมถึงการ X-ray
ในพื้นที่ และเน้นย้าเรื่องของบ่อนการพนัน ต้องไม่มีการลักลอบเล่นพนันในทุกพื้นที่ บ่อนไก่ก็ยังไม่อนุญาต หากพบว่ามีการ
เล่นการที่ไหนก็ฝากทางพื้นที่ดาเนินการอย่างเข้มงวด
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

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

สิทธากร ศรียาบ
(นายสิทธากร ศรียาบ)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

