
      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 4/๒๕63 
วันพุธที่ 29 เมษายน 2563  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
**************************** 

ผู้มาประชุม 

1. นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          ประธาน 

2. พ.ต.อ.ทรงกริช ออนตะไคร้  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการฯ 
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
6. พ.ต.คงเดช เอี่ยมสอาด   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. นายวุฒิกร โคจรรุ่งโรจน์  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
9. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี   แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
10. นายวีระยุทธ เปี่ยมสุขศรีชัย  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
11. นางสาวณัฐกานต์ เอมาวัฒน์           ผู้แทนมูลนิธิโครงการหลวง     กรรมการ  
12. นายพิรุณ ฟองมณี   นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)    กรรมการ 
13. นางสาวณัฐิรา พุทธวงศ ์  นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)   กรรมการ 
14. นายถาวร จองส่างปัน  นายกเทศมนตรีเมืองแม่โจ้ (แทน)     กรรมการ 
15. นายพัฒน แสงลี   นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)      กรรมการ 
16. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ ์  นายอ าเภอฝาง (แทน)      กรรมการ 
17. นายอรรถชา กัมปนาทแสนยากร นายอ าเภอแม่ริม       กรรมการ 
18. นายเลอยศ  พุทธชิโนรสกุล  นายอ าเภอสารภี        กรรมการ 
19. นายศิวะ  ธมิกานนท์   นายอ าเภอสันทราย       กรรมการ 
20. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล  นายอ าเภอดอยสะเก็ด        กรรมการ 
21. นายภูเบศ  พุฒิรัตนาพร  นายอ าเภอสันก าแพง                 กรรมการ 
22. นางภัทราวดี  สุทธิธนกูล  นายอ าเภอแม่แตง       กรรมการ 
23. นายชัชวาล พุทธโธ    นายอ าเภอเชียงดาว       กรรมการ 
24. นายวัชรพล แก้วเปรมกุศล  นายอ าเภอพร้าว  (แทน)      กรรมการ 
25. นายสมภพ หน่อแก้ว   นายอ าเภอแม่อาย (แทน)      กรรมการ 
26. นายสมศักดิ์  คณาค า   นายอ าเภอหางดง       กรรมการ  
27. ว่าที่ ร.ต.บ ารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอ าเภอสันปุาตอง       กรรมการ 
28. นายสุทิน จันทร์งาม   นายอ าเภอจอมทอง       กรรมการ 
29. นางสาวพัทธนันท์ พิทาค า  นายอ าเภอแม่แจ่ม (แทน)      กรรมการ 
30. นายชัยณรงค์ นันตาสาย  นายอ าเภอสะเมิง       กรรมการ 
31. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา  นายอ าเภออมก๋อย       กรรมการ 
32. นายพลวัตร ดวงประทุม  นายอ าเภอฮอด       กรรมการ 
33. นายภัควัต ขันธหิรัญ   นายอ าเภอดอยเต่า        กรรมการ 
34. นายมนัส สุริยสิงห ์   นายอ าเภอแม่วาง      กรรมการ 
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35. นายประยง ศิริรักษ ์   นายอ าเภอไชยปราการ (แทน)      กรรมการ 
36. นายนรบดี เรืองอนันต์  นายอ าเภอเวียงแหง      กรรมการ 
37. นายสิทธิพัฒ บุญทรง   นายอ าเภอแม่ออน (แทน)      กรรมการ 
38. นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล  นายอ าเภอดอยหล่อ      กรรมการ 
39. นายพีระศักดิ์  ธีรบดี   นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา      กรรมการ 
40. นายวีระพันธ์ ดีอ่อน   ปลัดจังหวัดเชียงใหม่               กรรมการและเลขานุการ 
41. นายศิริพงษ์ น าภา   ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่           กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
42. นายสิทธากร ศรียาบ   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ                 กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
43. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
44. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
45. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
46. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
47. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
48. พ.ต.ท.สมเดช ค ามามูล  ผู้แทน ผอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่ 
49. นางสาวลาวัณย์ จริยา  นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุม
คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/๒๕63 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
1.1 แนะน าคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม. ที่ได้รับการแต่งตั้ง (ย้าย) ให้มาด ารงต าแหน่งใหม่ จ านวน 13 ราย 
 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่งปัจจุบัน ต าแหน่งเดิม 
1 นางภัทราวดี  สุทธิธนกูล นายอ าเภอแม่แตง/ผอ.ศป.ปส.อ.แม่แตง นายอ าเภอพาน จ.เชียงราย 
2 นายเลอยศ  พุทธชิโนรสกุล นายอ าเภอสารภี/ผอ.ศป.ปส.อ.สารภี นายอ าเภอฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์ 
3 นายสมศักดิ์  คณาค า นายอ าเภอหางดง/ผอ.ศป.ปส.อ.หางดง นายอ าเภอแม่สาย จ.เชียงราย 
4 นายภูเบศ  พุฒิรัตนาพร นายอ าเภอสันก าแพง/ผอ.ศป.ปส.อ.สันก าแพง นายอ าเภอท่าวังผา จ.น่าน 
5 นายภัควัต  ขันธหิรัญ นายอ าเภอดอยเต่า/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยเต่า นายอ าเภออุ้มผาง จ.ตาก 
6 นายนรบดี  เรืองอนันต์ นายอ าเภอเวียงแหง/ผอ.ศป.ปส.อ.เวียงแหง หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง 

อ.แสวงหา จ.อ่างทอง 
7 นายสราวุฒิ  วรพงษ์ นายอ าเภอเมืองเชียงใหม่/ผอ.ศป.ปส.อ.เมือง

เชียงใหม่ 
นายอ าเภอสันก าแพง 

8 นายอรรถชา   
            กัมปนาทแสนยากร 

นายอ าเภอแม่ริม/ผอ.ศป.ปส.อ.แม่ริม นายอ าเภอดอยสะเก็ด 

9 นายศิวะ  ธมิกานนท ์ นายอ าเภอสันทราย/ผอ.ศป.ปส.อ.สันทราย นายอ าเภออมก๋อย 
10 ว่าที่ ร.ต. บ ารุงเกียรติ   

                       วินัยพานิช 
นายอ าเภอสันปุาตอง/ผอ.ศป.ปส.อ.สันปุาตอง นายอ าเภอดอยเต่า 

11 ว่าที่ ร.ต. อดิศักดิ์  ดวงจินดา นายอ าเภออมก๋อย/ผอ.ศป.ปส.อมก๋อย นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา 
12 นายจิระชาติ  ซื่อตระกูล นายอ าเภอดอยสะเก็ด/ผอ.ศป.ปส.อ.ดอยสะเก็ด นายอ าเภอเวียงแหง 
13 นายพีระศักดิ์  ธีรบดี นายอ าเภอกัลยาณิวัฒนา/ผอ.ศป.ปส.อ.กัลยาณิวัฒนา หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง  

อ.สันก าแพง 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ครั้งที ่3/2563  เม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ          มุมราชการ       การประชุม        ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ 
จ านวน 35 หน่วยงาน  (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว   (ไม่มี)      

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส. ภาค 5) 
ผู้แทน ส านักงาน ปปส. ภาค 5  ป.ป.ส. แจงผลการด าเนินงาน 9 เดือน ของรัฐบาลในการปราบปรามยาเสพติด ทุกหน่วย
ความม่ันคงบูรณาการความร่วมมือ ปฏิบัติการนอกประเทศ ท าลายแหล่งผลิตและแหล่งพักเก็บ 20 แห่ง ยึดสารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์จ านวนมากและยึดอายัดทรัพย์สินกว่า 400 ล้านบาท ลดความเดือดร้อนต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนในพ้ืนที่แพร่
ระบาด 6,000 กว่าหมู่บ้าน/ชุมชน 
 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแกัไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิกติกส์ในพ้ืนที่
เพ่งเล็งอ าเภอชายแดน 18 เม.ย.63 ศูนย์ปฎิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ได้ร่วมบูรณาการ
หน่วยงานราชการในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพ้ืนที่เพ่งเล็ง 5 อ าเภอชายแดน       
จังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจสอบในบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทเคอรี่ เอ็กซ์เพรส, นิ่ม เอ็กซ์เพรส, ส านักงานไปรษณีย์ ส่วนขนส่งผลผลิต
ทางการเกษตร เพ่ือขอความร่วมมือ ติดปูายเตือนให้ผู้ใช้บริการทราบ มีการตรวจสอบยาเสพติด เพ่ือสกัดกั้นการล าเลียงยาเสพติด
ในระบบโลจิสติกส์ เพื่อสร้างความรับรู้ให้กับสถานประกอบการ และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการสกัดกั้นยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ 
 ป.ป.ส.แจงนโยบายปรับพืชกระท่อมออกจากยาเสพติด 

ด้านภาคเหนือของไทย กกล.ผาเมืองสกัดกั้นขบวนการล าเลียง ในรอบ 6 เดือน (ต.ค.62 – มี.ค.63) 
 
 
 
 
 
 
 *วิสามัญ 16 ศพ 

พื้นที่ปะทะ จ านวนครั้ง ยึดยาบ้า (กก.) ยึดไอซ์ (กก.) 
เชียงใหม่ 7  8,736,000 205 
เชียงราย 6 5,222,000 623 
รวม 13 13,958,000 825 

http://www.chiangmai.go.th/
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 การลักลอบน าเข้าในพื้นที่ 31 จังหวัดชายแดนลดลง  
 

ตัวยา 
 

ไตรมาส 1/63 ไตรมาส 2/63 เพ่ิมข้ึน/ลดลง 
(ของกลาง) คดี ของกลาง คดี ของกลาง 

ยาบ้า (เม็ด) 101 39,817,356 73 28,081,325 ลดลง 
ไอซ์ (กก.) 32 3445 11 498 ลดลง 
คีตามีน 2 302 1 117 ลดลง 

เฮโรอีน (กก.) 5 104.8 8 172 เพ่ิมข้ึน 
กัญชา (กก.) 10 2690 6 3759 เพ่ิมข้ัน 
โคเคน (กก.) 1 3 0 0 ลดลง 

กระท่อม (กก.) 10 6955 5 2095 ลดลง 
 

พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ผลการจับกุมสูงขึ้น 

 เปรียบเทียบจ านวนคดียาบ้าส าคัญระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 เปรียบเทียบปริมาณของกลางยาบ้า คดีส าคัญ ระหว่างภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคเหนือ 

ภาคเหนือ 
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 ตารางเปรียบเทียบปริมาณของกลางยาเสพติดที่จับกุมได้ในจังหวัดเชียงใหม่ในห้วงเวลาเดียวกันของปีงบประมาณ  
2562 และ 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รูปแบบการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ ในห้วงที่มีการประกาศใช้ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน 
1. การลักลอบล าเลียงยาเสพติดจากพ้ืนที่ชายแดนส่งไปยังพ้ืนที่ภาคกลางด้วยยานพาหนะส่วนตัว เช่น รถยนต์กระบะ 
2. การเพ่ิมจ านวนของผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพ ซึ่งอาจส่งผลต่ออาชญากรรมในพ้ืนที่หมู่บ้านชุมชน 
3. การมั่วสุมเสพยาเสพติดและมีการลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดให้กับบุคคลอ่ืน 
 สรุปภาพรวมสถานการณ์ 
- แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองค า 1511 ท าให้ปัญหาเบาบางลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาส 1 
- ในภาพรวมปัญหาการลักลอบน าเข้าในพ้ืนที่ชายแดนลดระดับความรุนแรงลง 
- ด้านภาคเหนือการจับกุมลดลง แต่กลับเพ่ิมขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
- การระบาดของ Covid – 19 ไม่มีผลต่อการลักลอบน าเข้าชายแดน แต่มีผลต่อกลุ่มล าเลียงตอนใน ที่มีด่านตรวจโควิด ระหว่าง
จังหวัดมากขึ้น 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทน สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนแปลง พ้ืนทีป่ลูก (ไร่) ตัดท าลาย (แปลง) ตัดท าลาย (ไร่) 

1. จ.เชียงใหม ่ 122 79.70 121 74.95 

2. จ.ตาก 55 43.75 55 43.75 

3. จ.แม่ฮ่องสอน 16 7.65 16 7.65 

4. จ.เชียงราย 13 6.16 10 3.64 

5. จ.น่าน 12 3.64 12 3.64 

6. พะเยา 1 0.47 1 0.47 

รวม 219 141.37 189 134.10 
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ผลส ารวจพื้นที่ปลูกฝิ่น 2562/2563 ระดับอ าเภอ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

เปรียบเทียบพ้ืนที่ปลูกฝิ่น ปี 2561/2562 และ 2562/2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พ้ืนที่ลักลอบปลูกฝิ่นประเทศไทย 2527 - 2563 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอ จ านวนแปลง พื้นที่ปลูก (ไร่)  ตัดท าลาย (ไร่) 
หน่วยตัดรับผิดชอบ โดย        

ทภ.3 ในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ 
1. แม่แตง 41 30.65 30.65 ร.7 พัน5 /ร.7 พัน2 
2. เชียงดาว 45 25.81 25.81 ป.พัน.7 /ร.7 พัน.2 /ฉก.ม.4 
3. พร้าว  14 11.16 10.34 ร.17 พัน.3 
4. อมก๋อย 8 5.14 5.14 ทพ.35 /ทพ.36 

5. แม่แจ่ม 4 2.36 2.36 ทพ.36 

4. ไชยปราการ 7 3.50 1.88 ร.17 พัน.3 
7. เวียงแหง 3 1.08 1.08 พล.ร.7 

รวม 122 79.70 74.95  

จังหวัด 
พ้ืนที่ (ไร่) 

ปี 2561/2562 ปี 2562/2563 

1. ตาก 121.35 43.75 

2. เชียงใหม่ 98.76 79.70 

3. แม่ฮ่องสอน 7.77 7.65 

4. เชียงราย 2.01 6.16 

5. ก าแพงเพชร 1.51 0 

6. น่าน 0 3.64 

7. พะเยา 0 0.47 

 รวม  231.40  141.37
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มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนเมษายน 2563 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
      (1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แห่ง) 
           - สังกัด อปท. 
      (2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)         
           - สังกัด ศธ. 
           - สังกัด อปท.  
      (3) ระดับประถมศึกษา  
           - โรงเรียนระดับประถมศึกษา 

 
 

624 
 

652 
76 
 

743 

 
 

82 
 

134 
6 
 

217 

 
 

624 
 

290 
67 
 

468 

 
 

100 
 

44.48 
88.15 

 
62.99 

 
 
 
 

 

           - การสร้างทักษะเสริมภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E) 
                 + โรงเรียน (แห่ง) 
                 + ห้องเรียน (ห้อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
228 
304 
130 

 
- 
- 
- 

 
228 
304 
130 

 
100 
100 
100 

 
ผลภาคเรียนที่
2/2562 
 

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

 
264 
38 
18 
12 

 
77 
- 
- 
- 

 
155 
4 
4 
1 

 
58.71 
10.53 
22.22 
8.33 

 
 

           - Campus safety Zone (แห่ง) 1 - 1 100  
           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน (แห่ง) 96 - 96 100 ผลการจ าแนก 

-กลุ่มดี 
54,919 คน 
-กลุ่มเสี่ยง  
561 คน 

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

 
180 

 
- 

 
180 

 
100 

 

1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
        (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน   
              - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (แห่ง)  
              
              - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

200 
ลูกจ้าง

1,000 คน 
1,020 

 
 

13 
119 

 
- 

 
 

171 
735 

 
1,159 

 
 

85.50 
73.50 

 
100 

 
 
 

นักเรียนที่สอน  
6,504 คน 



- 8 - 

 

 

 

 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
        (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
              - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง) 
              - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
              - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 

 
350 

 
40 
20 

 
35 

 
4 
- 

 
175 

 
24 
- 

 
50 

 
60 
- 

 
 
 
 
ด าเนินการ 
ไตรมาส3 

1.4 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
          (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)  
              - หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ีปัญหาน้อย (ข) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
2,197 
1,873 
244 
31 
49 

 
142 
126 

8 
2 
6 

 
2,128 
1,808 
240 
31 
49 

 
96.86 
96.53 
98.36 
100 
100 

 
 

          (2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.) 
               - หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน 
               - พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน  

 
26 

560 

 
- 

102 

 
- 

549 

 
- 

98.04 

 
 

          (3) การด าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ 
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด  
(9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,122 ม./ช. คิดเป็น 96.59% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2  จ านวน 2,120 ม./ช. คิดเป็น 96.50%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 1,952 ม./ช. คดิเป็น 88.85%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 1,691 ม./ช. คิดเป็น 76.97% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 846 ม./ช. คิดเป็น 38.51% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 340 ม./ช. คิดเป็น 15.48% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 0  ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 0 ม./ช. คิดเป็น 0% 

          (4) โครงการ To be number one (แห่ง) 
               - สถานประกอบการ 
                 + รณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งสถานประกอบการ
เป็นสมาชิกชมรมฯ       
               - สถานศึกษา   
               - หมู่บ้าน/ชุมชน 
               - ยุติธรรม 

 
 

25 
 

307 
163 

8 

 
 
- 
 

22 
31 
- 

 
 

25 
 

307 
290 

8 

 
 

100 
 

100 
100 
100 
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การด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
 สมาชิกถาวร นิตยสาร TO BE NUMBER ONE ตามหนังสือจังหวัดเชียงใหม่ ที่ ชม 0032.003.1/11877        
ลงวันที่ 8 เมษายน 2563 เรื่อง ขอเชิญสมัคร/ต่ออายุ สมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE  ปี 2563 ค่าสมัครสมาชิก 
นิตยสาร 300 บาท/ราย/ปี รวบรวมส่งให้ สสจ.เชียงใหม่  ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 

 
ประเภท จ านวน(ราย) 

สถานศึกษา 280 
สถานประกอบการ 100 
ชุมชน (อปท.) 100 
สถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน  2 
เรือนจ ากลาง/ทัณฑสถาน/เรือนจ าฝาง 3 
ส านักงานคุมประพฤติ 3 
รวม 488 

 
 แผนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี 2563 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จึงมีการเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรม  
ของโครงการ TO BE NUMBER ONE รายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้ 
 - การจัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 24  
 - การประกวดการ TO BE NUMBER ONE IDOL รอบประเทศ 
 - การจัดกิจกรรมชมรมในจังหวัดเชียงใหม่ 
 - การจัดการประกวดชมรม รอบลงพ้ืนที่ และรอบประเทศ 
 
 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
          (5) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
               (5.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
172 

 
618 

 
100 

 

               (5.2) ค าสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558   - - 2 แห่ง -  
 1. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุ 

ต่ ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 1 แห่ง  
2. สั่งปิดตามข้อ 4(1) ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุ 
ต่ ากว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ ข้อ 4(2) จ าหน่ายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และข้อ 4(4) จ าหน่าย
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นอกเหนือจากเวลาที่กฎหมายก าหนด 
จ านวน 1 แห่ง 
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แผนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ปี 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 
Line@ TO BE NUMBER ONE CNX สื่อด้วยใจ ไปด้วยกัน  
 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ Line@ TO BE NUMBER ONE CNX เพ่ือเป็นช่องทางการสื่อสารข้อมูลการ
ด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE และข้อมูลสุขภาพ กับสมาชิกในชมรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทน ต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่  ผลการจับกุมคดียาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 เมษายน 2563  ภ.จว.เชียงใหม่ 

กิจกรรม รอบจังหวัด รอบภาค รอบประเทศ 

การประกวด   
TO BE NUMBER ONE 

DANCERCISE  

24 ส.ค. 2562 
(ด าเนินการแล้ว) 

14 – 15 ธ.ค. 2562 
(ด าเนินการแล้ว) 

8 – 9 ก.พ. 2563 
(ด าเนินการแล้ว) 

การประกวด  
TO BE NUMBER ONE  

IDOL 

24 ส.ค. 2562 
(ด าเนินการแล้ว) 

22 ก.พ. 2563 
(ด าเนินการแล้ว) 

รอแจ้งก าหนดการ 

การประกวด 
 TO BE NUMBER ONE  

ประเภทชมรม 

30 ก.ค. 2562 
(ด าเนินการแล้ว) 

18 มี.ค. 2563 
(ด าเนินการแล้ว) 

รอแจ้งก าหนดการ 

หน่วยงาน 
จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

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. 719 730 680 686 -39 -44 -5.42 151 161 194 206 43 45 28.48 
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ผลการตรวจยึดยาเสพติดรายเดือน วันที่ 1 – 25 เมษายน 2563  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 25 เมษายน 2563  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 

ผลการตรวจยึดยาเสพติด วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 25 เมษายน 2563  ภ.จว.เชียงใหม่ 

 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply) (ภ.จว.เชียงใหม่) 

 
 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝิ่นดบิ มูลฝิ่น กัญชาสด กัญชาแห้ง เคตามีน สาร

ระเหย 
ไอซ ์

เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม กรัม 
626,422.7 226.34 31,191 - 5,031.1 48 2,396.4 6.45 89.70 

หน่วยงาน 
จับกุมทกุข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

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 

ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ. 5,806 5,937 5,924 5,908 118 -29 2.032 1,314 1,419 1,331 1,370 17 -49 1.294 

ของกลาง 
ยาบ้า เฮโรอีน ฝ่ินดิบ มูลฝ่ิน กัญชาสด ต้นกัญชา กัญชาแห้ง เคตามีน ใบกระท่อม ไอซ์ 
เม็ด กรัม กรัม กรัม กรัม ต้น กรัม กรัม กรัม กรัม 

14,506,176 9,972.49 150,693 249.5 18,359.40 1,597 8,110.16 15.81 6.45 714,215 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เปูาหมาย                
ปีงบ 2563 

ผลการด าเนินงาน คงเหลือ 
มี.ค. 63 ผลสะสม ร้อยละ 

1. การจับกุมผู้กระท าความผิดคดี
ยาเสพติดรายส าคัญ (คดี) 

2,508 194 1,331 53.07  

2.การจับกุมผู้ต้องหาคดียาเสพติด  
ตามหมายจับ(ราย) 

275 22 126 46.54  

3.การด า เนิ นการขออนุมั ติ ให้
จับกุมฐานความผิดสบคบและ
สนับสนุนช่วยเหลือ(ม.6,ม.8 ตาม 
พรบ.มาตรการ) (ราย) 

88 28 187 212.5  

4.การด าเนินการขออนุมัติยึด/อายัด
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส. (ราย) 

176 11 125 71.02  

5.การด าเนินการขออนุมัติยึด/อายัด
ทรัพย์สินไปยังเลขาฯ ป.ป.ส.(บาท) 

139,082,795 2,802,000 37,164,176 26.72  

6.การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ราย) 

ทุกราย - 5   
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ผลการจับกุมคดียาเสพติดที่น่าสนใจ เดือนเมษายน 2563 
 1. วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 21.30 น. บริเวณบ้านเลขที่ 225 หมู่ 5 บ้านไร่ ต.ทุ่งต้อม อ.สันปุาตอง        
จ.เชียงใหม่ จับกุม นายนคร หรือคอน แก้วมา อายุ 41 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 52/2 หมู่ที่ 5  ต.หนองแก๋ว  อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 
ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง
ยาบ้า 20,000 เม็ด อยู่ระหว่างขยายผล 

 2. วันที่ 2 เมษายน 2563  เวลาประมาณ 22.00 น ริมถนนหมายเลข 107 ระหว่างหลัก กม.ที่ 56 -57   
บ้านแม่ทะลาย ต.อินทขิล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ไม่พบผู้กระท าผิด ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามีน
หรือยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 19,800 เม็ด อยู่ระหว่างการขยายผล 

 3. วันที่ 5 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 23.00 น. บริเวณบ้านไม่มีเลขที่  ม.11 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน   
จ.เชียงใหม่ จับกุม นายภานุพงค์ พรหมวงค์ อายุ 19 ปี อยู่บ้านเลขที่ 28 ม.8 ต.แช่ช้าง อ.สันก าแพง จ.เชียงใหม่          
ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายและ
เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 18,450 เม็ด อยู่ระหว่าง
การขยายผล 

 4. วันที่ 11 เมษายน 2563 เวลาประมาณ 23.00 น บริเวณทางขึ้นเนิน 1677 พิกัด NC 059082 ต.ม่อนปิ่น 
อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ จับกุม ชายไม่ทราบชื่อ อายุประมาณ 30 - 40 ปี เสียชีวิตบริเวณที่เกิดเหตุ ข้อหา มียาเสพติดให้โทษ
ประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า) ไว้ในความครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย ของกลาง ยาบ้า 5๐๐,๐๐๐ เม็ด 
อยู่ระหว่างขยายผล  

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand)  

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดแยกตามระบบ (1 ต.ค. 2562 – 26 เมษายน 2563) 
 
 

แผนงาน เป้าหมาย เดือน เม.ย. ผลงานสะสม ร้อยละ 
1.สมัครใจ 5,487 712 2774 50.56 
     - สถานบ าบัด 4,987 712 2595 52.04 
     - ค่ายปรับเปลี่ยนฯ 500 0 179 35.40 
2.บังคับบ าบัด 1,770 299 2133 120.51 
     - ไม่ควบคุมตัว 1,120 54 1766 157.68 
     - ควบคุมตัว 650 245 367 56.46 
3.ต้องโทษ 780 57 464 59.48 
     - กรมราชทัณฑ์ 650 77 399 61.38 
     - กรมพินิจฯ 130 0 65 50.00 

รวม 8,037 1068 5371 66.83 
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การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) (1 ต.ค. 2562 – 26 เมษายน 2563) 
 
 

แผนงาน เป้าหมาย ทั้งปี เดือน เม.ย. ผลงานสะสม ร้อยละ 
รับบริการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 9,485 3,443 6,096 64.27 

ร้อยละของผู้ปุวยยาเสพติดที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจ าหน่ายจากการบ าบัดรักษา 1 ต.ค. 2562 – 26 เมษายน 2563 
 
 
 

ดัชนีความส าเร็จการบ าบัด/ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ร้อยละ 
- ระบบสมัครใจ 
- ระบบบังคับบ าบัด 
- ระบบต้องโทษ 

90.22 
99.57 
100 

รวม 3 ระบบ 96.96 
 

จ านวนผู้ผ่านการบ าบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ต.ค. 2562 – 26 เมษายน 2563 
 

 
 
 

จ านวนผู้ผ่านการบ าบัด (บังคับบ าบัด) ที่ยังไม่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2562 – 26 เมษายน 2563 

 

ศป.ปส.อ. จ านวน (คน) 

 สันก าแพง 97 

 เมืองเชียงใหม่ 88 

 สารภ ี 74 

 อมก๋อย 53 

 แม่อาย 25 

 ดอยเต่า 25 

 สันทราย 24 

      รวม 466 คน 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

แผนงาน จ านวนผู้ผ่าน 
การบ าบัดฟ้ืนฟู 

จ านวนผู้ที่ได้รับการ
ติดตาม 

ร้อยละ 

1. สมัครใจ สถานพยาบาล 394 308 78.17 

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ 180 134 74.44 
3. บังคับบ าบัด  731 265 26.06 
4. ต้องโทษ 259 243 93.82 

รวม 1,564 950 60.74 

ศป.ปส.อ. จ านวน (คน) 

 หางดง 24 

 สันปุาตอง 21 

 แม่ออน 13 

 พร้าว 12 

 ไชยปราการ 4 

 ดอยหล่อ 3 

 แม่ริม 3 
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ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   
ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4   การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
                    4.4.1.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย  มีดังนี้         
  1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม ่

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย 
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน ตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
- ขั้นตอนที่  1 แต่งตั้งคณะท างานระดับอ าเภอ/ต าบล (30 ก.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (8 ต.ค. 62) 
- ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (18 พ.ย. 62) 
- ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (1 ธ.ค. 62 – 20 มี.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 เม.ย. – พ.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (มิ.ย. 63) 
- ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.ค. 63) 
- ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน (ก.ค. 63 ) 

ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน(บ้านบริวาร) หมู่ที่  12  ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย   
 แผนการส ารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพ่ือเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ต าบลน าร่อง 33 ต าบล 
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2563 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

4. ด้านการบริหารจัดการ      
    4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ     
          - การก ากับติดตามของคณะกรรมการ 
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง) 

 
12 

 
1 

 
7 

 
58.33 

 

    4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ  
          - การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)  
            (1) งบ ป.ป.ส. (ห้วง 6 เดือนแรก) 
            (2) งบ ปค.  
            (3) งบ สป.มท. (ห้วง 6 เดือนแรก) 
            (4) งบพัฒนาจังหวัด  

 
14,178,960 
4,960,000  
2,970,860 
195,700 

6,052,400 

 
727,427.36 
214,000 
36,200 

12,847.36 
464,380 

 
4,594,567.51 
2,567,020 
1,379,590 

183,577.51 
464,380 

 
32.40 
52.36 
46.44 
93.81 
7.67 
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ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่  5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (พ.ค. 63) 
ขั้นตอนที่  7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (มิ.ย. 63) 
ขั้นตอนที่  8 ปฏิบัติตามแผน ( ก.ค. 63 ) 

ผลการด าเนินงาน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) 
 ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา       
จึงได้เพ่ิมเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย โดยด าเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ 
แต่ ได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระ ฯ ซึ่ งหมู่บ้ านนี้ ก าลั งอยู่ ระหว่ าง 
การด าเนินการภายใต้การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) เช่นกัน ดังนี้   
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การส ารวจข้อมูล (11 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการส ารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62) 
ขั้นตอนที่ 4 ด าเนินการส ารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (29 ก.ค. – 9 ก.ย. 62) 
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-3๑ มี.ค. 6๓) 
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (26 ก.พ. 63) 
ขั้นตอนที่ 7 ท าแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63) 
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (เม.ย. 63) 

                    4.4.2.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 

 โครงการสัมมาชีพชุมชนบ้านขอบด้ง กิจกรรมแปรูปสตอว์เบอร์รี่ (ท าแยมสตอว์เบอร์รี่) วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 
เวลา 09.30 น. ณ บ้านขอบด้ง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่  
 - ประเด็น อบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน การท าแยมสตอว์เบอร์รี่ตามโครงการสัมมาชีพชุนชนบ้านขอบด้ง  มีผู้เข้าร่วม 
25 คน ได้แก่ พัฒนาการอ าเภอฝาง, พัฒนากรประจ าต าบลม่อนปิ่น, ผู้ใหญ่บ้าน, สมาชิก อบต. ,Mr.AD1, ชาวบ้านขอบด้ง  
 - ผลการด าเนินการ อบรมให้ความรู้การแปรรูป สตอว์เบอร์รี่ (ท าแยมสตอว์เบอร์รี่ ) พร้อมฝึกปฏิบัติวิธีท า           
แยมสตอเบอร์รี่และมอบวัสดุให้กับสมาชิกกลุ่ม 
 - ปัญหาและอุปสรรค เกษตรกรที่ปลูกสตอเบอร์รี่ในพ้ืนที่บ้านขอบด้ง มีจ านวนมากท าให้ผลผลิตล้นตลาดประกอบกับ 
บ้านขอบด้งอยู่บนพื้นที่สูง ซึ่งเดินทางล าบากในการน าผลผลิตมาจ าหน่ายด้านล่าง 
 - สรุปโดยสังเขป จากการลงพ้ืนที่ส ารวจปัญหาความต้องการของชาวบ้านนอแลในกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกสตอเบอร์รี่ 
พบว่าประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ไม่มีที่จ าหน่ายสตอเบอร์รี่ และราคาผลิตตกต่ า จึงได้มีการอบรมการแปรูปผลผลิต      
ทางการเกษตรโดยการท าแยมสตอเบอร์รี่และมอบวัสดุให้กับสมาชิกกลุ่ม 

 ส ารวจข้อมูลและความพร้อมของกลุ่มสมาชิกบ้านหนองไผ่ ห้วยนกกก ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงหมูด า วันพฤหัสบดีที่ 2 
และวันศุกร์ ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 - ประเด็น เก็บข้อมูลและส ารวจความพร้อมของโรงเรือนและแหล่งอาหารของกลุ่มสมาชิกหมู่บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก 
ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงหมูด า 
 - มีผู้เข้าร่วม 20 คน ได้แก่ Mr.AD1, Mr.AD2, สมาชิกกลุ่มเลี้ยงหมูด าบ้านหนองไผ่ – ห้วยนกกก 
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 - ผลการด าเนินการ จากการส ารวจข้อมูลสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเลี้ยงหมูด า จ านวน 20 ราย               
มีความพร้อมทั้ง โรงเรือน แหล่งอาหารในพ้ืนที่ และได้แนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มจัดตั้งประธานและ
คณะกรรมการให้ชัดเจนเพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการและก ากับดูแล 
 - ปัญหาและอุปสรรค เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยังขาดองค์ความรู้และวิธีการเลี้ยงที่ถูกต้อง 
 - สรุปโดยสังเขป จากการส ารวจข้อมูลสมาชิกที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเลี้ยงหมูด า จ านวน 20 ราย มีความพร้อม
ทั้ง โรงเรือน แหล่งอาหารในพ้ืนที่ และได้แนะน าเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรวมกลุ่มจัดตั้งประธาน  และคณะกรรมการ         
ให้ชัดเจนเพ่ือง่ายต่อการบริหารจัดการและก ากับดูแล 

 ลงพื้นที่ติดตามและตรวจสอบแบบเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคมที่ต้องแก้ไข ขอบด้ง-นอแล วันอังคาร ที่ 14 เมษายน 2563 
เวลา 13.30 น. ณ บ้านขอบด้ง-นอแล  อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 
 - ประเด็น ลงพ้ืนที่ติดตามจิตอาสาจัดเก็บข้อมูลตามแบบส ารวจการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ในหมู่บ้านขอบด้ง-
นอแล กรณีเล่มท่ีลงข้อมูลไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน 
 - มีผู้เข้าร่วม 6 คน ได้แก่ Mr.AD1, Mr.AD2, จิตอาสาหมู่บ้าน 
 - ผลการด าเนินการ แนะน าจิตอาสาที่จัดเก็บข้อมูลของหมู่บ้าน ในการลงข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยให้น าข้อมูล
จริงที่ได้สอบถามชาวบ้านมากรอกลงในแบบ  และให้ด าเนินการแก้ไขข้อมูลให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563 
 - ปัญหาและอุปสรรค อาสาจัดเก็บข้อมูลบางท่านกรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
 - สรุปโดยสังเขป การส ารวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลทั้ง 4 หมู่บ้าน ด าเนินการจัดเก็บครบทั้ง 4 หมู่บ้านเรียบร้อย
แล้ว โดยสรุป ดังนี้  บ้านหนองไผ่ -  ห้วยนกกก จ านวน 313 ครัวเรือน บ้านขอบด้ง - นอแล จ านวน 303 ครัวเรือน        
มีหมู่บ้านขอบด้งแก้ไขแบบส ารวจจ านวน 15 เล่ม หย่อมบ้านนอแลแก้ไข 10 เล่ม 

                    4.4.3.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
 พ้ืนที่เปูาหมาย 
 - บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ต าบลเมืองนะ 
 - บ้านอรุโณทัย    หมู่ที่ 10  ต าบลเมืองนะ 
 - บ้านห้วยลึก      หมู่ที่ 7    ต าบลปิงโค้ง                    
 ต าบลปิงโค้ง ด าเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 และอยู่ในช่วงจัดเตรียมข้อมูลกายภาพชุมชน เพ่ือคืนข้อมูลให้ชุมชนและ
จัดท าแผนชุมชน ในขั้นตอนท่ี 6 และ 7  
 หมายเหตุ  จะด าเนินการขั้นตอนที่ 6 และ 7 หากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด – 19 ดีขึ้น เนื่องจากการ       
คืนข้อมูลให้ชุมชน ต้องเชิญชาวบ้านทุกหลังคาเรือน เข้าร่วม จ านวนประมาณ 300 คน ซึ่งเสี่ยงต่อการติดเชื้อ 
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 ต าบลเมืองนะ (บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1) ด าเนินการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ-สังคม เรียบร้อยแล้ว จ านวนครัวเรือน
ทั้งหมด 589 ครัวเรือน และก าลังเตรียมน าส่งแบบส ารวจฯให้พัฒนาการอ าเภอรับรองความถูกต้อง 

 ต าบลเมืองนะ (บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10) อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ – สังคม ส ารวจเสร็จ
แล้ว 1,738 ครัวเรือน คงเหลือประมาณ 100 ครัวเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  4.4.4.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 

 วันที่ ๒ เมษายน 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของพ้ืนที่อ าเภอไชยปราการ และรายงานผล             
ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯของหมู่บ้านเปูาหมาย ทั้งนี้ นายอ าเภอไชยปราการ ประธานการประชุม  
ได้เน้นย้ าให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจสังคม ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
 ความคืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๕) พ้ืนที่เปูาหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 การส ารวจข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม ตามการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลบ้านใหม่หนองบัว 
หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม โดยสรุปการจัดเก็บข้อมูลได้ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ครัวเรือนเปูาหมาย ๑,๐๕๓ ครัวเรือน 
ส ารวจแล้วเสร็จ ๗๔๔ ครัวเรือน 
ข้อมูลไม่ครบถ้วนกลับไปแก้ไข  ๓๐ ครัวเรือน 

ครัวเรือนไม่มีคนอยู่ ติดต่อไม่ได้ ๑๖ ครัวเรือน 
รวมส ารวจแล้วเสร็จ  ๗๙๐ ครัวเรือนครัวเรือน 
คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๒%  
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                    4.4.5.  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 

 1. วันที่ 2๗ – ๓๐ มีนาคม 2563 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง        
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ส่งมอบเงินค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครเก็บข้อมูลเศรษฐกิจสังคม นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 
มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2  น าเงินค่าตอบแทนในการส ารวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ สังคม ส่งมอบให้กับ
อาสาสมัครเก็บข้อมูล เศรษฐกิจสังคม ทั้งสองชุมชน  
 - ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ จ านวน ๒๗๓ ครัวเรือน เป็นเงินจ านวน 4,480 บาท 
 - ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ จ านวน ๑๑๒ ครัวเรือน เป็นเงินจ านวน ๑๐,๙๒๐ บาท 
 2. วันที่ ๒ – ๓ เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่         
รว่มเย็บหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพ้ืนที่ต าบลเปียงหลวง ส าหรับปูองกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(Coronaviruses Disease 2019 (COVID-19)) ผู้เข้าร่วม น.ส.กมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 
ผู้ดูแลเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ในพ้ืนที่ต าบลเปียงหลวง เจ้าหน้าที่อบต.เปียงหลวง เข้าร่วมการตัดเย็บหน้ากาก
อนามัยแบบผ้า เพ่ือน าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านในพื้นที่ต าบลเปียงหลวง เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ(Coronaviruses Disease 2019 (COVID-19)) และน าวิธีการตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบ
ผ้า      ไปเผยแพร่ให้กับชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านหลักแต่ง และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ เพ่ือเป็นการสร้างอาชีพเสริมให้กับ
ชุมชนต่อไป 

 3. วันที่ ๔ – ๕ เมษายน 2563 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง 
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ร่วมลงพ้ืนที่ในการส ารวจที่ดินเพ่ือจัดท าแผนที่ภาษี และสอบถามความความต้องการของชุมชน
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ร่วมลงพ้ืนที่ในการส ารวจที่ดิน         
เพ่ือจัดท าแผนที่ภาษีส าหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พร้อมทั้งสอบถามความความต้องการของชุมชน ในการนี้
ชาวบ้านสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนรับสิทธิ์รับคืนค่ามิเตอร์ไฟฟูา ส าหรับผู้ใช้ไฟฟูาประเภทบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการ
ขนาดเล็ก และการลงทะเบียนตามมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) Mr.Ad2 ได้ชี้แจง
รายละเอียด เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียนให้กับชาวบ้าน พร้อมทั้งสอบถามปัญหาและความต้องการของชุมชน เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นต่อไป 
 4. วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง                  
อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์ในชุมชนโดยการร่วมเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชน
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.Ad1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.Ad2 ลงพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ         
ของชุมชน เพ่ือศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม วิถีชีวิ ตของชาวบ้าน ร่วมกิจกรรมทรายก่อไว้ในชุมชน           
ซึ่งเป็นการขนทรายจากแหล่งน้ าในชุมชนมายังแท่นบูชาบริเวณคุ้มเจ้าบ้าน เ พ่ือเป็นการบูชาในวันพระที่จะถึงนี้ ซึ่งมีการ
ประดับด้วยดอกไม้และอ่ืน ๆ ตามความเชื่อของชาวลาหู่ ในวันเดียวกันนี้ ชาวบ้านจ านวน 2 ราย มีความต้องการอยากให้ 
Mr.Ad2 ช่วยลงทะเบียนตามมาตรการดูแลเยียวยาผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) โดยได้รับเรื่องและจะท าการ
ลงทะเบียนให้ในวันถัดไป ทั้งนี้ ชุมชนได้สะท้อนปัญหา อุปสรรค ความต้องการพัฒนาเร่งด่วนของหมู่บ้านให้ทราบ และแจ้ง
ว่าพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาชุมชน 
 5. วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ประจ าด่านตรวจหรือจุดสกัด
ดูแลการเดินทางเข้าพ้ืนที่ต าบลเปียงหลวง ผู้เข้าร่วม   
 - เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.บ้านจอง และรพ.สต. เปียงหลวง  
 - ก านันต าบลเปียงหลวง ,ผู้ใหญ่บ้านในต าบลเปียงหลวง  - สมาชิกสภาอบต.เปียงหลวง  
 - เจ้าหน้าที่จากอบต.เปียงหลวง - ผู้แทนจากสภ.เวียงแหง - ประชาชนจิตอาสา (อสม.) 
 - นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2  - ร.ต.กฤษดา วงษ์วัฒน์ Mr.AD3 และผู้แทน 
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            เพ่ือเป็นการปูองกันและควบคุมการระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronaviruses Disease 2019 (COVID-19)) 
ในพ้ืนที่ต าบลเปียงหลวง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงร่วมกับหน่วยงานราชการ       
ในพ้ืนที่ต าบลเปียงหลวง ได้ตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทางเข้าพ้ืนที่ต าบลเปียงหลวง เพ่ือจัดระเบียบการเดินทาง 
การจราจร การเฝูาระวังหรือสังเกตอาการผู้เดินทางและพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคติดเชื้อไว รัสโคโรนา ๒๐๑๙         
หรือโควิด ๑๙ (Coronaviruses Disease 2019 (COVID-19)) ณ บริเวณโชควาราตราชั่ง หมู่ 2 บ้านจอง ต าบลเปียงหลวง 
อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 05.00 น. ถึง 21.30 น. เป็นต้นไป และได้รับเกียรติ
จาก นายนรบดี เรืองอนันต์ นายอ าเภอเวียงแหง เป็นประธานเปิดด่านตรวจหรือจุดสกัดดูแลการเดินทาง เข้าพ้ืนที่ต าบล      
เปียงหลวง ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ และในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๓ ร.ต.กฤษดา วงษ์วัฒน์ Mr.AD3 และนางสาวกมลภรณ์ 
ภิรมย์ Mr.AD2 ได้เข้าร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรองประจ าจุดดังกล่าว 
 6. วันที่ ๑๕ เมษายน 2563 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่      
ลงพ้ืนที่ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน และรับฟังปัญหา  นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้           
นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ลงพ้ืนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน เพ่ือศึกษาเรียนรู้ขนบธรรมเนียม ประเพณี
วัฒนธรรมวิถีชีวิตของชาวบ้าน ในวันดังกล่าวลงพ้ืนที่ชุมชนบ้านหลักแต่ง พบชาวบ้านก าลังด าเนินการท าแท้งน้ าส่วนกลาง
ใหม่ เพื่อใช้ในชุมชน จ านวน 3 จุด และได้รับการสะท้อนปัญหาในเรื่องของภัยแล้ง ขอให้ช่วยเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว 
 7. วันที่ ๒๐ เมษายน 256๓ องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ประชุม
ชี้แจงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการ Quick Win ในพ้ืนที่อ าเภอเวียงแหง เจ้าหน้าที่จากโครงการร้อยใจรักษ์        
ได้ลงพ้ืนที่และนัดหมายชี้แจงความคืบหน้าในการขับเคลื่อน โครงการ Quick Win ในพ้ืนที่อ าเภอเวียงแหง ในวันดังกล่าว     
ได้ร่วมหารือการด าเนินโครงการ Quick Win ของต าบลเปียงหลวง กับ นายอนุสรณ์ ค าอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนต าบล        
เปียงหลวง นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 และหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดง ซึ่งมีทั้งหมดสองโครงการ คือ โครงการ
พัฒนาปรับปรุงระบบน้ าชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ และการก่อสร้างฝายชะลอน้ าเสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติ
ผาแดง ภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ฯ และโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ าชุมชนบ้านหลักแต่ง และการปรับปรุงฝายชะลอ
น้ าเสริมสร้างระบบนิเวศน์ ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดังภายใต้โครงการร้อยใจรักษ์ฯ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระ ๔.๕  การน าเข้าข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ศอ.ปส.จ.ชม) 

  ด้วยศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย แจ้งให้ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด  ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย  ส ารวจและจัดท ารายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เฉพาะข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า) ทั้งประเภทโดยตรงและเก้ือกูล ให้ครอบคลุมทั้งในระดับจังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้ง น าเข้าข้อมูลก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งผู้ปฏิบัติงานประเภทโดยตรงและเกื้อกูล 
ผ่านระบบทะเบียนก าลังพล http://hr.nccd.go.th  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เพ่ือส านักงาน
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด จะได้รวบรวมข้อมูลดังกล่าวเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบอัตราโควตาในการ
พิจารณาบ าเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ดังนั้น  จึงขอให้ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง 
ด าเนินการดังนี้ 

1. ส ารวจและจัดท ารายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะข้าราชการ
และลูกจ้างประจ า) ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ทั้งประเภทโดยตรง และเกื้อกูล ให้ครอบคลุม  

2. น าเข้ารายชื่อก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดตามข้อ 1. ผ่านระบบทะเบียนก าลังพลดังกล่าวให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563  โดยดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานระบบทะเบียนก าลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดได้ทาง 
http://hr.nccd.go.th หัวข้อ ดาวน์โหลด  

 
 

http://hr.nccd.go.th/
http://hr.nccd.go.th/
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รวมทั้ง ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่สังกัดกระทรวงมหาดไทย ส ารวจและจัดท ารายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
ปีงบประมาณ 2563 (เฉพาะข้าราชการและลูกจ้างประจ า) ในสังกัด ทั้งประเภทโดยตรง และเกื้อกูล ที่มีค าสั่งกระทรวง/กรม/
หน่วยงาน/ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ/ 
ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง สรุปจ านวนก าลังพลตามแบบรายงานพร้อม
แนบไฟล์ค าสั่งให้ศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563      
เพ่ือจะได้น าเข้าข้อมูลตามห้วงระยะเวลาที่ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดก าหนดต่อไป 

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญของผู้ปฏิบัติงาน ข้าราชการทุกคน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอให้หัวหน้า
ส่วนราชการท าการอพัเดตข้อมูลทีจ่ะน าเข้าในระบบก าลังพลให้ครบถ้วน มิฉะนั้นจะเสียสิทธิ์ไป 

ประธาน   ฝากให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง น าเข้าข้อมูลก าลังพลปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ก่อนวันที่          
20 พฤษภาคม 2563 โดยตรวจสอบรายละเอียดให้ครบถ้วน ถูกต้อง  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องอ่ืนๆ   - ไม่มี -  

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม 

ปิดประชุม   เวลา 16.00 น. 

 
 

       ฐิติมา กันทะวิชัย                      สิทธากร ศรียาบ 
          (นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)                        (นายสิทธากร ศรียาบ) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                          เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


