รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 11/๒๕63
วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายกนก ศรีวิชัยนันท์

ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศูนย์อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
2. พ.ต.อ.ภาณุวัฒน์ บัวชาติ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
3. นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
4. นางสาวสุภัค วงค์ใหม่
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
5. ร.ท.วิโรจน์ พาลวัน
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
6. นางสาวรัตติกาล คามามุง
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
ผู้อานวยการสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
8. นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
9. จ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
10. นางนงนุช กุมศัสตรา
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
11. นางสาวลาวัณย์ จริยา
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
12. นางสาวนนทกาญจน์ ฉิมพลี
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)
กรรมการ
13. นายธนกฤต แจ้งสกุล
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา (แทน)
กรรมการ
14. ว่าที่ร้อยตรี เดชพงศ์ นาคเสวี
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
15. นายอัษฎางค์ พุทธวงศ์
นายอาเภอฝาง (แทน)
กรรมการ
16. นายธีรวัฒน์ ณ ลาพูน
นายอาเภอแม่ริม (แทน)
กรรมการ
17. นายวัชรพงษ์ หนูชัย
นายอาเภอสารภี (แทน)
กรรมการ
18. น.ส.วรันญา เมธีรัตนาพิพัฒน์
นายอาเภอสันทราย (แทน)
กรรมการ
19. นายประทีป ดวงคา
นายอาเภอดอยสะเก็ด (แทน)
กรรมการ
20. นายสิทธิพร จันทราช
นายอาเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
21. นายนคร กาวิชัย
นายอาเภอสันกาแพง (แทน)
กรรมการ
22. นายชาธิปัตย์ กิตติธนดิตถ์
นายอาเภอแม่แตง (แทน)
กรรมการ
23. นางสลิลญา คาภาแก้ว
นายอาเภอแม่อาย (แทน)
กรรมการ
24. นายธนกร บุษพันธ์
นายอาเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
25. นายณัฐ สัจจวิโส
นายอาเภอสันป่าตอง (แทน)
กรรมการ
26. นายวิทวัส บุตรต๊ะ
นายอาเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
27. นางสาวธัญพร แสนคาวัง
นายอาเภอแม่แจ่ม (แทน)
กรรมการ
28. นายเพิ่มเกียรติ เทพหัสดิน ณ อยุธยา นายอาเภอพร้าว (แทน)
กรรมการ
29. นางสาวสุวลีย์ เดชะปราปต์
นายอาเภอสะเมิง (แทน)
กรรมการ
30. ว่าที่ ร.ต.อดิศักดิ์ ดวงจินดา
นายอาเภออมก๋อย
กรรมการ
31. นายเอกชัย แสนใจ
นายอาเภอฮอด (แทน)
กรรมการ
32. นายพิชญ์พงศ์ วงษ์สุวรรณ
นายอาเภอดอยเต่า (แทน)
กรรมการ
33. ว่าทีร่ ้อยตรี บัญชาชาย จันทร์เป็ง นายอาเภอแม่วาง (แทน)
กรรมการ

34. นายอุทัย สอนจีน
35. นายวรศักดิ์ พานทอง
36. นายธาดา สุพพัตกุล
37. นายเศรษฐวุฒิ คามูล
38. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
39. นายศิริพงษ์ นาภา
40. นายสิทธากร ศรียาบ
41. นายสุเมธ ทนะขว้าง

-2นายอาเภอไชยปราการ (แทน)
นายอาเภอเวียงแหง (แทน)
นายอาเภอแม่ออน (แทน)
นายอาเภอดอยหล่อ (แทน)
นายอาเภอกัลยาณิวัฒนา
ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
42. นางสาวศิริพร ใจสุข
43. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
44. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
45. นางวริญญา ธรรมปัญญา
46. พ.ต.ท.สมเดช คามามูล
47. นายพิรุณ ฟองมณี
48. นางโสรยา เทียนส่งรัศมี
49. นางสาวบุษกร จันทร์ครุฑ
50. นางสาวจารุวรรณ คาเขียว

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
ผู้แทนศอ.ปส.ภ.จว.เชียงใหม่
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง เทศบาลเมืองต้นเปา
จวค.ปปส.ภ. 5
นักศึกษาฝึกงาน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ
ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11/๒๕63
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ
มุมราชการ
การประชุม
ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ
จานวน 35 หน่วยงาน (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
สถานการณ์ภาพรวม
1. มีการลักลอบนายาเสพติดเข้าประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งยาบ้า ไอซ์ คีตามีน เฮโรอีน และกัญชาอัดแท่ง
ทางด้านชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และชายแดนด้านตะวันตก มายังปลายทางที่เป็นแหล่งพักและกระจาย
ยาเสพติด หรือไปยังภาคใต้เพื่อกระจายในพื้นที่และส่งออกประเทศที่สาม
2. มีการลักลอบนาเข้าเอ็กซ์ตาซีและส่งออกไอซ์ เฮโรอีน กัญชาอัดแท่ง และมอร์ฟีนเม็ด ทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่าง
ประเทศ
3. สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) มีความรุนแรงขึ้นในหลายพื้นที่ของเมียนมา
ก็ไม่ส่งกระทบต่อการค้ายาเสพติด ยังมีการลาเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิต มายังพื้นที่ต่าง ๆ ของเมียนมาเพื่อกระจายไปยัง
พื้นที่แพร่ระบาดในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และภูมิภาคอื่น ๆ อย่างต่อเนื่อง
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-4การจับกุมพระในพื้นที่ทางภาคเหนือ ลักลอบขนยาบ้า

สรุปความคืบหน้าการสืบสวนกรณีพบสารเคมีจานวน 11.5 ตัน ณ โกดัง จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งคาดว่าใช้ในการซุกซ่อน
สารเสพติด (เคตามีน) ส่งออกนอกประเทศ
12 พ.ย. 63 ป.ป.ส. และตารวจท้องที่ เข้าตรวจยึดสารเสพติดจานวน 11.5 ตัน ภายในโกดังแห่ง หนึ่งใน อ.บางปะกง
จ.ฉะเชิงเทรา ภายหลังมีการขยายผลสืบสวนจากทางการไต้หวันที่จับกุมขบวนการส่งออกสารเสพติดเคตามีนกว่า 300
กิโลกรัม จากประเทศไทย ตารวจพิสูจน์หลักฐานเจาะกระสอบจานวนหนึ่งเพื่อตรวจสอบวัตถุภายใน พบว่าเป็นสารเคตามีน
หรือยาเค วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 2 หลังจากใช้ชุดตรวจทดสอบเบื้องต้นให้ผลเป็นสีม่วง บ่งชี้ว่าเป็นสารเสพติด
21 พ.ย. 63 เลขาธิการ ป.ป.ส. เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบจากห้องวิทยาศาสตร์ในตัวอย่างที่สุ่มตรวจกว่า 60
กระสอบ จาก 475 กระสอบ พบว่าสารที่พบเป็น สารไตรโซเดียมฟอสเฟต ซึ่งใช้ในการซุกซ่อนสารเสพติดส่งออกนอก
ประเทศ ไม่ใช่สารเคตามีนตามที่ผลตรวจสอบเบื้องต้นบ่งชี้
24 พ.ย. 63 ได้สั่งการให้ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ป.ป.ส. สานักงานพิสูจน์หลักฐานตารวจ (พฐ.) และกรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์ ตรวจสอบสารเคมีอีกจานวน 406 กระสอบที่เหลือ โดยจะใช้เวลาตรวจสอบ 3 วัน (แจ้งผลภายใน 27 พ.ย. 63)
มติที่ประชุม

รับทราบ

-5ระเบียบวาระที่ 4.3 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทน สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สถานการณ์พืชเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ เดือนพฤศจิกายน 2563

ตารางเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่นรายจังหวัด 5 ปี
จังหวัด/ปี

2558/59

2559/60

2560/61

2561/62

2562/63

1,456.48

1,223.42

164.13

113.51

80.68

ตาก

893.12

512.90

379.16

139.85

43.75

แม่ฮ่องสอน

81.36

54.35

21.29

8.27

7.65

เชียงราย

27.69

22.02

17.56

2.01

6.16

กาแพงเพชร

19.76

39.63

8.03

1.51

0.00

น่าน

12.19

29.12

3.25

2.00

5.14

ลาปาง

0.00

0.00

0.00

0.75

0.00

แพร่

0.00

2.06

0.00

0.00

0.00

พะเยา

2.00

1.50

0.00

0.00

0.47

2,492.83

1,885.02

593.42

267.90

143.85

เชียงใหม่

รวม
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จากการส ารวจพื้ น ที่ ลั ก ลอบปลู ก ฝิ่ น ตั้ ง แต่ เ ดื อ นสิ ง หาคม ถึ ง เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2563 (ข้ อ มู ล ณ วั น ที่ 26
พฤศจิกายน 2563) พบพื้นที่ปลูกฝิ่นจานวน 99 แปลง รวมพื้นที่ 63.86 ไร่ พื้นที่ปลูกฝิ่นที่พบอยู่ในเขตพื้นที่ อ.แม่แจ่ม
อ.แม่แตง อ.เวียงแหง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
พื้นที่อื่น ๆ อยู่ระหว่างดาเนินการสารวจและแปลภาพถ่าย
จังหวัด

จานวนแปลง

พื้นที่ปลูก(ไร่)

เชียงใหม่

73

47.69

แม่ฮ่องสอน

26

16.17

99

63.86

รวม
*ดาเนินการตัดทาลายโดยกองทัพภาคที่ 3

พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น จ.เชียงใหม่ ปี 2562/63 (ต.ค. 63 – พ.ย. 63)
อาเภอ

จานวนแปลง

พื้นที่ปลูก(ไร่)

แม่แตง

35

23.50

เชียงดาว

23

16.50

เวียงแหง

13

7.22

แม่แจ่ม

2

0.47

73

47.69

รวม
*ดาเนินการตัดทาลายโดยกองทัพภาคที่ 3

10 พ.ย. 2563 สารวจพบพื้นที่ปลูกฝิ่น เขต อ.แม่แตง อ.เชียงดาว อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

-7มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.4
ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2563
ระเบียบวาระที่ 4.4.1
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)
แผนงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ปี 2564

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) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาส และมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

247
18
12

- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน (แห่ง)

1
38

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

529
-

-อยู่ระหว่างทดสอบระบบ NISPA-

577
208
304
137

1.๒ เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
- เครือข่ายเยาวชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
1.3 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
225 แห่ง
ประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน (25 อ.ๆ ละ 9 แห่งๆ 1,350
ละ 6 คน)
คน
- แรงงานนอกระบบ (คน)
1,020
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและ
350
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
40
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
20

-

280
304
137

100
100
100

ผลภาคเรียน
ที่1/2563

-อยู่ระหว่างทดสอบระบบ NISPA1
100
ผลการจาแนกนักเรียนมัธยม
กลุ่มดี 55,477 คน
- รอเป้าหมายจากส่วนกลาง 15
45
-

15
45
-

6.60
3.30
-

30

54

15.43

-

-

-

ผลภาคเรียน
ที่1/2563

แผนงานตามยุทธศาสตร์

-8เป้าหมาย
ปี 2564

1. ด้านการป้องกัน
1.4 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
(3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (แห่ง)
1,988

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

-อยู่ระหว่างทดสอบระบบ NISPA-

-อยู่ระหว่างทดสอบระบบ NISPA-

-อยู่ระหว่างทดสอบระบบ NISPA-อยู่ระหว่างทดสอบระบบ NISPA-

(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการ
โลจิสติกส์ (ครั้ง)

-

116

230

-

(4.3) คาสั่ง หน.คสช. ที่ 22/2558

-

-

-

-

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
แผนการจัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ประจาปีงบประมาณ 2564
การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
- แถลงข่าว
15 ต.ค. 2563
- ประกวด ระดับภาคเหนือ
12 – 13 ธ.ค. 2563
- ค่าย DANCERCISE
14 – 15 ม.ค. 2564
- ประกวด ระดับประเทศ
30 – 31 ม.ค. 2564
การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
- ประกวด ระดับภาคเหนือ
10 ก.พ. 2564
- ตัดสิน ระดับประเทศ
13 – 15 ก.ค. 2564
ผลการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
- ระดับภาค (40 คะแนน)
- การนาเสนอ (25 คะแนน)
คะแนนทั่วไป
คะแนนอาเภอ TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ
- บริหารจัดการ (10 คะแนน)
- การแสดง (10 คะแนน)
- บูธนิทรรศการ (10 คะแนน)
- ความประทับใจ (10 คะแนน)
รวม

กรุงเทพมหานคร
ศูนย์การค้าเมญ่าฯ
วังรี รีสอร์ท นครนายก
กรุงเทพมหานคร
จังหวัดเชียงใหม่
อิมแพค เมืองทองธานี
39.85 คะแนน
21.66
0
9.50
9.98
9.55
4.94
94.48

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

-9ประเด็นขอความร่วมมือ
- จัดทาคาสั่ง อาเภอ TO BE NUMBER ONE ให้เป็นปัจจุบันทุกอาเภอ
- ดาเนินกิจกรรม ตามหลักการ 3 ก 3 ย
- สนับสนุนการดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา และชุมชน
- เตรียมความพร้อม เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดระดับภาคเหนือ ในวันที่ 10 ก.พ. 2564
ตัวอย่างคณะกรรมการ อาเภอ TO BE NUMBER ONE
- นายอาเภอทุกอาเภอ
- ปลัดอาเภอหัวหน้ากลุ่มงาน/ฝ่ายบริหารงานปกครอง
- พัฒนาการอาเภอ
- ผู้อานวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง
- นายกเทศมนตรี/ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุกแห่ง
- ผู้อานวยการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง
- สาธารณสุขอาเภอทุกอาเภอ
- ปลัดอาเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง
- ประธานสภาเด็กและเยาวชนทุกอาเภอ

ประธานคณะทางาน
รองประธานคณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางาน
คณะทางานและเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

ฝ่ายเลขาฯ
ขอให้สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งสานักงานสาธารณสุขอาเภอ ซึ่งเป็นฝ่าย
เลขานุการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในระดับอาเภอทราบ เพื่อพิจารณา
ดาเนินการและขับเคลื่อนงานต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
สถิติผลการจับกุมยาเสพติด ประจาเดือน พฤศจิกายน (ห้วง 1 – 25 พ.ย.63)
ผลการจับกุมยาเสพติดรวม
คดี 673
ผู้ต้องหา 662 คน
แยกข้อกล่าวหา
นาเข้า
จานวน
0 ราย
0 คน
ผลิต
จานวน
23 ราย
6 คน
จาหน่าย
จานวน
47 ราย
49 คน
ครอบครองเพื่อจาหน่าย
จานวน
101 ราย
107 คน
ครอบครอง
จานวน
125 ราย
123 คน
เสพ
จานวน
377 ราย
377 คน
ยาบ้า
(เม็ด)

เฮโรอีน
(กรัม)

58,685

460.67

ฝิ่นดิบ
(กรัม)

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)

20,020.50 4,211.00

กัญชาแห้ง
(กรัม)

เคตามีน
(กรัม)

ยาไอซ์
(กรัม)

71.30

-

2,176.14

- 10 -

เปรียบเทียบผลการจับยาเสพติด ระหว่าง ห้วง 1 - 24 เดือน พฤศจิกายน 2562 กับ พฤศจิกายน 2563

วันที่ 2 พ.ย.63 เวลาประมาณ 09.00 น. บริเวณเส้นทาง บ.ผาปูน ม.๗ ต.อมก๋อย –บ.หนองอึ่งเหนือ ม.19
ต.นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ จับกุม นาย เปะชา วนาค้าจุน อายุ ๓๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ 98 ม.8 บ.กองป๋อใต้ ต.นาเกียน
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ข้อหา
1. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย โดยผิดกฎหมาย
2. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย โดยผิดกฎหมาย
3. มียาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เฮโรอีน) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย โดยผิดกฎหมาย
4. มียาเสพติดให้โทษประเภท 2 (ฝิ่นดิบ) ไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย โดยผิดกฎหมาย

- 11 5. เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
6. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า, ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีน) โดยผิดกฎหมาย
7. เสพยาเสพติดให้โทษประเภท 1 และ 2 (เฮโรอีน, ฝิ่นหรือมอร์ฟีน) โดยผิดกฎหมาย
1. ยาบ้า 20,016 เม็ด
2. ยาไอซ์ น้าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 1,647.60 กรัม
3. เฮโรอีน น้าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 170.60 กรัม
4. ฝิ่นดิบ จานวน 10 ห่อ น้าหนักรวมสิ่งห่อหุ้มประมาณ 17,000 กรัม

ของกลาง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เป้าหมายการบาบัดฯ แยกตามระบบเปรียบเทียบ 2563 และ 2564
แผนงาน

เป้าหมาย ปี 2563

เป้าหมาย ปี 2564

เพิ่ม/ลด

5,487

4,951

- 536

4,987

4,751

- 236

500

200

- 300

2. บังคับบาบัด

1,770

3,715

+ 1,945

- ไม่ควบคุมตัว

1,120

2,555

+ 1,435

650

1,160

+ 510

780

880

+ 100

- กรมราชทัณฑ์

650

750

+ 100

- กรมพินิจฯ

130

130

0

8,037

9,546

+ 1,509

1. สมัครใจ
- สถานบาบัด
- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- ควบคุมตัว
3. ต้องโทษ

รวม

จานวนผู้ผ่านการบาบัดที่ได้รับการติดตาม 1 ตุลาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563
จานวนผู้ผ่าน
การบาบัดฟื้นฟู

จานวนผู้ที่ได้รับ
การติดตาม

ร้อยละ

1. สมัครใจ สถานพยาบาล

96

18

18.75

2. สมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ

0

0

0

171

59

25.54

0

0

0

267

77

28.84

แผนงาน

3. บังคับบาบัด
4. ต้องโทษ
รวม

- 12 จานวนผู้เข้ารับการบาบัดฯ แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563
แผนงาน

เป้าหมาย

เดือน พ.ย.

สะสม

ร้อยละ

4,951

660

898

18.14

4,751

660

898

18.90

200

0

0

0.00

2. บังคับบาบัด

3,715

133

258

6.94

- ไม่ควบคุมตัว

2,555

130

247

9.67

- ควบคุมตัว

1,160

3

11

0.95

880

0

0

0.00

- กรมราชทัณฑ์

750

0

0

0.00

- กรมพินิจฯ

130

0

0

0.00

9,546

793

1,156

12.11

1. สมัครใจ
- สถานบาบัด
- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

3. ต้องโทษ

รวม

จานวนผู้เข้ารับการบาบัด จาแนกตามประวัติกลุ่มอายุ (1 ตุลาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563)

จานวนผู้เข้ารับการบาบัด จาแนกตามประเภทสารเสพติด (1 ตุลาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563)

- 13 จานวนผู้เข้ารับการบาบัดจาแนกตามสาเหตุการใช้สารเสพติดครั้งแรก (1 ตุลาคม 2563 – 25 พฤศจิกายน 2563)

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4.4

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

ฝ่ายเลขาฯ

ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ
แผนงานตามยุทธศาสตร์

.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 (อยู่ระหว่าง
ขออนุมัติโครงการ)

เป้าหมาย
ปี 2564

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

ร้อยละ

12

1

2

16.67

9,904,100
2,160,000
1,464,450
167,150
6,315,500

-

-

-

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5

แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ

หมาย
เหตุ

ระเบียบวาระที่ 4.5.1 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.5.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้
1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น(บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

- 14 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 (ธ.ค. 63)
- ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ม.ค. 64)
- ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (ก.พ. 64)
ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน
- สารวจพื้นที่ทากินของชาวบ้า นและเก็บข้อมูลจริงพร้อมกับการชี้แจงเกี่ยวกับการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ฯ
และสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคม ในการเดินสารวจเก็บข้อมูลทางกายภาพในพื้นที่ทากิน
- ปัจจุบันได้ดาเนินการสารวจไปแล้ว 692 ครัวเรือน คิดเป็น 100 %
อยูร่ ะหว่างมหาวิทยาลัยพะเยาวิเคราะห์ข้อมูล และคืนข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ตัวแทนหมู่บ้านและAD2 พาเจ้าหน้าที่ ช่างปิดทองหลังพระและ
ช่าง อบต.ท่าตอน สารวจแผนการสร้างฝายลูกที่ 4,ฝายลูกที่ 5 และฝายห้วยแก่งทรายมูล เพื่อของบประมาณสนับสนุนจาก
ปิดทองฯ ตามแบบเสนอโครงการแก้ไขปัญหาความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมระดับหมู่บ้าน
ชุมชน ตามแผนปฏิบัติการด้านแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
ขั้นตอนต่อไป ข้อมูล หมู่บ้ านครั ว เรื อนที่ จั ดเก็บเสร็จแล้ ว ได้ส่ ง ข้อมู ล ดัง กล่ าวให้ กั บ มหาวิท ยาลั ยพะเยาด าเนิ นการ
วิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมต่อไป
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 (ธ.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (ม.ค. 64)
การคืนข้อมูลเศรษฐกิจชุมชนบ้านจะนะ (นามะอื้น) หมู่ที่ 2 ตาบลแม่อาย
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น. นาย อิศราวุฒิ นลิน วิจิตร (AD 1) ได้ร่วมกับ AD 2 และ AD 3 พร้อมด้วย
ร้อย ตชด.334 พัฒนาชุมชนอาเภอ ประมงอาเภอ กศน.อาเภอ และ อบต.ดอยลาง ร่วมประชุมคืนข้อมูลเศรษฐกิจ สังคม
โดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิเคราะห์ปัญหา และความต้องการของชาวบ้าน เพื่อเข้าสู่ในแผนการพัฒนาของชุมชนต่อไป
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนสู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ

- 15 ผลการด าเนินงาน บ้า นป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสัน ต้น หมื้อ อาเภอแม่อายนอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)
ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนาร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา จึง
ได้เพิ่มเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย โดยดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ(พ.ศ.2562-2565) เช่นกัน
แผนการสารวจข้อมู ลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน ตาบลเพื่อเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตาบลนาร่อง 33
ตาบล 47 หมู่บ้าน นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 –
2565)
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 (26 ก.พ. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (16 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
ปัจจุบัน บ้ านป่าเหี ยก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย จังหวั ดเชียงใหม่ ได้ดาเนินการขุด และวางท่อ
ส่งน้าประปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนสู่การปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
4.5.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
แผนการปฏิบั ติงานการขับเคลื่อนการดาเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
ประจาเดือนธันวาคม ระหว่างวันที่ 24 พ.ย. - 23 ธ.ค. 2563 พื้นที่บ้านหน่องไผ่ หมู่ 15 และบ้านขอบด้ง หมู่ 14
ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
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4.5.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
รายงานผลการดาเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) อาเภอเชียงดาว
พื้นที่เป้าหมาย
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองนะ
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตาบลเมืองนะ
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตาบลปิงโค้ง

- 17 ตาบลปิงโค้ง

- บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 : อยู่ในขั้นตอนที่ 8 ดาเนินงานตามแผน และติดตามประเมินผล
เริ่มดาเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตามประเมินผล เพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป
- โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 1)
อยู่ระหว่างทดลองใช้ระบบน้าประปาหมู่บ้าน และจัดซื้อเครื่องสูบน้าแรงดันสูงเพิ่มอีก 1 เครื่อง โดยใช้งบประมาณ
ของเทศบาลตาบลปิงโค้ง
- โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2)
ชื่อโครงการ ส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร และโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่ ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณากลั่นกรอง
โครงการเรียบร้อยแล้ว มีมติเห็นชอบ
ตาบลเมืองนะ (บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 และบ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10)

- 18 -บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 และบ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10
อยู่ในขั้นตอนการดาเนินงานที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน ทั้ง 2 หมู่บ้าน อยู่ระหว่างกาหนดวันคืนข้อมูลให้กับหมู่บ้าน
โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
- โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win) 2
อยู่ระหว่างปรับแก้ไขตัวโครงการ ชื่อโครงการ “ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านอรุโณทัย”
4.5.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563 ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อาเภอไชยปราการ
เพื่อรายงานผลการดาเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของพื้นที่อาเภอไชยปราการ และรายงานผลความ
คืบหน้าการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯของหมู่บ้านเป้าหมาย
“พื้นที่เป้าหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่”
- ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
- ผู้อานวยการส่วนปฏิบัติการพิเศษ สานักอานวยการกองอาสารักษาดินแดน และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม
การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ
4.5.4. ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง

วั น ที่ ๒๘ ตุ ล าคม 2563 บ้ า นห้ ว ยไคร้ ใ หม่ หมู่ ที่ ๕ ต าบลเปี ย งหลวง อ าเภอเวี ย งแหง จั ง หวั ด เชี ย งใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒ และร้อยตรีปิยะพงษ์ วงศ์ชัย Mr.AD๓
ร่ว มกับ นั กพัฒ นาชุมชนองค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลเปียงหลวง มอบถุงยังชีพให้ ช าวบ้านในชุมชนห้ ว ยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕
ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจากมูลนิธิรักษ์ไทย จานวน ๕๐ ชุด
วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน 2563 บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นายอนุสรณ์ คาอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง มอบหมายให้ นางสาวอาพร เหม่ถ่า รองนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเปียงหลวง นาหัวหน้าอุทยานแห่งชาติผาแดงและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดงตรวจสอบและทาการ
สารวจพื้นที่ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ผู้นาชุมชนและกรรมการหมู่บ้าน เพื่อกาหนดพื้นที่ในการสร้างสนามกีฬาในชุมชน
และให้ดาเนินการตามขั้นตอนกระบวนการในการขออนุญาตตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป ในเบื้องต้นได้ให้ทาเป็น
จุดสกัดชุมชนและสถานที่ดูแลไฟป่า
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วันที่ ๒๓ ตุลาคม 2563 บ้านหลักเเต่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ นายวรศักดิ์
พานทอง ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอาเภอเวียงแหง เป็นประธานการเปิด
กิจกรรมจิ ตอาสา “ปณิธานความดี ทาดีเริ่มได้ที่ใจเรา” เนื่องในวันคล้ ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุล จอมเกล้ า
เจ้าอยู่หัว ผู้แทนจากส่วนราชการทุกภาคส่วนในอาเภอเวียงแหง จิตอาสาและชาวบ้านชุมชนหลักแต่งร่วมกั นวางท่อ ใน
โครงการปรับปรุงระบบน้าและวางระบบท่อประปาชุมชนหลักแต่ง (โครงการพัฒนาเร่งด่วน Quick Win)
วัน ที่ ๑๐ พฤศจิ ก ายน 2563 บ้ านหลั กเเต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปีย งหลวง อาเภอเวียงแหง จั งหวัด เชียงใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒ ลงพื้นที่ติดตามการติดตั้งมิเตอร์น้า
ร่ว มกั บ ชาวบ้ า นชุมชนหลั กแต่ ง ตามโครงการปรับปรุ งระบบน้ าและวางระบบท่อ ประปาชุม ชนบ้ านหลั กแต่ ง หมู่ที่ ๑
(โครงการพัฒนาเร่งด่วน Quick Win) งานวางระบบท่อประปาดาเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คงค้างการติดตั้งมิเตอร์ น้า
ของแต่ละครัวเรือน
วันที่ ๑๗ พฤศจิ กายน 2563 บ้านหลั กเเต่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย Mr.AD1 มอบหมายให้ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD๒ ร่วมกับพัฒนากรประจาอาเภอ
เวีย งแหง ติดตามและทบทวนข้อมูล กลุ่ มเย็ บผ้ าบ้านหลั กแต่ง เพื่อให้ มีข้อมูล ส าหรับการส่ งเสริมและพัฒ นากลุ่มผู้ ผ ลิ ต
ผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP โดยในที่ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ SWOT เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงต่าง ๆ ร่วมกัน
และหาแนวทางในการแก้ปัญหาของกลุ่มเย็บผ้าบ้านหลักแต่งต่อไป
วันที่ ๒๑ ตุลาคม 2563 หอประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ นายอนุสรณ์ คาอ้าย นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง ประธานการประชุม คณะกรรมการแก้ไข
ปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินทากินและเมืองพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม ครั้งที่ ๑ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้ชี้แจงถึงการดาเนินกาขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์กับแนวทางการดาเนินงานพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ทากินตาม
โครงการบ้ านมั่ น คงชนบท แนวทางแผนการด าเนิน โครงการบ้า นมั่ นคงชนบทแก้ ไขปั ญ หาที่ อ ยู่ อาศั ย ที่ดิ น ท ากิ น แล ะ
เมือง พัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างมีส่วนร่วม ตาบลเปียงหลวง ร่วมกันกาหนดหลัก เกณฑ์และรูปแบบแนวทางการคัดเลือก
บ้านซ่อมสร้ าง บ้ านมั่น คงชนบท ตาบลเปี ย งหลวง โดยจะมุ่งเน้นพื้นที่เป้าหมายของการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
กล่าวคือชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ร่วมกันเสนอแนวทางการลงพื้นที่สารวจบ้าน
ผู้เดือดร้อน จับพิกัดบ้าน ถ่ายรูปบ้าน และประเมินค่าใช้จ่ายบ้าน และวางแผนการพัฒนาสาธารณูปโภคในระดับชุมชนและ
ตาบล และการจัดเวทีวิเคราะห์ต้นทุนเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม เพื่อนามาวางแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน
ตาบลเปียงหลวงต่อไป

- 20 วันที่ ๒๒ ตุลาคม 2563 ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ นายวรศักดิ์ พานทอง ปลัดอาเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอาเภอ
เวียงแหง ประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง
จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓ ร่วมกันประชุมทบทวนวิธีการและขั้นตอนการดาเนินการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ใน
พื้นที่ ต าบลเปี ย งหลวง อ าเภอเวี ย งแหง จั งหวั ดเชี ยงใหม่ ตามแผนปฏิบัติ การด้ า นการแก้ไขปัญหายาเสพติ ดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๓) รายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมาในพื้นที่ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑
และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ที่ได้รับผลการวิเคราะห์ข้อมูลจาก
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีความถูกต้องสอดคล้องกับข้อมูล/สภาพความเป็นจริงของชุมชนและข้อมูลที่
ส่วนราชการในอาเภอเวียงแหงมีหรือไม่ เพือ่ เตรียมความพร้อมก่อนที่จะประชุมคืนข้อมูลให้ชุมชนต่อไป
วัน ที่ ๒๘ ตุล าคม 2563 ห้อ งประชุม สภาองค์การบริห ารส่ว นตาบลเปีย งหลวง หมู่ที่ 3 ตาบลเปียงหลวง
อาเภอเวีย งแหง จังหวัดเชีย งใหม่ นางสาวสิริรัศมิ์ถา เมืองไชย ปลัดองค์การบริห ารส่ว นตาบลเปีย งหลวง Mr.AD1
พร้อ มด้ว ยคณะกรรมการขับ เคลื่อ นโครงการฯ ตาบลเปีย งหลวง ได้นาโครงการพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คม (โครงการ
พัฒ นาเร่ง ด่ว น Quick Win๒) ที่จ ะดาเนิน การในชุม ชนบ้านหลัก แต่ง หมู่ที่ ๑ และชุมชนบ้า นห้ว ยไคร้ใ หม่ หมู่ที่ ๕
ตาบลเปีย งหลวง อาเภอเวีย งแหง จัง หวัดเชีย งใหม่ นาเรีย นแก่ค ณะขับ เคลื่อ นโครงการฯ อาเภอเวีย งแหง เพื่อ ร่ว ม
พิจารณาโครงการ ให้ความเห็นเพื่อปรับ ปรุงแก้ไขโครงการ ก่อนนาโครงการส่ งให้กับผู้ประสานงานจังหวัดต่อไป
ผู้แทน นายอาเภอเวียงแหง
สรุปเฉพาะกิจกรรมที่สาคัญที่ทางอาเภอได้ดาเนินการขับเคลื่อนในห้วงที่ผ่านมามีการ
ประชุมคณะทางานชุดใหญ่ของอาเภอซึ่งมีนายอาเภอเป็นประธานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล
ที่ทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้คืนให้ทางพื้นที่ จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ ม.พะเยา สรุปใน 2 หมู่บ้าน 1) หมู่บ้านห้ว ยไคร้ใหม่
ปัญหาหลักของพื้นที่ ที่ชาวบ้านได้พูดคือมีปัญหาของสัญชาติ เกือบ 80% เป็นความต้องการอันดับแรก อัน ดับรองลงมา
จะเป็ น ปั ญ หาของพื้ น ที่ ท ากิ น ซึ่ ง พื้ น ที่ ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น พื้ น ที่ อุ ท ยาน 2) หมู่ บ้ า นหลั ก แต่ ง จะมี ปั ญ หาเรื่ อ งแหล่ ง น้ า
เพื่อการเกษตร การอุป โภค บริโ ภค ในส่ว นของกิจกรรมโครงการที่ทางพื้นที่ได้ ดาเนินการในการที่จะตอบสนองปัญหา
ของพื้นที่ ในส่วนของบ้านหลักแต่ง ทาง อบต. มีการจัดสรรงบประมาณในการซื้อท่อประปา เพื่อที่จะทาประปาหมู่บ้านโดย
การใช้งบประมาณของ อบต. 60% และงบประมาณของทางโครงการ 40% โดยใช้กาลังของจิตอาสาในของพื้นที่ของอาเภอ
ในการบูรณาการทุกภาคส่วน ปัจจุบันได้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือนทุกพื้นที่การเกษตรตามความต้องการของพี่น้องประชาชน
ในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว ในส่วนของบ้านห้วยไคร้ใหม่ ปัญหาความต้องการเรื่องของสัญชาติ ตอนนี้ทางอาเภอก็ได้นาแจ้งในที่
ประชุมของหมู่บ้านให้กับทางพี่น้ องประชาชนในพื้นที่ ซึ่งส่ วนหนึ่งทางอาเภอก็ได้ดาเนินการแก้ไขในสิทธิ์ทางกฎหมาย
ในอนาคตทางอาเภอได้พยายามประสานงานทุกภาคส่วนโดยเฉพาะป่าไม้อุทยานในพื้นทีซ่ ง่ึ ส่วนหนึ่งเป็นไปตามความต้องการ
ของเยาวชนก็คือเรื่องสนามกีฬา เพราะปัจจุบันนี้ไม่สามารถที่จะทาได้ เนื่องจากว่าติดในเรื่ องการขออนุญาตใช้พื้นที่ของ
อุทยาน ซึ่งที่ผ่านมาทางทีมงานได้คุยกับหน่วยป่าไม้ของพื้นที่ขอให้ทาง อบต. เป็นผู้ดาเนินการขอใช้ประโยชน์ ตามระเบียบ
กฎหมาย ขอให้ทางอุทยานป่าไม้ในพื้นที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการเร่งรัดติดตามเพื่อที่จะให้สามารถใช้ประโยชน์ได้โดยเร็ว
ที่สุด
ประธาน
ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บางประการคือเรื่องของงบประมาณ เพราะว่าในคู่มือหรือว่าคาแนะนาที่ให้โครงการ
ต่า งๆ ที่ เ ป็ น แผ่ น ซี ดี หรื อ ไฟล์ ต่ าง ๆ ตอนนั้ น มาช้ า กว่ า งบประมาณที่ เ ราเสนอ เพราะช่ ว งนั้ น ติ ด สถานการณ์ โ ค และ
งบประมาณที่ใช้เยอะคืองบประมาณของ กทบ. บางพื้นที่แถวหมู่บ้านมีกันเยอะก็ใช้ งบประมาณในส่ วนนี้ได้ อีกทั้งเป็น
ประธาน กทบ. ก็ยิ่งง่าย แต่ถ้าไม่ได้เป็นประธาน กทบ. ยากนิดนึง บางทีบ างพื้นที่อาจจะขาด การนามาใช้ก็จะมีปัญหา
พอสมควร

- 21 ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 การขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ค่าจ้าง Mr.AD2 สานักงานปปส. ได้อนุมัติเรียบร้อยแล้ว
ซึ่งในปี 2563 มีจานวน 33 คน ในปี 2564 จะเพิ่มเป็นจานวน 37 คน จานวนทีเ่ พิ่มมาก็คือ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว
และ ต.เวียงหลวง อาเภอเวียงแหง จ.เชียงใหม่ ทางสถาบันปิดทองอาจจะประสานงานไปทางแต่ละตาบลอีกทีหนึ่ง เพราะว่า
จะเพิ่ม จ านวนและค่า จ้ าง Mr.AD ให้ เ พิ่ม อี ก ต าบล 1 คน ซึ่ งตอนนี้ เลขาปปส. ได้ เซ็ น อนุมั ติ งบประมาณเรี ยบร้ อยแล้ ว
แต่งบประมาณนี้จะให้ปีละ 6 เดือน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา – ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7
นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม
ประธาน
1. เน้นย้าทุกอาเภอในเรื่องของการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสแรก
2. ในส่วนของการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ฯ ให้ฝ่ายเลขานุการรวบรวมข้อมูล และการขออนุญาตใช้พื้นที่
และทาหนังสือถึงหน่วยงานอาจจะช่วยให้การขออนุญาตใช้พื้นที่ได้เร็วขึ้นเพื่อให้การขับเคลื่อนในแต่ละขั้นตอนสะดวกมากขึ้น
3. คาสั่ง TO BE NUMBER ONE ที่ทางสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ให้จัดทารบกวนสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ส่งไฟล์คาสั่งให้หน่วยงานแล้วรายงานให้ ศอ.ปส.จ.ชม. ทราบด้วย และฝากให้อาเภอเตรียมการในเรื่องการประกวด
TO BE NUMBER ONE ในห้วงเดือน กุมภาพันธ์ 2564 และการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ในชุมชนสถานศึกษา
ปิดประชุม เวลา 16.30 น.

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

สิทธากร ศรียาบ
(นายสิทธากร ศรียาบ)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

