รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 12/๒๕64
วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
2. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร
3. พ.ต.ท.วรภาศ ศรีอ่อน
4. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
5. นายปรีดา พรหมดี
6. พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง
7. นางปริศนา กันธิวาท
8. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
9. นางสาวภัครพี ดอนชัย
10. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
11. พ.อ.บัณฑิต ชาวกัณหา
12. นายเสกสรร อินใจคา
13. นายเจริญ น้อยพินิจ
14. น.ท.ปราโมทย์ กุยแก้ว
15. ร.ต.อ.กฤษณะ มีชัย
16. พ.ต.ต.เอกชัย อุดหนุน
17. ร.ต.อ.ณฐมนัส ธนาคา
18. พ.ต.ท.หญิง พัสษลพร ศุกระศร
19. นางพิมพิศา หงษ์รัตน์
20. นางสาววรัทยา พรหมสุนทร
21. นายแสวงชัย ลือชัย
22. ว่าที่ ร.อ.พิชิตชัย เกลอดู
23. นายศุภชัย กัลปสันติ
24. นายยุทธศาสตร์ ด่านบุญเรือง
25. นายเสน่ห์ รัชฎา
26. นางกิตติ์สินี อุปพันธ์
27. นางนริสา พงษ์พานิชย์
28. นายธนวัฒน์ มุทุมณ
29. นางธัญชนก จิตตะไพบูลย์
30. นางชฎาภรณ์ เกตุสม
31. นายภูริวัจน์ วงศ์เลย
32. นางรัชนีภา อัครเดชานุกุล

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ (ท.)
รองผู้อานวยการฯ
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
รกก. แรงงานจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
ผู้บัญชาการกองกาลังผาเมือง (แทน)
กรรมการ
อัยการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
ผู้บังคับการกองบิน 41 (แทน)
กรรมการ
ผู้บังคับการตารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ (แทน)
กรรมการ
ผู้กากับการตารวจตระเวนชายแดน ที่ ๓๓ (แทน)
กรรมการ
ผู้กากับการ 2 กองบังคับการตารวจปราบปรามยาเสพติด 3 (แทน) กรรมการ
ผู้กากับการตรวจคนเข้าเมืองเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สรรพสามิตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
จังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (แทน)
กรรมการ
ผอ.สนง.ศึกษาธิการ ภาค 15 (ศธภ.1) (แทน)
กรรมการ

-233. นายชัชพล กุลโพธิสุวรรณ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
34. นายโชติวิทย์ ธิมาทาธีรโรจน์
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
35. นายสุทธิภัทร์พงศ์ สมคา
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
36. นายสมคิด ปัญญาดี
ผอ.สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่(แทน) กรรมการ
37. นายกฤษณ์ ศรีอาไพ
ผู้บัญชาการเรือนจากลางเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
38. นายหิรัญ จิตตาทิพย์
ผู้บัญชาการเรือนจาฝาง (แทน)
กรรมการ
39. นางรัชนี กันทะสี
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
40. นางชไมพร อู่ทรัพย์
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอฝาง (แทน) กรรมการ
41. นายพิษณุพงศ์ ไชยวุฒิ
ผู้อานวยการโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
42. นางอาทิตยา หมื่นเทพ
ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ
43. นางสุดารักษ์ กระจ่าง
ผู้อานวยการฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่
กรรมการ
44. นายคมธัช รัตนคช
ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
45. นายก้องเกียรติ อุเต็น
ผู้อานวยการโรงพยาบาลสวนปรุง (แทน)
กรรมการ
46. นายธรรมนิตย์ สุขอนันต์
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
47. นายธนัท ยอดชาสุวรรณ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
48. นายรณชัย พงศ์พัชราพันธุ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
49. ทนพญ.นนทกาญจน์ ฉิมพลี
นายกเทศมนตรีเมืองเมืองแกนพัฒนา (แทน)
กรรมการ
50. ร.ต.วิโรจน์ โชติธนาภิรักษ์
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา
กรรมการ
51. นายชัยรัตน์ วิเชียรสาร
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ (แทน)
กรรมการ
52. นางศิริพร รือเรือง
หัวหน้าสานักงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
53. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์
ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ
54. นางสาวจิณณา ผลดี
ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
55. นายอภิชาติ เหมือนมนัส
นายอาเภอเมืองเชียงใหม่
กรรมการ
56. นายชัชวาลย์ ปัญญา
นายอาเภอฝาง
กรรมการ
57. นายภัควัติ ขันธหิรัญ
นายอาเภอแม่ริม
กรรมการ
58. นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล
นายอาเภอสารภี
กรรมการ
59. นายศิวะ ธมิกานนท์
นายอาเภอสันทราย
กรรมการ
60. นายทศน์พล เอี่ยมโอษฐ์
นายอาเภอดอยสะเก็ด (แทน)
กรรมการ
61. นายชัยณรงค์ นันตาสาย
นายอาเภอสันกาแพง
กรรมการ
62. นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม
นายอาเภอแม่แตง
กรรมการ
63. นายฉัตรเทพ เพิ่มทรัพย์
นายอาเภอเชียงดาว (แทน)
กรรมการ
64. นายทรงศักดิ์ วลัยใจ
นายอาเภอพร้าว
กรรมการ
65. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์
นายอาเภอแม่อาย
กรรมการ
66. นายธนกร บุษพันธ์
นายอาเภอหางดง (แทน)
กรรมการ
67. ว่าที่ร้อยตรี บารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอาเภอสันปุาตอง
กรรมการ
68. นายวิทวัช บัตรต๊ะ
นายอาเภอจอมทอง (แทน)
กรรมการ
69. นางสาวพัทธนันท์ พิทาคา
นายอาเภอแม่แจ่ม (แทน)
กรรมการ
70. นายณฐกร ภัทรวนนท์
นายอาเภอสะเมิง (แทน)
กรรมการ
71. ว่าที่ ร.ต.อดิศักด์ ดวงจินดา
นายอาเภออมก๋อย
กรรมการ
72. นายสิทธิ์ วงศ์ม่าน
นายอาเภอฮอด
กรรมการ
73. นายนิติปกรณ์ แสงสุวรรณ
นายอาเภอดอยเต่า
กรรมการ
74. นายพีระศักดิ์ ธีรบดี
นายอาเภอแม่วาง
กรรมการ

75. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล
76. นายวัชระ เทพกัน
77. นายพิทักษ์ ริยะนา
78. นายวรรธน์ ฉายอภิรักษ์
79. นายวัชรพันธ์ ใจกล้า
80. นายประสงค์ หล้าอ่อน
81. นายมิตร ใจบุญตระกูล
82. นายนาขวัญ อนันชัย
83. นายสุเมธ ทนะขว้าง
ผู้เข้าร่วมประชุม
84. นางสาวศิริพร ใจสุข
85. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
86. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
87. นางลาวัณย์ จริยา

-3นายอาเภอไชยปราการ
นายอาเภอเวียงแหง
นายอาเภอแม่ออน (แทน)
นายอาเภอดอยหล่อ
นายอาเภอกัลยาณิวัฒนา (แทน)
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
ปูองกันจังหวัดเชียงใหม่
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/เลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ
ผู้ช่วยเลขานุการฯ

เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
หัวหน้างานปูองกันและบาบัดการติดสารเสพติดเทศบาลนครเชียงใหม่

เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/ รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ประธานในที่ ป ระชุ ม เปิด การประชุ ม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชี ย งใหม่
ครั้งที่ 12/๒๕64
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชี ยงใหม่ ครั้ งที่ 11/2564 เมื่ อวั น ที่ พุ ธ ที่ 29 พฤศจิ กายน 2564 (ลงเว็ บไซต์ ล่ วงหน้ าแล้ วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จานวน
72 หน่วยงาน (มี 1 หน่วยงานขอแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส. ภาค 5)
ผู้แทน สานักงาน ปปส. ภาค 5 สถานการณ์การแพร่ระบาด
ชนิดของยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ พบว่า ยาบ้า ยังคงเป็นตัวหลัก ร้อยละ 63.90% เฮโรอีน ร้อยละ
16.48% ฝิ่น ร้อยละ 13.45% กัญชา ร้อยละ 2.24% และไอซ์ ร้อยละ 0.34% ตามลาดับ
กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดยังคงเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน/กลุ่มรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 59.64% กลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 16.14%
ส่วนช่วงอายุพบในกลุ่มช่วงอายุมากกว่า 39 ปี ร้อยละ 43.39% กลุ่มอายุ 35 - 39 ปี ร้อยละ 14.35% กลุ่มอายุ 18 - 24 ปี
ร้อยละ 13.79% กลุ่มอายุ 25 - 29 ปี ร้อยละ 13.23% กลุ่มอายุ 30 - 34 ปี ร้อยละ 12.22% กลุ่มอายุ 12 - 17 ปี
ร้อยละ 3.03% ตามลาดับ
สถานการณ์การแพร่ระบาดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในหลายอาเภอ เนื่องจากปัญหาไม่มีงานทาจากสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคโควิด-19 โดยในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนได้ตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือสร้างรายได้ให้กับกลุ่ มทุนในพื้นที่ โดยปรากฏ
ข้อมูลพบการแพร่ระบาดในอาเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย อาเภอฮอด อาเภอหางดง อาเภอไชยปราการ อาเภอสารภี
จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอลอง อาเภอสอง อาเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อาเภอเมือง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง อาเภอปาย
อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน อาเภอบ้านโฮ่ง ของจังหวัดลาพูน อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา อาเภอปัว จังหวัดน่าน โดยเป็น
การพยายามกระจายยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้เสพในหมู่บ้านชุมชน สถานที่พบการมั่วสุม ได้แก่ บ้านพัก กระท่อม ทุ่งนา ศาลา
ข้างทาง

-4สถานการณ์การแพร่ระบาดไอซ์และแนวโน้มในปี 2565
ไอซ์มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้น มูลค่าการขายไอซ์ในสื่อสังคมออนไลน์เพิ่มขึ้นถึง 4 เท่า โดยเฉพาะใน
Twitter เนื่องจากข้อบังคับที่ไม่เข้มงวด กลุ่มผู้เข้าบาบัดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในกลุ่มเยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง เนื่องจาก
ยังมีทัศนคติทางบวกต่อไอซ์ พื้นที่แพร่ระบาดเป็นพื้นที่เมืองใหญ่โดยเฉพาะในหอพัก บ้านเช่า จากสถานการณ์แพร่ระบาด
โควิด -19 สานั กงาน ป.ป.ส. และหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่ง เฝู าระวังการโพสต์ขายและให้ ข้อมูล ข่าวสารตอบโต้
ผ่านช่องทาง Twitter โดยมุ่งเน้นกลุ่มเปูาหมาย ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษา และเพิ่มมาตรการปูองกันการใช้ไอซ์ในหอพัก
อพาร์ทเมนต์ โรงแรม ในช่วงสถานการณ์โควิด-19

ปัจจัย/สาเหตุการเข้าสู่วงจรการเสพติดยาเสพติดและไอซ์ คือ ความเข้าถึงง่ายของตัวยา ซึ่งเป็นผลมาจาก
1. ความพยายามในการลักลอบนาเข้า-ส่งออกไปประเทศที่สาม สะท้อนได้จากปริมาณของกลาง/คดีที่จับได้
๒. ราคาไอซ์ที่ลดลง
๓. ปัจจัยส่วนบุคคล ที่น่าสนใจ การไม่สามารถเผชิญ/จัดการปัญหาและอารมณ์
๔. ปั จจัย ด้านฤทธิ์ของตัวยาฯ เช่น เสพไอซ์เพื่อทดแทนยาบ้ า เนื่องจากหาซื้อไอซ์ ได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในโลกออนไลน์
พึงพอใจในฤทธิ์ของไอซ์จึงเปลี่ยนใจมาเสพไอซ์แทน
๕. มี ค วามเชื่ อ ในทางที่ ผิ ด และทั ศนคติท างบวก โดยเชื่อ วาไอซ์ อ อกฤทธิ์ รุ นแรง ยาวนานกว่า และไม่ก่ อ ให้ เ กิด ผลเสี ย
ต่อร่างกาย และยังมีความเชื่อว่าไอซ์ช่วยทาให้ผอม ผิวพรรณเปล่งปลั่ง เพิ่มความกล้าและความต้องการทางเพศ เพิ่มความ
สนุกสนานในการเที่ยวสถานบันเทิง ไอซ์เป็นยาเสพติดของคนมีระดับ คนชั้นสูงหรือไฮโซ
สรุปการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนยาเสพติด 1386 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 25 ธันวาคม 2564
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ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์
๑. จากห้วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า ด้านชายแดนยังคงพบการนาเข้ายาเสพติดเป็นปริมาณมาก โดยเฉพาะชายแดนด้าน
จังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ อ.ฝาง อ.แม่อาย และด้านจังหวัดเชียงรายในพื้นที่ อ.แม่ฟูาหลวงซึ่งห้วงเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่
สามารถสกัดรถลาเลียงยาเสพติดปริมาณมากซึ่งไปรับยาเสพติดจากแนวชายแดนเพื่อจะนาไปพักในแหล่งพักยาเสพติดใน
หมู่บ้านใกล้ชายแดน ทั้งนี้ยังปรากฏข่าวสารว่ามีการลักลอบยาเสพติดมาพักคอยลาเลียงเข้าสู่เขตไทย คาดว่าสถานการณ์
ลักลอบนาเข้ายาเสพติดในเดือนถัดไปจะยังคงมีความรุนแรงต่อเนื่อง
๒. จากห้วงเดือนที่ผ่านมาพบว่า มีการลาเลียงโดยใช้เส้นทางรอง ควรมีการเพิ่มการจุดตรวจจุดสกัด ตามเส้นทาง
สายรองหรือเส้นทางหลบเลี่ยงด่าน โดยพบว่าผู้ลาเลียงใช้วิธีจัดขบวนรถนารถตาม หรือมีการใช้ แอพลิเคชั่นนาทาง หรือ
เลือกใช้เวลาเดินทางช่วงกลางดึกถึงเช้ามืด เพื่อหลีกเลี่ยงเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ นอกจากนี้ยังพบรูปแบบการซุกซ่อนยาเสพติด
โดยดัดแปลงหีบ ห่ อยาเสพติดเพื่อไม่ให้เป็ นที่สั งเกต ซึ่งนอกจากควรเพิ่มอัตรากาลั งในการตั้งด่านตรวจแล้ ว ควรมีการ
สนับสนุนเครื่องมืออุปกรณ์หรือเทคนิคในการตรวจหายาเสพติดที่ซุกซ่อนมาในรถบรรทุกยาเสพติด
๓. ยาเสพติดที่ลักลอบลาเลียงเข้ายังคงเป็น ยาบ้า ที่มีปริมาณลักลอบลาเลียงมากหลักล้านเม็ด โดยมีแนวโน้มว่าจะ
ยังคงมีการลักลอบนาเข้ายาเสพติดอยู่อย่างต่อเนื่อง
๔. ในกลุ่มผู้ค้าทั้งรายสาคัญและรายย่อย พบการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดพร้อมอาวุธปืน โดยนาไปสู่การปะทะ
เพิ่มขึ้น จึงควรเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าจับกุมมากขึ้น
๕. แนวโน้มสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายการเปิดประเทศและมาตรการ
ผ่อนปรนสถานบันเทิง
จึงมีความต้องการยาเสพติดภายในประเทศเพิ่มขึ้น
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ประธาน
ให้สานักงานปปส. แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และอาเภอทุกอาเภอให้ข้อมูลกับประชาชน เรื่องการ
เฝูาระวังการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทน ผอ.สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
ตารางเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกฝิ่นรายจังหวัด 5 ปี
จังหวัด/ปี

2559/60

2560/61

2561/62

2562/63

2563/2564

1,223.42

164.13

113.51

80.68

74.51

ตาก

512.90

379.16

139.85

43.75

40.56

แม่ฮ่องสอน

54.35

21.29

8.27

7.65

14.45

เชียงราย

22.02

17.56

2.01

6.16

1.75

กาแพงเพชร

39.63

8.03

1.51

0.00

0.00

น่าน

29.12

3.25

2.00

5.14

8.12

ลาปาง

0.00

0.00

0.75

0.00

1.27

แพร่

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

พะเยา

1.50

0.00

0.00

0.47

0.00

1,885.02

593.42

267.90

143.85

140.66

เชียงใหม่

รวม

-7พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น 5 อาเภอหลัก ปี 2559 - 2564
อาเภอ

ปี 2559/60 ปี 2560/61

ปี 2561/62

ปี 2562/63

ปี 2563/64

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

908.04

56.60

26.91

5.14

6.32

อ.แม่ระมาด จ.ตาก

233.10

260.99

22.03

14.06

2.51

อ.ท่าสองยาง จ.ตาก

203.19

48.46

100.46

11.52

20.19

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

123.73

42.77

35.36

25.81

28.04

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

82.73

34.08

27.32

30.65

23.87

พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565 ห้วงสารวจ ต.ค. – ธ.ค. 2564 พบการปลูกฝิ่นใน 5 จังหวัด
จานวน 55 แปลง 28.23 ไร่
จังหวัด

รวม

จานวน (แปลง)
18
21
10
5
1
55

อาเภอ

จานวน (แปลง)

ขนาด (ไร่)

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

13

6.66

อ.เวียงปุาเปา จ.เชียงราย

18

6.45

อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

10

6.1

อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

5

3.22

อ.อุ้มผาง จ.ตาก

3

2.28

อ.พบพระ จ.ตาก

2

1.65

อ.คลองลาน จ.กาแพงเพชร

1

1.08

อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

3

0.79

55

28.23

เชียงใหม่
เชียงราย
แม่ฮ่องสอน
ตาก
กาแพงเพชร

รวม

ขนาด (ไร่)
9.88
7.24
6.1
3.93
1.08
28.23

-8พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชง (hemp) ในประเทศไทย 69 จังหวัด จานวน 1,640 ใบอนุญาต
จ.เชียงใหม่ จานวน 155 ใบอนุญาต (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564)
พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ปี 2564 ในประเทศไทย 64 จังหวัด จานวน 337 ใบอนุญาต
จ.เชียงใหม่ จานวน 8 ใบอนุญาต (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2564)
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ( 3 ใบอนุญาต )
2. สป.สธ. ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสมุนไพรสวนดงเย็น (อ.ดอยสะเก็ด)
3. สป.สธ. ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านสหกรณ์ (อ.แม่ออน)
4. สป.สธ. ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนสารภีกรีนแอนด์คลีน (อ.สารภี)
5. สป.สธ. ร่วมกับ วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและสกัดสมุนไพรไทยครบวงจร (อ.ฝาง)
6. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนธันวาคม 2564

ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

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

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

610

-

-

-

582
78

-

-

-

708

-

-

-

222
281
103
321
12
17

สถานการณ์โควิด-19

-

-

- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1

สถานการณ์โควิด-19

- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน(แห่ง)

38

สถานการณ์โควิด-19

-

หมายเหตุ

รอเป้าหมาย

-9แผนงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

หมายเหตุ

1. ด้านการป้องกัน
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ 100 แห่ง 23 แห่ง 50 แห่ง 50
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน)
300 คน 69 คน 177 คน 59
- แรงงานนอกระบบ (คน)
1,020 คน 138 คน 260 คน 25.49
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
287
20
78 27.18
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
20
ดาเนินการ
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
10
เดือนก.พ.
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
60
65
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน)
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2,197
551
621 28.27
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
1,980
509
572 28.89
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาน้อย (ข)
183
36
42 22.95
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
8
1
12.50
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
25
6
6
24
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
25
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
589
48
48
8.15
(3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จานวน 590 ม./ช. คิดเป็น 26.85%
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จานวน 523 ม./ช. คิดเป็น 23.81%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จานวน 378 ม./ช. คิดเป็น 17.21%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จานวน 270 ม./ช. คิดเป็น 12.29%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จานวน 7 ม./ช. คิดเป็น 0.32%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จานวน 4 ม./ช. คิดเป็น 0.18%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จานวน - ม./ช. คิดเป็น -%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จานวน -ม./ช. คิดเป็น -%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จานวน -ม./ช. คิดเป็น -%
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
600
230
254 42.33
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์
108
318
(ครั้ง)

- 10 ผู้แทนพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
การขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อาเภอ
แผนงานบูรณาการปูองกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับจังหวัด
1. ผลการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 จานวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 591 กองทุน
- ระดับ A จานวน 143 กองทุน
- ระดับ B จานวน 414 กองทุน
- ระดับ C จานวน 34 กองทุน
2. โครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมอาชีพแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้ผ่านการบาบัดกลุ่มเปูาหมาย
จานวน 10 คน สนับสนุนอาชีพคนละ 3,600 บาท ดาเนินการเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ศูนย์ประสานงานกองทุนแม่
ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ หมู่ที่ 3 ตาบลสันผีเสื้อ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
3. โครงการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้าง
ขวั ญ ก าลั ง ใจในการด าเนิ น งานกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น แก่ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชนกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น และพั ฒ นายกระดั บ
การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อ มสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ การดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่
ประจักษ์แก่สาธารณชน (ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2565 งบประมาณสนับสนุนให้หมู่บ้านที่ชนะเลิศ
จานวน 10,000 บาท)
ระดับอาเภอ
1. โครงการเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอ
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพให้คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอาเภอสามารถขับเคลื่อน
การดาเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนศูนย์เรียนรู้ให้เกิดการพัฒนา
แลกเปลี่ ยน และเผยแพร่ องค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดดาเนินการ 25 อาเภอ ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน
100,000 บาท
2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน “ฟูาทะลายโจร ปลูกเดือนแม่
เก็บเดือนพ่อ” (โดยการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์/และใบฟูาทะลายโจร เพื่อจัดทาเป็นเม็ดยา และขยายพันธุ์ฟูาทะลายโจรในหมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาเนินงาน 25 อาเภอ)
ผู้แทน สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE
- วัน ที่ 3 ธัน วาคม 2564 นายวรวิท ย์ ชัย สวัส ดิ์ รองผู้ว่า ราชการจัง หวัด เชีย งใหม่แ ละนายแพทย์จ ตุชัย มณีรัต น์
นายแพทย์ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประกวด
จังหวัด TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ ณ หอประชุม อาคารศูนย์วิทย์ บริการดารารัศมี โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ทั้ง นี้ไ ด้มีก ารจัด นิท รรศการผลการดาเนิน งานของจัง หวัด อาเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 7 หน่ว ยงาน
และมีตัวแทนชมรมมาร่วมครบทุก Setting
- วันที่ 4 - 5 ธันวาคม 2564 จังหวัดเชียงใหม่ส่งตัวแทนเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN
DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 รอบชิงชนะเลิ ศ ระดับภาคเหนือ ณ ศูน ย์ก ารค้า กาดสวนแก้ว
ซึ่งมีตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ดังนี้
1. รุ ่น Junior ทีม Oh My Gosh ได้ร ับ รางวัล ชนะเลิศ และ ทีม Young Ambassador Dance Teame ได้ร ับ
รางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
2. รุ่น Pre - Teenage ทีม The R.F.M All Star ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ทีม HeyDay ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
3. รุ่น Teenage ทีม Twister ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ทีม XIS ได้รับรางวัลชมเชย อันดับ 1
โดยทีม Oh My Gosh ทีม The R.F.M All Star ทีม HeyDay และทีม Twister จะได้เข้าแข่งขันในระดับประเทศต่อไป

- 11 - วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2564 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และจ่าสิบเอกปรีชา จันทร์ศรี แรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมนาเสนอผลการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE
NUMBER ONE ประจาปี 2564 ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี จังหวัด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหม่ อาเภอ TO BE NUMBER ONE อาเภออมก๋อย และชมชม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก
และเยาวชน เขต 7 จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เข้ า ร่ ว มประกวด ในปี นี้ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ได้ รั บ รางวั ล ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
TO BENUMBER ONE ดีเด่น รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น และชมชม TO BE
NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เลื่อนระดับเป็นรักษามาตรฐานพร้อมเป็น
ต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
จังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2564
จานวน 3 ทีม ได้แก่
1. จังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่
2. อาเภอ TO BE NUMBER ONE อาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
3. ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่
โดยได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
งานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจาปี 2564 ได้รับรางวัลดังนี้
- รางวัลผู้ว่าราชการจังหวัด TO BENUMBER ONE ดีเด่น
- รางวัลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด TO BE NUMBER ONE ดีเด่น
- ชมชม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 จังหวัดเชียงใหม่ ได้เลื่อนระดับเป็นรักษา
มาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงินปีที่ 1
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน ปีงบ 2564
คดี

คน

ปีงบ 2565
คดี

คน

จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ผลต่าง

คดี

คน

ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลการจับกุม
677 656 502 447 -175 -209 -25.8 171 153 113 84
รวมทุก สภ

ผลต่าง
คดี

คน

ร้อยละ
คดี

-58 -69 -33.92

ผลการจับกุมคดียาเสพติด รายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 26 ธันวาคม 2564
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน ปีงบ 2564
คดี

คน

ปีงบ 2565
คดี

คน

จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ผลต่าง

คดี

ผลการจับกุม
2,172 2,136 2,242 2,071 70
รวมทุก สภ

คน

ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลต่าง
คดี

คน

ร้อยละ
คดี

-65 3.22 596 562 518 386 -78 -176 -13.09

- 12 ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 26 ธันวาคม 2564 ภ.จว.เชียงใหม่
ยาบ้า
(เม็ด)

เฮโรอีน
(กรัม)

ฝิ่นดิบ
(กรัม)

503,989

3.60

137.00

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)

กัญชาแห้ง
(กรัม)

เคตามีน
(กรัม)

ไอซ์
(กรัม)

19,094.70

850.97

0.45

36.04

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วง วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 26 ธันวาคม 2564
ยาบ้า
(เม็ด)

เฮโรอีน
(กรัม)

9,901,346

35,492.78

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)

ฝิ่นดิบ
(กรัม)

กัญชาแห้ง
(กรัม)

เคตามีน
(กรัม)

ไอซ์
(กรัม)

18,048.29 54,851.30 6,517.21

0.45

22,492.12

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนธันวาคม 2564
ลาดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ
1.
2.

แม่อาย

ผู้ต้องหา

ของกลาง

ยึดทรัพย์

ราคาประเมิน

การขยายผล

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

13 ธ.ค.64

1 ราย ยาบ้า 98,000 เม็ด
1 ราย
แม่อาย 16 ธ.ค.64
ยาบ้า 380,000 เม็ด
(เสียชีวิต)
รวม
1 ราย ยาบ้า 478,000 เม็ด

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand)

ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จานวนผู้เข้ารับการบาบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม–
26 ธันวาคม 2564
เป้าหมาย

เดือนธ.ค.

สะสม

ร้อยละ

5,882

501

1,379

23.44

- สถานบาบัด

5,782

501

1,379

23.44

- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

1,270

5

31

2.44

2. บังคับบาบัด

680

-

-

-

3. ต้องโทษ

550

-

-

-

130

-

-

-

7,832

506

1,410

18.00

5,882

501

1,379

23.44

ระบบบาบัด
1. สมัครใจ

- กรมราชทัณฑ์
- กรมพินิจฯ
รวม

- 13 ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบาบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2564

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2564

ผู้ผ่านการบาบัดฯ ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate) จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม – 26 ธันวาคม 2564
ประเภท

ผู้ปุวยเข้ารับการบาบัด

บาบัดครบตามโปรแกรม

ได้รับการติดตาม

ร้อยละ

สมัครใจ

284

229

213

75.00

บังคับฯ

957

679

447

46.71

ต้องโทษ

33

33

32

96.97

รวม

1,274

941

692

54.32

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 14 ระเบียบวาระที่ 4.3.4

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

ฝ่ายเลขาฯ

ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ

ประธาน
ขอความร่ ว มมือทั้ง 25 อาเภอ หากได้ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการภายใต้งบประมาณ
ดังกล่าวแล้ว ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณด้วย
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
แผนงานตามยุทธศาสตร์
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
- การกากับติดตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
- การใช้จ่ายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส.
(2) งบ ปค.
(3) งบ สป.มท.
(4) งบพัฒนาจังหวัด

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

12

1

2,611,250
888,400
841,650
147,500
733,700

140,200
30,000
93,960
16,240
-

3

หมาย
ร้อยละ เหตุ

25

288,486.36 11.05
60,000
6.75
198,680 23.61
29,806.36 20.21
-

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)

- 15 กิจกรรมในชุมชน
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2564 ได้ทาการปรับพื้นที่ถนนเข้าไปยังฝาย เพื่อเตรียมพัฒ นา/สร้างฝายกล่ องเกเบี้ยน
ปุาชุมชนอนุรักษ์ต้นน้าห้วยน้ายอน
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มไทย พร้อมด้วยกรรมการหมู่บ้านจิตอาสา
และชาวบ้ านร่มไทย ได้ร่ วมกันจั ดกิ จกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่สาธารณะตัดหญ้า/ทาความสะอาดอ่างพระราชดาริ/
ลาห้วยน้ายอน/ฝายกักเก็บน้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติไทย, วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก ณ ปุาชุมชนอนุรักษ์ต้นน้าห้วยน้ายอน
เมื่อวันที่ 6 - 14 ธันวาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน ได้ทาการปรับปรุงถนนทางเข้าหย่อมบ้าน
แก่งทรายมูล หมู่ที่ 14 โดยทาการเทถนนคอนกรีต ตามแผนพัฒนาที่ได้กาหนดไว้
เมื่อวันที่ 23 - 24 ธันวาคม 2564 ได้จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
เพื่อสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตาบลแม่อาย ร่วมกับ ส่วนราชการในพื้นที่ ชมรมกานัน
ผู้ใหญ่บ้านตาบลแม่อาย โดยมีการมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ตาบลท่าตอนที่ผ่านการฝึกทบทวน ณ หอประชุมอาเภอแม่อาย
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย
แผนการสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตาบลนาร่อง 33 ตาบล
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)
ขั้นตอนที่ 1 ประชุม Kick Off โครงการ (8 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 2 ประชาคม แจ้งเรื่อง การสารวจข้อมูล (12 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 3 อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูล (24 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน (27 ก.ค. 62)
ขั้นตอนที่ 5 บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ (1-31 มี.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 6 คืนข้อมูลให้ชุมชน (ต.ค. 63)
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ (ก.พ. 64)
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน (มี.ค. 64)
กิจกรรมในชุมชน
เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2564 Mr.AD 2 ได้ลงพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทีมติดตามโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ในพื้นที่
บ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ติดตามโครงการเลี้ยงสุกร (QW2) หมูแม่พันธ์ที่กาลังตั้งท้อง 1 เดือน 7 ตัว เหลือ 1 ตัว ที่ยังไม่ได้ผสมพันธ์
และปัจจุบันลูกหมูอายุได้3 เดือน มีทั้งหมด 11 ตัว สุขภาพแข็งแรงทั้งหมด
เมื่อวันที่ 13 ธัน วาคม 2564 ส านั กงานเกษตรอาเภอแม่อาย ได้จั ดกิจกรรมอบรมการเสี ยบกิ่งต้นอะโวคาโด
และมอบกล้าพันธุ์อะโวคาโด ให้กับชาวบ้านที่สนใจ จานวน 25 ราย รายละ 3 ต้น
เมื่อวันที่ 14 - 16 ธันวาคม 2564 ได้จัดฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสร้าง
ความเข้ ม แข็ง ในหมู่ บ้ า นพื้น ที่ ข ยายผลโครงการร้ อ ยใจรั ก ษ์ ต าบลแม่ อ าย ร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการในพื้ น ที่ ชมรมก านั น
ผู้ใหญ่บ้านตาบลแม่อาย โดยมีการมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่ และมอบวุฒิบัตรให้แก่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ตาบลแม่อายที่ผ่านการฝึกอบรม ณ หอประชุมอาเภอแม่อาย
เมื่ อ วั น ที่ 20 ธั น วาคม 2564 Mr.AD 2 ร่ ว มกั บ ผู้ ใ หญ่ บ้ า นและครู ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก เขี ย นแบบคาขอรั บ
ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ

- 16 ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565)
ได้มีการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านนาร่อง) เป็นหมู่บ้านที่ไม่ได้อยู่ในแผน แต่มีความพร้อมที่จะพัฒนา
จึงได้เพิ่มเติมอีก 1 หมู่บ้าน คือ บ้านปุาเหีย ก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย โดยดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
แต่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาจากมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ซึ่งหมู่บ้านนี้กาลังอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (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)
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)
กิจกรรมในชุมชน
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2564 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทาการปรับปรุงภูมิทัศน์ และทาความสะอาด
บริเวณสุสานบ้านปุาเหียก
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ทาการปรับสถานที่ บริเวณศาลาหน้าวัดบ้านปุาเหียก
เพื่อทาการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์
ขั้นตอนต่อไป ปฏิบัติตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชน สู่การปฏิบัติพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาทุกมิติ
4.4.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
ผลการดาเนินงานประจาเดือน ธันวาคม 2564 อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2564
สรุปผลการดาเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เสนอต่อสถาบันส่งเสริมและ
พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ และคณะทางานโครงการร้อยใจรักษ์ระดับอาเภอได้รับทราบ ดังนี้
1. โครงการส่งเสริมอาชีพ การเลี้ยงหมูดาดอยตุง ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ การเลี้ยงปลาน้าจืด การปลูกอะโวคาโด
และโครงการหัตกรรมทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ
2. โครงการอบรมชุดอาสาปูองกันภัยภายในหมู่บ้าน
3. การสร้างถนนเข้าพื้นที่ทาการเกษตร ก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านนอแล ปรับปรุงซ่อมแซมถนนที่ชารุด
4. จัดตั้งกลุ่มเฝูาระวังไฟปุา จัดทาแนวกันไฟ
5. ตั้งจุดตรวจคัดกรองเฝูาระวังปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
วันที่ 1 – 5 ธันวาคม 2564
- ซ่อมแซมถนนเข้าพื้นที่ทาการเกษตร จุดที่ 2 เส้นทางขุนมาว-ห้วยนกกก โดย อบต.ม่อนปิ่น ,ผู้นาชุมชน , Mr.AD 2 ,
ชาวบ้านหนองไผ่ - ห้วยนกกก ม.15 ต.ม่อนปิ่น
- เกษตรในพื้นที่สามารถขนส่งพืชผลทางการเกษตรได้สะดวก และรวดเร็วขึ้น
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ลงพื้นที่สารวจถนนเข้าพื้นที่ทาการเกษตรที่ชารุดเสียหายเพื่อเตรียมแผนปรับปรุงซ่อมต่อไป

- 17 วันที่ 6 - 10 ธันวาคม 2564
- สารวจพื้นที่และเสนอของบประมาณเพิ่มเติมในการจัดทาโครงการปลูกอะโวคาโด โดย นายภูวเดช อุดมเกษตรคีรี
(Mr.AD 2)
- ลงพื้นที่สารวจความต้องการของเกษตรกรที่ต้องการปลูกอะโวคาโดเพิ่มเติม เพื่อจัดทาโครงการเสนอขอรับการ
จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อต้นกล้าอะโวคาโด จากสานักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่และสานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ลงพืน้ ที่ติดตามผลการปลูกต้นกล้าอะโวคาโดของสมาชิก
- ประสานเจ้าหน้าที่โครงการหลวงมาเป็นพี่เลี้ยงในกลุ่มสมาชิก
วันที่ 11 - 16 ธันวาคม 2564
- ประชุ ม ประชาคมร่ ว มกั บ เจ้ า หน้ า ที่ จ ากสถาบั น ส่ ง เสริ ม และพั ฒ นากิ จ กรรมปิ ด ทองหลั ง พระ สื บ สานแนว
พระราชดาริ เจ้าหน้าที่องค์การบริ หารส่วนตาบลม่อนปิ่น และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อทบทวนปรับปรุงแผนพัฒนา
หมู่บ้านเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชาวบ้านที่จะดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 17 - 20 ธันวาคม 2564
- ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการส่งเสริมอาชีพการปลูกอะโวคาโด บ้านหนองไผ่ - ห้วยนกกก บ้านขอบด้ง
(Quick win 2) ตามที่ได้จัดอบรมและมอบต้นกล้าอะโวคาโดให้กับกลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2564
- ติดตามโครงการเลี้ยงหมูดาดอยตุง บ้านหนองไผ่ เพื่อเตรียมขยายพันธุ์และมอบลูกหมูให้กับกลุ่มที่มีความประสงค์
เลี้ยงหมูดาดอยตุงในปี 2565 ต่อไป
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ประสานเจ้าหน้าที่โครงการหลวง/เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ เป็นที่ปรึกษาโครงการ
วันที่ 20 - 23 ธันวาคม 2564
- ซ่อมแซมฐานรองถังเก็บน้าประปาหมู่บ้าน ที่เกิดความเสียหายจากการทรุดตัวของดิน ให้มีความมั่นคงแข็งแรง
เพิ่มมากขึ้นและสามารถกักเก็บน้าประปาให้ชาวบ้านมีน้าใช้ตลอดทั้งปี
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

- 18 ตาบลปิงโค้ง บ้านห้วยลึก

อยู่ในขั้นตอนที่ 8 เริ่มดาเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป
โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2)
- โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกร
- โครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่
อยู่ระหว่างติดตามและประเมินผล
1. การเลี้ยงสุกร (หมูดา)
2. การเลี้ยงไก่พื้นเมือง (ประดู่หางดา)
3. การปลูกหญ้าเนเปียร์เลี้ยงสัตว์
การดาเนินงานของ Mr.AD 1,2,3
ห้วงระหว่างวันที่ 23 - 29 พฤศจิกายน 2564
- ร่วมกับปศุสัตว์ติดตามการเลี้ยงหมูและฉีดวัคซีนไออ้อนเด็กซ์แทรนเพื่อเสริมธาตุเหล็กให้แก่ลูกหมู
- ร่วมกับปศุสัตว์ติดตามและฉีดวัคซีนไก่ ไม่มีปัญหาสภาพสมบูรณ์
ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 6 ธันวาคม2564
- ได้ฉีดยาให้ไก่ที่ปุวย และให้คาแนะนาเบื้องต้นในการปูองโรคระบาดให้กับไก่ตัวอื่น และรอดูอาการต่อไป
- ลงพื้นที่ตามกลุ่มสมาชิกการเลี้ยงหมู ในการเลี้ยงหมูไม่มีปัญหาและหมูมีสภาพแข็งแรงทุกตัวไม่มีโรค หมูบางตัว
เริ่มพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้ว
- ติดตามโครงการพัฒนาเยาวชนโดยการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
ห้วงระหว่างวันที่ 7 - 19 พฤศจิกายน 2564
- ติ ด ตามไก่ แ ละฉี ด วั ค ซี น จ านวน 29 ราย /ให้ ค วามรู้ กั บ ชาวบ้ า นเรื่ อ งการปู อ งกั น โรคต่ า งๆ และได้ เ รี ย นรู้
จากชาวบ้านที่ได้มีวิธีการเลี้ยงลูกไก่ด้วยการฝากลูกไก่ของแม่ไก่พันธุ์ประดู่หางดาไว้กลับแม่ไก่พื้นเมือง เพื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์
การรอดของลูกไก่ประดู่หางดา
- ประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ชี้แจงโครงการ ปี 2565 และทบทวนโครงการเยาวชน ปี 2564
ห้วงระหว่างวันที่ 20 - 23 พฤศจิกายน 2564
- ลงพื้นที่พบปะชาวบ้าน ตรวจเยี่ยมและให้คาแนะนาสาหรับการดูแลแม่พันธุ์หมูที่กาลังตั้งท้อง
- ดาเนินโครงการพัฒนาเยาวชนพื้นที่สูงเริ่มการเพาะกล้าโดยมีเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึกเป็นผู้ดูแล
ให้คาแนะนา เพื่อให้เยาวชนได้สร้างรายได้ในครัวเรือนและตัวเองจัดอยู่ในแผนชุมชนการสร้างรายได้และต่อยอดอาชีพ

- 19 บ้านเมืองนะ และบ้านอรุโณทัย (ตาบลเมืองนะ)

อยู่ในขั้น ตอนที่ 8 ดาเนิ น งานตามแผนและติดตามประเมินผล เริ่มดาเนินการตามแผนพัฒ นาหมู่บ้าน และติดตาม
ประเมินผล เพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป
บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2)
- อยู่ระหว่างเตรียมข้อมูลเพื่อทาโครงการเสนอของงบประมาณ โครงการสร้างโรงงานแปรรูปผลไม้
- โครงการแข่งกีฬาฟุตซอลต้านภัยยาเสพติดบ้านเมืองนะ โครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว แต่เนื่องจาก
สถานการณ์ การแพร่ ร ะบาดของโรคติดเชื้อไวรั ส โคโรนา (COVID-19) จึง ต้องเลื่ อนการดาเนินโครงการออกไปจนกว่ า
สถานการณ์จะคลี่คลาย
- โครงการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงต้องเลื่อนการดาเนินโครงการออกไป
จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
การดาเนินงานของ Mr.AD 1,2,3
ห้วงระหว่างวันที่ 23 พฤศจิกายน – 13 ธันวาคม 2564
- กิจกรรมขุดลอกคลองแม่น้าปิงโดยใช้รถแบคโฮ 2 คัน ร่วมกับ นพค. 32 และชาวบ้านบ้านเมืองนะ เพื่อให้มีแหล่งน้า
ในหมู่บ้านบรรเทาความเดือดร้อนในหน้าแล้ง
ห้วงระหว่างวันที่ 4 – 21 ธันวาคม 2564
- ประชุมปรึกษาหารือกับ AD1,2,3และทีมงานปิดทอง วางแผนก่อนทาการทบทวนแผน
- ร่วมกับชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 ,อุทยานแห่งชาติผาแดง ผู้นาชุมชน/คณะกรรมการหมู่บ้านเมืองนะ, บ.เจียจันทร์
และ บ.กองผักปิ้ง ดาเนินการสารวจบริเวณแหล่งต้นน้าแม่นะ ต.เมืองนะ เพื่อเตรียมการตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างชุมชน
พร้อมออกกฏ/ข้อห้าม สาหรับบังคับใช้ เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนน้าอุปโภคบริโภคของทั้ง 3 ชุมชน ในฤดูแล้งต่อไป
การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ โครงการแก้ไขปัญหาเร่งด่วน (Quick Win 2)
- โครงการสร้างศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอรุโณทัยอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่และพิจารณาอนุมัติ
โครงการ จากงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจรากฐาน
- โครงการฝึกอบรมทบทวนหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) โครงการผ่านการพิจารณากลั่นกรองแล้ว
แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 2019 จึงต้องเลื่อนการดาเนินโครงการออกไปจนกว่าส ถานการณ์
จะคลี่คลาย

- 20 การดาเนินงาน Mr.AD 1,2,3
ห้วงระหว่างวันที่ 23 – 30 พฤศจิกายน 2564
- ร่วมการประชุม พิจารณาข้อมูล ผลการตอบสนองโครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ปีงบประมาณ 2564 ฯ
- การทาเรียงความประสบการณ์อาสาพัฒนา
- รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวน ของราษฎรในชุมชน สาหรับนาส่งให้กับกรมปุาไม้
เพื่อดาเนินการสารวจความถูกต้องต่อไป
- กิจกรรมจัดเตรียมสถานที่ และอานวยความสะดวก ในการฉีดวัคซีน สาหรับเยาวชน อายุ 12 ถึง 18 ปี ทั้งใน
ระบบการศึกษาและนอกระบบการศึกษา
ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 7 ธันวาคม 2564
- รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวน ของราษฎรในชุมชน สาหรับนาส่งให้กับกรมปุาไม้
- ร่วมประชุมและ ประชาคมเรื่องพื้นที่ปุาสงวนที่กันไว้เป็นที่สาธารณะ มีทั้งคณะกรรมการและผู้อาวุโสในหมู่บ้าน
- กิจ กรรมการรั บ ลงทะเบี ย นยื น ยั น สิทธิ์เกษตรกรผู้ปลู กข้าวและข้าวโพดรอบสุ ดท้าย/ชาวบ้านผู้ สู งวัยเพื่อรับ
เบี้ยยังชีพของเทศบาลจานวน 14 ราย
- เตรียมงานและอานวยความสะดวกชาวบ้านและเยาวชนอายุ 12 ถึง 17 ปีหน้าฉีดวัคซีนที่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
- พบปะผู้นาเพื่อหารือแนวทางทางานต่อไปและร่วมวางแผนงานเปิดปูายศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของ
ห้วงระหว่างวันที่ 10 – ธันวาคม 2564
- จัดเตรียมสถานที่และร่วมให้การต้อนรับ พล.ท.บุญยืน อินกว่าง มทน.3/ผบ.ศป.บส.ชน.ที่มาเป็นประธานในพิธีเปิด
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาการเกษตรธรรมชาติ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บ้านอรุโณทัย พร้อมคณะและแจกผ้าห่มให้แก่
ชาวบ้าน
- รับลงทะเบียนยืนยันสิทธิการเข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ปุาสงวน ของราษฎรในชุมชน สาหรับนาส่งให้กับกรมปุาไม้
บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ตาบลหนองบัว)
- การสารวจข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมของหมู่บ้าน/ตาบล เพื่อเป็นตัวอย่างให้หมู่บ้าน ตาบลนาร่อง 33 ตาบล
47 หมู่บ้าน ตามแผนปฏิบัติการ ด้านการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565)

- 21 แผนการสารวจข้อมูลด้า นเศรษฐกิจสังคมของชุมชน/หมู่บ้าน บ้า นใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตาบลหนองบัว
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕)
ขั้นตอนที่ ๑ แต่งตั้งคณะทางานระดับอาเภอ/ตาบล วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๒
ขั้นตอนที่ ๒ ประชาคมแจ้งเรื่องสารวจข้อมูล วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๒
ขั้นตอนที่ ๓ อบรมฝึกปฏิบัติการสารวจข้อมูล วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒
ขั้นตอนที่ ๔ ดาเนินการสารวจข้อมูลทุกครัวเรือน วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๒ – ๒๐ ส.ค. ๖๓
ขั้นตอนที่ ๕ บันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ ถึง มกราคม ๒๕๖๔
ขั้นตอนที่ ๖ คืนข้อมูลให้อาเภอ ๑๖ ก.พ. 64 คืนให้ชุมชน 17 ก.พ. 64
ขั้นตอนที่ 7 ทาแผนชุมชนสู่การปฏิบัติ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4
ขั้นตอนที่ 8 ปฏิบัติตามแผน มีนาคม ๒๕๖4 เป็นต้นไป
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ อยู่ในขั้นตอนที่ ๘ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
- ดาเนินงานตามแผนและติดตามประเมินผล
- เริ่มดาเนินการตามแผนพัฒนาหมู่บ้าน และติดตาม ประเมินผลเพื่อต่อยอดในพื้นที่ต่อไป
กิจกรรมการดาเนินงาน บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
การขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ Quick Win 1
โครงการที่ 1
ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุเพื่อสร้างอ่างเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 10 เมตร สูง 2.5 เมตร
จานวน 2 อ่าง
งบประมาณ : งบประมาณทั้งหมด 853,000 บาท ดังนี้
- เทศบาลตาบลหนองบัว ร้อยละ 60% จานวน 511,800 บาท
- สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ร้อยละ 40% จานวน 341,200 บาท
สถานะโครงการ : การดาเนินการเสร็จเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ
โครงการที่ 2
ชื่อโครงการ : จัดซื้อวัสดุเพื่อก่อสร้างฝายชะลอน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 0.60 เมตร ยาว 4.00 เมตร สูง 0.60 เมตร
บ้านสินชัย หมู่ที่ 6 ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
งบประมาณ : งบประมาณทั้งหมด 91,800 บาท ดังนี้
- เทศบาลตาบลหนองบัว ร้อยละ 60% จานวน 54,900 บาท
- สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ร้อยละ 40% จานวน 36,800 บาท
สถานะโครงการ : โครงการฯอยู่ระหว่างการขออนุญาตใช้พื้นที่จากอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก
การขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ Quick Win2
วัน ที่ 6 ก.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นอ.ไชยปราการ เป็น ประธาน เปิดประชุ ม
การขับเคลื่อนการดาเนินโครงการ Quick Win2 ด้านเศรษฐกิจ และสังคม โดยมี ผู้แทนจากสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสาน
แนวพระราชดาริ พช.ต.หนองบัว ผญบ. Mr.AD1 Mr.AD2 ผช.ผญบ. เข้าร่วม ณ หอประชุมอเนกประสงค์บ้านใหม่หนองบั ว
(โรงหนังเก่า) ทั้งนี้มีการติดตามเพื่อขยายผลการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่บ้านใหม่หนองบัว ม.10
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ มาโดยตลอด ปัจจุบันโครงการฯ อยู่ระหว่างการดาเนินการ
วันที่ 9 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นอ.ไชยปราการ เป็นประธานการประชุมพิจารณา
ข้ อ มู ล ผลการตอบสนองโครงการตามแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น ปี ง บประมาณ 2564 และเตรี ย มการทบทวน (เพิ่ ม เติ ม )
ปีงบประมาณ 2565 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอาเภอ
และตาบล พ.ศ. 2562 (One plan) โดยมีผู้แทนของสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ สภ.ไชยปราการ
บก.ควบคุมที่ 2 ฉก.ม. 4 ชพส. 3204 สสอ. ไชยปราการ พช. กศน. รร.บ้านใหม่หนองบัว รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว
ทต.หนองบัว กานัน และผญบ. เข้าร่วมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอาเภอไชยปราการ (ชั้น2)

- 22 วันที่ 7 ธ.ค. 2564 เวลา 09.30 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นอ.ไชยปราการ มอบหมายให้ น.ส.กิ่งกาญ เครือรอด
ป.หน.ฝุายความมั่นคง/ป.ต.หนองบัว พร้อมด้วย สมาชิก อส. เข้าร่วมกจิกรรมทบทวนแผนหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว โดยมี
ผู้แทนจากสถาบันปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ผญบ. Mr.AD 1 ผช.ผญบ. เข้าร่วม ณ ห้องประชุมรพ.สต.
บ้านใหม่หนองบัว
กิจกรรมการดาเนินงาน บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ตาบลหนองบัว ห้วงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔
วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 13.00 น. ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง)
ร่วมกับ ผญบ. Mr.AD 1 ผช.ผญบ. และสมาชิกกลุ่มผลไม้แปรรูปบ้านใหม่หนองบัว ดาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ทางการเกษตรหลักสูตร การแปรรูปทางการเกษตร (มะม่วงหนุบ) โดยมีการสาธิตวิธีการทาและแจกอุปกรณ์สาหรับการแปรรูป
แบบจาลองให้กับสมาชิก ณ ที่ทาการหมู่บ้าน บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว
วันที่ 30 พ.ย. 64 เวลา 13:30 น. นายจิระชาติ ซื่อตระกูล นอ.ไชยปราการ มอบหมายให้ น.ส.กิ่งกาญ เครือรอด
ป.หน.ฝุายความมั่นคง/ป.ต.หนองบัว พร้อมด้วย สมาชิก อส. ตรวจเยี่ยมให้กาลังใจ จนท. ณ หน่วยฉีดวัคซีน รพ.สต.บ้านใหม่
หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ประชาชนทยอยเข้ารับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง
4.4.1.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
วันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคา อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นายธนาคม จงจิระ
อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเน้นหนักการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 – 2565) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ให้กลุ่มเปูาหมาย จานวน 4 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพะเยา และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ระยะเวลาในการอบรมจานวน 2 วัน 1 คืน ระหว่างวันที่ 25 - 26 พฤศจิกายน โดยมี ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมและพัฒนา
กิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ ผู้บริหารกรมการปกครอง อาจารย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
นายอาเภอ/ปลัดอาเภอ พัฒนากร ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการหมู่บ้าน Mr.AD 1,2
วันที่ 1 ธันวาคม 256๔ ณ ที่ว่าการอาเภอเวียงแหง ตาบลเมืองแหง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัด
กิจกรรมโครงการถนนสีเขียว ถนนคนรักสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการ การออกร้าน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ประเภทเสื้อผ้าของใช้ของฝากและชิมอาหารพื้นถิ่น ซึ่งได้นาผลิตภัณฑ์ชุดชาวไตหรือชาวไทใหญ่
ของชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ และพืชผลทางการเกษตร ของชาวบ้านชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง
ร่วมจาหน่ายในงาน ซึ่งตลอดงานรณรงค์งดใช้ถุงพลาสติกใช้วัสดุธรรมชาติ ทั้งนี้มีการทา MOU ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4 S. (โรงพยาบาล โรงเรียน ร้านอาหาร/โรงแรม ส่วนราชการ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
วันที่ ๓ ธันวาคม 256๔ ผู้บริหารและที่ปรึกษาสถาบันฯ ปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ เป็นประธาน
การประชุม (นัดพิเศษ) ติดตามผลการดาเนินงานการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ผ่านทาง
AVAYA SPACES CONFERENCE โดยมีการรายงานผลการดาเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้า (Quickwin) โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจ สั งคมฐานราก (กลุ่ มอาชีพ) โครงการปูองกันและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและโครงการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมชุมชน กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม ความก้าวหน้าในก ารจัดทา
แผนพัฒนาหมู่บ้าน (One plan) การเตรียมทบทวนแผนเพิ่มเติม ปีงบประมาณ 2565
วันที่ ๔ – ๑๗ ธันวาคม 256๔ ณ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เนื่องจากในชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง มีการแพร่ระบาดโควิด 19 จึงทาให้มีการกาหนด
พื้นที่ควบคุมเข้าออกชุมชนระยะเวลา 14 วัน และมีการกาหนดมาตรการที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบ เกิดความสงบ
เรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี
วันที่ ๒๐ – ๒๑ ธันวาคม 256๔ ณ ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่ ได้จัดทาโครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตาบลเปียงหลวง (อพ.สธ.) ปี 25๖4 กิจกรรม “ร้อยใจรักษ์
ผักปลอดสาร สร้างตลาดสร้างงาน ฝุาสถานการณ์โควิด”

- 23 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสนองพระราชดาริตามโครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจากพระราชดาริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพื่อให้
ประชาชนได้รับประทานผักปลอดสารพิษและประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของครัวเรือน ภายหลัง
การแพร่ร ะบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัส โคโรนา 2019 โดยมุ่งเน้นที่ครัว เรือนที่มีความตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจัง ต่อยอด
ต่อรายได้
ผลการดาเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

ผลการดาเนินงานในหมู่บ้านเป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 24 ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องอื่น ๆ - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเป็นงานที่สาคัญและต้องอาศัยการบูรณาการ
การทางานจากทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.

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

สุเมธ ทนะขว้าง
(นายสุเมธ ทนะขว้าง)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

