รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 3/2565
วันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
2. พ.ต.ท.อรุณศักดิ์ ทารักษ์
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน
5. พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์
6. นางดารุณี ชัยวรรณา
7. ร.ท. ณธรรศ พาลวัล
8. นางเกศณีย์ ไทยาภิรมย์
9. นายสุรศักดิ์ เรือนศรี
10. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
11. นายกฤษ สิริมหาสกุล
12. นางสาววรัทยา พรหมสุนทร
13. นายมณฑล ปริปุญโญ
14. นางสาวศิริลักษณ์ สติคำ
15. นายมิตร ใจบุญตระกูล
16. นายสุเมธ ทนะขว้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อำนวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อำนวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อำนวยการฯ
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) (แทน)
รองผู้อำนวยการฯ
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
17. นางสาวศิริพร ใจสุข
เจ้าหน้าที่ปกครองชำนาญงาน
18. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
19. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
20. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จำนวน 75 คน
เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ ป ระชุ ม เปิ ด การประชุ ม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชี ย งใหม่
ครั้งที่ 3/2565
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จำนวน
72 หน่วยงาน (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข)

-2ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สำนักงาน ปปส.ภาค 5)

สถานการณ์ยาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

สรุปคดีรายสำคัญ 2565 (ห้วยเดือนมีนาคม 2565)

รูปแบบการลำเลียงยาเสพติด
การบรรทุกยาเสพติดในรถยนต์บริเวณห้องโดยสารหรือท้ายบรรทุกโดยไม่มีการดัดแปลงทำช่องลับ การทิ้งยาเสพติด
ไว้บริเวณพื้นที่ป่าหรือพื้นที่สาธารณะระหว่างรอลำเลียงหรือส่งมอบหรือระหว่างหลบหนี การอำพรางยาเสพติดมากับกระเป๋า
สัมภาระหรือสินค้าอื่น และการซุกซ่อนในบ้านพักระหว่างรอจำหน่าย

-3สถานการณ์ที่ควรเฝ้าระวัง
ห้วงปีที่ผ่านมาพบรูปแบบการลักลอบส่งยาเสพติดโดยพัสดุทางบริษัทขนส่งเอกชนและไปรษณีย์ไทยทั้งปลายทาง
ในประเทศ และต่างประเทศ และมีแนวโน้มว่าจะมีการลักลอบส่งยาเสพติดเช่นนี้มากขึ้นเรื่อยๆ
ทั้งนี้ในห้วง 1 มี.ค. 65 – ปัจจุบัน พบการจับกุมคดีรายสำคัญซึ่งมีรูปแบบดั งกล่าวจำนวนหลายคดี ซึ่งพื้นที่ต้นทาง
เป็นบริเวณหมู่บ้านชายแดนใน อ.แม่จัน และ อ.แม่ฟ้าหลวง ซึ่งคดีล่าสุดเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ตรวจพบ
ยาบ้ามากถึง 1.1 ล้านเม็ด ซึ่งผู้ต้องหาใช้วิธีการบรรจุยาบ้าในกล่องพัสดุ จำนวน 5 กล่อง บรรจุกล่องละประมาณ 2 แสน
เม็ด โดยส่งทางตัวแทนรับขนส่งในพื้นที่ ต.เทอดไท อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย โดยสำแดงว่าด้านในเป็นผลไม้ ซึ่งผู้รับ
ปลายทางอยู่ที่ จ.สุโขทัย และ จ.สงจลา
สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน 1386 ปปส.ภ.5 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 มีนาคม 2565

สรุปผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน 1386 ปปส.ภ.5 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 มีนาคม 2565

-4รายงานการดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน วันที่รับเรื่อง 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 10 มีนาคม 2565

การประเมินสถานะยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 1/2565 (ณ วันที่ 21 มีนาคม 2565)

-5พิจารณาคัดเลือกข้าราซการในสังกัดที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่ในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติต และเป็นผู้ที่ไม่เคยมีประวัติมัวหมองเกี่ยวกับยาเสพติด การทุจริตและประพฤติมิชอบในราชการ หรือบกพร่องใน
ศีลธรรมอันดี เพื่อขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ส่งข้อมูลให้สำนักงาน ป.ป.ส. ภายในวันที่ 28 มีนาคม 2565
สำนักงาน ป.ป.ส. จะได้พิจารณาดำเนินการการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
การขับเคลื่อนการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ
- สำนักงาน ป.ป.ส. ได้แจ้งแนวทางการขับ เคลื ่อ นการใช้ ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่ อการแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติ ด
อย่างบูรณาการ ให้ทุกหน่วยงานนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน
- ขอให้ ศอ.ปส.จ. เตรีย มการขับ เคลื่อนการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ในฐานะกลไกการอำนวยการ บูรณาการ
ประสานงานการขับเคลื่อนการใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด
- ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส.ขอความร่วมมือส่งรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565
วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ปปส.ภาค 5 จัดอบรม “นักสืบสวนธุรกรรม
ทางการเงิน และนักสืบ ทรัพย์ ’’ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้ว ย ข้าราชการในสังกั ดสำนั ก งาน ป.ป.ส. พื้นที่ภ าคเหนื อ
และข้าราชการสังกัดสำนักงานตำรวจภูธรภาค 5 รวม 200 นาย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้า ใจใน
การศึกษาวิเคราะห์แนวทางการสืบสวนทางการเงิน ร่องรอยทางบัญชี หรือทรัพย์สินที่เกินกว่าฐานะ ของผู้กระทำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อเป็น เครื่องมือที่สำคัญในการรวบรวมพยานหลักฐาน และการ
ตรวจสอบทรัพย์สินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมทั้งสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ
บังคับใช้กฎหมาย พร้อมนำไปถ่ายทอดแนะนำแก่เจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติดต่อไป
วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่ ปปส. ตำรวจภูธร ภาค 5 ฝ่ายปกครอง
ติวเข้มประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดเข้าร่วมการประชุมฯ จากหน่วยงาน/สังกัดต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ปกครอง และเจ้า หน้าที่ ป.ป.ส. ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งสิ้น
280 คน เข้าร่วมการประชุมฯ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ นายธนพล จูฑะเตมีย์ อัยการอาวุโ ส
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดียาเสพติด 1 นายปกรณ์ ยิ่งวรการ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้นประจำสำนั กประธานศาลฏีกา
นางสาวภูวิชชชญา เหลืองธีรกุล อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสำรวจและตัดทำลายฝิ่น (สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทนสถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565
พบการปลูกฝิ่นใน 8 จังหวัด จำนวน จำนวน 204 แปลง 111.23 ไร่
จังหวัด
เชียงใหม่
ตาก
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
น่าน
แพร่
กำแพงเพชร
พิษณุโลก
รวม

จำนวน (แปลง)
99
31
24
27
15
5
1
2
204

ขนาด (ไร่)
57.13
21.48
13.21
10.31
5.56
2.16
1.08
0.30
111.23

ตัดทำลายแล้ว
95% (6.69)
3% (21.35)
100%
100%
100%
100%
0% (1.08)
100%
82%

-6พบการปลูกฝิ่นใน 27 อำเภอ จำนวน 204 แปลง 111.23 ไร่ อำเภอ 5 อันดับแรก
อำเภอ
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย

จำนวน (แปลง)
40
23
14
21
23

ขนาด (ไร่)
19.48
13.40
12.50
11.87
8.75

ตัดทำลาย
100%
100%
64% (6.69)
100%
100%

พื้นที่ปลูกกัญชงที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชงในประเทศไทยรายจังหวัด 7 จังหวัด เกิน 10 ใบอนุญาต ปี 2565
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
รวม

จังหวัด
เชียงใหม่
ลำปาง
ศรีสะเกษ
สกลนคร
ลำพูน
สุราษฎร์ธานี
พะเยา

จำนวนใบอนุญาตทั้งหมด
61
28
22
19
15
15
11
171
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3
ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมีนาคม 2565
ระเบียบวาระที่ 4.3.1
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)
ผลการดำเนินงาน ด้านการป้องกัน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ข้อมูลจากระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
ระดับปฐมวัย (แห่ง)

ระดับประถมศึกษา (แห่ง)

สังกัด

ระดับชั้นขยายโอกาส มัธยม
อาชีวะ อุดมศึกษา (แห่ง)

เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย ผลการดาเนินการ เป้าหมาย
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพม.เชียงใหม่
สช.
สอศ.
อว.

รวม

14
91
145
75
94
90

1
30
15
17
43
1

85
131
153
85
61
98

2
51
18
24
67
2

73

0

94

0

1

708

582

107

ผลการดาเนินการ

0

24
54
62
22
33
28
34
64
17
12

1
21
8
7
23
1
5
0
2
0

164

350

66

-8แผนงานตามยุทธศาสตร์
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)
1,102 คน
+ ครูตำรวจ (คน)
(4) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดำเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

610

-

-

-

582
78

80
-

107
-

18.38
-

708

117

164

23.16

23
38
12

-

23
38
12

-

321
17
12

43
-

66
2
-

20.56
11.76
-

หมายเหตุ

ผลภาคเรียน
ที่ 2/2564

สถานการณ์โควิด-19
- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1
สถานการณ์โควิด-19
- ๑ ตำรวจ ๑ โรงเรียน(แห่ง)
38
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผูป้ ระกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ำกว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
100 แห่ง 25 แห่ง 110 แห่ง 100
ประกอบการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน) 300 คน 40 คน 388 คน 100
- แรงงานนอกระบบ (คน)
1,020 คน 120 คน 615 คน 60.29
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
287
17
144 50.17
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
20
4
6
30
ดำเนินการ
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
10
เดือนก.ค.65
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
60
15
25
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน)

-9แผนงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดำเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

1. ด้านการป้องกัน
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2,197
219 1,958 89.12
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
1,980
196 1,767 89.24
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
183
22
166 90.71
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาปานกลาง (ค)
8
1
12.50
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหามาก (ง)
25
1
23
92
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
25
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
589
51
508 86.25
(3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จำนวน 1,910 ม./ช. คิดเป็น 86.94%
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จำนวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จำนวน 1,893 ม./ช. คิดเป็น 86.16%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จำนวน 1,523 ม./ช. คิดเป็น 69.32%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จำนวน 1,231 ม./ช. คิดเป็น 56.03%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จำนวน 397 ม./ช. คิดเป็น 18.07%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จำนวน 363 ม./ช. คิดเป็น 16.52%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จำนวน 209 ม./ช. คิดเป็น 9.51%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จำนวน 174 ม./ช. คิดเป็น 7.92%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จำนวน 227 ม./ช. คิดเป็น 10.33%
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
600
193 1,280 100
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์

-

79

582

-

(ครั้ง)
การขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อำเภอ (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)
กิจกรรมการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565
วันที่ 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. คณะกรรมการตัดสินการประกวด
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2565 ได้ดำเนินการ
พิจารณาคัดเลือกฯ โดยมีผลการประกวด ดังนี้
รางวัลชนะเลิศ
บ้านม่วงคำ ม.3 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 บ้านท่ามะเกี๋ยง ม.4 ต.สันทราย อ.พร้าว
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 บ้านแพะแม่แฝกใหม่ ม.10 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย
รางวัลชมเชย
บ้านปางเฟือง ม.2 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
รางวัลชมเชย
บ้านถ้ำตับเตา ม.13 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ

- 10 โครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. 2565 (ระดับอำเภอ)
ด้วย สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่เครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด้ วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(ไตรมาส 3) ดังนี้
1. กิจกรรมการส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในพื้นที่เทศบาล
- ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในเขตเทศบาล จำนวน 3 ชุมชน ๆ ละ 7 ,000
บาท เป็นเงิน 21,000 บาท ได้แก่ 1) ชุมชนลอยเคราะห์ 2) ชุมชนศรีสร้อยทรายมูล 3) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรป่าตัน
2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีสถานะ B หรือ C
- ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน สู่สถานะ A หรือ B จำนวน 33 กองทุนๆ
ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 165,000 บาท กลุ่มเป้าหมายฯ ได้แก่
1) อำเภอแม่แจ่ม 1 หมู่บ้าน 5) อำเภอฝาง
2 หมู่บ้าน 9) อำเภอฮอด
8 หมู่บ้าน
2) อำเภอเชียงดาว 1 หมู่บ้าน 6) อำเภอสันป่าตอง 1 หมู่บ้าน 10) อำเภออมก๋อย 7 หมู่บ้าน
3) อำเภอแม่แตง 1 หมู่บ้าน 7) อำเภอสันกำแพง 1 หมู่บ้าน 11) อำเภอแม่อาย 1 หมู่บ้าน
4) อำเภอแม่ริม 1 หมู่บ้าน
8) อำเภอสันทราย 6 หมู่บ้าน 12) อำเภอเวียงแหง 1 หมู่บ้าน
13) อำเภอแม่วาง 2 หมู่บ้าน
การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับประเทศ
การพัฒนาศักยภาพเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ได้จัดประชุมคณะทำงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE
NUMBER ONE) และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารขั บเคลื ่ อนอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน Setting ต่างๆ
รวมทั้งร่วมกันวางแผน และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/อำเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี
พ.ศ.2565 โดยมีนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
ประชุม เชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมอำเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE”
วันที่ 3 มีนาคม 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประชุม เตรียมความพร้อมอำเภอชมรม TO BE
NUMBER ONE ในการเข้าร่วมการประกวดผลงาน TO BE NUMBER ONE รอบภาคเหนือ ณ ห้องประชุมศรีเวีย งพิงค์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
จังหวัดนครสวรรค์ โรงเรียนอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ชมรม TO BE NUMBER ONE CP All ล้านนา จังหวัดเชียงใหม่
การประกวดผลการดำเนินงานจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ
วันที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 13.00 - 15.00 น จังหวัดเชียงใหม่ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการประกวดผลงาน อำเภอ
TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ จำนวน 3 อำเภอ ได้ แ ก่ อำเภอ
แม่แจ่ม อำเภอสันกำแพง และอำเภอไชยปราการ โดยทุกอำเภอ มีนายอำเภอหรือผู้แทน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาล เป็นผู้นำเสนอ
วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ และนางนภวรรณ โกละกะ แรงงาน
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่

- 11 ผลการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันรอบประเทศ
1. จังหวัดเชียงใหม่
รักษาต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2
2. บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
รักษาต้นแบบระดับทอง ปีที่ 2
ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่
3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ รักษาต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 1
4. อำเภอไชยปราการ
ดีเด่น
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ดีเด่น
6. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอร์รี่ จำกัด
ดีเด่น
7. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่
ดีเด่น
8. เรือนจำอำเภอฝาง
ดีเด่น
9. สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่
ดีเด่น
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทนตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 27 มีนาคม 2565 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน

ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คน

คดี

จับกุม 5 ข้อหาสำคัญ
ผลต่าง

คน

คดี

คน

ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลต่าง

ร้อยละ

คดี คน

คดี

ผลการจับกุม
897 880 572 539 -325 -341 -36.2 209 191 278 246 69 55 33.01
รวมทุก สภ
ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 27 มีนาคม 2565
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน

ปีงบ 2564

ปีงบ 2565

คดี

คดี

คน

คน

ผลการจับกุม
5,285 5,152 4,128 3,818
รวมทุก สภ

จับกุม 5 ข้อหาสำคัญ
ร้อย
ละ
คดี คน คดี
ผลต่าง

-21.89
1,157 1,334

ปีงบ 2564

ปีงบ 2565

คดี

คดี

คน

คน

ผลต่าง
คดี คน

1,308 1,188 1,973 1,649 665 461 50.84

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 มีนาคม 2565 – 27 มีนาคม 2565
ยาบ้า
(เม็ด)
40,330

ไอช์
(กรัม)
4,021.14

เฮโรอีน
(กรัม)
182.47

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)
1,517.70

ร้อย
ละ
คดี

กัญชาแห้ง
ฝิ่น
(กรัม)
(กรัม)
6,428.11 5,325.92

เคตามีน
(กรัม)
-

- 12 ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 27 มีนาคม 2565
ยาบ้า
(เม็ด)

ไอช์
(กรัม)

เฮโรอีน
(กรัม)

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)

กัญชาแห้ง
(กรัม)

ฝิ่น
(กรัม)

เคตามีน
(กรัม)

17,580,771 26,607.96 38,880.37 69,972.40 14,428.84 44,071.70 5,005.15
สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนมีนาคม 2565
ลำดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ
1.

เชียงดาว

1 มี.ค.65

รวม
มติที่ประชุม

ผู้ต้องหา
1 ราย
1 ราย

ของกลาง
ยาบ้า 50,200 เม็ด
ไอช์ 244 กรัม
ยาบ้า 50,200 เม็ด
ไอช์ 244 กรัม

ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน
-

-

การขยายผล
อยู่ระหว่างขยาย
ผล

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.3
ด้านการบำบัดรักษา (Demand) ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 27 มีนาคม 2565
ระบบบำบัด

เป้าหมาย

เดือน ก.พ.

สะสม

ร้อยละ

1. สมัครใจ (สถานบำบัด)

5,782

919

3,924

67.86

2. บังคับบำบัด

1,270

7

56

4.41

680

34

48

7.06

- กรมราชทัณฑ์

550

34

34

6.18

- กรมพินิจฯ

130

0

14

10.77

7,732

960

4,028

39.68

3. ต้องโทษ

รวม

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบำบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 27 มีนาคม 2565
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จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบำบัดสูงสุด 5 ลำดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2564 – 27 มีนาคม 2565
สมัครใจ

ลำดับ

บังคับบำบัด

ต้องโทษ

จังหวัด

จำนวน

จังหวัด

จำนวน

1

เชียงใหม่

2,843

เชียงใหม่

1,137 นครราชสีมา

2

เชียงราย

1,950

ร้อยเอ็ด

789

นครราชสีมา 2,569

บุรีรัมย์

779

ลำปาง

3

จังหวัด

รวม

จำนวน

จังหวัด

จำนวน

588

เชียงใหม่

4,028

หนองบัวลำภู 233 นครราชสีมา 2,569

4

ขอนแก่น

1,697 อุบลราชธานี

709

สุราษฎร์ธานี

5

ปทุมธานี

1,029 นครราชสีมา

660

สงขลา

183

เชียงราย

1,950

175 อุบลราชธานี 1,761
160

ขอนแก่น

1,697

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2564 – 27 มีนาคม 2565
Harm Reduction Service

คน

ครั้ง

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด

2,545

14,907

ได้รับสารทดแทน Methadone

2,018

10,591

ได้รับการคัดกรองจิตเวช

1,679

6,311

10

17

ได้รับการให้คำปรึกษาและตรวจ HIV

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) 1 ตุลาคม 2563 – 27 มีนาคม 2565

แผนงาน

ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการ
บำบัด

บำบัดครบ
โปรแกรม

ได้รับการ
ติดตาม

ร้อยละ

➢

สมัครใจ

693

589

559

80.66

➢

บังคับบำบัด

1,839

1,330

872

47.42

➢

ต้องโทษ

248

248

70

28.23

2,780

2,167

1,501

53.99

รวม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.4
ฝ่ายเลขาฯ

- 14 ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)
ผลการดำเนินงานด้านบริหารจัดการ

แผนงานตามยุทธศาสตร์
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
- การกำกับติดตามของคณะกรรมการ
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
มติที่ประชุม

เป้าหมาย
ปี 2565

12

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

ผลการดำเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

1

6

หมาย
ร้อยละ เหตุ

50

153,241.68 966,849.35 37.03
60,000
196,625 22.13
83,214
670,979 79.72
6,818.68
86,504.35 58.65
3,209
12,741
1.74

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไ ขปั ญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.3.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้
1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดำเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ประจำเดือนมีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพครูการเงินและการบัญชีระดับชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยอบรมเรื่องความรู้
เกี่ยวกับการเงิน การจัดการหนี้ การออมแบบชาวบ้าน การบริหารจัดการการเงินระดับชุมชน การเรียนรู้จัดทำบัญชีครัวเรือน
และฝึกปฏิบ ัติ ต้น ทุน อาชีพ ต้น ทุน การผลิต ในการบริห ารจั ด การกลุ่ มฯ ณ โรงแรมริมดอยรี ส อร์ ท อำเภอเชีย งดาว
จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2565 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) การเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงและครูภูมิปัญญามีจิตอาสาในการพัฒนามีแหล่งความรู้ของตนเองสามารถถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น
มีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ผลการดำเนิน งานบ้านจะนะ และบ้ านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย ประจำเดือน
มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนา
ศักยภาพครูการเงินและการบัญชีระดับชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยอบรมเรื่องความรู้
เกี่ยวกับการเงิน การจัดการหนี้ การออมแบบชาวบ้าน การบริหารจัดการการเงินระดับชุมชน การเรียนรู้จัดทำบัญชีครัวเรือน
และฝึกปฏิบัติ ต้นทุนอาชีพ ต้น ทุนการผลิตในการบริหารจัดการกลุ่มฯ ณ โรงแรมริมดอยรีสอร์ท อำเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่

- 15 เมื่อวันที่ 7 - 10 มีนาคม 2565 มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) การเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงและครูภูมิปัญญามีจิตอาสาในการพัฒนามีแหล่งความรู้ของตนเองสามารถถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น
มีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ ณ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
เมื่อวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2565 AD2 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง ลงพื้นที่
สำรวจเส้นทางที่จะวางท่อน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร ของบ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2565 AD2 ได้เข้าร่วมประชุมกลุ่มส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรบ้านจะนะ โดยมีสมาชิกทั้งหมด
9 ราย เข้าประชุมปรึกษา เรื่องการขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของบ้านจะนะ โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการขอจด
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
ผลการดำเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ประจำเดือน มีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตำบลสันต้นหมื้อ ได้ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ทำการเทคานศาลาอเนกประสงค์ ในวัดบ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตำบลสันต้นหมื้อ อำเภอแม่อาย
จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเหี ยก หมู่ที่ 9 ตำบลสันต้นหมื้อ ได้ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้ทำการตัดแต่งกิ่งต้นไม้สักบริเวณหน้าวัดบ้านป่าเหียก
4.4.3.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอฝาง
ผลการดำเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พื้นที่เป้าหมาย บ้าน ขอบด้ง ม.14 ตำบลม่อนปิ่น
วันที่ 24-28 ก.พ. 2565 เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ ,AD 1 2,ตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านนอแล,ตัวแทนกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่
หางดำบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกกเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการเงินและการทำบัญชีครัวเรือน ให้กับกลุ่มอาชีพโครงการทอผ้าและ
โครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านหนองไผ่
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน(What’s next)
1.นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อให้กับสมาชิกคนอื่น
2.จัดทำสมุดคุมบัญชีกลุ่มและบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน
วันที่ 1 - 8 มี.ค. 2565ผู้นำชุมชน ,AD 1 2ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ โครงการส่งเสริมการปลูกอะโวคา
โดและโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูดำดอยตุงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15,บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14 ตำบล ม่อนปิ่น
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน(What’s next)
1. แนะนำให้เกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดให้น้ำและใส่ปุ๋ยคอก
2.สำรวจครัวเรือนที่สนใจเลี้ยงหมูดำ
วันที่ 9 - 16 มี.ค. 2565
- AD 1,2,3 ,เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ,เจ้าที่ ปปส.เข้าร่วมอรมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 4 วัน 3 คืน โดย ปปส.ภาค 5
- ประชุมแนวทางการขับ เคลื่อนโครงการต่างๆที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565และถอดบทเรียน
โครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรคการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ในหมู่บ้านขยายผล
วัน ที่ 17 - 23 มี. ค. 2565 เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น ,กำนันผู้ ใหญ่ , ผู้นำชุมชน ,AD 1 2 ,ชาวบ้านหนองไผ่ ห้วยนกกก หมู่ 15เข้าร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าร่วมกับชาวบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก
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- พื้นที่เป้าหมาย
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตำบลเมืองนะ
2,024 คน
606 ครัวเรือน
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองนะ
9,979 คน
1,900 ครัวเรือน
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตำบลปิงโค้ง
1,722 คน
290 ครัวเรือน
พื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565อบรมกลุ่มสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไก่ QW.2 ต่อยอดตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ หากประสบ
ความสำเร็จ จะมีการนำลูกไก่คืน เพื่อใช้ในการขยายสมาชิกนำไปขายเพื่อเป็นงบประมาณส่ว นกลางในการช่ว ยเหลื อ
กลุ่มสมาชิก
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565เข้าขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากปศุสัตว์อำเภอเชียงดาว
- ขอรับการสนับสนุนวัคซีนจากปศุสัตว์ เพื่อนำไปใช้ในการป้องกันรักษาโรคจากไก่และสุกร (QW.2)
- เพื่อการติดตามที่มีประสิทธิภาพในเรื่องการช่วยเหลือดูแลสมาชิกในกลุ่มเลี้ยงไก่และกลุ่มเลี้ยงสุกร
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2565ติดตาม QW.2 (โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสุกร)
- รับแจ้งและลงพื้นที่ตามที่สมาชิกกลุ่มเลี้ยงสุกรแจ้งมาเบื้องต้นได้ให้คำปรึกษากับผู้เลี้ยงสุกรรายนี้ และขอคำปรึกษา
จากปศุสัตว์อำเภอในการให้วัคซีนและการดูแลสุกรเป็นที่เรียบร้อย
- ต่อยอดตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ หากประสบความสำเร็จจะมีการนำลูกคืนเพื่อใช้ในการขยายสมาชิกนำไปขาย
เพื่อเป็นงบประมาณส่วนกลางในการเหลือกลุ่มสมาชิก
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2565 อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชีระดับ
ชุมชน ในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่
- อบรมเชิ ง ปฏิ บ ัต ิ ก าร การพั ฒ นาศั ก ยภาพครูก ารเงิ น และการบั ญ ชีร ะดั บชุม ชน โดยเจ้ า หน้ าจากธนาคาร
แห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการเงิน การจัดการหนี้ การออม
การจัดทำบัญชีรายรับ - ร่ายจ่ายครัวเรือน รู้ต้นทุนอาชีพและต้นทุนการผลิต
- เพื่อพัฒนาในด้านการเงินและส่งเสริมอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ
วันที่ 3 - 6 มีนาคม 2565ติดตาม QW.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมู
- หลังจากได้รับการแจ้งจากลูกสมาชิก เรื่องแม่หมูที่กำลังท้องมีอาการผิดปกติและได้มีการปรึกษาให้กับปศุสัตว์
จึงได้ลงพื้นที่ฉีดยารักษาและติดตาม จนอาการตอนนี้เป็นปกติ
- ต่อยอดตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ หากประสบความสำเร็จจะมีการนำลูกคืนเพื่อใช้ในการขยายสมาชิกนำไปขาย
เพื่อเป็นงบประมาณส่วนกลางในการเหลือกลุ่มสมาชิก
วันที่ 7 – 10 มีนาคม 2565
- การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ประจำปี 2565 หัวข้อเรื่องหลักสูตรครูภูมิปัญญา โดยมี
หลักคิด ทัศนคติ จิตวิญญาณที่ดีในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็น ครูภูมิปัญญา
มีจิตอาสาในการพัฒนา มีแหล่งความรู้ของตนเองสามารถถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น มีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ให้
สามารถนำไปปฏิบัติงานในปัจจุบันให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายในอนาคตเพื่อผลักดันแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มี
คุณภาพให้เป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
วันที่ 11 – 19 มีนาคม 2565 ติดตามQW.2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมู
- ได้รับการแจ้งจากสมาชิก เรื่องแม่หมูคลอดลูก จำนวนทั้งหมด 8 ตัว เหลือรอด 6 ตัว และได้มีการฉีดธาตุเหล็ก
เพื่อสร้างภูมิต้านทานและความแข็งแรงให้กับลูกหมูไปแล้วเรียบร้อย
- ลงพื้นที่สำรวจสุกร เพื่อสรุปจำนวนทั้งหมดของลูกสุกรในเดือนมีนาคม และรวมยอดหมูทั้งหมด จำนวน 49 ตัว
แม่พันธุ์ 26 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว ลูกหมู 11 ตัว ไม่มีการตาย
- ลงพื้นที่พื้นนำพ่อพันธุ์ไปให้กับสมาชิกเพื่อผสมพันธุ์กับแม่พันธุ์ จำนวน 2 ตัว การปฏิบัติงานเรียบร้อยดี

- 17 - ต่อยอดตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ หากประสบความสำเร็จจะมีการนำลูกคืนเพื่อใช้ ในการขยายสมาชิกนำไป
ขายเพื่อเป็นงบประมาณส่วนกลางในการเหลือกลุ่มสมาชิก
วันที่ 22 มีนาคม 2565ประชุม ZOM กลุ่ม AD 1 2 4 จังหวัดภาคเหนือ
ประเด็นที่จะขอให้รายงาน ad2
1. การดำเนินงานตามหลัก 4 ก.
2. การจดวิสาหกิจชุมชน
3. หน่วยงานอื่นที่เข้ามาสนับสนุนและต่อยอดพร้อมภาพกิจกรรมและงบประมาณ
4. รายได้ รายจ่าย ต้นทุนที่เกิด
5. สภาพครุภัณฑ์ปัจจุบัน
6. ปัญหา อุปสรรค การทำงานระยะ เม.ย. เป็นต้นไป
7. คัดภาพสวยๆ 7 - 10 ภาพ เพื่อประกอบรายงานไตรมาส 2
นางสาวกมลภรณ์ ภิร มย์ Mr.AD2 ประจำพื้ นที่ช ุมชนบ้านหลั กแต่ง หมู่ที่ ๑ และนายสุรพล ยาป่า Mr.AD2
ประจำพื้นที่ บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงอหง จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การพัฒนาศักยภาพครูการเงินและชการบัญชีระดับชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์จังหวัดเชียงใหม่ โดยประเด็น
ในการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเงิน การจัดการหนี้ การออมแบบชาวบ้าน การบริหารจัดการการเงินระดับชุมชน
การเรียนรู้จัดทำบัญชีครัวเรือนและฝึกปฏิบัติ ต้นทุนอาชีพ ต้นทุนการผลิตในการบริหารจัดการกลุ่มฯ
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
บ้านเมืองนะ ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 23 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 กิจกรรมการประสานข้อมูลแผนพัฒนาและการส่งเอกสารต่างๆ บ้านเมืองนะ
หมู่ 1 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการเรียบเรียงข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านเมืองนะ
- กิจกรรมการทำสแกนเอกสารส่งให้เจ้าหน้าทีป่ ิดทองหลังพระ
วันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์ และ วันที่ 1 - 4 มีนาคม 2565 ติดตามความโครงการ Quick win
- เตรียมเอกสารหน้าปกและคำนำแผนพัฒนาพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้เซ็นต์กำกับรับร้องแผนแล้วสแกนส่ง
ให้เจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระ
- เข้าร่วมอบรมหลักสูตรการเงิน (บัญชีครัวเรือน)
- ประชุมกลุ่มอาชีพเกษตรผสมผสาน และปรึกษาผู้ใหญ่บ้านในการเปลี่ยนโครงการ Quick win 2 จากการเลี้ยง
กระบือเป็นการเลี้ยงปลาดุก
- ชี้แจงการทำบัญชีและข้อตกลง
วันที่ 5 - 12 มีนาคม 2565 กิจกรรมการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
บ้านเมืองนะ หมู่ 1 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- ประสานงานจัดเตรียมเอกสาร แผนพัฒนาหมู่บ้านแม่ก๊ะ เชียงดาว
- โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนื อ แบบเบ็ ดเสร็ จ (พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565) สำหรั บ ชุ ด เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานการพั ฒ นพระราชดำริ
ณ ที่ โรงแรมเชียงของ ทีค การ์เดน ริเวอร์ฟรอนต์ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
วันที่ 13 – 21 มีนาคม 2565 จัดกิจกรรมอบรมทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่แถบบนโครงการ
ร้อยใจรักษ์ บ้านเมืองนะ หมู่ 1 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ปิดทองหลังพระ ในการประสานงานเรื่องแผนพัฒนาหมู่บ้านแม่ก๊ะตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเรียงรูปแบบเอกสาร ให้อยู่ในรูปแบบของปิดทองหลังพระ

- 18 - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ปปส.ภาค 5 ในการจัดเตรียมเอกสารโครงการอบรม ทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัย
หมู่บ้านเมืองนะ
- อบรมทบทวน ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารชุดสัมพันธ์มวลชน ชุดทหารจากฐาน
ปฏิบัติการบ้านเหนือ ชุดทหารจากบ้านแม่เกี๋ยง เทศบาลตำบลเมืองนะ กรรมการหมู่บ้านเมืองนะ
วันที 4 - 6 มีนาคม 2565 กิจกรรมการร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
- การร่วมอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
- กิจกรรมการปรับแผนให้บ้านพื้นที่ไข่ขาว (บ้านขุนข้อน) เพื่อส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ปิดทอง
วันที่ 18 - 21 มีนาคม 2565 กิจกรรมการฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
- กิจกรรมการร่วมงานโครงการอบรมทบทวนความรู้ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภาค 5 ให้กับ ชรบ. บ้านเมืองนะ
- ร่วมลาดตะเวนป้องกันไฟป่าและ ป้องกันการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมายหรือลักลอบเข้ามาของต่างด้าว
4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอไชยปราการ
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ตำบลหนองบัว)
วันที่ 24 - 28 ก.พ. 2565 เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ ,AD 1 2, ตัวแทนกลุ่มทอผ้าบ้านนอแล,ตัวแทนกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่
หางดำบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกกเข้าร่วมฝึกอบรม เรื่องการเงินและการทำบัญชีครัวเรือน ให้กับกลุ่มอาชีพโครงการทอผ้าและ
โครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำบ้านหนองไผ่
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน(What’s next)
1.นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อให้กับสมาชิกคนอื่น
2.จัดทำสมุดคุมบัญชีกลุ่มและบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน
วันที่ 1 - 8 มี.ค. 2565 ผู้นำชุมชน AD 1 2 ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพในพื้นที่ โครงการส่งเสริมการปลูก
อะโวคาโดและโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูดำดอยตุงบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15,บ้านขอบด้ง หมู่ที่ 14 ตำบล ม่อนปิ่น
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน(What’s next)
1. แนะนำให้เกษตรกรที่ปลูกอะโวคาโดให้น้ำและใส่ปุ๋ยคอก
2. สำรวจครัวเรือนที่สนใจเลี้ยงหมูดำ
วันที่ 9 - 16 มี.ค. 2565 AD 1,2,3 ,เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ,เจ้าที่ ปปส.เข้าร่วมอรมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร 4 วัน
3 คืน โดย ปปส.ภาค 5
- ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนโครงการต่างๆที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2565และถอดบทเรียน
โครงการต่างๆที่ได้ดำเนินการในปีที่ผ่านมา พร้อมสรุปปัญหา อุปสรรคการขับเคลื่อนโครงการร้อยใจรักษ์ในหมู่บ้านขยายผล
วันที่ 17 - 23 มี.ค. 2565
- เจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น,กำนันผู้ใหญ่, ผู้นำชุมชน AD 1 2 ,ชาวบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก หมู่ 15 เข้าร่วมกิจกรรม
ทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่าร่วมกับชาวบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก
4.4.1.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเวียงแหง
ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม 256๕ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ประจำพื้นที่ชุมชนบ้านหลักแต่ง
หมู่ที่ ๑ และนายสุรพล ยาป่า Mr.AD2 ประจำพื้นที่ บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชีระดับชุมชนในพื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
จังหวัดเชียงใหม่ โดยประเด็นในการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการเงิน การจัดการหนี้ การออมแบบชาวบ้าน การบริหาร
จัดการการเงินระดับชุมชนการเรียนรู้จัดทำบัญชีครัวเรือนและฝึกปฏิบัติ ต้นทุนอาชีพ ต้นทุนการผลิตในการบริหารจัดการกลุ่มฯ

- 19 ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
วันที่ ๒ มีนาคม 2565 การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนบ้านหลักแต่ง และการส่งมอบอุปกรณ์เต้นท์สนาม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่นบ้านหลักแต่ง (Quick win 2)
นายศุภชัย ผายนาง นายองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ผู้นำชุมชนบ้านหลักแต่ง คณะกรรมชุมชนบ้านหลัก
แต่ง และนางสาวกมลภรณ์ ภิร มย์ Mr.AD2 ร่ว มประชุมการทบทวนแผนพัฒ นาหมู่บ้านชุมชนบ้านหลักแต่ง โดยการ
แลกเปลี่ยนสอบถามความต้องการของชุมชนในโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งคัดเลือกโครงการที่มีโอกาสเกิดขึ้นและเป็นไปได้
เนื่องจากโครงการที่เสนอในแผนพัฒนาหมู่บ้านไม่ค่อยได้รับการตอบสนองเท่าที่ควร โดยชุมชนสะท้อนปัญหาเรื่องน้ำเป็น
ปัญหาหลัก ต่อจากนั้นได้รับการส่งมอบอุปกรณ์เต้นท์สนาม โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงสินค้าภูมิปัญญาท้องถิ่น
บ้านหลักแต่ง (Quick win2) เต้นท์จำนวน 20 ชุด เพื่อใช้ในการประกอบกิจกรรมดังกล่าวต่อไป
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒ มีนาคม 2565 การทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ นายศุภชัย ผายนาง นายองค์การ
บริหารส่วนตำบลเปียงหลวง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ผู้นำชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ คณะกรรมชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ และชุดพัฒนา
สัมพันธ์มวลชนที่ 3201 และนายสุรพล ยาป่า Mr.AD2 ร่วมประชุมการทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่
โดยการแลกเปลี่ยนสอบถามความต้องการของชุมชนในโครงการต่าง ๆ พร้อมทั้งคัดเลือกโครงการที่มีโอกาสเกิดขึ้นและ
สามารถดำเนินการได้ในพื้นที่จริงต่อไป
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
วันที่ 7 - 10 มีนาคม 2565 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้าน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562-พ.ศ.2565) สำหรับชุดเจ้าหน้าที่ประสานการ
พั ฒ นาระดั บ ตำบล/หมู ่ บ ้ า น (AD1,2,3) การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารขยายผลโครงการร้ อ ยใจรั ก ษ์ ประจำปี 2565
โดยเจ้าหน้าที่ประสานการพัฒนาระดับตำบล/หมู่บ้าน (AD1,2,3) โดยมีหลักคิด ทัศนคติ จิตวิญญาณที่ดีในการเป็นผู้นำ
การเปลี่ยนแปลงสู่การเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะของการเป็น ครูภูมิปัญญา มีจิตอาสาในการพัฒนามีแหล่งความรู้ของตนเอง
สามารถถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์กับผู้อื่น มีรูปแบบการพัฒนาพื้นที่ สามารนำไปปฏิบัติงานในปัจจุบันให้บรรลุประสงค์
เป้าหมายในอนาคต ผลักดันแผนพัฒนาหมู่บ้านชุมชนที่มีคุณภาพให้เป็นเครื่องมือหลักในการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนา
ในทุกมิติให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ การฝึกอบรมจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) นายสุรพล ยาป่า Mr.AD2
เข้าร่วม การฝึกอบรมชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ชรบ. โดยการฝึกของชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3201 เพื่อเตรียม
ความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นคงในระดับพื้นที่รวมถึงระบบคุ้มกันความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

- 20 วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ การมอบอุปกรณ์จัดทำคอกหมู สำหรับโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู
ยาเสพติด พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่งานพัฒนาชุมชนและงานเกษตร
อบต.เปียงหลวง นายสุรพล ยาป่า Mr.AD2 และผู้ใหญ่บ้านหมู่ ที่ ๕ นำคณะเจ้าที่จากสำนักงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดภาค 5 ลงพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ เพื่อมอบการมอบอุปกรณ์จัดทำคอกหมู สำหรับโครงการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติดพื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชี ยงใหม่
วัตถุประสงค์ของการเพื่อ ให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด มีทุนประกอบอาชีพ มีรายได้ และไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
อีก เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ทีได้รับทุนประกอบอาชีพ เป็นแบบอย่างและต้นแบบให้กับผู้เสนอขอทุนประกอบ
อาชีพในรอบต่อไป และเพื่ อให้ครอบครัวและชุมชนสามารถช่วยดูแลผู้ที่ได้รับทุนประกอบอาชีพที่ผ่านการบำบัดรักษา
ได้อย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทำให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5

แนวทางการขั บ เคลื ่ อ นการใช้ ป ระมวลกฎหมายยาเสพติ ด เพื ่ อ การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
อย่างบูรณาการ (ศอ.ปส.จ.ชม.)
พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้มีผ ลบังคับใช้ ตั้งแต่ว ันที่
๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ซึ่งถือเป็นกฎหมายที่เปลี่ยนกรอบความคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศไทยในรอบหลายสิบปี
ที่ผ่านมา โดยเปลี่ยนกรอบความคิดการจัดการปัญหาผู้เสพยาเสพติด การจัดการปัญหาเครือข่ายการค้า การปรับนโยบายตัวยา
การกำหนดมาตรการหลากหลายตามสภาพปัญหา และการปรับระบบการบริ ห ารจัด การงานยาเสพติด ของประเทศ
โดยมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการครบวงจร ซึ่งถือเป็นกรอบและทิศ ทางการแก้ไขปัญหาที่มุ่งผลไปสู่การลดปัญหา
ยาเสพติดของประเทศ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนประมวลกฎหมายยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ และเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน สำนักงาน ป.ป.ส. จึงกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ ๘ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ ๑ การจัดทำอนุบัญญัติหรือกฎหมายลำดับรอง
ขั้นตอนที่ ๒ การเตรียมการจัดทำระบบปฏิบัติการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นการนำอนุบัญญัติ
ในแต่ละเรื่องมาเชื่อมโยงกับแนวทาง กระบวนการ การปฏิบัติ
ขั้นตอนที่ ๓ การจัดตั้งกลไกระดับนโยบายตามกฎหมายยาเสพติด
ขั้นตอนที่ ๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ
ขั้นตอนที่ ๕ การกำหนดภารกิจให้กับหน่วยงาน
ขั้นตอนที่ ๖ การปฏิบัติตามกรอบที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติด
ขั้นตอนที่ ๗ การชี้แจงทำความเข้าใจบุคลากรหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติดให้เข้าใจ
การปฏิบัติอย่างแท้จริง
ขั้นตอนที่ ๘ สร้างการรับรู้แก่สังคมเพื่อสร้างความเข้าใจในประมวลกฎหมาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 21 ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1
(ศอ.ปส.จ.ชม.)

เรื่องเพื่อพิจารณา
การจัดทำข้อมูลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 1 ปี 2565

ศอ.ปส.จ.ชม. ได้แจ้งให้ ศป.ปส.อ. และ ศป.ปส.เทศบาล ให้ดำเนินการประเมินสถานการณ์
และจำแนกสถานะปั ญ หายาเสพติ ด ในหมู่บ ้าน/ชุมชน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 มีนาคม 2565) และครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2565) และให้บันทึกผลการประเมินผ่านระบบ
รายงานของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (NISPA) ในแต่ละรอบให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้
ให้มีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด เห็นชอบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบ
ศอ.ปส.จ.ชม. ได้ประมวลผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 1
ปี 2565 เรียบร้อยแล้ว สรุปผลได้ดังนี้
1. จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
2. ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ลงข้อมูลแล้วจำนวนทั้งสิ้น 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็น
2.1 หมู่บ้านไม่มีปัญหา จำนวน 1,900 หมู่บ้าน/ชุมชน
2.2 หมู่บ้านที่มีปัญหา จำนวน 297 หมู่บ้าน/ชุมชน
2.3 มีผู้เสพ จำนวน 591 ราย
2.4 มีผู้ค้า จำนวน 13 ราย
2.5 มีผู้เสพและผู้ค้า จำนวน 16 ราย
3. ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพปัญหายาเสพติด จากการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนรอบ 2/64 และรอบ 1/65
3.1 หมู่บ้านไม่มีปัญหา ลดลง จำนวน 81 หมู่บ้าน/ชุมชน
3.2 หมู่บ้านที่มีปัญหา เพิ่มขึ้น จำนวน 81 หมู่บ้าน/ชุมชน
3.3 มีผู้เสพ เพิ่มขึ้น จำนวน 319 ราย
3.4 มีผู้ค้า ลดลง จำนวน 8 ราย
3.5 มีผู้เสพและผู้ค้า เพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย
ข้อพิจารณา
เพื่อให้คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.ให้ความเห็นชอบผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะ
ยาเสพติด รอบที่ 1 ปี 2565 ดังกล่าว เพื่อรวบรวมเสนอกระทรวงมหาดไทย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ทราบต่อไป

- 22 สรุปผลการประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบ 1/2565 จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูล 29 มีนาคม 2565

เขต/อำเภอ

อำเภอเมืองเชียงใหม่
อำเภอจอมทอง
อำเภอแม่แจ่ม
อำเภอเชียงดาว
อำเภอดอยสะเก็ด
อำเภอแม่แตง
อำเภอแม่ริม
อำเภอสะเมิง
อำเภอฝาง
อำเภอแม่อาย
อำเภอพร้าว
อำเภอสันป่าตอง
อำเภอสันกำแพง
อำเภอสันทราย
อำเภอหางดง
อำเภอฮอด
อำเภอดอยเต่า
อำเภออมก๋อย
อำเภอสารภี
อำเภอเวียงแหง
อำเภอไชยปราการ
อำเภอแม่วาง
อำเภอแม่ออน
อำเภอดอยหล่อ
อำเภอกัลยาณิวัฒนา
เทศบาลเมืองแม่โจ้
เทศบาลเมืองต้นเปา
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

เทศบาลเมืองแม่เหียะ
เทศบาลนครเชียงใหม่
รวมทั้งหมด

จำนวน
หมู่บ้าน/
ชุมชน
รวม
ทั้งหมด
68
103
104
83
112
104
92
44
119
93
109
120
90
114
109
61
43
95
106
23
44
58
49
54
22
19
10
27
25
97
2,197

สถานะหมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวน
จำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน
จำนวน จำนวน
หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่มีปัญหายาเสพติด (แห่ง)
ผู้เสพ
ผู้ค้า
ที่ไม่มีปัญหา
มีทั้งผู้เสพ
ยาเสพติด มีผู้เสพ มีผู้ค้า และผู้ค้า รวม
63
4
0
1
5
6
1
82
20
0
1 21
41
0
84
10
2
8 20
11
2
81
2
0
0
2
2
0
101
10
0
1 11
19
1
91
12
0
1 13
13
1
81
11
0
0 11
14
0
40
4
0
0
4
6
0
94
25
0
0 25
63
0
93
0
0
0
0
0
0
101
8
0
0
8
8
0
108
12
0
0 12
12
0
78
10
1
1 12
10
1
114
0
0
0
0
0
0
97
8
2
2 12
18
3
50
9
2
0 11
9
2
40
3
0
0
3
3
0
45
50
0
0 50
181
0
102
4
0
0
4
4
0
18
5
0
0
5
6
0
41
3
0
0
3
3
0
43
15
0
0 15
15
0
24
24
0
1 25
81
2
52
2
0
0
2
2
0
0
22
0
0 22
64
0
19
0
0
0
0
0
0
9
0
0
1
1
0
0
27
0
0
0
0
0
0
25
0
0
0
0
0
0
97
0
0
0
0
0
0
1,900 273
7
17 297 591
13

จำนวน
ผู้เสพ
และ
ผู้ค้า
0
2
8
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
16

- 23 ผู้แทน สำนักงาน ปปปส.ภาค ๕ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า จำนวนผู้เสพ ผู้ค้า ที่ได้จากประเมินสถานะหมู่บ้าน/
ชุมชน ยังมีความคลาดเคลื่อนขอให้ทาง ฝ่ายเลขาตรวจข้อมูลดังกล่าวอีกครั้ง
ฝ่ายเลขาฯ
ข้อมูลนี้สามารถปรับเปลี่ยนได้ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หากข้อมูลผิดพลาดทาง
ฝ่ายเลขาฯจะได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางที่ สำนักงาน ปปส. ได้กำหนด หลังจาก
สำนักงาน ปปส. ปิดระบบให้แก้ไขข้อมูลเดือนเมษายน 2565
ประธาน
ให้ฝ่ายเลขาดำเนินการร่วมกับทางสำนักงาน ปปส. ให้ข้อมูลมันสอดคล้องกัน
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ดำเนินการตามข้อเสนอ
ระเบียบวาระที่ 5.2

การบูรณาการงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
ในห้วงที่ผ่านมาในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนงาน
ยุทธศาสตร์ทั้งการป้องกัน การปราบปราม การบำบัดรักษา และการบริการจัดการ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก
สำนักงาน ป.ป.ส. และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง แต่เห็นว่า การดำเนินงานในระดับพื้นที่ยังขาดงบประมาณ ซึ่งได้รับ
การจัดสรรไม่เพียงพอและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ เห็นควรให้มีการบูรณาการงบประมาณจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนดังกล่าว
ประธาน
ให้ฝ่ายเลขาประสานการปฏิบัติกับท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบรูณาการงบประมาณ
จากองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและดำเนินการอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่
จากสถิติจำนวนของผู้เข้าร่วมมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น
แต่ข้อมูลพื้นที่ปลูกฝิ่นในพื้นที่มีจำนวนน้อยลง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้ นจริง
ในพื้นที่ ดังนั้นจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูลดังกล่าว เพื่อจะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
ขอให้ ทุกหน่ว ยงานให้ ความสำคัญ ในการแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด ทั้ ง ด้ านป้ อ งกั น
ปราบปราม และบำบัดรักษา เพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.

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

สุเมธ ทนะขว้าง
(นายสุเมธ ทนะขว้าง)
เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

