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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 8/๒๕65 
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม 2565  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

**************************** 

ผู้มาประชุม          

1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่               ประธาน 

2. พ.ต.ท.วิสุทธิ์ แก้วทา   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการฯ 
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร   รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
     จังหวัดเชียงใหม่ (ท.)     รองผู้อ านวยการฯ 
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
6. นายสุรศักดิ์ เรือนศรี   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
7. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี    แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
8. นางสาวปริศนา กันธิวาท  พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
9. นายมณฑล ปริปุญโญ   สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
10. นางสาวศิริลักษณ์ สติค า          ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
11. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
12. นายธนกร ขันซ้าย   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นางสาววิไลวรรณ ตาด า  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

14. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญงาน 
15. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
16. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
17. นายพิพัฒน์ หนานวงค์  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
18. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จ านวน 75 คน 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่           
ครั้งที่ 8/2565 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2565 เม่ือวันที่ 26 กรกฏาคม 2565 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม) (มีหน่วยงานขอแก้ไข 1 แห่ง)   

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)  
 
 
 

http://www.chiangmai.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส.ภาค 5) 
คดีรายส าคัญประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปคดีรายส าคัญรายจังหวัดประจ าปีงบประมาณ 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุปคดีรายส าคัญรายจังหวัดห้วงเดือนสิงหาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จังหวัด คดี 
เชียงราย 60 
เชียงใหม่ 35 
แพร่ 8 
ล าปาง 9 
พะเยา 3 
น่าน 1 
ล าพูน 5 
แม่ฮ่องสอน 1 
รวม 122 
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การปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส าคัญพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2565 พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการต ารวจภูธรภาค 5 เป็นประธานในการแถลงผล
การจับกุมยาเสพติดรายส าคัญ ณ ต ารวจภูธรภาค 5 พฤติการณ์การจับกุม วันที่ 21 สิงหาคม 2565 เวลาประมาณ   
04.00 น. พบรถยนต์กระบะ ยี่ห้อฟอร์ด สีขาว เลขทะเบียน ยค 89xx เชียงใหม่ มุ่งหน้ามาทาง อ.เชียงของ เจ้าหน้าที่
ต ารวจประจ าจุดตรวจจุดสกัดบริเวณหน้าที่ว่าการ อ.เชียงของ เรียกตรวจค้นรถยนต์คันดังกล่าว แต่ผู้ขับขี่ได้ขับผ่านจุดตรวจ
จุดสกัดไปอย่างรวดเร็ว มุ่งหน้าไปทาง อ.ขุนตาล เข้าหน้าที่จึงได้ไล่ติดตามไปอย่างกระชั้นชิด ระยะทางประมาณ 11 กม. 
รถยนต์คันดังกล่าวได้ชนเนินสันเขาฝายส่งน้ า พ้ืนที่อ.เชียงของ จ.เชียงราย ผู้ขับขี่และคนโดยสาร รวม 2 คน ได้หลบหนีไป 
จากการตรวจสอบภายในรถยนต์ พบยาบ้าจ านวน 32 กระสอบ ประมาณ 6.4 ล้านเม็ด บรรทุกอยู่บริเวณกระบะท้ายและ
บริเวณแคปห้องโดยสารด้านหน้า จึงได้ท าการตรวจยึดไว้เป็นของกลาง น าส่งพนักงานสอบสวน สภ.เชียงของ จ.เชียงราย 
ด าเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

เรื่องแจ้งเตือนเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดกลุ่ม Club Drug และการใช้ยาในทางท่ีผิด 

 จากกรณีวัยรุ่นอายุ 25 ปี ใช้อาวุธปืนยิงถล่มเพ่ือนจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส ในพ้ืนที่ สน.หนองค้างพลู เหตุเ กิด  
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยมีการระบุว่าผู้ก่อเหตุมีพฤติกรรมชอบใช้ความรุนแรง และชอบเคี้ยว  ยาโรฮิบนอล 
542 หรือ ยาลิ้นฟูา ตลอดเวลา จนเกิดอาการหลอน 

  “ยาโรฮิบนอล" (Rohypnol) หรือชื่อทางเคมี คือ flunitrazepam เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภทที่ 2 ตาม
พระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ.2559 ออกฤทธิ์บรรเทาอาการวิตกกังวล สงบประสาท ท าให้นอน
หลับง่ายปัจจุบันมีการน าไปใช้ในทางที่ผิด เช่น น าไปผสมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพ่ือให้ออกฤทธิ์กดประสาทมากขึ้น 
เพ่ือให้ผู้ดื่มไม่มีแรงและจ าอะไรไม่ได้ ท าให้สูญเสียทรัพย์สิน หรืออาจโดนล่วงละเมิดทางเพศได้   

สรุปผลการด าเนินงานข้อร้องเรียน 1386 ปปส.ภ.5 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่  25 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ปปส.ภาค 5 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างการรับรู้ด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม ตามประมวล
กฎหมายยาเสพติด ในพ้ืนที่ส านักงาน ปปส.ภาค 5 ณ โรงแรมฟูราม่าเชียงใหม่ อ าเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่        
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม 85 คน ได้แก่ ศอ.ปส.จ.ชม ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ต ารวจภูธรจังหวัด ส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจังหวัด ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส านักงานพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย์จังหวัด และส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565 
พบการปลูกฝิ่นใน 8 จังหวัด จ านวน 203  แปลง 111.09 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

พบการปลูกฝิ่นใน 27 อ าเภอ จ านวน 203 แปลง 111.09 ไร่ อ าเภอ 5 อันดับแรก 

ผลการส ารวจฝิ่น : ประเทศไทย 3 ปี 2552/63 - 2564/65  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด จ านวน (แปลง) ขนาด (ไร่) ตัดท าลายแล้ว 
เชียงใหม่ 98 56.98 100% 
ตาก 28 19.75 100% 
แม่ฮ่องสอน 24 13.21 100% 
เชียงราย 27 10.31 100% 
น่าน 15 5.56 100% 
แพร่ 8 3.90 100% 
ก าแพงเพชร 1 1.08 100% 
พิษณุโลก 2 0.30 100% 

รวม 203 111.09 100% 

อ าเภอ จ านวน (แปลง) ขนาด (ไร่) ตัดท าลาย 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 39 19.33 100% 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 23 13.40 100% 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 14 12.50 100% 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 21 11.87 100% 
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 23 8.75 100% 
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พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ระดับอ าเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564/2565 

แนวทางด าเนินการก ากับดูแลกัญชา กัญชง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 ภายหลังประกาศกระทรวง
สาธารณสุข 
สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชา กัญชง ที่มีปริมาณ THC เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนักถือเป็นยาเสพติดประเภท 5  
 1.การปลูกกัญชา ประชาชน สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องขออนุญาต แต่ขอความร่วมมือให้แจ้งข้อมูลการปลูกใน 
Mobile application plookganja และเว็บไซต์ plookganja.fda.moph.go.th ที่ อย.จัดท าขึ้น  
 ๒. การน าเข้าส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา กัญชง อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗  อนุญาตให้น าเข้า         
ได้เฉพาะเมล็ดพันธุ์เพ่ือการเพาะปลูก ตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ โดยขออนุญาตที่กลุ่มควบคุมพันธุ์พืช         
ส านักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร กรมวิชาการเกษตร  
 ๓. การจ าหน่ายส่วนต่าง ๆ ของพืชกัญชา กัญชงที่ปลูกในประเทศ ประชาชนสามารถขายช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ราก 
ล าต้น หรือ เมล็ดได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
 ๔. สารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ สารสกัด หมายความถึง          
สารที่ได้จากกระบวนการสกัดโดยกรรมวิธีต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ตัวท าละลาย (solvent extraction) หรือไม่ใช้ตัวท าละลาย          
(non-solvent extraction) เช่น การบีบ การอัด การคั้น การใช้ความร้อน เพ่ือให้ได้สารแคนนาบินอยด์ เทอร์ปีน         
หรือสารประกอบอื่น ๆ ไม่รวมผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง เช่น ยา สมุนไพร 
 ๕. การผลิตสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ต้องได้รับอนุญาต ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
 ๖. สารสกัดจากพืชกัญชา กัญชง ที่ได้รับอนุญาตให้ผลิตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ถ้ามี ปริมาณสาร THC          
ไม่เกินร้อยละ ๐.๒ โดยน้ าหนัก ได้รับการยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ หากว่าสารสกัดที่ได้รับอนุญาตผลิตนั้น
มีปริมาณสาร THC เกินกว่าร้อยละ ๐.๒ โดยน้ าหนัก สารสกัดนี้จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ การส่งออก จ าหน่าย 
หรือ มีไว้ในครอบครองต้องได้รับอนุญาต ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 
 ๗. การน าเข้าสารสกัดจากทุกส่วนของพืชกัญชาหรือกัญชง ได้แก่ ช่อดอก ใบ กิ่ง ก้าน ราก ล าต้น และเมล็ด           
ต้องได้รับอนุญาตตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ทั้งนี้ พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๔ 
อนุญาตใน ๒ กรณ ี
 ๗.๑ เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์หรือการรักษาผู้ปุวยของหน่วยงานรัฐที่มีหน้าที่เก่ียวข้อง และสภากาชาดไทย  
 ๗.๒ เพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนา  

อ าเภอ จ านวน (แปลง) ขนาด (ไร่) 

แม่วาง 39 19.33 

เชียงดาว 23 13.40 

อมก๋อย 14 12.50 

แม่แตง 10 5.86 

พร้าว 4 3.15 

ไชยปราการ 2 1.06 

แม่แจ่ม 4 0.76 

สะเมิง 1 0.48 

เวียงแหง 1 0.44 

รวม 98 56.98 
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 ๘. การผลิต การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปที่มีส่วนประกอบของพืช หรือสารสกัดจากพืช กัญชา กัญชง           
ให้ ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เช่น ยาน้ ามันกัญชา ยาแผนไทยที่มีช่อดอก ใบ ราก ฯลฯ เป็น ส่วนผสม 
ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนสิงหาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
 

598 
 

582 
86 

 
708 

 
 

213 
 

78 
8 
 

126 

 
 

536 
 

293 
23 
 

460 

 
 

89.63 
 

50.34 
26.74 

 
64.97 

 
 
 
 
 
 

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

 
234 
412 
125 

 
234 
412 
116 

 
234 
412 
116 

 
100 
100 

92.80 

 

ภาคเรียน
ที่ 1/65 

       (4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
321 
16 
12 

 
77 
5 
3 

 
206 

8 
3 

 
64.17 

50 
25 

 
 
 
 

           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน(แห่ง) 38 - 38 100 
ภาคเรียน
ที่ 1/65 

1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
      (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน  
           - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาประกอบการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน)  
           - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

100 แห่ง 
300 คน 

1,020 คน 

 
 

24 แห่ง 
120 คน 
55 คน 

 
 

150 แห่ง 
475 คน 

1,085 คน 

 
 

150 
158.33 
106.37 

 

      (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
           - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง) 
           - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
           - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
           - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

287 
20 
10 
60 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

287 
36 
25 
60 

 
 

100 
100 
250 
100 

 
 
 
 

นักเรียนที่สอน 
1,102 คน 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอ (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับจังหวัด) 
สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 (งบสนับสนุนจากส านักงาน ป.ป.ส. ภาค  5) 
โครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด   
พ.ศ. 2565 ด าเนินการ :  ไตรมาส 3 - 4 
 1. กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการจัดตั้งต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในพ้ืนที่เขตเทศบาล จ านวน 3 หมู่บ้าน ๆ ละ 
7,000 บาท รวมเป็นเงิน 21,000 บาท 
             1) ชุมชนลอยเคราะห์ 
             2) ชุมชนศรีสร้อยทรายมูล 
             3) ชุมชนบ้านเอื้ออาทรปุาตัน 
    2. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่มีสถานะ B หรือ C จ านวน 33 หมู่บ้าน ๆ ละ 
5,000 บาท รวมเป็นเงิน  165,000 บาท พื้นที่ด าเนินการ  
    1. อ.แม่แจ่ม        จ านวน  1  หมู่บ้าน       
    2. อ.เชียงดาว      จ านวน  1  หมู่บ้าน      

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
      (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาน้อย (ข) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
2,197 
1,980 
183 

8 
25 

 
130 
115 

8 
5 
2 

 
2,181 
1,966 
181 

8 
25 

 
99.27 
99.29 
98.91 
100 
100 

 
 

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

 
31 

589 

 
31 
30 

 
31 

547 

 
100 

97.96 

 

      (3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,132 ม./ช. คิดเป็น 97.04% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จ านวน 2,119 ม./ช. คิดเป็น 96.45%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,082 ม./ช. คิดเป็น 94.77%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,065 ม./ช. คิดเป็น 93.99% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 1,843 ม./ช. คิดเป็น 83.89% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 1,827 ม./ช. คิดเป็น 83.16% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 1,699 ม./ช. คิดเป็น 77.33% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 1,401 ม./ช. คิดเป็น 63.77% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 1,494 ม./ช. คิดเป็น 68.00% 

       (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
            (4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
73 

 
1,712 

 
100  

 

            (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ 
(ครั้ง) 

- 103 1,072 -  
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    3. อ.แม่แตง         จ านวน 1  หมู่บ้าน       
   4. อ.แม่ริม           จ านวน 1  หมู่บ้าน       
    5. อ.ฝาง             จ านวน 2  หมู่บ้าน 
    6. อ.สันปุาตอง      จ านวน 1  หมู่บ้าน 
    7. อ.สันก าแพง     จ านวน 1  หมู่บ้าน 
    8. อ.สันทราย        จ านวน 6  หมู่บ้าน 
 9. อ.ฮอด        จ านวน  8   หมู่บ้าน 
 10. อ.อมก๋อย    จ านวน  7   หมู่บ้าน 
 11. อ.แม่อาย    จ านวน  1  หมู่บ้าน 
 12. อ.เวียงแหง  จ านวน  1  หมู่บ้าน 
 การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ าปี 2565 
        จังหวัดเชียงใหม่ โดยส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ก าหนดจัดพิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุง
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ าปี 2565 และกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ประจ าปี 2565 ในวันที่           
16 กันยายน 2565  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
กลุ่มเปูาหมาย :  ประกอบด้วย  
                   1. หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 จ านวน 30 หมู่บ้าน                
                   2. หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 จ านวน 31 หมู่บ้าน    
การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
ประเภทจังหวัด TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 3 ได้แก่   
 - จังหวัดเชียงใหม่ 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลต้นแบบทอง ได้แก่   
 - บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC เชียงใหม่ ได้แก่   
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเงิน ปีที่ 3  
 - ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 
ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ได้รับรางวัลระดับดีเด่น ได้แก่   
  1. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
  2. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่  
  3. ส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 
* งบประมาณในการด าเนินงาน ได้รับสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 

การสนับสนุนเสื้อ TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 * เสื้ออยู่ระหว่างด าเนินการจัดส่งตามล าดับคิว 

 

 

หน่วยงาน เป้าการสั่งซ้ือ จ านวนสั่งซ้ือ(ตัว) 
หน่วยงานระดับจังหวัด 5  ตัว/หน่วยงาน 85 
ศอ.ปส.จ.ชม. (อ าเภอ) 250 ตัว 286 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 250 ตัว 888 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 250 ตัว 4 
ท้องถิ่นจังหวัด (อปท.) 250 ตัว 144 
ต ารวจ (38 สภ.) 250 ตัว 272 
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การสมัครสมาชิกนิตยสาร TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ วันที่ 1 – 23 สิงหาคม 2565 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปีงบ 2564 ปีงบ 2565   ผลต่าง  ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565   ผลต่าง  ร้อยละ 

คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  
ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ 

1035 1014 529 508 -506 -506 -48.9 255 238 157 141 -98 -97 -38.43 

 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 23 สิงหาคม 2565 

 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 – 23 สิงหาคม 2565 ภ.จว.เชียงใหม่ 

ของกลาง 

ยาบ้า (เม็ด) ไอช์ (กรัม) เฮโรอีน  (กรัม) ฝิ่น (กรัม) เคตามีน (กรัม) 

639,662  1,000 202.82  133.50 - 

 

 

หน่วยงาน เป้าการสั่งซ้ือ จ านวนสั่งซ้ือ(ราย) 
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (อปท.) 211 17 
สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 100 134 
สนง.ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ 100 44 
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่  
(สถานประกอบการ) 

50  7 

ชมรม TO BE NUMBER ONE 
(กระทรวงยุติธรรม) 

8 7 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

ปีงบ 2564 ปีงบ 2565   ผลต่าง 
 ร้อย
ละ 

ปีงบ 2564 ปีงบ 2565   ผลต่าง 
 ร้อย
ละ 

คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  
ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ 

10387 10124 7346 6819 -3041 -3305 -29.3 2587 2364 3004 2523 417 159 16.12 
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ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 23 สิงหาคม 2565 

ของกลาง 

ยาบ้า (เม็ด) ไอช์ (กรัม) เฮโรอีน  (กรัม) กัญชาสด (กรัม) กัญชาแห้ง(กรัม) ฝิ่น (กรัม) เคตามีน (กรัม) 

20,728,598  27,666.48  40,193.50  74,439.90  14,494.89  116,157.04  5,016.32  

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนสิงหาคม 2565  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการบ าบัดรักษา (Demand) ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2565 
 

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบ าบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 
1. ฝาง 19 ส.ค.65 ไม่พบตัว ยาบ้า 300,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 
2. ฝาง 19 ส.ค.65 ไม่พบตัว ไอช์ 1 กิโลกรัม - - อยู่ระหว่างขยายผล 
3. ฝาง 20 ส.ค.65 ไม่พบตัว ยาบ้า 300,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม - 
ยาบ้า 600,000 เม็ด 
ไอช์ 1 กิโลกรัม    

ระบบบ าบัด เป้าหมาย เดือน ส.ค. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ (สถานบ าบัด) 5,782 390 5,296 91.59 

2. บังคับบ าบัด  1,270 0 65 5.12 

3. ต้องโทษ 680 92 277 40.74 

  - กรมราชทัณฑ์ 550 84 232 42.18 

  - กรมพินิจฯ 130 8 45 34.62 

รวม 7,732 482 5,638 72.92 
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จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดสูงสุด 5 ล าดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2564 – 25 สิงหาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ผ่านการบ าบัดฯ ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate) จังหวัดเชียงใหม่ 1 ต.ค. 2564 – 25 ส.ค. 2565 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2564 – 22 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ 
สมัครใจ บังคับบ าบัด ต้องโทษ รวม 

จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน จังหวัด จ านวน 

1 เชียงใหม่ 4,151 เชียงใหม่ 1,210 นครราชสีมา 1,724 นครราชสีมา 5,651 

2 อุดรธานี 3,067 บุรีรัมย์ 821 กรุงเทพฯ 1,255 เชียงใหม่ 5,638 

3 นครราชสีมา 2,814 อุบลราชธานี 722 สงขลา 975 กรุงเทพฯ 3,962 

4 ปทุมธานี 2,740 นครราชสีมา 700 ล าปาง 518 อุดรธานี 3,771 

5 ขอนแก่น 2,462 มหาสารคาม 657 สุราษฎร์ธานี 503 เชียงราย 3,428 

ระบบบ าบัด 
ผู้ป่วยฯ เข้ารับการ

บ าบัด 
บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

1. สมัครใจ (สถานบ าบัด) 1,101 909 886 80.47 

2. บังคับบ าบัด  3,357 2,357 1,323 39.41 

3. ต้องโทษ 374 374 252 67.38 

รวม 4,832 3,640 2,461 50.93 

Harm Reduction Service คน ครั้ง 

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด 3,113 24,382 

ได้รับสารทดแทน Methadone 2,466 21,594 

ได้รับการคัดกรองจิตเวช 2,353 10,145 

ได้รับการให้ค าปรึกษาและตรวจ HIV 33 33 
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โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดเชียงใหม่ (ครู ข.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติ การเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองจังหวัดเชียงใหม่ (ครู ข.) 
สถานที่ : ณ ห้องประชุมโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

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

มติที่ประชุม   รับทราบ 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
12 

 
1 

 
10 

 
83.33 

 

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

 
3,751,405 
1,369,380 
1,353,325 
295,000 
733,700 

 
1,4060,015.93 

740,400 
436,225 

46,840.93 
182,550 

 
3,223,838.72 
1,139,220 
1,331,500 

236,261.72 
516,857 

 
85.94 
83.19 
98.39 
80.09 
70.44 
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ระเบียบวาระท่ี 4.4  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย ดังนี้         
  1. บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2. บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 09.30 น. ได้น าคณะกรรมการหมู่บ้าน ออกตรวจสอบปัญหาน้ าหลากผิวถนน
ใหญ่  สาย 1089 และไหลเข้าบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้ถนน/รางน้ า พบปัญหาท่อน้ าอุดตัน ได้ขอทาง อบต .ท่าตอนมาท า
การขุดรอกรางน้ าและขนเศษหิน ดินที่อุดตันทิ้ง 
 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะและท าบุญตักบาตร เนื่องในวัน
คล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา ณ วัดภาวนานิมิต 
 เมื่อวันที่ 12 - 27 สิงหาคม 2565  ได้ออกตรวจสอบและแก้ไขปัญหาน้ าหลากจากพายุมู่หลาน ได้แก้ไขด้วย
แรงงานชาวบ้าน และขอสนับสนุนเครื่องจักรของ อบต.  พร้อมกับได้จัดคณะท างานเฝูาติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง    
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 07.30 น. ร่วมกับวัดแก่งทรายมูลและชาวบ้านหย่อมแก่งทรายมูล พิธีถวาย
เครื่องราชสักการะ และร่วมปลูกต้นไม้ให้ปุา เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 90 พรรษา ณ วัดภาวนานิมิต 
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565  เวลา 13.00 น. ได้จัดประชุมชาวบ้าน เพ่ือเข้าร่วมรับฟังการด าเนินงานตาม
เปูาหมายของหมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ โดย มีคณะกรรมการจากจังหวัดเชียงใหม่ได้เข้ารับฟังการน าเสนอผลการ
ปฏิบัติงานและ ท่านปลัดไมตรี ดวงใจ ปลัดอ าเภอ ประจ าต าบลท่าตอน ได้ร่วมรับฟังและร่วมชี้แจงผลการด าเนินงาน 
 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565  ร่วมกับวัดภาวนานิมิต จัดประชุมคณะกรรมการและสมาชิกลุ่มแม่บ้าน เพ่ือร่วม         
รับฟังการบริหารงานของกลุ่มแม่บ้าน พร้อมกับมีการคัดเลือกประธานและคณะกรรมการชุดใหม่ และการด าเนินกิจกรรม
ของแม่บ้านในห้วงงานของทางประเพณีและวัฒนธรรมในปี 2565 นี้ 
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565  เวลา 19.30 น. ร่วมกับวัดภาวนานิมิต จัดประชุมคณะกรรมการวัดเพ่ือหารือ         
เรื่องการด าเนินกิจกรรมด้านประเพณีและวัฒนธรรมของวัดและหมู่บ้าน พร้อมทั้งการก่อสร้างศาสนสถานต่างๆ ของวัด 

ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย ประจ าเดือน 
สิงหาคม 2565 
 วันนี้ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 10.30 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์  นายอ าเภอแม่อาย มอบหมายให้ นาย
ไมตรี ดวงใจ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการด าเนินงานของหมู่บ้านเปูาหมาย
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ โดยมี นางสาววิไลวรรณ ตาด า เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ ผู้แทนจากศูนย์อ านวยการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน,คณะกรรมการหมู่บ้านกองร้อยตชด.334 และราษฎร
ในพ้ืนที่เปูาหมาย เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและปัญหาอุปสรรค ในการด าเนินงานหมู่บ้านเปูาหมายขยายผลโครงการ
ร้อยใจรักษ์ ของบ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านผู้ใหญ่บ้าน 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจ าเดือนสิงหาคม 2565 
 เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00 - 11.30 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอ าเภอแม่อาย มอบหมาย
ให้ นายไมตรี ดวงใจ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง เข้าร่วมการประชุมตรวจติดตามผลการด าเนินงานของหมู่บ้าน
เปูาหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (หมู่บ้านน าร่อง) โดยมี นางสาววิไลวรรณ ตาค า เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ  
ผู้แทนจากศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ ก านันต าบลสันต้นหมื้อ, ผู้ใหญ่บ้าน, 
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คณะกรรมการหมู่บ้าน,ผู้แทนองค์การบริหารส่วนต าบลสันต้นหมื้อและราษฎรในพ้ืนที่เปูาหมาย ณ ศาลาอเนกประสงค์วัด
ประสิทธิ์เนรมิต บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับทราบผลการด าเนินงานและ
ปันหาอุปสรรค ในการด าเนินงานหมู่บ้านเปูาหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม2565 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันพัฒนาที่สาธารณะของหมู่บ้าน บ้านปุาเหียก 
หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 26สิงหาคม 2565 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าณ ได้ลงพ้ืนที่ส ารวจลูกน้ ายุงลาย เพ่ือปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่บ้านปุาเหียกหมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ 
พื้นที่เป้าหมาย บ้านขอบด้ง ม.14 ต าบลม่อนปิ่น และบ้านหนองไผ่/ห้วยนกกก ม.15 ต าบลม่อนปิ่น 
 เมื่อวันที่ 1 - 7 ส.ค. 2565เจ้าหน้าที่ AD 1 2, ติดตามโครงการฯ เยี่ยมชมผลผลิต สอบถามปัญหาการปลูกอะโวคาโด           
สอบปัญหาความต้องการของสมาชิกในโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เพ่ือทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวลดการเผาบ้านหนองไผ่ 
หมู่ 15 จ านวน 30 ราย 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- เพาะพันธุ์กล้าอะโวคาโดเอง เพ่ือจ าหน่ายและปลูกขยายพื้นการปลูก 
 เมื่อวันที่ 9 - 16 ส.ค. 2565 AD 1 - 2, ติดตามการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองประดู่หางด าเชียงใหม่ ความคืบหน้า          
การเพราะเลี้ยง ติดตามการเจริญเติบโต และสอบถามปัญหาความต้องการของสมาชิกตามโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองประดู่หางด าเชียงใหม่หมู่บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก หมู่ 15 จ านวน 50 ราย 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- แนะน าทักษะ วิธีการดูแล เพิ่มเติม ขยายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง วางแผนการตลาดเนื้อไก่ในชุมชน 
 เมื่อวันที่ 10 - 13 ส.ค. 2565 AD1 - 2, องค์การบริหารส่วนต าบลม่อนปิ่น ลงพ้ืนที่ส ารวจความเสียหายจาก
อุทกภัย ด าเนินการซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้านความเสียหายบ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- เฝูาระวังติดตาม แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง จัดทีมเฝูาระวังปูองกันน้ าปุาไหลหลาก 
 เมื่อวันที่ 17 - 23 ส.ค. 2565 AD1 - 2, ติดตามโครงการเลี้ยงหมูด าดอยตุง บ้านหนองไผ่ – ห้วยนกกก 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- ขยายสมาชิกกลุ่ม เพาะพันธ์หมูขยายเพ่ิม มองหาตลาดชื้อขายในอนาคต 
 เมื่อวันที่ 19 - 21 ส.ค. 2565 AD 1  - 2, สรุปกิจกรรมโครงการ ส่งเสริมสุขภาพเด็กและเยาวชน งบประมาณ
จาก สปสช.บ้านขอบด้ง หมู่ 14 ,บ้านหนองไผ่ หมู่ 15 – ห้วยนกกก 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- ร่างโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพ่ือจัดกิจกรรมต่อเนื่องของปีงบประมาณ 2566 

 4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
พื้นที่เป้าหมาย 
บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ต าบลเมืองนะ  2,024 คน   606  ครัวเรือน 
บ้านอรุโณทัย     หมู่ที่ 10  ต าบลเมืองนะ  9,979 คน 1,900 ครัวเรือน 
บ้านห้วยลึก       หมู่ที่ 7    ต าบลปิงโค้ง  1,722 คน   290  ครัวเรือน 
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พื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยลึก ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2565 ติดตามQW.2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมู 
 - ลงพ้ืนที่เข้าดูลูกหมูที่เกิดใหม่ของ  สมาชิกกลุ่มเลี้ยงหมู / เพ่ือฉีดธาตุเหล็กให้กับลูกหมูที่เพ่ิมเกิด เพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับหมูลูกแรกเกิด 
 - ติดตาม ประเมินการเลี้ยงและปัญหาต่างๆของกลุ่มสมาชิก และหาทางแก้ไข 
 - ลงพ้ืนที่เพ่ือจดบันทึกในการใช้จ่ายในการเลี้ยงหมูของกลุ่มสมาชิก และได้เก็บเรียบเรียงเพ่ือใช้ในการประมวลผล
ค่าใช้จ่ายก่อนและหลังการเลี้ยงหมู 
 - สรุปยอดทั้งหมด แม่พันธุ์ทั้ง 48 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว ลูกหมูรวมทั้งหมด - ตัว  จ านวน 15 รายที่ตอนนี้ประสบ
ความส าเร็จในการผลิตลูกสมาชิกเพ่ิมอีกจ านวน 
 เมื่อวันที่ 8  สิงหาคม  2565 ได้มีการประชุมประจ าเดือนของหมู่บ้าน สรุปการประชุม การเสนอโครงการต่างๆ
เพ่ือของงบประมาณจากหน่วยงานเทศบาลเพ่ือพัฒนาหมู่  ลงความคิดเห็นเพ่ือด าเนินการโครงการผู้ปุวยบ าบัดจากสารเสพติด
ต่อเนื่อง และรับผู้สมัครใจเพ่ือบ าบัด และเพ่ือลดผู้เสพสารเสพติดน้อยลง ให้สัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่ปิดทองฯในเรื่อง
ดังต่อไปนี้  
 1. ประโยชน์ที่ได้รับหลังจากการอบรมหลักสูตร 1,2 
 2. การเผยแพร่ให้ชาวบ้านทราบในเรื่องของโครงการอย่างไร 
 3. แนวทางในการด าเนินโครงการด าเนินอย่างไรให้เกิดประโยชน์แก่คนในชุมชน 
 4. ชุมชนมีข้อกฎระเบียบในการด าเนินการอย่างไร 
        5. โครงการและหลังโครงการชาวบ้านเป็นอย่างไร 
 เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม  2565 ประชุมสมาชิกกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู, เลี้ยงไก ่ในหัวข้อดังนี้ 
 1.คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมู ,เลี้ยงไก่ โดยเลือกประธานและกรรมการชุดท างานกลุ่ม 
(คัดเลือกใหม่) 
 2.ทบทวนตั้งกฎกติกา ระเบียบกลุ่มเพ่ิมเติม 
 3.อธิบายในเรื่องของการจดทะเบียนวิสาหกิจของกลุ่มเพ่ือให้กลุ่มมีความถูกต้อง และให้กลุ่มรวมตัวกันขึ้นทะเบียน
ปศุสัตว์ 
 4.พูดคุยสอบถามปัญหาในการเลี้ยงหมู ,ไก่ ของลูกสมาชิกกลุ่ม 
 5.ขอความเห็นชอบกรณีพิเศษในการให้ก าลังใจผู้เลิกสารเสพติดได้ด้วยตัวเอง โดยการให้เข้าร่วมกลุ่มสมาชิก         
เลี้ยงหมู และให้ลูกหมู 

พื้นที่เป้าหมาย บ้านเมืองนะ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม – 14  สิงหาคม  2565มอบต้นกล้าอาโวคาโด/ติดตามผลการปลูกอาโวคาโด 
 -  ส่งมอบต้นกล้าอาโวคาโดให้กับ นายอมรเทพปุกค า /นายศรีธน ปิ่นหย่า /นายสมคิด จองลือ /นายอังคาร /        
นายสุรสิทธิ์ ขุนนุ /ลุงเปี๊ยก ลุงชัย /นายไรวิน จองใหม่ 
 -  ติดการการลงแปลงปลูกอาโอคาโด  ของนายไรวิน จองใหม่ ซึ่งปลูกไปแล้ว 20 ต้น อีก 15 ต้น ได้ท าการอนุบาล
ไว้ ส ารองเผื่อ 20 ต้นที่ปลูกรอบแรกมีการเสียหาย 
 -  ติดตามการปลูกอโวคาโดของนางอ่ินแก้ว แสนอ่อง ที่ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่รอบแรกจนถึงปัจจุบันทั้งหมด 80 ต้น ซึ่งนางอ่ินแก้ว  แสนอ่อง ได้น าปลูกลงแปลง
เรียบร้อยทุกต้น 
 -  ติดตามดูต้นอโวคาโดที่ได้ท าการทดลองเสียบยอด เมื่อครั้งที่ได้อบรม ทางอาจารย์จากโครงการหลวงน้องเขียว  
ได้สาธิตและเชิญชวนให้ผู้เข้าร่วมอบรมท าการทดลองการเสียบยอด ในวันนี้ได้ท าการติดตามผลการทดลองเสียบยอด           
ผลปรากฏว่าชาวบ้านที่ได้ท าการเสียบยอดไปทั้งหมดนั้น มีการแตกยอดที่สมบูรณ์แข็งแรงดีเกือบทุกต้น 
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  เมื่อวันที่ 13 - 23  สิงหาคม 2565 ติดตามส ารวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่การเกษตร/ส ารวจโครงการ        
Q Win 1 ที่ได้รับความเสียหายหลังจากเกิดน้ าปุา 
 -  ลงพื้นที่ติดตามส ารวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่การเกษตร ทางตอนใต้ของหมู่บ้านเมืองนะ บริเวณสบปุอง 
มีอยู่ทั้งหมด 7 ราย บางรายเตรียมจะปลูกพริก บางรายปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พร้อมจะเก็บเกี่ยวแล้ว แต่โดนน้ าเปล่าโจมตี
อย่างรุนแรง ท าให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก 
 -  ลงพื้นที่ส าหรับติดตามและความเสียหายที่เกิดข้ึนในพื้นท่ีการเกษตร  
 -  ลงพ้ืนที่ติดตามส ารวจดูความเสียหายที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่การเกษตร ส่วนบนของฝุายตรงสะพานข้ามน้ าแม่น้ าปิง 
พบว่ามีไร่ข้าวโพดหลายแห่งที่ได้รับความเสียหายจากการถูกน้ าปุาท่วมเข้ามายันพ้ืนที่การเกษตร รวมรวมความเสียหายแล้ว
อยู่ที่ประมาณ 10 - 15 ไร่ 
  เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  2565 พิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
    - ร่วมกิจกรรมพิธี แห่-เปิดศูนย์เรียนรู้มอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดกองทุนแม่ของแผนดิน
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 

พื้นที่เป้าหมาย บ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
  ผลการปฏิบัติประจ าเดือนสิงหาคม 2565 ส่วนใหญ่ด าเนินการด้านมวลชนในหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงาน ในพ้ืนที่ 
 4.4.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
 พื้นที่เป้าหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ต าบลหนองบัว) 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 08.00 น. นายวัชระ เทพกัน นายอ าเภอไชยปราการ มอบหมายให้          
น.ส.กิ่งกาญ  เครือรอด ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง พร้อมด้วย สมาชิก อส. ร้อย.อส.อ. ไชยปราการ 22 บูรณาการ
ร่วมกับ จนท. ทหาร บก.ควบคุม.ที่ 2 ฉก. ม.4  จนท.รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว คณะครู ร.ร.บ้านใหม่หนองบัว ผญบ.       
ผช.ผญบ. และ ชรบ. ม.10 ต.หนองบัว ได้ด าเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เพ่ือหาสารเสพติด 
จ านวน 185 คน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเป็นการบูรณาการความร่วมมือ กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเฝูาระวัง ปูองกัน ควบคุม มิให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในสถานศึกษา ผลการตรวจปัสสาวะไม่พบสารเสพติด       
(เมทแอมเฟตามีน) ในปัสสาวะของนักเรียนแต่อย่างใด 
 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 19.00 น. นายวัชระ เทพกัน นายอ าเภอไชยปราการ มอบหมายให้          
น.ส.กิ่งกาญ  เครือรอด ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝุายความมั่นคง เข้าร่วมประชุมติดตามการด าเนินงานของหมู่บ้านเปูาหมาย        
ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านใหม่หนองบัว (โรงหนังเก่า) ม.10          
ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 พื้นที่เป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 2๕ กรกฎาคม2565การประชุมศูนย์ประสานงานร้อยใจรักษ์บ้านห้วยไคร้ใหม่การประชุมหารือ         
แนวทางการด าเนินการและขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานร้อยใจรักษ์บ้านห้วยไคร้ใหม่ เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพ้ืนที่        
ณ ศูนย์ประสานงานร้อยใจรักษ์บ้านห้วยไคร้ใหม่ ม.5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ 
   เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม256๕ แจ้ง Mr.AD1 ท าหนังสือส่งออกเรื่องชี้แจงราคาก่อสร้างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนฯ 
จัดท าเล่มแผนพัฒนาชุมชนเพ่ิมเติมและซักซ้อมวางแผนการเตรียมการตรวจติดตามการด าเนินงานของหมู่บ้านขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ของต าบลเปียงหลวง นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD 2 แจ้ง Mr.AD1 ท าหนังสือส่งออกเรื่องชี้แจงราคา
ก่อสร้างโครงการที่ขอรับการสนับสนุนฯ จัดท าเล่มแผนพัฒนาชุมชนเพ่ิมเติมและซักซ้อมวางแผนการเตรียมการตรวจติดตาม
การด าเนินงานของหมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ของต าบลเปียงหลวง พร้อมด้วยหัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปียงหลวง นักจัดการงานทั่วไปและ Mr.AD1 
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 เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม256๕ โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
เชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่2  พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่2.2 พัฒนากลุ่มอาชีพ    
ผ้าทอหมู่บ้านแนวชายแดน (ไทย-เมียนม่าร์) อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 โครงการการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ กิจกรรมหลักที่  2  
พัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมย่อยที่2.2 พัฒนากลุ่มอาชีพผ้าทอหมู่บ้านแนวชายแดน 
(ไทย-เมียนม่าร์) อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  โดยกลุ่มเปูาหมายผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอบ้านหลัก
แต่ง มีกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์ทักษะอาชีพการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์
แผนพัฒนาเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้า และสรุปการด าเนินกิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติกิจกรรมเสริมทักษะอาชีพ 
 พื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕  ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม 256๕ โครงการสร้าง/ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู ้ยากไร้ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ          
90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายถนอม กุยแก้ว นายอ าเภอเวียงแหง เป็นประธานในพิธีมอบบ้านโครงการสร้าง/
ซ่อมแซม ที่อยู่อาศัยให้ผู้ยากไร้ฯ เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2565 ณ ที่อยู่อาศัยของนายไอ่ยี จะฟะ 
บ้านห้วยใคร้ หมู่ที่ 5 ต.เปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริ หารส่วนท้องถิ่น และ
คณะกรรมการกิ่งกาชาดอ าเภอเวียงแหง ร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้ ได้ท าการมอบเครื่องอุปโภค -บริโภคให้แก่
ครัวเรือนหลังดังกล่าวด้วย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องเพื่อพิจารณา  
   การจัดท าข้อมูลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด  รอบที่ 2                        
ปี 2565 (ศอ.ปส.จ.ชม.) 

    ศอ.ปส.จ.ชม. ได้แจ้งให้ ศป.ปส.อ. และ ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ให้ด าเนินการประเมิน
สถานการณ์และจ าแนกสถานะปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 -
มีนาคม 2565) และครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน–กันยายน 2565)  และให้บันทึกผลการประเมินผ่านระบบรายงาน
ของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (NISPA) ในแต่ละรอบให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งนี้ ให้มีการ
ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
เห็นชอบ ก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบ  
   ศอ.ปส.จ.ชม. ได้ประมวลผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบท่ี 2          
ปี 2565 เรียบร้อยแล้ว สรุปผลได้ดังนี้   
   1. จ านวนหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน 
   2. ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ลงข้อมูลแล้วจ านวนทั้งสิ้น 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน แยกเป็น 
 2.1 หมู่บ้านไม่มีปัญหา  จ านวน 1,859 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 2.2 หมู่บ้านที่มีปัญหา  จ านวน 338 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 2.3 มีผู้เสพ   จ านวน 647 ราย 
 2.4 มีผู้ค้า    จ านวน 13 ราย 
 2.5 มีผู้เสพและผู้ค้า   จ านวน 41 ราย 
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 3. ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพปัญหายาเสพติด จากการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน          
รอบ 1/2565 และรอบ 2/2565     
  3.1 หมู่บ้านไม่มีปัญหา ลดลง  จ านวน 35 หมู่บ้าน/ชุมชน 
  3.2 หมู่บ้านที่มีปัญหา เพิ่มขึ้น  จ านวน 35 หมู่บ้าน/ชุมชน 
  3.3 มีผู้เสพ เพิ่มข้ึน   จ านวน 47 ราย 
  3.4 มีผู้ค้า    จ านวน 0 ราย 
  3.5 มีผู้เสพและผู้ค้า เพ่ิมข้ึน  จ านวน 25 ราย 

 ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.ให้ความเห็นชอบผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด รอบที่ 2 ปี 2565 ดังกล่าว เพ่ือรวบรวมเสนอกระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ  
   1. ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในด้านต่างๆ ขอให้เร่งรัด         
การเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ ภายในวันที่ 15 กันยายน 2565 เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
   2. ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการบันทึกผลการประเมินงานในด้านต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย   
ผ่านทางระบบรายงานของส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (NISPA) ให้ครบถ้วนเรียบร้อย         
ก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2565 

มติที่ประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 7   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    - ไม่มี - 

ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 

 
 
 

     ฐิติมา กันทะวิชัย                       วิไลวรรณ ตาด า 
          (นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)                        (นางสาววิไลวรรณ ตาด า) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                           เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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