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รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 9/๒๕65 
วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม          

1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่               ประธาน 

2. พ.ต.ท.วรภาส ศรีอ่อน   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการฯ 
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสุภาภรณ์ อินทมา   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
5. พ.อ.หญิง สุกัญญา แก้วจันทร์  รองผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
     จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
6. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
7. นายสุรศักดิ์ เรือนศรี   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี    แรงงานจังหวัดเชียงใหม่      กรรมการ 
9. นางสาววรัทยา พรหมสุนทร  พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ (แทน) กรรมการ 
10. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย  ผู้อ านวยการส านักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
11. นางสาวศิริลักษณ์ สติค า          ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
12. นายอินสม ปัญญาโสภา  นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ    กรรมการ 
13. นายมิตร ใจบุญตระกูล  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่           
ครั้งที่ 9/2565 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2565  (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม)  

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) 
ปริมาณของกลางยาเสพติดรายส าคัญพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ราคายาเสพติด (ยาบ้า) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จังหวัด คดี ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน ฝ่ิน คีตามีน 
เชียงราย 63 120,622,404 900 68.189 0.00268 168.3 
เชียงใหม่ 38 28,437,200 18.2546 76.493 73.1 8 
แพร่ 9 29,380,800 124    
ล าปาง 10 21,793,800 439    
พะเยา 3 3,320,100     
น่าน 1 52,000     
ล าพูน 5 576,200     
แม่ฮ่องสอน 2 220,000     
รวม 131 204,402,504 1,481.25 144.68 73.10 176.30 

  
พื้นที่ 

จังหวัด 
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา 

หน้าโรงงาน 3 – 5 บาท 3 – 5 บาท 3 – 5 บาท 3 – 5 บาท 
ชายแดน (นอกไทย) 10 – 15 บาท 10 – 15 บาท 10 – 15 บาท 10 – 15 บาท 
ชายแดน (ไทย) 40 – 70 บาท 20 – 25 บาท 25 – 50 บาท 50 – 60 บาท 
พ้ืนที่เขตเมือง 150 – 200 บาท 50 – 150 บาท 50 – 150 บาท 100 – 150 บาท 
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ราคายาเสพติด 
 

พื้นที่ ไอซ์ (กิโลกรัม) เฮโรอีน (กิโลกรัม) ฝิ่น (จ้อย) 
หน้าโรงงาน 250,000 – 300,000 บาท 300,000 – 350,000 บาท ไม่ปรากฏข้อมูล 
พ้ืนที่ชายแดน  
(นอกไทย) 

400,000 – 450,000 บาท 350,000 – 400,000 บาท 20,000 – 25,000 บาท 

พ้ืนที่ชายแดน  
พ้ืนที่ตอนในเขตไทย 

750,000 – 1,000,000 บาท 500,000 – 700,000 บาท 30,000 – 40,000 บาท 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด การส ารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ปี 2565/2566 
แผนการส ารวจพื้นที่เตรียมปลูกฝิ่น (Pre survey) 
วันที่ 30 – 31 สิงหาคม  2565  
พ้ืนที่ส ารวจ : (ส ารวจแล้ว) 
 - ห้วยน้ าเย็น ท่าสองยาง แม่กลองใหญ่/อุ้มเปี้ยม ธงชัย/ห้วยเหลือง 
วันที่ 5 – 12 กันยายน 2565 
พ้ืนที่ส ารวจ :  
- เสาแดง ปางอุ๋ง แม่สะต๊อบ/ห้วยทรายเหลือง บ้านพุย แม่ลอง- แปเปอร์ แม่วาก  
- ผาแดง ดอยนาง/เชียงดาว แม่แตะ/แกน้อย 
- ม่อนอังเกตุ แม่ยะ ดอยสามหมื่น 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกันยายน 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 

 
 

209 
 

289 
53 
 

248 

 
 

598 
 

582 
86 
 

708 

 
 

100 
 

100 
100 

 
100 

 
 
 
 
 

 

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

 
234 
412 
125 

 
- 
- 
- 

 
234 
412 
116 

 
100 
100 

92.80 

 

ภาคเรียน
ที่ 1/65 

นักเรียนที่สอน 
9,094 คน 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 

ปี 2565 
ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ

เดือนนี ้ ผลสะสม ร้อยละ 
1. ด้านการป้องกัน      
       (4) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง) 
           - โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา 
           - สถาบนัการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบนัการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
321 
16 
12 

 
115 
8 
9 

 
321 
16 
12 

 
100 
100 
100 

 
 
 
 

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

1.2 ผู้ใช้แรงงานและผูป้ระกอบการ 
      (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ ากวา่ ๑๐ คน  
           - ให้ความรู้และประชาสมัพันธ์ในสถานประกอบการ 
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน)  
           - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

100 แห่ง 
300 คน 

1,020 คน 

 
 

27 แห่ง 
135 คน 
72 คน 

 
 

177 แห่ง 
610 คน 

1,157 คน 

 
 

177 
203.33 
113.43 

 

      (๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน 
           - รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง) 
           - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
           - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง) 
           - รณรงค์ ประชาสัมพนัธ์ การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

287 
20 
10 
60 

 
 
- 
- 
- 
- 

 
 

287 
36 
25 
60 

 
 

100 
180 
250 
100 

 
 
 
 

1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
      (1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนไมม่ีปัญหา (ก) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มปีัญหาน้อย (ข) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มปีัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมู่บ้าน/ชุมชนที่มปีัญหามาก (ง) 

 
2,197 
1,980 
183 

8 
25 

 
130 
14 
2 
- 
- 

 
2,197 
1,980 
183 

8 
25 

 
100 
100 
100 
100 
100 

 
 

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

 
31 

589 

 
- 

42 

 
31 

589 

 
100 
100 

 

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 2,197 ม./ช. คิดเป็น 100% 

       (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
            (4.1) พื้นที่เสี่ยง (คร้ัง) 

 
600 

 
220 

 
1,932 

 
100  

 

            (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจสิติกส์(ครั้ง) - 110 1,182 -  
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ฝ่ายเลขาฯ    การด าเนินงานในภาพรวมสามารถด าเนินการได้ครบ 100% จากผลสรุปการด าเนินงานพบว่ามีหมู่บ้าน
แพร่ระบาดยาเสพติดเพ่ิมมากข้ึน ในการวิเคราะห์พบปัจจัยหลายประการ เช่น สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019, การปรับปรุงแก้ไขประมวลกฎหมายยาเสพติด การตั้งศูนย์คัดกรอง การตั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คัดกรอง      
การจัดตั้งสถานพยาบาล สถานฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และกฎหมายนี้ ได้ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทย             
เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม โดยทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินการเตรียมความพร้อมไปก่อน ซึ่งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ได้แจ้งหน่วยงาน       
ที่เก่ียวข้องทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
ประกาศรับสมัครการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE  CHIANGMAI CHAMPIONHIP 2023 
 1. รุ่น JUNIOR  อายุระหว่าง 6 - 9 ปี  
 2. รุ่น PRE-TEENAGE อายุระหว่าง 9 - 14 ปี 
 3. รุ่น TEENAGE  อายุระหว่าง 14 - 22 ปีบริบูรณ์ 
ประกาศรับสมัครเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE  (TO BE NUMBER ONE IDOL) ระดับจังหวัดเชียงใหม่ 
 * ระยะเวลาในการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ตุลาคม 2565 
ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง รุ่นที่ 27 ระหว่างวันที่ 16  - 21 ตุลาคม 2565                
ณ เดอะไพน์  รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี สถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ 
 1. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย  
 2. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนแม่แจ่ม 
 3. ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านศาลา 
 4. ชมรม TO BE NUMBER ONE  โรงเรียนสันก าแพง 
 5. ชมรม TO BE NUMBER ONE วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 – 25 กันยายน 2565 ภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 
 

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. 

952 877 511 499 -441 -378 -46.3 311 216 177 169 -134 -47 -43.09 

 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 กันยายน 2565 

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 

11,339 11,004 8,039 7,491 -3,300 -3,513 -29.1 2,895 2,582 3,238 2,741 343 159 11.85 
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ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 – 25 กันยายน 2565 ภูธรจังหวัดเชียงใหม่ 

ของกลาง 

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

321,847  90.00  17.38  - - 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 กันยายน 2565 

ของกลาง 

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

21,050,445  27,756.48  40,210.88  74,439.90  14,494.89  116,157.04  5,016.32  

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนกันยายน 2565  

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการบ าบัดรักษา (Demand) ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 26 กันยายน 2565 

 

 

 

ล าดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 

1. แม่อาย 2 ก.ย. 65 2 ราย ยาบ้า 12,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

2. แม่ปิง 25 ก.ย. 65 2 ราย ยาบ้า 200,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม - ยาบ้า 212,000 เม็ด 
   

ระบบบ าบัด เป้าหมาย เดือน ส.ค. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ (สถานบ าบัด รวมบังคับบ าบัด แบบ
ไม่ควบคุมตัว) 

5,782 242 5,538 95.73 

2. บังคับบ าบัด (ควบคุมตัว) 1,270 0 65 5.12 

3. ต้องโทษ 680 399 676 90.41 

  - กรมราชทัณฑ์ 550 358 590 107.27 

  - กรมพินิจฯ 130 41 86 66.15 

รวม 7,732 641 6,279 81.21 
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จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดสูงสุด 5 ล าดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2564 – 26 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบ าบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 26 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ผ่านการบ าบัดฯ ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate) จังหวัดเชียงใหม่ 1 ต.ค. 2564 – 26 ก.ย. 2565 

 

 

 

ล าดับ 
สมัครใจ บังคับบ าบัด ต้องโทษ รวม 

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

1 เชียงใหม่ 4,397 เชียงใหม่ 1,206 นครราชสีมา 1,824 เชียงใหม่ 6,279 

2 อุดรธานี 3,501 บุรีรัมย์ 817 สงขลา 1,628 นครราชสีมา 5,877 

3 นครราชสีมา 3,364 อุบลราชธานี 727 กรุงเทพฯ 1,548 กรุงเทพฯ 4,485 

4 ขอนแก่น 2,979 นครราชสีมา 689 ปทุมธานี 1,161 อุดรธานี 4,311 

5 ปทุมธานี 2,965 ร้อยเอ็ด 663 ฉะเชิงเทรา 825 ปทุมธานี 4,192 

ระบบบ าบัด 
ผู้ป่วยฯ เข้ารับการ

บ าบัด 
บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

1. สมัครใจ (สถานบ าบัด) 1,146 963 934 81.50 

2. บังคับบ าบัด  3,639 2,526 1,450 39.85 

3. ต้องโทษ 381 381 295 77.43 

รวม 5,166 3,870 2,679 51.86 
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การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2564 – 26 กันยายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่ (เฉล่ีย 329.60 ต่อประชากรแสนคน) 
- น้อยกว่า 100 ต่อประชากร 100,000 คน (3 อ าเภอ) - 
- 101 – 200 ต่อประชากรแสนคน (9 อ าเภอ)  
 อ าเภอสันทราย, อ าเภอแม่แตง, อ าเภอหางดง, อ าเภอพร้าว, อ าเภอแม่ริม, อ าเภอสันป่าตอง, อ าเภอดอยสะเก็ด, อ าเภอ
 เมืองเชียงใหม ่และอ าเภอสารภี 
- 201 – 300 ต่อประชากร 100,000 คน (4 อ าเภอ)  
 อ าเภอสันก าแพง, อ าเภอจอมทอง, อ าเภอแม่ออน และอ าเภอดอยหล่อ 
- มากกว่า 300 ต่อประชากรแสนคน (12 อ าเภอ)  
 อ าเภอเวียงแหง, อ าเภอเชียงดาว, อ าเภอสะเมิง, อ าเภอฮอด, อ าเภอแม่แจ่ม, อ าเภอดอยเต่า, อ าเภอไชยปราการ, 
 อ าเภอกัลยาณิวัฒนา, อ าเภอแม่อาย, อ าเภอแม่วาง, อ าเภออมก๋อย และอ าเภอฝาง 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

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

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

Harm Reduction Service คน ครั้ง 

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด 4,413 26,155 

ได้รับสารทดแทน Methadone 2,571 24,388 

ได้รับการคัดกรองจิตเวช 2,447 10,714 

ได้รับการให้ค าปรึกษาและตรวจ HIV 33 33 

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 

 
12 

 
100 

 

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

 
3,797,705 
1,415,680 
1,353,325 
295,000 
733,700 

 
562,466.28 

265,060 
21,825 

58,738.28 
216,843 

 
3,786,305 
1,404,280 
1,353,325 
295,000 
733,700 

 
99.70 
99.19
100 
100 
100 

 



- 9 - 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเป้าหมาย 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 าเดือนกันยายน 2565 
 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผญบ.ม.14 บ้านร่มไทยได้น าคณะท างาน 
คณะกรรมการหมู่บ้านและ อสม. รับกรอกเอกสารแบบลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ให้กับชาวบ้านร่มไทย เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการยื่นลงทะเบียนกับ ธนาคาร ธกส.ต่อไป 
 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 เวลา 08.30 น. นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผญบ.ม.14 บ้านร่มไทยน าคณะกรรมการ
หมู่บ้าน อสม. ตรวจสอบข้อมูลเอกสารของชาวบ้านที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐร่วมกับเจ้าหน้าที่ ธกส. ณ วัดภาวนานิมิต 
 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผญบ.ม.14 บ้านร่มไทยร่วมกับชาวบ้านร่มไทย จัดพิธี
ท าบุญลอยจองพระอุปคุต ณ ลานท่าเรือแม่น้ ากก ต าบลท่าตอน 
 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565  เวลา 17.30 น. นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผญบ.ม.14 บ้านร่มไทยมอบข้าวสารและ
เงิน เพื่อเยี่ยมชาวบ้านที่ประสบปัญหาพิการ ยากจน และผู้ชราติดบ้าน จากการบริจาคของผู้ใจบุญ 
 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 เวลา 17.30 น. นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผญบ.ม.14 บ้านร่มไทยมอบข้าวสารและ
เยี่ยมชาวบ้านที่มีปัญหาครัวเรือน ในการจัดเก็บข้อมูล thaiqm เพ่ือเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น 
 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565  เวลา 19.30 น. นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผญบ.ม.14 บ้านร่มไทย น าก าลัง ชรบ.
ปฏิบัติหน้าที่ตั้งด่านตรวจ จุดสกัด ร่วมกับ ตชด.ป้อมร่มไทย เพื่อเป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาการลักลอบเข้าเมือง การน าเข้า 
เคลื่อนย้ายสิ่งผิดกฎหมาย 
 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผญบ.ม.14 บ้านร่มไทยร่วมกับ อสม. 
และโรงเรียน ตชด.ไลอ้อนส์มหาจักร 8 จัดกิจกรรมท าความสะอาดหมู่บ้าน และก าจัดลูกน้ ายุง ลาย ภายในหมู่บ้าน วัด 
โรงเรียน 

ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย ประจ าเดือน 
กันยายน 2565 
 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2565 นางสาวกุลิสรา ธญนาโภคิน เจ้าพนักงานสาธารณสุข  ได้ประชุมประชาสัมพันธ์    
เรื่อง สมาคมฌาปกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านแต่ละต าบลให้ทราบว่าแต่ละต าบล แต่ละจังหวัด        
มีสมาชิก อสม.ทั้งหมดก่ีราย รวมถึงสิทธิที่ อสม. ควรได้รับ 
 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2565 นายไมตรี ดวงใจ ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง Mr.AD 1 ติดตามโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสุกรบ้านจะนะ หมู่ที่ 12 และสอบถามถึงผลที่ได้รับจากโครงการ รายได้เพ่ิมขึ้น ค่าใช่จ่ายลดลงมากน้อย
เพียงใด 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจ าเดือนกันยายน 2565 
 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2565 ประชุมชี้แจงชาวบ้านในพื้นที่ ในการด าเนินโครงการลงทะเบียนเพ่ือสวัสดิการแห่งรัฐ
ปี 2565 และชี้แจงขั้นตอนในการลงทะเบียนตามโครงการดังกล่าว ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดประสิทธิ์เนรมิต บ้านป่าเหียก 
หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเหียก คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก รพ.สต.
บ้านสันป๋อ ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้การควบคุมโรคความดันโลหิตสูง ให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านป่าเหียก                      
ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดประสิทธิ์เนรมิต บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
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 เมื่อวันที่ 13 – 14 กันยายน2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเหียก คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกับ ส านักงานเกษตร
จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูก
พืชผักปลอดภัย และกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โครงการร้อยใจรักษ์               
ให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านป่าเหียก ณ ลานหน้าวัดประสิทธิ์เนรมิต บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9  ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย 
จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 16 – 17 กันยายน 2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านป่าเหียก คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ร่วมกับ เจ้าหน้าที่จาก รพ.
สต.บ้านสันป๋อ ได้จัดโครงการสื[สานพระราชปณิธานสมเด็จย่า “ต้านภัยมะเร็งเต้านม”  ให้กับชาวบ้านในพ้ืนที่บ้านป่าเหียก 
ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดประสิทธิ์เนรมิต บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ  
อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ บ้านหนองไผ่ /ห้วยนกกก ม.15 ต าบลม่อนปิ่น 
อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ประจ าเดือน กันยายน ๒๕๖๕ 
 เมื่อวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2565 ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคงเจ้าหน้าที่ Mr.AD 1, 2 ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่        
อ าเภอฝาง ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านขยายผลร้อยใจรักษ์บ้านหนองไผ่ ผู้เข้าร่วม จ านวน ๘๐ คน 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- เตรียมด าเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ต่อเนื่อง ในระยะที่ 4 
 เมื่อวันที่ 1 - 7 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ Mr.AD 1, 2 น าชาวบ้านบ้านหนองไผ่ – ห้วยนกเข้าร่วมอบรม         
ให้ความรู้จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกี่ยวกับความรู้เรื่องการขาดสารไอโอดีน 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้หลากหลายต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไป 
 เมื่อวันที่ 8 - 16 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ Mr.AD 1, 2 สรุปรายงานคืนข้อมูล กิจกรรมโครงการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจาก สปสช. ต าบลม่อนปิ่น 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- เตรียมโครงการของบประมาณสนับสนุนต่อเนื่องในปีงบประมาณถัดไปเพ่ือสนับสนุนเด็กและเยาวชนต าบลม่อนปิ่น 
 เมื่อวันที่ 17 - 23 กันยายน 2565 เจ้าหน้าที่ AD 1, 2 ติดตามโครงการเลี้ยงหมูด าดอยตุง ระยะที่ ๓ จากการ
เพาะเลี้ยงหมูด าพันธ์ดอยตุง หมูได้ตกลูกคอกแรกจ านวน ๑๒ ตัว สุขภาพแข็งแรงทั้งแม่หมูและลูกหมู 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- เตรียมขยายสมาชิกกลุ่ม เพาะพันธ์หมูขยายเพ่ิม มองหาตลาดชื้อขายในอนาคต 

 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 
พื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยลึก ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ส่งเสริมการปลูกพืชผักปลอดภัยและกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต            
ทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่วนใหญ่ด าเนินการด้านมวลชนในหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นท่ี 
พื้นที่เป้าหมาย บ้านเมืองนะ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 24 - 31 สิงหาคม 2565 , 15 - 17 กันยายน 2565 ติดตามผลการปลูกอาโวคาโด 
 -  ติดตามผลการปลูกอะโวคาโดแปลง นางอ่ินแก้ว แสนอ่อง และนายไรวินทร์ จองใหม่ เกิดอาการรากเน่าต้นโทรม 
เบื้องต้นได้ท าการปรึกษากับหมอดิน ได้แนะน าการแก้ไขเบื้องต้นคือ ขุดแล้วยกต้นให้สูงขึ้น,ใส่สารกันเน่าเข้าไปแล้วรอดู
อาการอีกที 
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 -  ติดตามผลการปลูกต้นอะโวคาโดแปลงนายอมรเทพ ปุกค า และนายศรีธน ปิ่นหย่า ไม่มีปัญหา ต้นก าลังแตกยอด 
 -  ติดตามผลการปลูกต้นอะโวคาโดแปลงนายสุพันธุ์ พรมทอง ไม่มีปัญหา ต้นก าลังแตกยอด 
 -  ติดตามผลการปลูกอะโวคาโดแปลงนางอ่ินแก้ว แสนอ่อง  ตอนนี้ต้นกล้าอะโวคาโดยส่วนใหญ่เริ่มแตกยอด  
แข็งแรงดี แต่มีบางส่วนที่ต้นมีอาการติดเชื้อรา ได้แนะน าให้ฉีดพ่น หรือโรยผงกันเชื้อรา 
  เมื่อวันที่ 1 - 12 , 18 - 23  กันยายน 2565 ปลูกหญ้าแฝก/และประสานการด าเนินงานเกี่ยวกับหญ้าแฝก 
 -  ร่วมกับศูนย์พัฒนาหญ้าแฝกแม่ริม น ากล้าหญ้าแฝกมาให้ชาวบ้านปลูกในพ้ืนที่การเกษตรที่มีปัญหาหน้าดินไหล
ตามน้ าป่า จ านวน 11,820 กล้า 
 -  ชี้แจงข้อมูลให้กับ นายค ามูล จองหลี และน ากล้ามาให้ปลูกในวันที่ 1 กันยายน 2565  
 - สอบถามชาวบ้านเพ่ิมเติมในการเชิญชวนชาวบ้านให้ปลูกหญ้าแฝก เพ่ือแก้ไขปัญหาอุทกภัยน้ าป่าไหลหลาก        
มีผู้สนใจต้องการปลูกเพ่ิมอีก 3 ราย 
 - รับกล้าหญ้าแฝก จ านวน 12,000 กล้า ซึ่งทางศูนย์ฯน ามาให้ไว้ปลูกในแปลงตัวอย่าง ของ นายนันทวัฒน์ สิทธิชัย 
และนายค ามูล จองหลี ซึ่งเป็นผู้ที่มีความสนใจและต้องการปลูกเพ่ือเป็นแปลงให้กับชาวบ้านเพ่ือลดปัญหา ดินโคลนที่ไหล 
เข้าสู่หมู่บ้าน 
 - ปลูกหญ้าแฝกร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาหญ้าแฝกและชาวบ้านจิตอาสา 2 ราย ซึ่งได้เริ่มปลูกในพ้ืนที่ของ     
นายนันทวัฒน์ สิทธิชัย เป็นระยะทาง 200 เมตร  
 - ร่วมกับ จนท.ศูนย์วิจัยหญ้าแฝกแม่ริม และชาวบ้าน ในการช่วยกันปลูกหญ้าแฝกเพ่ือท าแนวกั้นกันน้ าป่าและ      
ดินถล่ม ในพื้นที่รอบสวนนายค ามูลจองหลี  (แปลงที่ 2 ) 
 - ประสานขอกล้าหญ้าผแฝก ให้กับนายวชิราวุธ เสาร์ค า เนื่องจากว่าเจ้าตัวมีความต้องการที่ปลูกหญ้าแฝกเพ่ือลด
การเกิดปัญหาดิน สระน้ าสไลท์ 
 - ร่วมกับนาย วชิราวุธ เสาร์ค า เข้าไปรับที่อุทยานแห่งชาติผาแดง (น้ าตกศรีสังวาร) จ านวน 4,200 ต้น 
 - ร่วมกับ จนท.ศูนย์วิจัยหญ้าแฝกแม่ริม และชาวบ้าน ในการช่วยกันปลูกหญ้าแฝกเพ่ือท าแนวกั้นกันดินขอบสระน้ า
ถล่ม เนื่องจากว่าเป็นสระน้ าที่เพ่ิงท าการขุดใหม่ ระยะทาง 200  เมตร ในพื้นที่ รอบสระน้ าของนายวชิราวุธ เสาร์ค า 
 - จับพิกัดแปลงที่ 2 ของ นายค ามูล จองหลี ส่งให้ จนท.ศูนย์วิจัยหญ้าแฝกแม่ริม 
 - ติดตามผลการปลูกหญ้าแฝก แปลงของนายนันทวัฒน์  สิทธิชัย แฝกส่วนใหญ่ก าลังแตกยอด บางส่วนที่ตาย 
เนื่องจากต้นกล้าบางต้นไม่แข็งแรง 
 - ติดตามผลการปลูกหญ้าแฝก แปลงของนายค ามูล จองหลี แปลงที่ 1 แฝกส่วนใหญ่ก าลังแตกยอด มีบางส่วนที่ตาย 
เนื่องจากต้นกล้าบางต้นไม่แข็งแรง 
 - ติดตามผลการปลูกหญ้าแฝก แปลงของนายค ามูล จองหลี แปลงที่ 2 แฝกส่วนใหญ่ก าลังแตกยอด มีบางส่วนที่ตาย 
เนื่องจากต้นกล้าบางต้นไม่แข็งแรง 
 - ติดตามผลการปลูกหญ้าแฝก รอบสระน้ าการเกษตร  ของนายวชิราวุธ เสาร์ค า แฝกส่วนใหญ่ก าลังแตกยอด       
มีบางส่วนที่ตาย เนื่องจากต้นกล้าบางต้นไม่แข็งแรง 

พื้นที่เป้าหมาย บ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
  ผลการปฏิบัติประจ าเดือนกันยายน 2565 ส่วนใหญ่ด าเนินการด้านมวลชนในหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงาน ในพ้ืนที่ 

 4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
พื้นที่เป้าหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ต าบลหนองบัว) 
 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. ผญบ. ผช.ผญบ. ชรบ. อสม. และประชาชนจิตอาสาบ้านใหม่หนองบัว 
ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้านบ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ 
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 4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
พื้นที่เป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 2๓ สิงหาคม 2565 การตรวจรับวัสดุโครงการพัฒนาปรับปรุงระบบน้ าชุมชนบ้านหลักแต่งและก่อสร้าง
ฝายชะลอน้ า (ขนาดเล็ก) เสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง การตรวจรับวัสดุโครงการพัฒนาปรับปรุง
ระบบน้ าชุมชนบ้านหลักแต่งและก่อสร้างฝายชะลอน้ า(ขนาดเล็ก)เสริมสร้างระบบนิเวศน์ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ าดัง 
โดยคณะกรรมการได้ตรวจรับวัสดุเรียบร้อย 
 เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 2565 โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงเกษตรแปลงใหญ่และการป้องกันก าจัดด้วงงวง       
เจาะเมล็ดมะม่วง นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD 2  เข้าร่วมโครงการพัฒนาการเชื่อมโยงเกษตรแปลงใหญ่และการป้องกัน
ก าจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง จัดโดย สนง.เกษตร อ.เวียงแหง ร่วมกับ ธ.ก.ส. สาขาเวียงแหง มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความรู้
ด้านการผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม รวมถึงการป้องกันก าจัดด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง โดยมีเกษตรอ าเภอเวียงแหง
กล่าวรายงาน และมีผอ.ธ.ก.ส. สาขาเวียงแหง ผอ.โรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม หัวหน้าส่วนราชการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง     
เข้าร่วมพิธี ทั้งนี้ มีเกษตรกรในพื้นที่อ าเภอเวียงแหง จ านวนทั้งสิ้น 120 ราย เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว 
  เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ กันยายน 2565 โครงการการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลเปียงหลวง 
“กิจกรรมร้อยใจรักษ์ ผักปลอดสาร สร้างตลาดสร้างงาน ฝ่าสถานการณ์โควิด” ประจ าปี 2565  นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ 
Mr.AD 2  เข้าร่วมโครงการการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรต าบลเปียงหลวง “กิจกรรมร้อยใจรักษ์            
ผักปลอดสาร สร้างตลาดสร้างงาน ฝ่าสถานการณ์โควิด” ประจ าปี 2565 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกร ประชาชนในพ้ืนที่ 
ต.เปียงหลวง และพ้ืนที่ใกล้เคียง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมด้านการเกษตรเผยแพร่ความรู้       
ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษ การใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ในรูปแบบการออกร้านค้าในตลาดนัดจากสินค้าที่ผลิต       
ได้ด้วยตนเองในครัวเรือน ทั้งยังมีการประกวดพืชผักทางเกษตร และมีหัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ต ารวจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
และประชาชนเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน 

พืน้ที่เป้าหมาย บ้านหลักแต่งหมู่ที่ ๑ บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ 5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
   เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 การตรวจติดตามของหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่
การตรวจติดตามของหมู่บ้านเป้าหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือรับทราบปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินงานในพื้นที่ของทั้ง 2 ชุมชน 

พื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕  ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๘ สิงหาคม 256๕ การติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ชาวบ้านได้รับความช่วยเหลือมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน  
โดยหน่วยงานท้องถิ่น ได้บูรณาการร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ในการนี้ ได้ด าเนินกิจกรรมดังกล่าว
ในรูปแบบการซ่อมสร้างบ้านเรือนหลังคาละ 40,000 บาท โดยชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ 1 ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือ
จ านวน 7 ครัวเรือนและ ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่หมู่ 5 ได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจ านวน 41 ครัวเรือน สถานะโครงการ
รอเบิกจ่ายตามล าดับ 
 เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน 2565 การส่งมอบวัสดุท่อโครงการ Quick win 1 ของชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ 
นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD 2 รับส่งมอบวัสดุท่อโครงการ Quick win1 ของชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ โดยได้รับท่อ PVC 
จ านวน 330 ท่อน 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องเพื่อพิจารณา  

ฝ่ายเลขาฯ  ศอ.ปส.จ.ชม. ได้แจ้งให้ ศป.ปส.อ. และ ศป.ปส.อปท. ให้ด าเนินการประเมินสถานการณ์        
และจ าแนกสถานะปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ปีละ 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564 
- มีนาคม 2565) และครั้งที่ 2 รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน–กันยายน 2565) และให้บันทึกผลการประเมินผ่านระบบ
รายงานของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (NISPA) ในแต่ละรอบให้ครบถ้วนทุกหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทั้งนี้ ให้มีการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ที่ประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติดจังหวัด เห็นชอบก่อนส่งให้กระทรวงมหาดไทยและส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบ
ข้อมูลเปรียบเทียบสภาพปัญหายาเสพติด จากการประเมินสถานะ 
หมู่บ้าน/ชุมชน รอบ 1/65 และรอบ 2/65   
 1. หมู่บ้านไม่มีปัญหา ลดลง จ านวน 35 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 2. หมูบ่้านที่มีปัญหา เพิ่มข้ึน จ านวน 35 หมู่บ้าน/ชุมชน 
 3. มีผู้เสพ เพิ่มขึ้น จ านวน 47 ราย 
 4. มีผู้ค้า จ านวน 0 ราย 
 5. มีผู้เสพและผู้ค้า เพิ่มข้ึน จ านวน 25 ราย 
 เพ่ือให้คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.ให้ความเห็นชอบผลการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
รอบที่ 2 ปี 2565 ดังกล่าว เพ่ือรวบรวมเสนอกระทรวงมหาดไทย และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติด ทราบต่อไป 

ฝ่ายเลขาฯ  เห็นควรจัดตั้งศูนย์ฟ้ืนฟูสภาพทางสังคมโดยการท างานแบบบูรณาการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   
โดยกระทรวงมหาดไทยเป็นเจ้าภาพ และขอความเห็นชอบคณะกรรมการให้กระทรวงมหาดไทยหรือส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จัดท าฐานข้อมูลในการฟ้ืนฟูสภาพสังคมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน  

มติที่ประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 7   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน    ขอให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บูรณาการกับหน่วยงาน             
ที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลในการฟ้ืนฟูสภาพสังคมและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ต่อไป 

ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 

 
 
 

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



แบบตอบรับ 
การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ 

ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2565 
ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

 
*************************** 
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   ขอรับรองรายงานการประชุมฯ  
 
   ขอแก้ไขรายงานการประชุมฯ  ดังนี้ 
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(ลงชื่อ)...................................................................... 
       (................................................................) 

 
 

 
 
 
หมายเหตุ  ขอให้ส่งแบบตอบรับฯ ให้ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่  
 ภายในวันที่ 25 ตุลาคม 2565  ทางโทรสารหมายเลข 0 5389 0138   หรือ 
     E-mail address : drug_cm@hotmail.com 
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