รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 7/2565
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
2. พ.ต.ท.ตรีเพชร ปุาหวาย
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน
5. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร
6. นางสาวภัครพี ดอนชัย
7. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
8. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
9. นางสาวปริศนา กันธิวาท
10. นายมณฑล ปริปุญโญ
11. นางสาวศิริลักษณ์ สติคํา
12. นายธนกร ขันซ้าย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อํานวยการฯ
รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ (ท.)
รองผู้อํานวยการฯ
ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
14. นางสาวศิริพร ใจสุข
เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน
15. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
16. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
17. นางวริญญา ธรรมปัญญา
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
18. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จํานวน 75 คน
เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ป ระชุม เปิด การประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชีย งใหม่
ครั้งที่ 7/2565
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

-2ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส.ภาค 5)

ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทยห้วงเดือนตุลาคม 2564 – มิถุนายน 2565
ในปีงบประมาณ 2565 ผู้เข้าบําบัดมีแนวโน้มลดลง ตัวยาหลักที่แพร่ระบาดคือ ยาบ้า ตัวยาที่ควรเฝูาระวังคือ
เฮโรอี น และไอซ์ สารเสพติด ถูกกฎหมายที่ควรเฝู าระวังคื อ กัญชา เนื่ องจากมีผู้ ไ ด้รับผลกระทบจากการใช้กัญ ชาและ
ผลิตภัณฑ์กัญชาจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมการใช้ยาเสพติดและสารเสพติดแบบผสมผสาน การลักลอบจําหน่าย
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และข่าวผลกระทบจากยาเสพติดเพิ่มขึ้น ๒ เท่าจากปีที่ผ่านมา
ภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดประเทศไทย
ภาพรวมของผู้ เข้าบํ าบั ดรั กษายาเสพติ ดในระบบ บสต. มีแนวโน้มลดลงอย่ างต่อเนื่อง จาก 2 ปัจ จัยหลั ก
คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และการประกาศใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ ซึ่งมีผลบังคับใช้
เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ในขณะที่แนวทางการดําเนินงานของเจ้าหน้าที่ยังไม่ชัดเจน ทําให้ผู้ปฏิบัติสับสน เป็นผลให้การ
ดําเนินงานบําบัดรักษาชะลอตัวลง โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ประมวลผล ณ เดือนมิถุนายน 2565) มีผู้เข้ารับการ
บําบัดรักษายาเสพติด จํานวนทั้งสิ้น 71,114 คน ลดลงจากปีงบประมาณ ที่ผ่านมา ในจํานวนนี้ร้อยละ 63.16 เป็นผู้เข้า
บําบัดครั้งแรก ในขณะที่ผู้เข้าบําบัดที่เคยมีชื่อในระบบ บสต. มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น แสดงให้เห็นถึง ความมีประสิทธิภาพ
ในการนําผู้ปุวยเข้าบําบัดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะ กลุ่มผู้เข้าบําบัดด้วยเมทาโดนระยะยาว
สารเสพติดถูกกฎหมายที่ควรเฝ้าระวัง
นอกจากนี้ ในสื่อสังคมออนไลน์ยังพบการอวดอ้างสรรพคุณ/การโฆษณา/การใช้กัญชาในทางที่ผิดผ่านโซเชียลมีเดีย
เช่น การจําหน่ายอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา แต่ไม่ได้ระบุค่า THC ว่าเกินกว่าร้อยละ 0.2 หรือไม่ ตามที่
ประกาศกรมอนามัย ส่งผลให้เด็กและเยาวชนสามารถเข้าถึงกัญชาได้ง่ายขึ้น
ซึ่งจากสถิติจํานวนผู้เข้าบําบัดกัญชาในระบบ บสต. พบว่า ส่วนใหญ่ผู้เข้าบําบัดกัญชามักเป็นการเข้าบําบัดครั้งแรก
(ร้อยละ 74.76) มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ํากว่า 25 ปี ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลรายงานระบบดูแลและ
ติดตามการใช้ สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS System) ปีการศึกษา 2565 (มิถุนายน 2564 – เมษายน 2565)
ที่พบว่าเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาเข้าไปเกี่ยวข้องกับกัญชาเป็นอันดับสองรองจากยาบ้า
สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
สรุปคดีรายสาคัญไตรมาส 3/2565

-3สรุปคดีรายสาคัญไตรมาส 1 - 3 ปีงบประมาณ 2565 (ห้วงเดือนตุลาคม 2564 - มิถุนายน 2565)

คดีเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เจ้าหน้าที่ศุลกากร ตํารวจ บช.ปส. เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ร่วมกันตรวจยึด พัสดุไปรษณีย์
ระหว่างประเทศจะส่ งไปประเทศเกาหลี ใต้ ส่งผ่ านทางไปรษณีย์ไทย ซึ่งตรวจยึดได้ ณ คลั งสิ นค้าสนามบิน สุ ว รรณภูมิ
ในกล่องพัสดุพบเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จํานวนประมาณ 20,126 เม็ด ซุกซ่อนภายในกล่องช็อคโกแลต ต้นทางนําส่ง
ปณ.เวียงเชียงรุ้ง - (คลังสินค้าสุวรรณภูมิ) – เกาหลีใต้ ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ฯ เคยตรวจพบพัสดุที่นําส่งไปยังเกาหลีใต้
เช่นเดียวกัน ซึ่งอําพรางไอซ์โดยการบรรจุในถุงพลาสติกและกระดาษฟอยล์พันไว้กับแกนหลอดด้าย
ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์
๑. จากกรณีการจับกุมผู้ต้องหาจํานวน ๕ ราย พร้อมของกลางยาบ้า ๒๐,๐๐๐ เม็ด เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕
ณ ด่านตรวจแม่ทา จ.ลําพูน ซึ่งเป็นคดีที่ขยายผลจากการจับกุมคดีก่อนหน้านี้ที่ด่านตรวจแม่ทา สะท้อนให้เห็นลักษณะของ
การลักลอบลําเลียง ซึ่งยังคงปรากฏรูปแบบเดิมได้แก่ การใช้รถนํารถตาม เดินทางในเวลากลางคืน และอําพรางมาในลักษณะ
นักท่องเที่ยวโดยมีกลุ่มผู้หญิงเดินทางมาด้วย จึงเห็นควรแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดเป็นข้อสังเกตในการตรวจ
รถยนต์ที่ผ่านด่าน
๒. ในห้วงเดือนเมษายนเป็นต้นมา พบการลักลอบส่งพัสดุไปรษณีย์ซุกซ่อนยาเสพติดไปยังต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
ปลายทางที่พบมากที่สุดเป็นเกาหลีใต้ รองลงมาคืออิสราเอล ซึ่งผู้ต้องหาที่จับกุมได้เครือข่ายชาวม้งที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ อ.เทิง
อ.เวีย งแก่น อ.เชีย งของ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ทั้งนี้ รูปแบบการกระทําความผิด คือ ซุกซ่อนยาบ้า ไอซ์ หรือคีตามีน
ไว้ในสิ่งของอื่น ๆ แล้ ว นํ าบรรจุ ในกล่ องพัส ดุไปรษณีย์ส่ งไปยังคนไทยที่ลั กลอบทํางานในต่างประเทศ โดยเลื อกส่ งพัส ดุ
ณ ที่ทําการไปรษณีย์สาขาต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ดังนั้นจึงเห็นควรแจ้งเตือนยังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพื้นที่
เพื่อให้เฝูาระวัง โดยเฉพาะหากผู้ส่งมีลักษณะเป็นชาวเขา เดินทางมาจากพื้นที่อื่นๆเพื่อมาส่งพัสดุที่สาขาที่ไม่ใช่พื้นที่อาศัย
ของตน ทั้งนี้ควรมีการสร้างช่องทางรับแจ้งเหตุระหว่างเจ้าหน้าที่รับฝากหากพบพัสดุต้องสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
และติดตามตัวผู้ส่งโดยทันที
มติที่ประชุม

รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทนสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565
พบการปลูกฝิ่นใน 8 จังหวัด จานวน 203 แปลง 111.09 ไร่
จังหวัด
เชียงใหม่
ตาก
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
น่าน
แพร่
กําแพงเพชร
พิษณุโลก
รวม

จานวน (แปลง)
98
28
24
27
15
8
1
2
203

ขนาด (ไร่)
56.98
19.75
13.21
10.31
5.56
3.90
1.08
0.30
111.09

ตัดทาลายแล้ว
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

พบการปลูกฝิ่นใน 27 อาเภอ จานวน 200 แปลง 109.35 ไร่ อาเภอ 5 อันดับแรก
อาเภอ
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย

จานวน (แปลง)
39
23
14
21
23

ผลการสารวจฝิ่น : ประเทศไทย 3 ปี 2552/63 - 2564/65

มติที่ประชุม

รับทราบ

ขนาด (ไร่)
19.33
13.40
12.50
11.87
8.75

ตัดทาลาย
100%
100%
100%
100%
100%

-5ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกรกฎาคม 2565
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่ง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- การสร้างทักษะเสริมภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E)
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนที่สอน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
1,102 คน
+ ครูตํารวจ (คน)
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

หมายเหตุ

603

101

119

19.73

582
84

19
-

215
7

36.94
8.33

708

45

334

47.18

234
412
125

-

234
412
116

100
ภาคเรียนที่
100
1/2565
92.80

321
17
12

20
1
-

129
3
-

40.19
18.75
-

- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

1

-

- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน(แห่ง)

38

1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาประกอบการ 100 แห่ง
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน) 300 คน
- แรงงานนอกระบบ (คน)
1,020 คน
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
287
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
20
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
10
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
60
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน)

38

- แห่ง
- คน
- คน
26
-

กําลังเปิด
เรียน

100

126 แห่ง 100
355 คน 100
855 คน 83.82
287
36
25
60

100
100
100
100

ภาคเรียนที่
1/2565

แผนงานตามยุทธศาสตร์

-6เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

1. ด้านการป้องกัน
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2,197
2,051 93.35
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
1,980
1,851 93.48
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
183
173 94.54
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
8
3
37.50
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
25
23 92.00
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
27
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
589
35
547 92.87
(3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 2,007 ม./ช. คิดเป็น 91.35%
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จํานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 1,992 ม./ช. คิดเป็น 90.67%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 1,967 ม./ช. คิดเป็น 89.53%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 1,786 ม./ช. คิดเป็น 81.29%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 1,398 ม./ช. คิดเป็น 63.63%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 1,289 ม./ช. คิดเป็น 58.67%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 1,021 ม./ช. คิดเป็น 46.47%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 865 ม./ช. คิดเป็น 39.37%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 639 ม./ช. คิดเป็น 29.08%
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
600
49
1,712 100
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ (ครั้ง)
84
969
การขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อาเภอ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)
โครงการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (จากระดับ C เป็นระดับ B หรือเป็นระดับ A)
ดําเนินการ : ไตรมาส 3 - 4
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อทบทวนรายงานผลการตรวจสุขภาพและตรวจสอบข้อมูลด้านการมีกลไกและเครื่องมือการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์และเป็นปั จจุบัน และให้มี
การนําข้อมูลมาใช้ในการวางแผนเพื่อพัฒนายกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้มีการบริหารจัดการที่เข้มแข็ง
กลุ่มเปูาหมาย : ประกอบด้วย จํานวนหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของหมู่บ้านกองทุนแม่
ของแผ่นดินทั้งหมดจํานวน 564 หมู่บ้าน เปูาหมาย จํานวน 56 หมู่บ้าน ดําเนินการจริงจํานวน 72 หมู่บ้าน
การจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปี 2565
กรมการพัฒนาชุมชน ได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)
กําหนดจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี 2565 ในวันอาทิตย์ที่ 28 สิงหาคม 2565 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่
บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีพิธีพระราชทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่
ของแผ่นดิน แก่หมู่บ้านที่ได้รับการพิจารณาเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 และปี 2565 ในคราวเดียวกัน

-7สําหรับจังหวัดเชียงใหม่ กําหนดดําเนินการในวันที่ 9 กันยายน 2565 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
กลุ่มเปูาหมาย : ประกอบด้วย
1. หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2564 จํานวน 30 หมู่บ้าน
2. หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2565 จํานวน 31 หมู่บ้าน
โครงการบริจาคโลหิต “90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”
ดําเนินการ
: วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ณ อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มเปูาหมาย : ประกอบด้วย เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอําเภอพร้าว และภาคีเครือข่าย กองทุนพัฒนา
บทบาทสตรี อาสาพัฒนาชุมชน ครัวเรือนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน เครือข่ายกองทุนหมู่บ้าน ผู้ผลิต/
ผู้ประกอบการ OTOP ประชาชนทั่วไป จํานวน 184 คน
ผลการดําเนินงาน : มีปริมาณโลหิต จํานวน 61,600 ซีซี
การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
นายวรวิ ท ย์ ชั ย สวั ส ดิ์ รองผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ นายแพทย์ จ ตุ ชั ย มณี รั ต น์ นายแพทย์ ส าธารณสุ ข
จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ยุพิน บัวคอม ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทีมงานและกองเชียร์ ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่ อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี และร่วมรับชมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร โดย TO BE NUMBER ONE IDOL
จังหวัดเชียงใหม่ ได้รับรางวัล ดังนี้ นายธนวัฒน์ ฟองตา (น้องเจ๋ง) ชนะเลิศอันดับ 5 นางสาวรัญชิดา ดวงคํา (น้องสุพรีม)
และนายวันพิชิต นิมิตภาคภูมิ (น้องตี๋) ชนะเลิศอันดับ 6 โดยทั้ง 3 คน ได้รับโล่พระราชทานรางวัลจากทูลกระหม่อมหญิง
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เชียงใหม่ ร่วมนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการประกวดจังหวัด TO BE NUMBER ONE
รอบลงพื้นที่ ณ ห้ องประชุมสภาองค์การบริ หารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเดชรัฐ สิ มศิริ และนายธงชั ย บุตรนุชิต
เป็นคณะกรรมการตัดสิน ทั้งนี้ได้มีการจัดนิทรรศการผลการดําเนินงานของจังหวัด อําเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 7
หน่วยงาน และมีตัวแทนชมรมมาร่วมต้อนรับและให้กําลังใจครบทุก Setting
แผนการดาเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2565
วัน เดือน ปี

กิจกรรม

29 กรกฎาคม 2565

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ บูธนิทรรศการ
ของจังหวัดเชียงใหม่

30 กรกฎาคม 2565

- การแสดงจังหวัดเชียงใหม่
- นําเสนอผลการดําเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหม่

31 กรกฎาคม 2565

รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
องค์ประธานพระราชทานรางวัล

มติที่ประชุม

รับทราบ

สถานที่
อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม
เมืองทองธานี

-8ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สรุ ป ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 – 22 กรกฎาคม 2565 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
จับกุม 5 ข้อหาสําคัญ
หน่วยงาน

ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คน

คดี

คน

ผลต่าง
คดี

ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565

คน

คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลต่าง

ร้อยละ

คดี คน

คดี

ผลการจับกุม
849 839 547 486 -302 -353 -35.6 198 190 208 149 10 -41 5.051
รวมทุก สภ
ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กรกฎาคม 2565
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน

ปีงบ 2564

ปีงบ 2565

คดี

คดี

คน

คน

จับกุม 5 ข้อหาสําคัญ
ผลต่าง
คดี

คน

ร้อย
ละ
คดี

ปีงบ 2564

ปีงบ 2565

คดี

คดี

คน

คน

ผลต่าง
คดี คน

ร้อย
ละ
คดี

ผลการจับกุม
8,165 7,959 6,026 5,566 -2,139 -2,393 -26.2 2,023 1,844 2,599 2,150 576 306 28.47
รวมทุก สภ
ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 - 22 กรกฎาคม 2565
ยาบ้า (เม็ด)

ไอช์ (กรัม)

ของกลาง
เฮโรอีน (กรัม)

1,071,051

27.81

127.79

ฝิ่น (กรัม)

เคตามีน (กรัม)

71,158.08

8.43

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กรกฎาคม 2565
ของกลาง
ยาบ้า (เม็ด)
ไอช์ (กรัม) เฮโรอีน (กรัม) กัญชาสด (กรัม) กัญชาแห้ง(กรัม) ฝิ่น (กรัม) เคตามีน (กรัม)
20,088,936 26,666.48 9,990.68 74,439.90 14,494.89 116,023.54 5,016.32
สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนกรกฎาคม 2565
ลําดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา
ของกลาง
1. เชียงดาว 14 ก.ค.65 2 ราย ยาบ้า 16,000 เม็ด
2. แม่อาย 19 ก.ค.65 ไม่พบตัว ยาบ้า 20,000 เม็ด
รวม
มติที่ประชุม

2 ราย ยาบ้า 36,000 เม็ด
รับทราบ

ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล
อยู่ระหว่างขยายผล
อยูร่ ะหว่างขยายผล

-9ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand) ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

จานวนผู้เข้ารับการบาบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กรกฎาคม 2565
ระบบบาบัด

เป้าหมาย

เดือน ก.พ.

สะสม

ร้อยละ

1. สมัครใจ (สถานบําบัด)

5,782

180

4,906

84.85

2. บังคับบําบัด

1,270

0

65

5.12

680

0

185

27.21

- กรมราชทัณฑ์

550

0

148

26.91

- กรมพินิจฯ

130

0

37

28.46

7,732

180

5,156

66.68

3. ต้องโทษ

รวม

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบาบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กรกฎาคม 2565

จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบาบัดสูงสุด 5 ลาดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กรกฎาคม 2565
ลําดับ
1
2

สมัครใจ

บังคับบําบัด

ต้องโทษ
จังหวัด

รวม

จังหวัด

จํานวน

จังหวัด

จํานวน

จํานวน

จังหวัด

จํานวน

เชียงใหม่

3,761

เชียงใหม่

1,210 นครราชสีมา 1,655

เชียงใหม่

5,156

นครราชสีมา 2,734

บุรีรัมย์

819

กรุงเทพฯ

932 นครราชสีมา 5,094

3

อุดรธานี

2,586 อุบลราชธานี

724

สงขลา

668

กรุงเทพฯ

3,346

4

ปทุมธานี

2,455 นครราชสีมา

705

ลําปาง

431

อุดรธานี

3,206

5

ขอนแก่น

2,262 มหาสารคาม

656

ฉะเชิงเทรา

419

เชียงราย

2,957

- 10 ผู้ผ่านการบาบัดฯ ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate) จังหวัดเชียงใหม่ 1 ต.ค. 2564 – 22 ก.ค. 2565
ระบบบาบัด

ผู้ป่วยฯ เข้ารับการ
บาบัดครบโปรแกรม
บาบัด

ได้รับการติดตาม

ร้อยละ

1. สมัครใจ (สถานบําบัด)

1,015

835

813

80.10

2. บังคับบําบัด

2,943

2,080

1,183

40.32

363

363

213

58.68

4,312

3,278

2,209

51.23

3. ต้องโทษ
รวม

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

คน

ครั้ง

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด

2,976

22,560

ได้รับสารทดแทน Methadone

2,441

19,355

ได้รับการคัดกรองจิตเวช

2,262

9,937

33

33

ได้รับการให้คําปรึกษาและตรวจ HIV

จานวนผู้เข้ารับการบาบัดต่อประชากรแสนคน จาแนกตามที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่ (เฉลี่ย 275.26 ต่อประชากรแสนคน)
- น้อยกว่า 100 ต่อประชากร 100,000 คน (4 อําเภอ) ดอยสะเก็ด, เมืองเชียงใหม่, สารภี, สันปุาตอง,
- 101 – 200 ต่อประชากรแสนคน (9 อําเภอ) สันทราย, แม่แตง, แม่ออน, หางดง, จอมทอง, สันกําแพง, ดอยหล่อ,
พร้าว, แม่ริม
- 201 – 300 ต่อประชากร 100,000 คน (3 อําเภอ) แม่วาง, ดอยเต่า, ฝาง
- มากกว่า 300 ต่อประชากรแสนคน (9 อําเภอ) เวียงแหง, เชียงดาว, สะเมิง, ฮอด, แม่แจ่ม, ไชยปราการ, กัลยาณิวัฒนา,
อมก๋อย, แม่อาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 11 ระเบียบวาระที่ 4.3.4
ฝ่ายเลขาฯ

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

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

3,445,955
1,387,680
1,103,325
221,250
733,700

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

1

10

หมาย
ร้อยละ เหตุ

83.33

458,477.93 1,817,808.79 52.75
128,820
398,820 29.05
144,870
895,275 94.27
22,818.93 189,420.79 85.16
161,969
334,293 45.56

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.4.1 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.4.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย ดังนี้
1. บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2. บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 19.30 น. ได้จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน อพป.ประจําเดือนกรกฎาคม
ณ วัดภาวนานิมิต โดยแจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ การเฝูาระวังโรคไข้เลือดออก ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด
ในหมู่บ้าน การรณรงค์รับวัคซีนเข็ม 2,3,4 ทุกวันเสาร์ ที่ รพ.แม่อาย การดําเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการ
หน้าบ้านน่ามอง กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระพรรษา 28 กรกฎาคม และการปู องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.30 น. จัดประชุมประชาคมชาวบ้าน ประจําเดือน กรกฎาคม 2565
ณ วัดภาวนานิมิต ได้แจ้งข้อราชการ ข้อสั่งการ และมติคณะกรรมการหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 น. ได้นําชาวบ้านในพื้นที่แห่ขบวนรับพระพุทธรูปสิงห์ 1 ปิดทองทั้งองค์
จากวัดหมอกจ๋าม หมู่ 8 ตําบลท่าตอน เพื่ออาราธนามาประดิษฐาน ณ วัดภาวนานิมิต
เมื่ อ วั น ที่ 12 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.ร่ ว มกั น พั ฒ นาวั ด หมู่ บ้ า น ทั้ ง สองหย่ อ มบ้ า น เนื่ อ งในวั น
อาสาฬหบูช าและวัน เข้าพรรษา ถวายเป็น พระพุทธบูช าและเป็นถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จฯ พระวชิรเกล้ า
เจ้าอยู่หัว

- 12 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 20.00 น.- 00.00 น. มอบหมายให้ ผช./ผรส. นํากําลัง ชรบ.ออก
ลาดตระเวน ตั้งด่าน ภายในหมู่บ้านและสถานที่ราชการ สถานที่สาธารณะ เพื่อปูองกัน ปูองปรามการกระทําผิดกฎหมาย
และปัญหายาเสพติด
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565เวลา 19.30 น. มอบหมายให้ ผช./ผรส ร่วมประชุมกับ อสม. เพื่อติดตามการแก้ไข
ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และโรคไข้เลือดออกหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.00 น. ร่วมกับ สนง.กศน.อําเภอแม่อายและทหารชุดปฏิบัติการกิจการ
พลเรือนที่311 กองกําลังผาเมือง จัดอบรม ชรบ. แกนนําชาวบ้าน เพื่อให้ทราบถึงปัญหายาเสพติดและการสร้างเครือข่าย
ผู้นําชุมชน เพื่อปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้ า นนามะอื้น (บ้า นบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย ประจาเดือน
กรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 พื้นที่ บ้านจะนะหมู่ 12 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่วม
กิจกรรม ร่วมกับจิตอาสาปลูกปุาเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพิ่มต้นไม้ เพิ่มอากาศ เติมโอโซน และฟื้นฟูแหล่งต้นน้ํา ให้เมืองแม่อาย
วัน ที่ 6 กรกฎาคม 2565 พื้นที่ บ้านจะนะหมู่ 12 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ได้เข้าร่ว ม
กิจกรรม อบรมโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและฝึกปฏิบัติการเสียบยอดที่ถูกต้อง ลักษณะสาย
พันธุ์ของอาโวคาโดและความแตกต่างแต่ละสายพันธุ์ ฤดูกาลเก็บเกี่ยวแต่ละสายพันธุ์ ฤดูกาลปลูก เรื่องโรคแมลง การใส่ปุ๋ย
วิธีการดูแลแต่ละช่วงสายพันธุ์ที่ตลาดต้องการ ตอบข้อชักถาม รวมทั้งได้ทําการฝึกเสียบยอด โดยแบ่งกลุ่มเป็น 2 กลุ่ม และ
ได้ทําการแจกต้นกล้าอาโวคาโดให้กับผู้เข้าอบรม คนละ 35 ต้น เพื่อนําไปปลูกต่อไป
ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจาเดือนกรกฎาคม 2565
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ได้จัดประชุมและขึ้นทะเบียนเกษตรกร กลุ่มผู้
ปลูกข้าวนาปี ประจําปี 2565
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกันสร้างและต่อเติมห้องน้ําให้กับผู้ยากไร้
ในหมู่บ้าน บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2565 ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด โดยกลุ่มเปูาหมายในการอบรมเป็นราษฎร
ในพื้นที่บ้านปุาเหียก โดยจัดอบรม ณ ศาลาอเนกประสงค์หน้าวัดประสิทธิ์เนรมิต หมู่ที่ 9 ตําบล สันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่
4.4.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
ผลการดาเนิน งานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรักษ์ ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจาเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕
พื้นที่เป้าหมาย บ้านขอบด้ง ม.14 ตาบลม่อนปิ่น และบ้านหนองไผ่/ห้วยนกกก ม.15 ตาบลม่อนปิ่น
เมื่อวันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2565 เจ้าหน้าที่ปิดทอง ,เจ้าหน้าที่ ทสจ. , Mr.AD 1 2, อบรมให้ความรู้ ทักษะ
การเสียบยอดอะโวคาโด การปลูกอะโวคาโด การดูแล และการเก็บเกี่ยวผลผลิต ตามโครงการปลูกไม้ผลยืนต้น เพื่อทดแทน
การปลูกพืชเชิงเดี่ยว ลดการเผา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 15 จํานวน 30 คน
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- เพาะพันธุ์กล้าอะโวคาโดเอง เพื่อจําหน่ายและปลูก
เมื่อวันที่ 9 - 16 กรกฎาคม 2565 Mr.AD 1 - 2 ,เจ้าหน้าที่ร้อยใจรักษ์อบรมให้ความรู้เรื่องไก่พื้นเมืองประดู่หาง
ดําเชียงใหม่ พร้อมแจกพันธุ์ไก่ตามโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมืองประดู่หางดําเชียงใหม่หมู่บ้านหนองไผ่ -ห้วยนกกก
ผู้เข้าร่วมจํานวน 50 คน
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ขยายกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง วางแผนการตลาดเนื้อไก่ในชุมชน

- 13 เมื่อวันที่ 17 - 23 กรกฎาคม 2565 Mr.AD 1 - 2, เจ้าหน้าที่ร้อยใจรักษ์ ติดตามการทอผ้า หลังจากทํากิจกรรม
ย้อมผ้าสีธรรมชาติ ครั้งที่ 2 บ้านขอบด้ง-นอแล ม.14 ต.ม่อนปิ่น
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ทําบัญชีการขายของกลุ่ม ทําการตลาดนอกเหนือช่วงหน้าท่องเที่ยว
4.4.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
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 ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน – 24 กรกาคม 2565 ติดตาม QW.2. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมู
- ติดตามและรักษาเพิ่มเติมให้กับกลุ่มหมูที่ยังคงมีปัญหาในโรคผิวหนัง
- รับแจ้งและลงพื้นเข้าติดตามลูกสมาชิกที่มีลูกหมูคลอดใหม่ และได้ทําการฉีดธาตุเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้กับ
ลูกหมูแล้วเรียบร้อย
- ลงพื้นที่เก็บข้อมูลการใช้จ่าย เรื่องการเลี้ยงหมูของชาวบ้านเพื่อเป็นข้อมูลการประมาณรายรับรายจ่ายของลูก
สมาชิก
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 พบปะครอบครัวผู้ปุวยบําบัดที่เลิกใช้สารเสพติดได้
- พบปะพูดคุย กับ ผู้ปุ วยบําบัดที่ส ามารถเลิ กใช้ส ารเสพติดได้ และได้สั มภาษณ์ชีวิตความเป็นอยู่หลั งการเลิ กใช้
สารเสพติด และความต้องการ เพื่อการส่งเสริมผู้ปุวยบําบัดไม่ให้กลับไปใช้สารเสพติดอีก
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ร่วมประชุม คณะกรรมการ สปสช.ระดับตําบล
- ร่วมรับการพิจารณาโครงการค่ายพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด จากคณะกรรมการ สปสช. ระดับตําบล
ซึ่งกลุ่มเยาวชนบ้านห้วยลึกได้เสนอโครงการฯ ของบประมาณจาก งบ สปสช. เทศบาลตําบลปิงโค้ง ได้รับพิจารณาอนุมัติ
งบประมาณ 16,500 บาท และรอดําเนินการโครงการ ฯ ต่อไป
พื้นที่เป้าหมาย บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 – 30 มิถุนายน 2565 ติดตามผลการปลูกอาโวคาโดที่ชาวบ้าน ได้รับสนับสนุนจากกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ว่าได้นําลงแปลงปลูกแล้วหรืออย่างไร ผลปรากฏว่า มีเกษตรกรที่แนะนํา
ลงไปปลุกแล้วเกือบครบทุกคน
เมื่อวันที่ 1 – 6 กรกฎาคม 2565
- ติดตามผลการปลูกอาโวคาโดที่ชาวบ้าน ได้รับสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
เชียงใหม่ ว่าได้นําลงแปลงปลูกแล้วหรืออย่างไร ผลปรากฏว่า มีเกษตรกรที่แนะนําลงไปปลุกแล้วเกือบครบทุกคน ต้นอาโวคาโด
แข็งแรงดี ยั งไม่มีการตายหรื อติดเชื้อรา เนื่ องจาก ชาวบ้านได้รับการอบรมมาเป็นอย่างดีจากวิทยากรโครงการหลวง
หนองเขียว อีกทั้งช่วงนี้อยู่ในช่วงฤดูฝน ซึ่งไม่ค่อยขาดน้ําทําให้มีโอกาสติดที่สูงมาก
- ทําแบบสรุ ปเหมือนผลโครงการที่ได้รั บงบสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมจังหวั ด
เชียงใหม่ ของหมู่บ้านเมืองนะและหมู่บ้านอรุโณทัย ส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทีมงานปิดทองหลังพระ
เมื่อวันที่ 7 – 23 กรกฎาคม 2565
- ต้อนรับการตรวจเยี่ยมผลการขยายผลโครงการขยายผลโครงการร้อยในรักษ์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนาทีมโดย
ปลัดมิตร ใจบุญตระกูล ทีมงาน Mr.AD.s คณะกรรมการหมู่บ้านพร้อมด้วยชาวบ้านได้เสนอข้อมูลการทางานในช่วงที่ผ่ านมา
และชี้แจงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดระหว่างที่ปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาที่ผ่านมาให้ได้รับทราบ ทั้งนี้ ท่าน มิตร ใจบุญตระกูล
ได้ให้กาลังใจและแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับทีมงานเพื่อที่จะได้มีกาลังใจและสามารถแก้ไขปัญหาได้ในการต่อไปในอนาคต
- ได้รับต้นกล้าอาโวคาโดส่วนที่ยังได้ไม่ครบจากรอบก่อน ตอนนี้ได้ครบตามจานวนแล้ว รอแจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่
ได้เข้ารับการอบรมโครงการที่ได้รับงบสนับสนุน จาก กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่
- ทยอยส่งมอบต้นกล้าอาโวคาโด กับชาวบ้าน ในส่วนต่างที่ยังขาดไปจากการอบรมก่อน

- 14 พื้นที่เป้าหมาย บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ต้อนรับการตรวจเยี่ยมประเมินผล โครงการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต้อนรับ
การตรวจเยี่ ย มประเมิ น ผล โครงการขยายผลโครงการร้ อ ยใจรั กษ์ นํา ทีม ตรวจเยี่ย มโดยท่ านปลั ด มิต ร ใจบุ ญตระกู ล
พร้อมทีมงานจากจังหวัดเชียงใหม่ มารับฟังการชี้แจงการทํางานที่ผ่านมา ถึงอุปสรรคปัญหาและวางแนวทางแก้ไขปัญหา
ให้กับหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 24 มิ.ย. – 22 ก.ค. 2565 ห้วงเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2565 ส่วนใหญ่เป็นการดําเนินงานด้าน
มวลชนในพื้นที่
4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
พื้นที่เป้าหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ตาบลหนองบัว)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. ผญบ. ผช.ผญบ. และ ชรบ. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และเดินเวรยาม
เพื่อเป็นการปูองปรามการกระทําผิดกฎหมายในหมู่บ้าน/ชุมชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทํา
ความผิดแต่อย่างใด
4.4.1.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
พื้นที่เป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม 2565 การยืนยันรายชื่อการขอทะเบียนประวัติการใช้ที่ดิน นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์
Mr.AD 2 ร่วมกับกรรมการหมู่บ้าน ยืนยันรายชื่อการขอทะเบียนประวัติการใช้ที่ดิน โดยชาวบ้านรับทราบ ตรวจสอบข้อมูล
ของตนเองโดยในขั้นตอนต่อไปจะเป็นการออกใบทะเบียนประวัติการใช้ที่ดินของทั้งที่ดินทํากินและที่อยู่อาศัย
วันที่ ๑๘ กรกฎาคม 256๕ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD 2 ประสานงานสอบถามข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพ
ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ โดยสอบถามข้อมูลไปยังนักพัฒนาชุมชนเกี่ยวกับการติดตามประเมินผลโครงการฯ โ ดยได้ติดตาม
เสร็จกระบวนการแล้ว ทั้งนี้แนวทางการดําเนินงานต่อไปคือเมื่อมีผลผลิตลูกสุกรอาจจําหน่ายเพื่อสร้างรายได้ ทําทุนต่ออาชีพ
โดยเหลือแม่พันธุ์ไว้เพื่อทําการขยายพันธุ์ต่อไป และติดตามการแต่งตั้ง Mr.AD 1 โดยสอบถามไปยัง เจ้าหน้าองค์การบริหาร
ส่วนตําบลเปียงหลวง เจ้าหน้าที่อําเภอ โดยได้มีการคัดเลือก ทําหนังสือส่งเรื่องไปยังจังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

ฝ่ายเลขาฯ
ด้า นงบประมาณ ขอให้ ส่ ว นราชการ/หน่ว ยงาน ที่ ได้ รับ การจัด สรรงบประมาณในด้า นต่า งๆ
ซึ่งใกล้สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จึงขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรฯ ให้เรียบร้อย
ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ - ไม่มี-

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
ขอให้ หน่ว ยงานทุกภาคส่ว นช่ว ยกันระดมสื่อสารเชิญชวนประชาชนให้มารับวัคซีนเข็มกระตุ้น
เพื่อให้ประชาชนมีภูมิคุ้มกันเพิ่มมากขึ้น เพื่อรองรับการเปิดประเทศและกลับมาทํากิจกรรมต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย
ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.

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

วิไลวรรณ ตาดํา
(นางสาววิไลวรรณ ตาดํา)
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

