รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 4/2565
วันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
2. พ.ต.ท.วิสุทธิ์ แก้วทา
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน
5. พ.อ. ธีระ ผดุงสุนทร
6. ร.ท. ณธรรศ พาลวัล
7. นางสาวภัครพี ดอนชัย
8. นายสุรศักดิ์ เรือนศรี
9. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
10. นายศวัส ศรียะ
11. นางสาววรัทยา พรหมสุนทร
12. นายมณฑล ปริปุญโญ
13. นางสาวศิริลักษณ์ สติคํา
14. นายศราวุธ ทังดิน
15. นายมิตร ใจบุญตระกูล
16. นายสุเมธ ทนะขว้าง

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

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

เวลา 13.30 น.
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ป ระชุม เปิด การประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชีย งใหม่
ครั้งที่ 4/2565
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)
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ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส.ภาค 5)

สรุปคดีรายสาคัญห้วงไตรมาส 1 - 2 ประจาปีงบประมาณ 2565 (ห้วงเดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

สรุ ปคดี ร ายสาคัญห้วงไตรมาส 1 - 2 ประจ าปีงบประมาณ 2565 (ห้วงเดือนตุลาคม 2564 - มีน าคม 2565)
ภายในประเทศพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

ปริมาณของกลางยาเสพติดรายสาคัญพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เปรียบเทียบห้วงเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
กับห้วงเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565

ชนิดยาเสพติด
ยาบ้า (เม็ด)

จานวนของกลางยาเสพติด
ต.ค.63 - มี.ค.64 ต.ค.64 - มี.ค.65
48,746,048

116,791,800

ไอซ์ (กิโลกรัม)

590

937.25

เฮโรอีน (กิโลกรัม)

630

105.69

คีตามีน (กิโลกรัม)

13

126

ฝิ่น (กิโลกรัม)

146

37.9

47 คดี

79 คดี

-3การจับกุมคดียาเสพติดรายสาคัญพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
ป.ป.ส.ภาค 5 บูรณาการหน่วยงานภาคี ขยายผลจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสําคัญภาคเหนือตอนบน
บุกรวบรองนายก อบต.เมืองแหง พร้อมภรรยา และตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม และ อ.เวียงแหง
ของจังหวัดเชียงใหม่ ยึดทรัพย์หลายรายการทั้งบ้าน ที่ดิน รถยนต์ เงินสด และปืน รวมมูลค่ากว่า 20 ล้านบาท
สรุปผลการดาเนินงานข้อร้องเรียน 1386 ปปส.ภ.5 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 23 มีนาคม 2565

รายงานการดาเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน วันที่รับเรื่อง 1 ตุลาคม 2564 - 20 เมษายน 2565

สํานักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ดําเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ โครงการบริจาคโลหิต
“90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง”เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง กลุ่มเปูาหมาย
1. สมาชิกเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จํานวน 24,455 แห่ง
2. ข้าราชการ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 3. ประชาชนทั่วไป
ระยะเวลาดําเนินการ เดือนเมษายน - ธันวาคม 2565
มติที่ประชุม

.

รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทนสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565
พบการปลูกฝิ่นใน 8 จังหวัด จานวน 200 แปลง 109.35 ไร่
จังหวัด
เชียงใหม่
ตาก
แม่ฮ่องสอน
เชียงราย
น่าน
แพร่
กําแพงเพชร
พิษณุโลก
รวม

จานวน (แปลง)
98
28
24
27
15
5
1
2
200

ขนาด (ไร่)
56.98
19.75
13.21
10.31
5.56
2.16
1.08
0.30
109.35

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

ขนาด (ไร่)
19.33
13.40
12.50
11.87
8.75

ตัดทาลาย
100%
100%
100%
100%
100%

พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น ระดับอาเภอ ในจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2564/2565
อําเภอ
แม่วาง
เชียงดาว
อมก๋อย
แม่แตง
พร้าว
ไชยปราการ
แม่แจ่ม
สะเมิง
เวียงแหง
รวม

จํานวน (แปลง)
39
23
14
10
4
2
4
1
1
98

ขนาด (ไร่)
19.33
13.40
12.50
5.86
3.15
1.06
0.76
0.48
0.44
56.98

-5พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชง ปี 2564 - 2565
อนุมัติแล้ว
: 1610 ใบอนุญาต
อยู่ระหว่างต่ออายุ
: 430 ใบอนุญาต
รวมทั้งหมด
: 2040 ใบอนุญาต
พื้นที่รวม
: 70 จังหวัด
: 4800 ไร่
โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน 214 ใบอนุญาต
พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ปี 2565

พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ปี 2565 รวมพื้นที่ที่ได้รับการต่อใบอนุญาตจากปี 2564
- รวม 72 จังหวัด 681 ใบอนุญาต
จังหวัดที่ไม่มีการขออนุญาต 5 จังหวัด
(พะเยา,อ่างทอง,สมุทรสาคร,ยะลา,นราธิวาส)
- โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีการต่ออายุใบอนุญาตปลูกกัญชา
ในปี 2565 จํานวน 8 ใบอนุญาต

ประธาน

ขอให้อําเภอแม่วาง อําเภอเชียงดาว และอําเภออมก๋อย เข้าไปเฝูาระวังและดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

มติที่ประชุม

รับทราบ

-6ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนเมษายน 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

11

11

1.82

582
84

5

107
5

18.38 ปิดภาคเรียน
5.95

708

-

164

23.16

23
38
12

-

23
38
12

-

321
17
12

43
-

66
2
-

20.56
11.76
-

อยู่ระหว่าง

ผลภาคเรียน
ที่ 2/2564

สถานการณ์โควิด-19
- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1
สถานการณ์โควิด-19
- ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน(แห่ง)
38
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
100 แห่ง 38 แห่ง 148 แห่ง 100
ประกอบการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน) 300 คน 36 คน 424 คน 100
- แรงงานนอกระบบ (คน)
1,020 คน 105 คน 720 คน 70.58
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
287
30
174 60.63
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
20
16
18
90
ดาเนินการ
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
10
เดือนก.ค.65
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
60
22
37
61.67
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน)

-7แผนงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

1. ด้านการป้องกัน
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2,197
22
1,980 90.12
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
1,980
22
1,789 90.35
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
183
166 90.71
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
8
1
12.50
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
25
23
92
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
25
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
589
4
512 86.93
(3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 1,919 ม./ช. คิดเป็น 87.35%
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จํานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 1,896 ม./ช. คิดเป็น 86.30%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 1,730 ม./ช. คิดเป็น 78.74%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 1,234 ม./ช. คิดเป็น 56.17%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 550 ม./ช. คิดเป็น 25.03%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 436 ม./ช. คิดเป็น 19.84%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 218 ม./ช. คิดเป็น 9.92%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 177 ม./ช. คิดเป็น 8.06%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 239 ม./ช. คิดเป็น 10.88%
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
600
85
1,365 100
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์
88
670
(ครั้ง)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อาเภอ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)
ผลการตรวจสุขภาพหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจําปี 2565 ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยดําเนินการตรวจ
สุขภาพฯ ตามรายชื่อหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2547 - 2563 พร้อมทั้งนําเข้าข้อมูลผลการตรวจสุขภาพใน
เว็บไซต์กองทุนแม่ของแผ่นดินของกรมการพัฒนาชุมชน (http://logi.cdd.go.th/adt/) ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565
ประกอบด้วย

-8กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อําเภอ
ดําเนินการเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน แอนด์รีสอร์ท อําเภอเมืองเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อําเภอ ให้เกิดความเข้มแข็งและ
ขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในรูปแบบเครือข่ายการทํางานระดับจังหวัดและอําเภอ
กลุ่มเปูาหมาย
: ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัด
และอําเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จากสํานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ สํานักงานเทศบาลเมืองแม่เหียะ สํานักงาน
เทศบาลเมืองแม่โจ้ และประธาน/คณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับอําเภอ รวม 60 คน
กิจกรรมสําคัญของกรมการพัฒนาชุมชนในการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

การดําเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

-9การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับประเทศ
การส่งเสริมชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จํากัด
วันที่ 8 เมษายน 2565 แรงงานจังหวัดเชียงใหม่และสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ให้คําแนะนํา
และเป็นพี่เลี้ยงให้กับสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอรี่ จํากัด เพื่อเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในช่วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. 2565 โดยมี
นางนภวรรณ โกละกะ แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นําทีม
ส่งเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประกวดฯ ระดับประเทศ
วั น ที่ 15 เมษายน 2565 กลุ่ ม งานสุ ข ภาพจิ ต และยาเสพติ ด ร่ ว มส่ ง นายธนวั ฒ น์ ฟองตา (น้ อ งเจ๋ ง TI13)
นางสาวรัญชิดา ดวงคํา (น้องสุพรีม TI19) และนายวันพิชิต นิมิตภาคภูมิ (น้องตี๋ TI23) ตัวแทนเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม
การประกวดเยาวชนต้ นแบบเก่ งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่ นที่ 12 ในระดั บ ประเทศ
ณ เดอะไพน์ รีส อร์ท อําเภอสามโคก จั งหวัดปทุมธานี ทั้งนี้ได้ให้ข้อแนะนําในการปฏิบัติตัว เพื่อปูองกันการติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) ตามหลักการ D-M-H-T-T รวมทั้งได้สักการะศาลพระภูมิ และพระพุทธรูป ประจําสํานักงาน
สาธ ารณสุ ข จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เพื่ อ เป็ น สิ ริ ม งคล เสริ ม ขวั ญ และกํ า ลั ง ใจในการเดิ น ทางและการเข้ า ร่ ว ม
ประกวด IDOL ระดับประเทศ ต่อไป
งานแถลงข่าวเปิดตัวผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
วันที่ 16 เมษายน 2565 สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียน
แม่แจ่ม โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัว ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ รุ่นที่ 12 ประจําปี 2565 (40 คนสุดท้าย) ณ เดอะไพน์
รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายแพทย์ศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิตเป็นประธาน
ร่วมโหวตเป็นกําลังใจให้กับผู้เข้าประกวด ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๑๙๐๐ ๑๙๐๐ ๙๔ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และติดตามชมรายการ Daily Hi - light ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) วันจันทร์ ศุกร์ ระหว่างวันที่ ๑๗ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ และติดตามชมการแสดงความสามารถของผู้เข้าประกวดทุกวัน
เสาร์ที่ ๓๐ เมษายน และ ๑, ๗, ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๒๑.๓๐ - ๒๓.๓๐ น.และในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา
๒๐.๓๐ - ๒๓.๓๐ น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

- 10 ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สรุ ป ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 24 เมษายน 2565 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน

ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คน

คดี

คน

จับกุม 5 ข้อหาสําคัญ
ผลต่าง

คดี

ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565

คน

คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลต่าง

ร้อยละ

คดี คน

คดี

ผลการจับกุม
735 715 425 393 -310 -322 -42.2 189 170 215 178 26
รวมทุก สภ

8 13.76

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 24 เมษายน 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
6,094 5,934 4,592 4,246 -1,502 -1,688 -24.6 1,512 1,366 2,262 1,839 750 473 49.6
รวมทุก สภ
ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 เมษายน 2565 - 24 เมษายน 2565
ยาบ้า
(เม็ด)
291,717

ไอช์
(กรัม)
3.32

เฮโรอีน
(กรัม)
924.25

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)
1,005.00

กัญชาแห้ง
(กรัม)
12.00

ฝิ่น
(กรัม)
534.00

เคตามีน
(กรัม)
-

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 24 เมษายน 2565
ยาบ้า
(เม็ด)

ไอช์
(กรัม)

เฮโรอีน
(กรัม)

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)

กัญชาแห้ง
(กรัม)

ฝิ่น
(กรัม)

15,816,255 26,611.28 39,804.62 70,977.40 14,440.84 44,605.70

เคตามีน
(กรัม)
5,005.15

- 11 สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนเมษายน 2565
ลาดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา
1.

แม่อาย

2.

แม่อาย

3.

ของกลาง

9 เม.ย.65 ไม่พบตัว ยาบ้า 13,575 เม็ด

10 เม.ย.65 ไม่พบตัว ยาบ้า 12,000 เม็ด
ยาบ้า 264,021 เม็ด
แม่อาย 19 เม.ย.65 ไม่พบตัว
เฮโรอีน 700 กรัม
ยาบ้า 289,596 เม็ด
รวม
เฮโรอีน 700 กรัม

มติที่ประชุม

ยึดทรัพย์
-

ราคา
การขยายผล
ประเมิน
อยู่ระหว่างขยายผล

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

-

-

อยู่ระหว่างขยายผล

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.3
ด้านการบาบัดรักษา (Demand) ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
จานวนผู้เข้ารับการบาบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 26 เมษายน 2565
ระบบบาบัด

เป้าหมาย

เดือน ก.พ.

สะสม

ร้อยละ

1. สมัครใจ (สถานบําบัด)

5,782

249

4,173

72.17

2. บังคับบําบัด

1,270

1

57

4.49

680

14

62

9.12

- กรมราชทัณฑ์

550

14

48

8.73

- กรมพินิจฯ

130

0

14

10.77

7,732

264

4,292

52.09

3. ต้องโทษ

รวม

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบาบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 26 เมษายน 2565
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จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบาบัดสูงสุด 5 ลาดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2564 – 26 เมษายน 2565
ลําดับ
1
2

สมัครใจ

บังคับบําบัด

ต้องโทษ

จังหวัด

จํานวน

จังหวัด

จํานวน

จังหวัด

เชียงใหม่

3,027

เชียงใหม่

1,203 นครราชสีมา

นครราชสีมา 1,754

ร้อยเอ็ด

784

บุรีรัมย์

781

สงขลา

3

เชียงราย

1,546

4

ขอนแก่น

1,463 อุบลราชธานี

713

บุรีรัมย์

5

ปทุมธานี

1,462 นครราชสีมา

681

สุราษฎร์ธานี

รวม

จํานวน

จังหวัด

จํานวน

610

เชียงใหม่

4,292

269 นครราชสีมา 3,045

หนองบัวลําภู 233

เชียงราย

214 อุบลราชธานี 2,047
204

ขอนแก่น

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2564 – 26 เมษายน 2565
Harm Reduction Service

คน

ครั้ง

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด

2,677

17,225

ได้รับสารทดแทน Methadone

2,127

13,049

ได้รับการคัดกรองจิตเวช

1,817

7,461

23

23

ได้รับการให้คําปรึกษาและตรวจ HIV

2,121

2,018

- 13 ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) 1 ตุลาคม 2563 – 26 เมษายน 2565

ผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับการ
บําบัด

บําบัดครบ
โปรแกรม

ได้รับการ
ติดตาม

ร้อยละ

770

658

628

82.56

2,136

1,519

974

45.60

258

258

117

45.35

รวม

3,164

2,435

1,719

54.33

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3.4
ฝ่ายเลขาฯ

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

แผนงาน


สมัครใจ



บังคับบําบัด



ต้องโทษ

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

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

หมาย
ร้อยละ เหตุ

12

1

7

58.33

2,946,675
888,400
1,103,325
221,250
733,700

78,949.58
24,186
52,378.58
2,385

1,045,798.93
196,625
695,165
138,882.93
15,126

35.49
22.13
63.01
62.77
2.06

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 ประจาเดือนมีนาคม 2565
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 Mr.AD 2 ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน เข้าร่วมประชุม อสม.บ้านร่มไทย และอบรม
โครงการสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกในการดูแลช่วยเหลือผู้ปุวยโรคเรื้อรังและผู้ปุวยโรคอื่นๆ ตามวิธีชีวิต new normal
เพื่อความปลอดภัยจากโควิด 19 โดย รพ.สต.ท่าตอน

- 14 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2565 คณะกรรมการหมู่บ้าน Mr.AD 2 และ อสม.บ้านร่มไทย ได้ดําเนินการตามโครงการ
กําจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อปูองกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่บ้านร่มไทย และสถานที่สําคัญในชุมชน
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้ า นนามะอื้น (บ้า นบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย ประจาเดือน
เมษายน 2565
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ Mr.AD 2 และ อสม. ประชุมชี้แจงเรื่องแบบสํารวจข้อมูลปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนในหมู่บ้านเป็น รายครัว เรือนผ่านระบบ ThaiQM ให้กับ อสม.เพื่อลงพื้นที่สํารวจข้อมูล
ตามครัวเรือนที่รับผิดชอบ
เมื่อวันที่ 5 เมษายน2565 Mr.AD 2 ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และ องค์การบริหารส่วนตําบลดอยลาง
ลงพื้นที่สํารวจแนวท่อประปา เพื่อดําเนินการจัดทําแผนงบประมาณสนับสนุนในการวางระบบท่อประปาหมู่บ้าน
เมื่อวันที่ 9 - 10 เมษายน 2565 อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อสกัดกั้น
ลักลอบลําเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดน จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 9
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 Mr.AD 2 ประชุมประชาคมหย่อมบ้านนามะอื้น ม.12 ต.แม่อาย เนื่องจากงบประมาณ
จากองค์การบริหารส่วนตําบลดอยลางได้จัดสานงบประมาณส่วนนี้ให้บ้านนามะอื้นทําโครงการสร้างฝายน้ําใช้ภายในหมู่บ้าน
แต่ เ นื่ อ งจากพื้ น ที่ ติ ด อุ ท ยานจึ ง ยั ง ไม่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การในปี ที่ ผ่ า นมาชาวบ้ า นและคณะกรรมการได้ ทํ า ประชุ ม ประชาคม
โยกงบประมาณนี้ให้บ้านจะนะดําเนินการต่อเพื่อไปใช้พื้นที่ทําการเกษตร
ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ประจาเดือนเมษายน 2565
เมื่อวันที่ 11 เมษายน2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ ได้ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน
และชาวบ้านในพื้นที่ ได้พัฒนาบริเวณรอบๆ หมู่บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 16 เมษายน2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านปุาเหียก หมู่ ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ ได้ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน
ทําบุญสืบชะตากลางหมู่บ้านเพื่อเป็นศิริมงคลแกชาวบ้านในพื้นที่
4.4.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
ผลการดาเนิน งานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรักษ์ ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจาเดือน มีนาคม พ.ศ.2565
พื้นที่เป้าหมาย บ้าน ขอบด้ง ม.14 ตาบลม่อนปิ่น
เมื่อวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2565 เด็กและเยาวชน และประชาชนทั่วไป บ้านหนองไผ่-ห้วยนกกก จํานวน 100 คน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้านกีฬาและการปูองกันยาเสพติด ณ หอประชุมบ้าน
หนองไผ่ - ห้วยนกกก หมู่ที่ 15 ต.ม่อนปิ่น
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างออกกําลังกาย และพัฒนาทักษะด้านกีฬาอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 25,29 มีนาคม 2565 เด็กและเยาวชนประชาชนทั่วไป บ้านขอบด้ง - นอแล ม.14 ต.ม่อนปิ่น จํานวน
100 คน ร่วมจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไป ด้านกีฬาและการปูองกันยาเสพติด
บ้านขอบด้ง - นอแล ณ หอประชุมบ้านขอบด้ง-นอแล
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน(What’s next)
- ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาสําหรับเด็กและเยาวชนต่อเนื่องทุกๆ ปี
วันที่ 9 - 16 เมษายน 2565 เจ้าหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทย, เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ, Mr.AD 1,2 ,สมาชิก
โครงการส่งเสริมอาชีพเข้าร่วมประชุมออนไลน์เรื่องการเงิน และติดตามผลการออมเงินของอาชีพ
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- นําความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปขยายผลต่อให้กับสมาชิกคนอื่น
- จัดทําสมุดคุมบัญชีกลุ่มและบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายในสมุดบันทึกบัญชีครัวเรือน

- 15 วันที่ 17 - 23 เม.ย.2565 Mr.AD 1 2, กลุ่มเด็กและเยาวชน บ้านหนองไผ่ -ห้วยนกกก บ้านขอบด้ง – นอแล
จัดทําโครงการกีฬาเพื่อสุขภาพสําหรับเด็กและเยาวชนบ้านหนองไผ่ บ้านขอบด้ง งบประมาณ สปสช.ม่อนปิ่น ณ อบต.ม่อนปิ่น
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- ส่งมอบวัสดุอุปกรณ์กีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กในพื้นที่ออกกําลังกาย
- ติดตามผลชี้วัด สุขภาพเด็กและเยาวชน
วันที่ 17 - 23 เม.ย.2565
- ผู้นําชุมชน , Mr.AD 1 2 ,ชาวบ้านบ้านหนองไผ่เข้าร่วมกิจกรรมประเพณีสร้างศาลาหมู่บ้านหนองไผ่ชาวบ้านร่วมแรงร่วม
ใจกันสร้างศาลาริมทางไว้บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เพื่อให้ชาวบ้านได้พักอาศัยเวลาเดินทางออกไปนอกหมู่บ้าน
4.4.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
- พื้นที่เปูาหมาย
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
วันที่ 24-25 มีน าคม 2565 โครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพิ่มพูนทักษะด้านกีฬา (วอลเล่ ย์บอล) ต้านภัย
ยาเสพติดจัดอบรมให้ความรู้ ดังต่อไปนี้
1.วิทยากรให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการปูองกันยาเสพติด
3.ฝึกทักษะพื้นฐานการเล่นกีฬาวอลเลย์บอล
4.ฝึกทักษะเทคนิคในการเล่นวอลเลย์บอล
5.ฝึกทักษะการทรงตัวและการเคลื่อนไหวในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล
(สนับสนุนงบประมาณโดย ป.ป.ส. ภ.5)
วันที่ 20 เมษายน 2565สัมภาษณ์เสียงสะท้อนของเยาวชนผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพิ่มพูน
ทักษะด้านกีฬา (วอลเลย์บอล) ด้านภัยยาเสพติด (โครงการร่วมกับ ป.ป.ส.ภาค 5) หลังจากการจัดกิจกรรมได้มีการสัมภาษณ์
กลุ่มเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการฯ ตามแบบสอบถามของสถาบันปิดทองฯ
วันที่ 26 – 31 มีนาคม 2565 ติดตามหมู่บ้านไข่ขาว หมู่บ้านปุาบง ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
ติ ด ตามและลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ช่ ว ยและแก้ ไ ขแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นให้ กั บ หมู่ บ้ า นปุ า บง และได้ นํ า ส่ ง ให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ปิ ด ทองฯ
แล้วเรียบร้อย
โครงการเลี้ยงหมู
วันที่ 1 – 5 มีนาคม 2565 ติดตามและฉีดวัคซีนให้กับหมูตัวเล็ก ติดตามเพื่อฉีดธาตุเหล็กสร้างความแข็งแรงให้กับ
ลูกหมูที่พึ่งเกิดมาด้วย
วันที่ 11 - 15 เมษายน 2565 ติดตามและสรุป Quick win 2 โครงการเลี้ยงหมู ติดตามและสรุปยอดแม่พันธุ์
37 ตัว พ่อพันธุ์ 2 ตัว ลูกหมูรวมทั้งหมด 40 ตัว จํานวน 6 รายตอนนี้ประสบความสําเร็จในการผลิตลูกหมู รวมหมูทั้งหมด
จํานวน 77 ตัว
โครงการเลี้ยงไก่
วันที่ 6 - 10 เมษายน 2565 ทําวัคซีนไก่ในรอบทุกๆ 3 เดือน ลงพื้นที่ทําวัคซีนไก่ในรอบ 3 เดือน ยังคงพบปัญหา
ไก่ที่ยังคงมีโรค และให้คําแนะนําแก่กับลูกกลุ่มสมาชิกไปแล้วเบื้องต้น
วันที่ 16 - 19เมษายน 2565 ติดตามและสรุป Quick win 2 โครงการเลี้ยงไก่ลงพื้นที่สํารวจจํานวนไก่ที่ยัง
คงเหลือและลูกไก่ที่เพิ่มขึ้น ของลูกกลุ่มสมาชิก พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ยังคงเหลือ จํานวน 140 ตัว ลูกไก่รวม จํานวน 138 ตัว
สรุปยอดการตายทั้งลูกไก่และพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ไก่ของเดือนนี้ จํานวน 5 ตัว รวมยอดทั้งที่ยังคงเหลือ 278 ตัว

- 16 บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 22 - 24 มีนาคม 2565 ประสานงานกับ เจ้าหน้าที่ ปิดทองฯ ในการประสานงานเรื่องแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แม่ก๊ะตําบล เชียงดาวอําเภอเชียงดาว ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเรียงรูปแบบเอกสาร ให้อยู่ในรูปแบบของปิดทองหลังพระ
วันที่ 19 - 22 เมษายน 2565 สรุปข้อมูลผลการจัดกิจกรรมที่ได้งบสนับสนุนมาจากป.ป.ส.ภาค 5 ของหมู่บ้าน
เมืองนะและบ้านอรุโณทัย
วันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 ติดตามการลงแปลงปลูกของต้นกล้าพันธุ์อะโวคาโด ทีมได้รับการสนับสนุนมาจาก
งบของจังหวัดเชียงใหม่ ของบประมาณปี 2564 ซึ่งชาวบ้านที่ได้นํากล้าพันธุ์อนุบาลไว้ตอนนี้ได้เริ่มนํามาลงแปลงปลูกแล้ว
บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ผลการปฏิบัติประจําเดือนเมษายน 2565 ส่วนใหญ่ดําเนินการด้านมวลชนในหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ตาบลหนองบัว)
วันที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 20.00 น. ผบญ. ผช.ผญบ. และชรบ. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพื่อเป็นการปูองปราม
การกระทําผิดกฎหมายในหมู่บ้าน/ชุมชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใด
4.4.1.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 19 - 25 มีนาคม 2565 โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด พื้นที่โครงการร้อยใจ
รักษ์ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่,ปรับแก้ไฟล์ข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยหก(ห้วยหญ้าไทร),ปรับแก้
ไฟล์ข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านหลักแต่งและติดตามเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยหก(ห้วยหญ้าไทร) บ้านปางป๋อ,ติดตามงานลาย
ผ้าพระราชทานลาย ข ของผู้ประกอบการบ้านหลักแต่ง
- โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด พื้นที่โครงการร้อยใจรักษ์ ตําบลเปียงหลวง อําเภอ
เวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ผ่านการบําบัด มีทุนประกอบอาชีพมีรายได้ไม่ กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก การได้รับทุน
ประกอบอาชีพเป็นแบบอย่างและต้นแบบให้กับ ผู้เสนอขอทุนในรอบต่อไป ทําให้ครอบครัว ชุมชนช่วยดูแลผู้ที่ได้รับทุน
ประกอบอาชีพที่ผ่านการบําบัดได้อย่างเหมาะสมตามสภาพปัญหาและความต้องการอย่างแท้จริง
- นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ปรับแก้ไฟล์ข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยหก(ห้วยหญ้าไทร) โดยการตรวจเช็ค
ความเรียบร้อยและนําส่งให้ทางผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปรับแก้
- นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ปรับแก้ไฟล์ข้อมูลแผนพัฒนาหมู่บ้านหลั กแต่ง ฉบับทบทวนแผนประจําปี
2565 นําส่งผู้ประสานงานประจําจังหวัดเชียงใหม่ และติดตามเล่มแผนพัฒนาหมู่บ้านห้วยหก(ห้วยหญ้าไทร) บ้านปางป๋อ
- ติดตามงานลายผ้าพระราชทานลาย ข ของผู้ประกอบการบ้านหลักแต่ง โดยงานพัฒนาชุมชนอําเภอเวียงแหง
แผนการดําเนินการต่ออยู่ในช่วงส่งเสริมและแนะนําแนวทาง
วันที่ 28 - 31 มีนาคม 256๕ โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ชุมชนบ้านหลักแต่ง
หมู่ 1 , โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึกอาชีพการทําขนมไทย การพัฒนาทางเลือกสู่สังคมที่เข้มแข็ง
พื้นที่ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
- โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยกีฬาฟุตซอลต้านยาเสพติด ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ 1 เพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับเด็กเยาวชนได้ตระหนักและรับรู้รับทราบถึงปัญหาพิษภัยของยาเสพติด สร้างเครือข่ายเยาวชนในการปูองกัน
แก้ไขและต่อต้านยาเสพติด สร้างให้ เยาวชนหั นมาสนใจกีฬา ส่ งเสริมสุ ขภาพให้แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เกิดประเกิด
ประโยชน์
- โครงการปู องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมฝึ กอาชีพการทําขนมไทย การพัฒ นาทางเลื อกสู่ สังคมที่
เข้มแข็ง พื้นที่ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความรู้ และทักษะ
ด้านอาชีพให้แก่เยาวชน ผู้ที่สนใจ สร้างโอกาสทางเลือกในการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายในครัวเรือน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและครอบครัวและเกิดการส่งเสริมการร่วมกลุ่มทํากิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

- 17 วันที่ 18 - 19 เมษายน 2565 ติดตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด พื้นที่ขยายผล
โครงการร้อยใจรักษ์ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
- การติดตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด พื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตําบล
เปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมคอกเพื่อใช้สําหรับเลี้ยงสุกร โดยการใช้แรงงาน
เพื่อนบ้ านภายในชุมชนภายใต้การกํากับดูแลของงานเกษตรและงานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่ว นตําบลเปียงหลวง
ในขั้นตอนต่อไปเจ้าหน้าที่จะประเมินราคาสุกรและส่งมอบให้ชาวบ้านในลําดับถัดไป
- ได้รับการประสานสอบถามข้อมูลสถานะโครงการ Quick win1 ชุมชนบ้านหลักแต่ง จากเจ้าหน้าที่อําเภอเวียงแหง
โดยสถานะโครงการคือ แก้ไขราคาท่อใหม่นําส่งให้มูลนิธิปิดทองและนําเอกสารดังกล่าวส่งให้ปลัดอําเภอประจําตําบลเปียงหลวง
ต่อไป
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
ระเบียบวาระที่ 5.1

เรื่องเพื่อพิจารณา
การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ (ศอ.ปส.จ.ชม.)
ตามที่จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ได้ดําเนินการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาทางเลือกการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในหมู่บ้านเปูาหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) จํานวน ๓๕ หมู่บ้าน (ตามบัญชีแนบท้ายวาระการประชุม)
โดยในปี ๒๕๖๕ จะเป็นปีสิ้นสุดแผนปฏิบัติการฯ ดังกล่าว นั้น
เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๕ ศอ.ปส.จ.ชม. ได้จัดประชุมการดําเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์
ร่วมกับสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ และส่วนราชการระดับจังหวัด/อําเภอพื้นที่เปูาหมายเข้าร่วมการประชุมฯ
โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการศอ.ปส.จ.ชม. เป็นประธานการประชุมฯ และที่ ประชุมมีมติ
ดังนี้
๑. ให้ ศป.ปส.อ./ศป.ปส.อปท. ในพื้นที่เปูาหมายฯ สนับสนุนและจัดทําแผนงาน/โครงการตามแผนพัฒนา
หมู่บ้านที่เกิดจากการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ จํานวน ๓๕ หมู่บ้าน บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาอําเภอ
ตามแนวทางการจัดทําและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ (One Plan)
๒. ให้ ศอ.ปส.จ.ชม. บูรณาการแผนงาน/โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อส่วนราชการ/
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่
ข้อพิจารณา
ให้หน่วยงาน/ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องฯ ดําเนินการดังนี้
1. ให้ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
หมู่บ้านเปูาหมายให้ สนั บสนุน การจั ดทําแผนให้บรรจุอยู่ในแผนพัฒ นาท้องถิ่น แผนพัฒ นาอําเภอ และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณในแต่ละปี
2. ให้ศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอและสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่สนับสนุน
แผนงานโครงการของหมู่บ้านขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ให้อยู่ในแผนระดับจังหวัดด้วยและสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่องจนสิ้นสุดโครงการ
3. อําเภอพื้น ที่เปู าหมายดําเนินการตามมติที่ประชุมดังกล่าว รวมทั้งให้ ความสําคัญและสนับสนุนการ
ดําเนินงานตามกระบวนการบริหารโครงการในทุกขั้นตอน และให้ถือว่าเป็นนโยบายสําคัญในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของจังหวัดเชียงใหม่
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ดาเนินการตามข้อเสนอ

- 18 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ -ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเป็นงานที่สําคัญและต้องอาศัยการบูรณาการการทํางาน
จากทุกภาคส่วน ดังนั้นจึงขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม
ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.

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

สุเมธ ทนะขว้าง
(นายสุเมธ ทนะขว้าง)
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

