รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 2/2565
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
2. พ.ต.ท.วิสุทธิ์ แก้วทา
3. นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์
4. นางสุภาภรณ์ อินทมา
5. พ.ท.วัชระ ถึกสุวรรณ์
6. นางสาวภัครพี ดอนชัย
7. นายสุรศักดิ์ เรืองทอง
8. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
9. นายกฤษ สิริมหาสกุล
10. นายมณฑล ปริปุญโญ
11. นายธรรมนิตย์ สุขอนันต์
12. นายมิตร ใจบุญตระกูล
13. นายสุเมธ ทนะขว้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู้อานวยการสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
14. นางสาวศิริพร ใจสุข
เจ้าหน้าที่ปกครองชานาญงาน
15. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต้
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
16. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่
17. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จานวน 75 คน
เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ป ระชุม เปิด การประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชีย งใหม่
ครั้งที่ 2/2565
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2565 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จานวน
72 หน่วยงาน (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข)
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

-2ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1 สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส.ภาค 5)
ยาเม็ดเฟนทานิล และ ผลึกเฟนทานิล
การเสพสารเฟนทานิลทาอย่างไรได้บ้าง
สารเฟนทานิ ล สามารถ ฉีด สู ดไอ สู ดควัน หรือรับประทานเป็นเม็ดทางปาก หรือเคลื อบบนกระดาษซับแผ่ น
แปะเฟนทานิลใช้เสพโดยการทิ้งส่วนที่เป็นเจลจากนั้นฉีดหรือกินเข้าไป แผ่นปะดังกล่าวยังสามารถนาไปแช่แข็งตัดเป็นแผ่นๆ
และวางไว้ใต้ลิ้นหรือในกระพุ้งแก้ม สารเฟนทานิลที่ผลิตอย่างผิดกฎหมายสามารถขายแยก หรือผสมกับเฮโรอีนหรือสารอื่นๆ
ได้ และมักพบว่าถูกนามาเป็นส่วนประสมอยู่ในยาเสพติดปลอมเพื่อลอกเลียนยาเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น อ๊อกชิโคโดน
รูปแบบการลาเลียงยาเสพติด
- การวางยาเสพติดไว้ตามจุดนัดพบในพื้นที่ปุาตามแนวชายแดน
รูปแบบการซุกซ่อนยาเสพติด
- ห้องโดยสารรถยนต์/ท้ายรถยนต์/สเกิร์ตข้างรถยนต์
- ห้องโดยสารรถยนต์/ท้ายรถยนต์
- การขนส่งระบบขนส่งเอกชน/กล่องพัสดุ
ปลดล็อคกัญชา พ้นยาเสพติด มีผลเมื่อพ้น 120 วันหลังลงราชกิจจาฯ
วันที่ 8 ก.พ. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาล
ในการพัฒนาพืชกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ดาเนินการเรื่องนี้มา โดยตลอด
เริ่มตั้งแต่การประกาศใช้ พ.ร.บ. ยาเสพติด ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 เพื่อปลดล็อกกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์
และในปี 2563 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อกส่วนต่างๆ ของกัญชาออกจากยาเสพติดยกเว้นช่อดอก
ใบติดช่อดอก และเมล็ดกัญชา ที่ยังเป็ นยาเสพติด เพื่อให้สามารถนาไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการ
เพิ่มมูล ค่าทางเศรษฐกิจ และเพื่อให้ เอื้อต่อการปลู กของแต่ล ะครัวเรือน รวมทั้งการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อดูแลสุขภาพ
จึงนาไปสู่การถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่
9 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยได้จัดทา (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5
พ.ศ. …. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว
หลังจากที่ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะมีผลใช้บังคับ
เมื่ อ พ้ น 120 วั น หลั ง ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 26 ม.ค. 2565 ทางพรรคภู มิ ใ จไทยก็ ไ ด้ เ สนอ
ร่างพระราชบั ญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. ต่อประธานสภาผู้ แทนราษฏรและประธานรัฐ สภา เพื่อพิจารณานาเข้าสู่
กระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติ และมีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป การมีกฎหมายเฉพาะกัญชา กัญชง จึงเป็นอีกขั้นตอน
หนึ่งเพื่อยืนยันว่า กัญชา กัญชง ได้พ้นจากความเป็น ยาเสพติด แต่มีความจาเป็นที่จะต้องมีการควบคุม เพื่อให้เป็นประโยชน์
กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับนี้ คือ ส่งเสริมให้กัญชา
กัญชง เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีเปูาหมาย คือ
1) เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ พัฒนาภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทย
2) ให้ประชาชนมีทางเลือกในการดูแลสุขภาพของตนเอง
3) ให้เกิดเป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ประชาชนจากการปลูก การผลิต และการขาย
ผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง รวมทั้งสารสกัด
4) ส่งเสริมให้มีการวิจัย และพัฒนานวัตกรรมทั้งพืช และผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง
5) คุ้มครองประชาชน ซึ่งอาจจะได้รับอันตรายจากการบริโภคกัญชา กัญชง และปูองกันการใช้กัญชา กัญชง ในทางที่ผิด
กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเดินหน้าอย่างเต็มที่ในการสนับสนุนพืชกัญชง กัญชา เพื่อใช้ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ
ตนเอง การวิจัยและการศึกษา ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สิ นค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้าง
รายได้ของประชาชน

-3ข้อพิจารณา/แนวโน้มสถานการณ์
1. ควรเฝูาระวังและเพ่งเล็งเส้นทางรองที่ใช้สาหรับหลบหลีกหรือเลี่ยงด่านตรวจ/จุดตรวจ
2. ยาเสพติดที่ลักลอบลาเลียงเข้ายังคงเป็น ยาบ้า
3. ยาเสพติดที่ควรเฝูาระวังการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น ได้แก่ ไอซ์ กัญชา
4. แนวโน้มภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากนโยบายคลายล็อคช่วงเทศกาลและ
มาตรการผ่อนปรนในสถานบันเทิง จึงมีความต้องการยาเสพติดภายในประเทศเพิ่มขึ้น
การสารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. – มี.ค.) ปีการประเมิน 2565
ขอให้ เ ร่ ง รั ด การน าเข้ า ข้ อ มู ล ให้ ค รบถ้ ว น และตรวจสอบข้ อ มู ล ให้ ถู ก ต้ อ ง ใกล้ กั บ สภาพความเป็ น จริ ง
โดยใช้แบบประเมินที่กาหนดให้ ผู้นาหมู่บ้าน/กรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของหมู่บ้าน
การดาเนินงานเพื่อการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยงบประมาณสนับสนุนจาก ปปส.ภ.5
- การสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภ.5 หมวดเงินอุดหนุนเพื่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งผ่านการอนุมัติ
ปีงบประมาณ 2565
โครงการ
1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน เพื่อสกัดกั้นการลักลอบ
ลาเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่

องค์กรที่ขอรับการสนับสนุน

งบประมาณ

ชมรมวิทยากรบาบัดรักษาผู้เสพ 2,000,000.ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่

2. โครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการปูองกัน
จังหวัดเชียงใหม่
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565

257,300 .-

หมายเหตุ
เลื่อนการดาเนินงาน
เป็น มี.ค.-ธ.ค 65
เนื่องจากสถานการณ์
โควิด
เริ่มขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
ม.ค – ก.ย. 65

วันที่ 17 ก.พ. 2565 ปปส.ภ.5 มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
เชียงใหม่ ตามแผนด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 จานวน 257,300 บาทให้แก่ประธานเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ สานักงาน ปปส. ภาค 5
วันที่ 3 ก.พ. 2565 ปปส.ภ.5 ติดตามการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในด้านการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ
ให้กับผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติด ปี พ.ศ. 2565 พื้นที่ อ.เวียงแหง ร่วมกับสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอเวียงแหง ซึ่งมีผู้
ผ่านการบาบัดที่ประสงค์ขอสนับสนุนทุนประกอบอาชีพช่างเชื่อม คือ นายนพดล กระจ่าง อายุ 30 ปี โดยขอรับความช่วยเหลือ
ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อประกอบอาชีพ เป็นเงิน 18,130 บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทนสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565
พบการปลูกฝิ่นใน 8 จังหวัด จานวน 178 แปลง 90.26 ไร่
จังหวัด

จานวนแปลง

ขนาด (ไร่)

เชียงใหม่

101

54.52

แม่ฮ่องสอน

20

11.09

เชียงราย

28

10.74

ตาก

8

5.31

น่าน

13

5.06

แพร่

5

2.16

กาแพงเพชร

1

1.08

พิษณุโลก

2

0.30

178

90.26

รวม

พบการปลูกฝิ่นใน 24 อาเภอ จานวน 178 แปลง 90.26 ไร่ อาเภอ 5 อันดับแรก
อาเภอ
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

จานวน (แปลง)
38
29
17
23
11

ขนาด (ไร่)
18.33
15.82
9.75
8.75
7.81

-5พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่
ตาบล
สุเทพ
ไชยสถาน
ปุาเมี่ยง
หนองหาร
ปุาไผ่
ออนกลาง
เวียง
รวม

อาเภอ
เมืองเชียงใหม่
สารภี
ดอยสะเก็ด
สันทราย
สันทราย
แม่ออน
ฝาง

จานวน (แห่ง)
1
1
1
2
1
1
1
8

ระเบียบวาระที่ 4.3
ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565
ระเบียบวาระที่ 4.3.1
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)
ผลการดาเนินงาน ด้านการปูองกัน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ข้อมูลจากระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)

-6แผนงานตามยุทธศาสตร์
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
+ ครูตารวจ (คน)
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

610

-

-

-

582
78

22
-

27
-

4.64
-

708

39

478

6.64

23
38
12

-

23
38
12

-

321
17
12

18
2
-

23
2
-

7.16
11.76
-

หมายเหตุ

ผลภาคเรียน
ที่ 2/2564

สถานการณ์โควิด-19
- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1
สถานการณ์โควิด-19
- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน(แห่ง)
38
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
100 แห่ง 20 แห่ง 85 แห่ง
85
ประกอบการ
300 คน 85 คน 348 คน 100
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน) 1,020 คน 100 คน 495 คน 48.52
- แรงงานนอกระบบ (คน)
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
287
18
127 44.25
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
20
2
2
10 ดาเนินการ
เดือนก.พ.65
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
10
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
60
15
15
25
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน)

-7การขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อาเภอ
แผนงานตามยุทธศาสตร์
เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
ปี 2565 เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ
1. ด้านการป้องกัน
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2,197
314 1,739 79.15
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
1,980
261 1,571 79.34
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
183
40
144 38.69
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
8
1
12.50
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
25
13
22
88
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
25
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
589
518
457 77.59
(3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จานวน 1,736 ม./ช. คิดเป็น 79.02%
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จานวน 1,731 ม./ช. คิดเป็น 78.79%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จานวน 1,326 ม./ช. คิดเป็น 60.36%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จานวน 1,098 ม./ช. คิดเป็น 49.98%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จานวน 156 ม./ช. คิดเป็น 7.10%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จานวน 166 ม./ช. คิดเป็น 7.56%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จานวน 8 ม./ช. คิดเป็น 0.36%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จานวน 5 ม./ช. คิดเป็น 0.23%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จานวน 10 ม./ช. คิดเป็น 0.45%
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
600
509 1,087 100
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์

-

73

503

-

(ครั้ง)
การขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อาเภอ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับอาเภอ)
ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การดาเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิ นแก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพื่อขยายผลการดาเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อน
ในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 25 กองทุนๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 105,000 บาท (อยู่ระหว่าง
ด าเนิ น การคั ด เลื อ กหมู่ บ้ า นเปู า หมายต้ น กล้ า กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ระดั บ อ าเภอ และจั ด ส่ ง ให้ จั ง หวั ด ภายในวั น ที่
28 กุมภาพันธ์ 2565 (โดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณดาเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2565)

-8แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่
ดาเนินการประชุมคณะทางานกลั่นกรองการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจาปี 2565
(รอบแรก) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญกาลังใจในการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่
ของแผ่นดิน และพัฒนายกระดับการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนมีอาเภอที่จัดส่ง จานวน 25 อาเภอๆ ละ 1 กองทุน โดยคณะทางานฯ
คัด เลื อ กให้ เ หลื อ จ านวน 5 กองทุ น เพื่อ เสนอคณะกรรมการตั ด สิ น การประกวดหมู่บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ นดี เ ด่ น
ระดับจังหวัด ประจาปี 2565 เพื่อพิจารณาตัดสินในระดับจังหวัดต่อไป
การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 ระดับประเทศ
วันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดเชียงใหม่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
THAILAND CHAMPIONSHIP 2022 จานวน 3 รุ่น 4 ทีม ได้แก่ รุ่น Junior ทีม Oh My Gosh รุ่น Pre-Teenage ทีม Heyday
และทีม The R.F.M. All Star รุ่น Teenage ทีม TWISTER ณ MCC HALL ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร โดยทีม Oh My Gosh ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับสอง ทีม The R.F.M. All Star และทีม TWISTER ได้รับ
รางวัลชมเชย โดยได้รับถ้วยพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณดี ทั้งนี้มีนายจตุชัย มณีรัตน์
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมชมให้กาลังใจ และร่วมรับเสด็จฯ
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ได้จัดประชุมคณะทางานโครงการ TO BE NUMBER ONE
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อาเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดาเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ( TO BE
NUMBER ONE) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนอาเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน Setting ต่างๆ
รวมทั้งร่วมกันวางแผน และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/อาเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจาปี
พ.ศ.2565 โดยมีนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม
การพิจารณาคัดเลือก อาเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดระดับภาค ในวันที่ 11 มีนาคม 2565

-9การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจาปี 2565 ภายใต้มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ปลุกจิตสานึก
และสร้างกระแสนิย มที่เอื้อต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการประกวดฯ จานวน 45 คน (ชาย 15 คน
หญิง 30 คน) ได้รับเกียรติจาก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ กล่าวต้อนรับ
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายจตุชัย มณีรัตน์ กล่าวให้กาลังใจ แสดงความยินดีและมอบรางวั ลแก่ผู้ชนะ
การประกวด
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน ปีงบ 2564
คดี

คน

ปีงบ 2565
คดี

จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ผลต่าง

คน

คดี

คน

ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลต่าง
คดี

คน

ผลการจับกุม
742 737 483 475 -259 -262 -34.9 172 166 251 243 79
รวมทุก สภ

ร้อยละ
คดี

77 45.9

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน ปีงบ 2564
คดี

คน

ปีงบ 2565
คดี

คน

จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ผลต่าง

คดี

คน

ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลต่าง
คดี

คน

ร้อยละ
คดี

ผลการจับกุม
4,088 4,037 3,399 3,153 -689 -884 -16.8 1,031 981 774 584 -257 -397 -24.9
รวมทุก สภ

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
ยาบ้า
(เม็ด)

เฮโรอีน
(กรัม)

73,861

325.93

ฝิ่นดิบ
(กรัม)

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)

20,312.35 8,076.06

กัญชาแห้ง
(กรัม)

เคตามีน
(กรัม)

ยาไอซ์
(กรัม)

29.02

4.7

59.76

- 10 ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 21 กุมภาพันธ์ 2565
ยาบ้า
(เม็ด)
15,480,433

เฮโรอีน
(กรัม)
36,903.40

ของกลาง
ฝิ่นดิบ
กัญชาสด
(กรัม)
(กรัม)
38,697.90 67,204.70

กัญชาแห้ง
(กรัม)
6,718.08

เคตามีน
ยาไอซ์
(กรัม)
(กรัม)
5,005.15 22,586.82

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2565
ลาดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา
1.
แม่โจ้ 18 ก.พ.65 1 ราย
รวม
1 ราย
มติที่ประชุม

ของกลาง
ยาบ้า 20,000 เม็ด
ยาบ้า 20,000 เม็ด

ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล
อยู่ระหว่างขยายผล
-

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.3
ด้านการบาบัดรักษา (Demand) ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
จานวนผู้เข้ารับการบาบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2565
ระบบบาบัด

เป้าหมาย

เดือน ก.พ.

สะสม

ร้อยละ

1. สมัครใจ (สถานบาบัด)

5,782

805

3,005

51.97

2. บังคับบาบัด

1,270

9

49

3.86

680

6

14

2.01

- กรมราชทัณฑ์

550

-

-

-

- กรมพินิจฯ

130

6

14

10.77

7,732

820

3,068

39.68

3. ต้องโทษ

รวม

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบาบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2565

- 11 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2565
Harm Reduction Service

คน

ครั้ง

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด

4,589

11,709

ได้รับสารทดแทน Methadone

3,914

8,259

ได้รับการคัดกรองจิตเวช

2,385

5,181

9

17

ได้รับการให้คาปรึกษาและตรวจ HIV

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) 1 ตุลาคม 2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2565

แผนงาน

ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัด

บาบัดครบโปรแกรม

ได้รับการติดตาม

ร้อยละ



สมัครใจ

466

378

361

77.47



บังคับบาบัด

1,524

1,092

747

49.02



ต้องโทษ

186

186

40

21.51

รวม

2,176

1,656

1,148

52.76

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.4
ฝ่ายเลขาฯ

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

แผนงานตามยุทธศาสตร์
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
- การกากับติดตามของคณะกรรมการ
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

รับทราบ

เป้าหมาย
ปี 2565

12

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

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

1

5

หมาย
ร้อยละ เหตุ

41.67

264,530.05 778,558.62 29.82
30,000
136,625 15.38
197,990
587,765 69.83
35,049.05 79,685.67 54.02
1,491
9,532
1.30

- 12 ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.3.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย ดังนี้
1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายไมตรี ดวงใจ ปลัดอาเภอประจาตาบลท่าตอน (Mr.AD1) ร่วมกับ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลท่าตอน สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอแม่อาย สานักงานปศุสัตว์อาเภอแม่อาย สานักงานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึ กษาตามอัธ ยาศั ย อ าเภอแม่ อาย ผู้ ใหญ่บ้ านบ้า นร่ มไทย หมู่ที่ 14 คณะกรรมการหมู่ บ้า น ชาวบ้ านในพื้น ที่
และ Mr.AD2 ร่ ว มจั ดทาแผนพัฒ นาชุมชน และเพื่อให้ช าวบ้านในพื้นที่มีส่ ว นร่ว มและแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง
โดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุมของผู้แทนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อันจะ
นาไปสู่เข้าแผนฯ เพือ่ การบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลท่าตอน ณ วัดภาวนานิมิต
หมู่ที่ 14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สานักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอาเภอแม่อาย ได้จัดทา
โครงการอบรมกลุ่มสนใจหลั กสูตรการทาสายคล้องหน้ากากอนามัย DIY ณ วัดภาวนานิมิต หมู่ที่ 14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย
จ.เชียงใหม่
- เมื่อวัน ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 Mr.AD2 ได้รั บมอบหมายจากผู้ ใหญ่บ้าน เป็นตัว แทนเข้าร่ว มประชุมโครงการพัฒ นา
และเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเศรษฐกิ จ ฐานราก ของต าบลท่ า ตอน เพื่ อ รั บ ทราบรายละเอี ย ดของโครงการ
และวิธีดาเนินการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ Mr.AD2 ,
ผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ บ้านร่มไทย ม.14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย เพื่อพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไส้เดือน ที่ต้องการเสนอโครงการ
เลี้ยงไส้เดือน ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมฐานรากฯ (กลุ่มอาชีพ) Quick Win 2
- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านในพื้นที่และหมู่บ้านข้างเคียง ได้ร่ วมทาบุญ
ใส่บาตรพระอุปคุต (ตักบาตรเที่ยงคืน/เป็งปฺุด) ตามโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน (One plan) เริ่มจากวัดภาวนานิมิตทางขึ้นวัดท่าตอนพระอารามหลวง เพื่อเป็น การอนุรักษ์ สืบสานประเพณีของทางล้านนา โดยการจัดกิจกรรม ได้กาชับ
มาตรการการปูองกันโควิด-19 เป็นสาคัญ
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้ า นนามะอื้น (บ้า นบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย ประจาเดือน
กุมภาพันธ์ 2565
- เมื่ อ วั น ที่ 17 กุ ม ภาพั น ธ์ 2565 ประชุ ม ทบทวนแผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า นจะนะ โดยมี ผู้ ใ หญ่ บ้ า น ผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น
และคณะกรรมการหมู่บ้าน Mr.AD2 ร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเพื่อเสนอให้กับ องค์การบริหารส่วนตาบลดอยลาง
ต่อไป
- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพื้นที่ติดตามโครงการเลี้ยงสุกรบ้านจะนะ ปัจจุบันแม่พันธุ์หมูได้คลอดลูกแล้ว จานวน
4 ราย และกาลังตั้งท้องอยู่ 3 ราย โดยทั่วไปแล้วหมูมีสุขภาพแข็งแรงทุกตัว
ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ประจาเดือน กุมภาพันธ์ 2565
- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมทาหมักปุยชีวภาพขี้ไก่แกลบ พวงมาลัย และกากข้าวโพดที่เหลือ
จากการเกษตร

- 13 - เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ ได้ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน
ได้มอบสิ่งของให้กับผู้ที่กักตัวโควิด และได้รับผลกระทบจากโควิด-19
- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านปุาเหียก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านปุาเหียก
ร่วมประชุมประชาคมคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่
4.4.3.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
ผลการดาเนิน งานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรักษ์ ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจาเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
พื้นที่เป้าหมาย บ้าน หนองไผ่ ม.15 ตาบลม่อนปิ่น
- ประชุมประชาคมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้าตาบลม่อนปิ่น เพื่อเสนอโครงการ Quick Win 1 การพัฒนาแหล่งน้าบ้านหนองไผ่ ห้วยนกกก ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ม่อนปิ่น
- ประชุมเห็นชอบโครงการ ให้ผู้ใหญ่บ้าน Mr.AD 1,2 และเจ้าหน้าที่ปิดทองฯ สรุปจานวนเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์
และสารวจจุดก่อสร้างฝายและบ่อพักน้า ให้ละเอียดอีกครั้ง เพื่อนาเสนอคณะกรรมผู้ใช้น้าทั้งสามตาบลอีกครั้ง
- ประชุมหาแนวทางการจัดทาโครงการ Quick Win 1 และลงพื้นที่สารวจที่ดินทากินของชาวบ้านที่ขาดแคลนน้า บ้านหนองไผ่
- ลงพื้นที่สารวจข้อมูลพื้นที่ทากินของชาวบ้าน
- สรุปและรวบรวมข้อมูลนาเสนอให้คณะกรรมการผู้ใช้น้าระดับตาบลทราบ
- ลงพื้นที่สารวจความพร้อมของกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางดา และตรวจสอบโรงเรือน
- ชาวบ้านหนองไผ่ จานวน 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางดามีความพร้อมทั้งสถานที่สภาพโรงเรือน
พื้นที่เป้าหมาย บ้าน ขอบด้ง ม.14 ตาบลม่อนปิ่น
- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงไม่สามารถดาเนินการได้
4.4.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
- พื้นที่เปูาหมาย
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองนะ
2,024 คน
606 ครัวเรือน
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตาบลเมืองนะ
9,979 คน
1,900 ครัวเรือน
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตาบลปิงโค้ง
1,722 คน
290 ครัวเรือน
บ้านห้วยลึก ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 26 – 29 มกราคม 2565 ประเมินติตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูดาและโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงไก่ประดู่หางดา เรียนรู้ในเรื่องการเกษตรที่สามารถนาไปต่อยอดให้กับการเกษตรในหมู่บ้านได้ และได้แลกเปลี่ยน
ความรู้กับกลุ่มเยาวชนต่างที่ ความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ การทาไม้ดอก การปลูกผักอินทรีย์ การเพาะกล้า การเลี้ยงปลา
และได้เรียนรู้ในการสร้างธุรกิจ โมเดลธุรกิจและแผนการทาธุรกิจ เพื่อนาไปใช้ในชีวิตจริง และสามารถนาไปต่อยอดให้กับ
แผนชุมชนในหมู่บ้านได้
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ประเมินผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญ หายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) ประชุมประเมินผลการดาเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการนา
แผนปฏิบั ติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) ไปปฏิบัติและรั บฟัง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการจัดทาแผนในระยะต่อไป
วัน ที่ 11 กุมภาพัน ธ์ 2565 เข้าร่ ว มประชุม Mr.AD จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุม ทางไลน์) ประชุม ในหัว ข้อ
ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชี พื้นที่ขยายผล จ.เชียงใหม่
(จัดทาร่วมกันระหว่าง ฝุายความรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยและตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่) กลุ่มเปูาหมายคือตัวแทนกลุ่ม
อาชีพ จานวน 2 คน และ Mr.AD เข้าอบรมในวันที่ 28 ก.พ.2565 และวันที่ 1 มี.ค.2565
2. Mr.AD เตรียมตัวในการเข้ารับการอบรม Mr.AD ทั้ง 4 จังหวัด จัดขึ้นที่จังหวัดเชียงราย ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
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3.1 โครงการสร้างฝายชะลอน้าและปลูกไม้ผลยืนต้นบนพื้นที่สูง อนุมัติ 269,400 บาท
3.2 โครงการบริหารจัดการขยะ อนุมัติ 70,750 บาท
4. การลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม (Quick Win 2) 4 โครงการ ได้แก่ผลิตปุยมูลไส้เดือน
ไก่ประดู่หางดา เพาะเห็ดนางรมเทา และเลี้ยงกระบือ
5. การจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผล ระยะที่ 2 ในพื้นที่ 5 อาเภอ 24 หมู่บ้าน
วัน ที่ 15 กุมภาพัน ธ์ 2565 เข้าร่ ว มประชุมหมู่บ้านเปูา หมายโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์ ประชุมเตรีย ม
ความพร้อมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน จานวน 6 หมู่บ้าน ดังนี้
1.บ้านหัวทุ่ง ม.3 ต.เชียงดาว
2.บ้านใหม่ ม.3 ต.เมืองงาย
3.บ้านแม่ก๊ะ ม.8 ต.เชียงดาว
4.บ้านขุนข้อน ม.7 ต.เมืองงาย
5.บ้านปุาบง ม.1 ต.แม่นะ
6.บ้านแม่แพลม ม.6 ต.เมืองคอง
เพื่อดาเนิน การจัดทาแผนหมู่บ้านและเสนอต่อเทศบาล อาเภอ เพื่อดาเนินการขยายผลโครงการตามแผนและ
ขอสนับสนุนงบประมาณในการโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์หมู่บ้านไข่ขาวต่อไป
บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21 - 23 มกราคม 2565 กิจกรรมการประสานโครงการส่งเสริมอาชีพ Quick win 2
- การประสานงานติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพ Quick win 2
- ร่วมกิจกรรม อบรม Smart Hero นาโดยชุด ชพส. 3203
- กิจกรรมการร่วมกับ AD.3 ติดตามดูต้นกล้าอะโวคาโด ที่ได้รับสนับสนุนจากงบของ ทสจ. จังหวัดเชียงใหม่
วัน ที่ 24-31 มกราคม 2565 กิจ กรรมการติดตามความคืบหน้าและจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับทาง ปปส.
เพื่อทาเรื่องเบิกจ่ายงบโครงการ
- จัดทาโครงการ Quick win 2 (โครงการส่งเสริมอาชีพ) ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบปิด ให้กับชาวบ้านเมืองนะเพื่อส่ง
เสนอกับทางสถาบันปิดทองหลังพระ
- ติดตามความคืบหน้าและจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมให้กับทาง ปปส. เพื่อทาเรื่องเบิกจ่ายงบโครงการ
- รับเช็คงบโครงการ ชรบ.และโครงการเยาวชน
บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 21 - 23 มกราคม 2565 กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอานวยความสะดวกให้แก่เด็กนักเรียนฉีดวัคชีน
โควิด-19
- กิ จ กรรมการจั ด เตรี ย มสถานที่ แ ละอ านวยความสะดวกให้ แ ก่ เ ด็ ก นั ก เรี ย น 9 แห่ ง ที่ ม าฉี ด วั ค ชี น โควิ ด -19
ที่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
- กิจกรรมการรับลงทะเบียน เกษตรกรผู้ที่ต้องการกาจัดวัชพืช หรือว่าชิงเผา
- การสารวจถนนเพื่อนาเข้าแผนหมู่บ้านประจาปีงบประมาณ 2565
วันที่ 24 - 26 มกราคม 2565 กิจกรรมการปรับปรุงบ้านให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจน บ้านอรุโณทัย หมู่ ที่ 10
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการพาทีมงานลงสารวจบ้านนายกอ ลุงรน อายุ 49 ปี เลขที่374/ช บ้านอรุโณทัย ม.10 หมู่ที่ 10
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีฐานะยากจนแต่มีจิตสาธารณะปฏิบัติหน้าที่สมาชิกของชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี เพื่อ ที่จะปรับปรุง ซ่อมแซม บางส่วน
ของบ้านโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศป.บส.ชน.
วันที่ 27-31 มกราคม 2565 กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และร่ วมกิจกรรมอบรมโครงการ ราษฎร รัฐ ร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด โดยมีรองแม่ทัพน้อยภาค 3
- กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และร่ วมกิจกรรมอบรมโครงการ ราษฎร รัฐ ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดที่โดยมี
รองแม่ทัพน้อยภาค 3 เป็นประธานในพิธี
- กิจกรรมการเริ่มคัดกรองประชาชนที่กลับมาจากนอกพื้นที่ในช่วงตรุษจีน
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บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ตาบลหนองบัว)
วันที่ 13 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีตาบลหนองบัว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เยาวชน SMART HERO รุ่นที่ 1/65 โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสัมพันธ์มวลชนที่ 3204 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน
กลุ่มเยาวชนบ้านใหม่หนองบัว เข้าร่ว มโครงการฝึกอบรมฯ ณ ลานอเนกประสงค์น้าพุร้อนบ้านใหม่ห นองบัว หมู่ที่ 10
ตาบลหนองบัว อาเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่
4.4.1.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม 2565 การปรึกษาหารือกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านหลักแต่งกับผู้ประกอบการในพื้นที่
ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ งานพัฒนาชุมชนอาเภอเวียงแหง กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านหลักแต่ง
ร่ว มกับ ผู้ป ระกอบการบริ ษัทภูม่อนดอยจ ากัด ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ลวดลายของกลุ่ ม
หัตถกรรมผ้าทอมือบ้านหลักแต่ง บริษัทภูม่อนดอยจากัด จัดทาบรรจุภัณฑ์เพื่อต่อยอดยกระดับตลาดของฝาก จึงร่วมกับกลุ่ม
ผ้าทอบ้านหลักแต่งหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโอทอปอาเภอเวียงแหง สร้างเป็นบรรจุภัณฑ์จากสินค้าชุมชน โดยนาผ้าทอไทใหญ่ที่มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันงดงาม ผ่านการถักทออย่างประณีตด้วยวิถีแห่งบรรพชนมาตัดเย็บเป็นกระเปาใส่สินค้าพร้อม
ฟังก์ชันที่สามารถนามาใช้เป็นกระเปาอเนกประสงค์ภายหลังได้ ไม่ก่อให้เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์ชนิดกระดาษหรือพลาสติก
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย Phumondoi Green และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างความร่วมมือระหว่างแบรนด์
พร้ อ มกั น นี้ น างสาวกมลภรณ์ ภิ ร มย์ Mr.AD2 ได้ ส อบถามไปยั ง งานพั ฒ นาชุ ม ชนอ าเภอเวี ย งแหง เกี่ ย วกั บ ภารกิ จ
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ฯ เรื่องการตัดเย็ บเสื้อลายขอพระราชทานจะแผนงานดาเนินการต่ออย่างไรโดยได้รับแจ้งจาก
พัฒนากรอาเภอ หากทั้ง 3 กลุ่มตัดเย็บเสื้อเรียบร้อยทางงานพัฒนาชุมชนอาเภอเวียงแหงจะนัดหมายในการลงพื้นที่ชุมชน
บ้านหลักแต่ง โดยในวันนัดหมายจะมอบเงินบริจาคเพื่อซ่อมหลังคาโรงเย็บโรงทอให้ทางชุมชนที่มีความชารุดเสียหายต่อไป
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
วันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรตาบลเปียงหลวง (อส.สธ.) ปี 2564 กิจกรรม “ร้อยใจรักษ์ ผักปลอดสาร สร้างตลาดสร้างงาน ฝุาสถานการณ์โควิด ”
ให้ข้อมูลเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากฯ และการประชุม Mr.AD เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565
นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ติดตามผลการดาเนินงานโครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรตาบล
เปี ย งหลวง (อส.สธ.) ปี 2564 กิ จ กรรม “ร้ อ ยใจรั ก ษ์ ผั ก ปลอดสาร สร้ า งตลาดสร้ า งงาน ฝุ า สถานการณ์ โ ควิ ด ”
โดยสอบถามเกี่ยวกับการเพาะกล้าผักไปยังผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ว่าจะสามารถดาเนินการได้ช่วงไหน อย่างไร ได้รับการ
ประสานจากนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวงเกี่ยวกับการเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการฟื้นฟู
เศรษฐกิจฐานรากฯ Quick win2 ของชุมชนบ้านหลักแต่ง และร่วมประชุ มกับทีม Mr.AD เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565
โดยสามารถสรุปสาระสาคัญได้ดังนี้ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชี โดยประสานให้ทาง
Mr.AD จังหวัดเชียงใหม่ กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วม การอบรม Mr.AD ทั้ง 4 จังหวัด โดยหารือวันเวลา ชี้แจงงบประมาณโครงการ
ทสจ.เชียงใหม่ การลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม (Quick win2) ของทางอาเภอฝาง อาเภอเชียงดาว
และการจัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผล ระยะที่ 2
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง

- 16 ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรพล ยาปุา Mr.AD2 เข้าร่วมกับสมาชิกธนาคารข้าว ร่วมกันปรับปรุงบ้านเก่า
เพื่อจัดทาเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว และทายุ้งฉางในการเก็บข้าวสารองไว้เพื่อสงเคราะห์ให้สมาชิกที่ยากจน ให้ได้กู้ยืมข้าวไปใช้
บริโภคและทาพันธุ์ข้าวในฤดูทานาและไร่ต่อไป
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
วัน ที่ ๑๖ กุมภาพัน ธ์ ๒๕๖๕ การประชุมการด าเนิ นโครงการพัฒ นาในชุม ชน ประจ าปีง บประมาณปี 2565
นายศุ ภ ชัย ผายนาง นายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลเปี ย งหลวง เป็ นประธานการประชุ ม การด าเนิ นโครงการพัฒ นา
ในชุ ม ชน ประจ าปี ง บประมาณปี 2565 โดยมี ผู้ ใ หญ่ บ้ า นหมู่ ที่ ๕ ชุ ด ชพส. ผู้ น าชุ ม ชน นายสุ ร พล ยาปุ า Mr.AD2
และประชาชนหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมหารือการเรียงลาดับความสาคัญของแต่ละโครงการตามแผน พั ฒนาหมู่บ้าน
โดยร่วมกันจัดเรียงตามลาดับความจาเป็นเร่งด่วนของโครงการจากมากไปหาน้อยเพื่อเสนอลาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อ น
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

ข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 (ศอ.ปส.จ.ชม.)
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พลโทอภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2565
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล) ดังนี้
1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.รมน.จังหวัด สั่งการให้ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดทาความเข้าใจถึงประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 นี้ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ แก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย จากแนวคิดการทาสงครามกับยาเสพติดหรือการทาให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรม มาเป็นการ
ใช้สาธารณสุขนาในการแก้ไขปัญหา คานึงสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพื่อลดความต้องการในการใช้ยาเสพติด
ของกลุ่มผู้เสพลง ตามความคิดที่ว่า “เมื่อไม่มีผู้เสพ ย่อมไม่มีผู้ค้า”
2. ให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ งในหลักการที่ว่า “ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ควรได้รับ
การช่วยเหลือให้เข้ารับการบาบัดรักษา ตลอดจนรัฐจะจัดให้มีการติดตามช่วยเหลือเพื่อให้กลับมาดารงชีวิตในสังคม ได้อย่าง
ยั่งยื น” ดังนั้ น ผู้ เสพที่ยิ นดีที่เข้าสู่ การบ าบัดรั กษาจะไม่มีประวัติอาชญากร สามารถกลั บไปทางานและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ
และได้รับการยอมรับจากสังคม
3. ในกรณี ที่ มี การจั บกุ มยาเสพติ ดรายส าคั ญในพื้ นที่ ให้ หน่ วยจั บกุ มเร่ งประสานส านั กงาน ปปส.ภาค ในพื้ นที่
เพื่อดาเนินการขยายผล ซึ่งตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 นี้ มีเจตนารมณ์ที่จะนาตัวกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ตัวจริง
จากการค้ายาเสพติดมาลงโทษทั้งมาตรการทางอาญาที่เด็ดขาด มาตรการสบคบ มาตรการริบทรัพย์สิน และการริบทรัพย์สิน
ตามมูลค่า ซึ่งรัฐบาลตั้งเปูาหมายว่าในปี 2565 จึงยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดให้ได้ทั้งสิ้น จานวน 10,000 ล้านบาท
ข้อพิจารณา
เพื่อให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ทุกแห่ง พิจารณาดาเนินการ
ตามข้อสั่งการดังกล่าว
ประธาน
แจ้งให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ทุกแห่ง ดาเนินการ
ตามข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
มติที่ประชุม

เห็นชอบ ดาเนินการตามข้อเสนอ

- 17 ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
การประชุ ม คณะกรรมการรั กษาความมั่ น คงจั ง หวัด เชี ย งใหม่ ทั้ง 5 คณะ เพื่อ ที่ จ ะประมวล
สถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในด้านต่างๆ รวมทั้งรับทราบนโยบายข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ทั้งในระดับ
จังหวัด กรม และกระทรวง จึงขอให้คณะกรรมการฯ ให้ความสาคัญกับการประชุมดังกล่าว
ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.

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

สุเมธ ทนะขว้าง
(นายสุเมธ ทนะขว้าง)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

