
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 2/2565 
วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม          

1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่               ประธาน 

2. พ.ต.ท.วิสุทธิ์ แก้วทา   ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อ านวยการฯ 
3. นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อ านวยการฯ 
4. นางสุภาภรณ์ อินทมา   ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อ านวยการฯ 
5. พ.ท.วัชระ ถึกสุวรรณ์   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
6. นางสาวภัครพี ดอนชัย   ผู้อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
7. นายสุรศักดิ์ เรืองทอง   ผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
8. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี    แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
9. นายกฤษ สิริมหาสกุล   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
10. นายมณฑล ปริปุญโญ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
11. นายธรรมนิตย์ สุขอนันต์          ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
12. นายมิตร ใจบุญตระกูล  เจ้าพนักงานปกครองช านาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
13. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

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

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่      
ครั้งที่ 2/2565 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565 เม่ือวันที่ 28 มกราคม 2565 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)  มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จ านวน  
72 หน่วยงาน (ไม่มีหน่วยงานขอแก้ไข) 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)  
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ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส.ภาค 5) 
ยาเม็ดเฟนทานิล และ ผลึกเฟนทานิล 
การเสพสารเฟนทานิลท าอย่างไรได้บ้าง 
 สารเฟนทานิล สามารถ ฉีด สูดไอ สูดควัน หรือรับประทานเป็นเม็ดทางปาก หรือเคลือบบนกระดาษซับแผ่น
แปะเฟนทานิลใช้เสพโดยการทิ้งส่วนที่เป็นเจลจากนั้นฉีดหรือกินเข้าไป แผ่นปะดังกล่าวยังสามารถน าไปแช่แข็งตัดเป็นแผ่นๆ 
และวางไว้ใต้ลิ้นหรือในกระพุ้งแก้ม สารเฟนทานิลที่ผลิตอย่างผิดกฎหมายสามารถขายแยก หรือผสมกับเฮโรอีนหรือสารอ่ืนๆ 
ได้ และมักพบว่าถูกน ามาเป็นส่วนประสมอยู่ในยาเสพติดปลอมเพ่ือลอกเลียนยาเวชภัณฑ์ต่างๆ เช่น อ๊อกชิโคโดน 
รูปแบบการล าเลียงยาเสพติด 
- การวางยาเสพติดไว้ตามจุดนัดพบในพ้ืนที่ปุาตามแนวชายแดน 
รูปแบบการซุกซ่อนยาเสพติด 
- ห้องโดยสารรถยนต์/ท้ายรถยนต์/สเกิร์ตข้างรถยนต์ 
- ห้องโดยสารรถยนต์/ท้ายรถยนต์ 
- การขนส่งระบบขนส่งเอกชน/กล่องพัสดุ 

ปลดล็อคกัญชา พ้นยาเสพติด มีผลเมื่อพ้น 120 วันหลังลงราชกิจจาฯ 
 วันที ่8 ก.พ. 2565 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามนโยบายรัฐบาล
ในการพัฒนาพืชกัญชา กัญชง เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์และสุขภาพ ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรม
ต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้างรายได้ของประชาชน โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้ด าเนินการเรื่องนี้มา โดยตลอด 
เริ่มตั้งแต่การประกาศใช้ พ.ร.บ. ยาเสพติด ฉบับที่ 7 เมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2562 เพ่ือปลดล็อกกัญชาให้ใช้ทางการแพทย์  
และในปี 2563 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ปลดล็อกส่วนต่างๆ ของกัญชาออกจากยาเสพติดยกเว้นช่อดอก        
ใบติดช่อดอก และเมล็ดกัญชา ที่ยังเป็นยาเสพติด เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ อันเป็นประโยชน์ในการ
เพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ และเพ่ือให้เอ้ือต่อการปลูกของแต่ละครัวเรือน รวมทั้งการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือดูแลสุขภาพ        
จึงน าไปสู่การถอดกัญชาออกจากยาเสพติดประเภทที่ 5 สอดคล้องกับประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
9 ธ.ค. 2564 ที่ผ่านมา โดยได้จัดท า (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5          
พ.ศ. …. ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดแล้ว 
 หลังจากที่ได้ลงนามในประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 จะมีผลใช้บังคับ
เมื่อพ้น 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2565 ทางพรรคภูมิใจไทยก็ได้เสนอ               
ร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. ต่อประธานสภาผู้แทนราษฏรและประธานรัฐสภา เพ่ือพิจารณาน าเข้าสู่
กระบวนการตราเป็นพระราชบัญญัติ และมีผลบังคับใช้โดยเร็วต่อไป การมีกฎหมายเฉพาะกัญชา กัญชง จึงเป็นอีกขั้นตอน
หนึ่งเพื่อยืนยันว่า กัญชา กัญชง ได้พ้นจากความเป็น ยาเสพติด แต่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีการควบคุม เพ่ือให้เป็นประโยชน์
กับประชาชน ตามนโยบายรัฐบาล หลักการและเหตุผลของร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง ฉบับนี้ คือ ส่งเสริมให้กัญชา    
กัญชง เป็นพืชที่สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ โดยมีเปูาหมาย คือ 
1) เพ่ือประโยชน์ทางการแพทย์ 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 เพ่ือใช้ทางการแพทย์ การดูแลสุขภาพ
ตนเอง การวิจัยและการศึกษา ตลอดจนพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สินค้าอุตสาหกรรมต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์ในการเสริมสร้าง
รายได้ของประชาชน 
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ข้อพิจารณา/แนวโน้มสถานการณ์ 
1. ควรเฝูาระวังและเพ่งเล็งเส้นทางรองที่ใช้ส าหรับหลบหลีกหรือเลี่ยงด่านตรวจ/จุดตรวจ 
2. ยาเสพติดที่ลักลอบล าเลียงเข้ายังคงเป็น ยาบ้า  
3. ยาเสพติดที่ควรเฝูาระวังการแพร่ระบาดเพ่ิมข้ึน ได้แก่ ไอซ์ กัญชา 
4. แนวโน้มภาพรวมสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น เนื่องจากนโยบายคลายล็อคช่วงเทศกาลและ
มาตรการผ่อนปรนในสถานบันเทิง จึงมีความต้องการยาเสพติดภายในประเทศเพ่ิมขึ้น 

การส ารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือนแรก (ต.ค. – มี.ค.) ปีการประเมิน 2565 
 ขอให้ เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลให้ครบถ้วน และตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ใกล้กับสภาพความเป็นจริง  
โดยใช้แบบประเมินที่ก าหนดให้ ผู้น าหมู่บ้าน/กรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลสถานการณ์ปัญหาของหมู่บ้าน 

การด าเนินงานเพื่อการป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนและสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดเชียงใหม่ โดยงบประมาณสนับสนุนจาก ปปส.ภ.5 
- การสนับสนุนงบประมาณจาก ปปส.ภ.5 หมวดเงินอุดหนุนเพ่ือการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งผ่านการอนุมัติ
ปีงบประมาณ 2565 
 

โครงการ องค์กรที่ขอรับการสนับสนุน งบประมาณ หมายเหตุ 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพชุดรักษาความ
ปลอดภัยหมู่บ้าน เพ่ือสกัดกั้นการลักลอบ
ล าเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนจังหวัด
เชียงใหม่ 

ชมรมวิทยากรบ าบัดรักษาผู้เสพ
ยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่  

2,000,000.- เลื่อนการด าเนินงาน
เป็น มี.ค.-ธ.ค 65 

เนื่องจากสถานการณ์ 
โควิด 

2. โครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ระดับจังหวัดเชียงใหม่ ตามแผนด้านการปูองกัน 
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 

เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน
จังหวัดเชียงใหม่  

257,300 .-  เริ่มขับเคลื่อน 
การด าเนินงาน 
 ม.ค – ก.ย. 65 

 
 วันที่ 17 ก.พ. 2565 ปปส.ภ.5 มอบเช็คเงินอุดหนุนโครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด
เชียงใหม่ ตามแผนด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 จ านวน 257,300 บาทให้แก่ประธานเครือข่าย
กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่ ณ ส านักงาน ปปส. ภาค 5 
 วันที่ 3 ก.พ. 2565 ปปส.ภ.5 ติดตามการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินในด้านการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ
ให้กับผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด ปี พ.ศ. 2565 พ้ืนที่ อ.เวียงแหง ร่วมกับส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงแหง ซึ่งมีผู้
ผ่านการบ าบัดที่ประสงค์ขอสนับสนุนทุนประกอบอาชีพช่างเชื่อม คือ นายนพดล กระจ่าง อายุ 30 ปี โดยขอรับความช่วยเหลือ
ในการซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือประกอบอาชีพ เป็นเงิน 18,130 บาท 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565 
พบการปลูกฝิ่นใน 8 จังหวัด จ านวน 178 แปลง 90.26 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

พบการปลูกฝิ่นใน 24 อ าเภอ จ านวน 178 แปลง 90.26 ไร่ อ าเภอ 5 อันดับแรก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จังหวัด จ านวนแปลง ขนาด (ไร่) 

เชียงใหม่ 101 54.52 

แม่ฮ่องสอน 20 11.09 

เชียงราย 28 10.74 

ตาก 8 5.31 

น่าน 13 5.06 

แพร ่ 5 2.16 

ก าแพงเพชร 1 1.08 

พิษณุโลก 2 0.30 

รวม 178 90.26 

อ าเภอ จ านวน (แปลง) ขนาด (ไร่) 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 38 18.33 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 29 15.82 

อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 17 9.75 

อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 23 8.75 

อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 11 7.81 
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พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ปี 2564 จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 
ผลการด าเนินงาน ด้านการปูองกัน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ข้อมูลจากระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

ต าบล อ าเภอ จ านวน (แห่ง) 
สุเทพ เมืองเชียงใหม่  1 

ไชยสถาน สารภี 1 
ปุาเมี่ยง ดอยสะเก็ด 1 

หนองหาร สันทราย 2 
ปุาไผ่ สันทราย 1 

ออนกลาง แม่ออน 1 
เวียง ฝาง 1 

รวม 
 

8 
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แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
 

610 
 

582 
78 

 
708 

 
 
- 
 

22 
- 
 

39 

 
 
- 
 

27 
- 
 

478 

 
 
- 
 

4.64 
- 
 

6.64 

 

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

 
23 
38 
12 

 
- 
- 
- 

 

 
23 
38 
12 

 
- 
- 
- 

 

ผลภาคเรียน 

ที่ 2/2564 

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

 
321 
17 
12 

 
18 
2 
- 

 
23 
2 
- 

 
7.16 
11.76 

- 

 

           - Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 1 สถานการณ์โควิด-19  

           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรยีน(แห่ง) 38 สถานการณ์โควิด-19  

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

 
 

100 แห่ง 
300 คน 

1,020 คน 

 
 

20 แห่ง 
85 คน 

100 คน 

 
 

85 แห่ง 
348 คน 
495 คน 

 
 

85 
100 

48.52 

 

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

 
 

287 
20 
10 
60 

 
 

18 
2 
- 

15 

 
 

127 
2 
- 

15 

 
 

44.25 
10 
- 

25 

 
 
 
ด าเนินการ
เดือนก.พ.65 
 

นักเรียนที่สอน 
1,102 คน 
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอ 

 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอ (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับอ าเภอ) 
 ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทาง การด าเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่คณะกรรมการ
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพ่ือขยายผลการด าเนินงานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สามารถเป็นกลไกขับเคลื่อน
ในการปูองกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด จ านวน 25 กองทุนๆ ละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน  105,000 บาท (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการคัดเลือกหมู่บ้านเปูาหมายต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับอ าเภอ และจัดส่งให้จังหวัดภายในวันที่                
28 กุมภาพันธ์ 2565 (โดยกรมการพัฒนาชุมชนจัดสรรงบประมาณด าเนินการในไตรมาส 3 (เดือนเมษายน 2565)   
 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
2,197 
1,980 
183 

8 
25 

 
314 
261 
40 
- 

13 

 
1,739 
1,571 
144 

1 
22 

 
79.15 
79.34 
38.69 
12.50 

88 

 
 

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

 
25 

589 

 
- 

518 

 
- 

457 

 
- 

77.59 

 

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 1,736 ม./ช. คิดเป็น 79.02% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จ านวน 1,731 ม./ช. คิดเป็น 78.79%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จ านวน 1,326 ม./ช. คิดเป็น 60.36%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จ านวน 1,098 ม./ช. คิดเป็น 49.98% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จ านวน 156 ม./ช. คิดเป็น 7.10% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จ านวน 166 ม./ช. คิดเป็น 7.56% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จ านวน 8 ม./ช. คิดเป็น 0.36% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จ านวน 5 ม./ช. คิดเป็น 0.23% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จ านวน 10 ม./ช. คิดเป็น 0.45% 

       (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
            (4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
509 

 
1,087 

 
100 

 

            (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ 
(ครั้ง) 

- 73 503 -  
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แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับจังหวัด) 
 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 
ด าเนินการประชุมคณะท างานกลั่นกรองการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 
(รอบแรก) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนี พันปีหลวง เพื่อเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญก าลังใจในการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่
ของแผ่นดิน และพัฒนายกระดับการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พร้อมสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
กองทุนแม่ของแผ่นดินให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณชนมีอ าเภอที่จัดส่ง จ านวน 25 อ าเภอๆ ละ 1 กองทุน โดยคณะท างานฯ 
คัดเลือกให้เหลือจ านวน 5 กองทุน เพ่ือเสนอคณะกรรมการตัดสินการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่น        
ระดับจังหวัด ประจ าปี 2565 เพื่อพิจารณาตัดสินในระดับจังหวัดต่อไป     

การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
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 จ านวน 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 ร่วมชมให้ก าลังใจ  และร่วมรับเสด็จฯ 
 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ได้จัดประชุมคณะท างานโครงการ TO BE NUMBER ONE 
จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ อ าเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงแนวทางการด าเนินงานโครงการรณรงค์ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขับเคลื่อนอ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE ใน Setting ต่างๆ 
รวมทั้งร่วมกันวางแผน และคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมการประกวดจังหวัด/อ าเภอ/ชมรม TO BE NUMBER ONE ประจ าปี 
พ.ศ.2565 โดยมีนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม 

การพิจารณาคัดเลือก อ าเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE เข้าร่วมการประกวดระดับภาค ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 
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การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี  TO BE NUMBER ONE IDOL จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 
 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี       
TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) ประจ าปี 2565 ภายใต้มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของ        
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์เพ่ือรณรงค์ปลุกจิตส านึก 
และสร้างกระแสนิยมที่เอ้ือต่อการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และคัดเลือกเยาวชนเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่         
เข้าร่วมการแข่งขันในระดับภาคและระดับประเทศต่อไป โดยมีเยาวชนเข้าร่วมการประกวดฯ จ านวน 45 คน (ชาย 15 คน 
หญิง 30 คน) ได้รับเกียรติจาก รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ กล่าวต้อนรับ          
และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นายจตุชัย มณีรัตน์ กล่าวให้ก าลังใจ แสดงความยินดีและมอบรางวั ลแก่ผู้ชนะ
การประกวด 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2  ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

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

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

742 737 483 475 -259 -262 -34.9 172 166 251 243 79 77 45.9 

 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 
 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาส าคัญ 

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

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

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

 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 

ของกลาง 
ยาบ้า 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝิ่นดิบ 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแห้ง 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กรัม) 

73,861  325.93    20,312.35  8,076.06  29.02  4.7 59.76  
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ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 21 กุมภาพันธ์ 2565 

ของกลาง 
ยาบ้า 
(เม็ด) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

ฝิ่นดิบ 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแห้ง 
(กรัม) 

เคตามีน 
(กรัม) 

ยาไอซ์ 
 (กรัม) 

  15,480,433    36,903.40   38,697.90  67,204.70    6,718.08   5,005.15   22,586.82  

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนกุมภาพันธ์ 2565 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.2.3   ด้านการบ าบัดรักษา (Demand) ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    
จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 
 

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบ าบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 
1. แม่โจ้ 18 ก.พ.65 1 ราย ยาบ้า 20,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม 1 ราย ยาบ้า 20,000 เม็ด 
   

ระบบบ าบัด เป้าหมาย เดือน ก.พ. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ (สถานบ าบัด) 5,782 805 3,005 51.97 

2. บังคับบ าบัด  1,270 9 49 3.86 

3. ต้องโทษ 680 6 14 2.01 

  - กรมราชทัณฑ์ 550 - - - 

  - กรมพินิจฯ 130 6 14 10.77 

รวม 7,732 820 3,068 39.68 
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การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2564 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 

 

 

 

 

 

 
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) 1 ตุลาคม 2563 – 22 กุมภาพันธ์ 2565 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   
ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 
 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

Harm Reduction Service คน ครั้ง 

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด 4,589 11,709 

ได้รับสารทดแทน Methadone 3,914 8,259 

ได้รับการคัดกรองจิตเวช 2,385 5,181 

ได้รับการให้ค าปรึกษาและตรวจ HIV 9 17 

แผนงาน ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

 สมัครใจ 466 378 361 77.47 

 บังคับบ าบัด 1,524 1,092 747 49.02 

 ต้องโทษ 186 186 40 21.51 

รวม 2,176 1,656 1,148 52.76 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
12 

 
1 

 
5 

 
41.67 

 

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

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

 
264,530.05 

30,000 
197,990 

35,049.05 
1,491 

 
778,558.62 

136,625 
587,765 

79,685.67 
9,532 

 
29.82 
15.38 
69.83 
54.02 
1.30 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.3.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย  ดังนี้         
  1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
- เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายไมตรี  ดวงใจ ปลัดอ าเภอประจ าต าบลท่าตอน (Mr.AD1) ร่วมกับ องค์การบริหาร       
ส่วนต าบลท่าตอน ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอแม่อาย ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่อาย ส านักงานศูนย์การศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่อาย ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านในพ้ืนที่         
และ Mr.AD2 ร่วมจัดท าแผนพัฒนาชุมชน และเพ่ือให้ชาวบ้านในพ้ืนที่มีส่วนร่วมและแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง       
โดยรวบรวมปัญหาข้อเสนอแนะต่างๆ จากการประชุมของผู้แทนชุมชนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน อันจะ
น าไปสู่เข้าแผนฯ เพ่ือการบริหารจัดการโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลท่าตอน ณ วัดภาวนานิมิต 
หมู่ที่ 14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ส านักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอแม่อาย ได้จัดท า
โครงการอบรมกลุ่มสนใจหลักสูตรการท าสายคล้องหน้ากากอนามัย DIY ณ วัดภาวนานิมิต หมู่ที่ 14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย     
จ.เชียงใหม่ 
- เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565 Mr.AD2 ได้รับมอบหมายจากผู้ใหญ่บ้าน เป็นตัวแทนเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนา      
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ของต าบลท่าตอน เพ่ือรับทราบรายละเอียดของโครงการ                    
และวิธีด าเนินการ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ Mr.AD2 , 
ผู้ใหญ่บ้าน ลงพ้ืนที่ บ้านร่มไทย ม.14 ต.ท่าตอน อ.แม่อาย เพ่ือพูดคุยกับสมาชิกกลุ่มเลี้ยงไส้เดือน ที่ต้องการเสนอโครงการ
เลี้ยงไส้เดือน ในโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมฐานรากฯ (กลุ่มอาชีพ) Quick Win 2 
- เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ชาวบ้านในพ้ืนที่และหมู่บ้านข้างเคียง ได้ร่ วมท าบุญ    
ใส่บาตรพระอุปคุต (ตักบาตรเที่ยงคืน/เป็งปฺุด) ตามโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาหมู่บ้าน (One plan) เริ่มจากวัดภาวนานิมิต-
ทางขึ้นวัดท่าตอนพระอารามหลวง เพ่ือเป็นการอนุรักษ์ สืบสานประเพณีของทางล้านนา โดยการจัดกิจกรรม ได้ก าชับ
มาตรการการปูองกันโควิด-19 เป็นส าคัญ 

ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2565 
- เมื่อวันที่  17 กุมภาพันธ์ 2565 ประชุมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านจะนะ โดยมีผู้ ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน                    
และคณะกรรมการหมู่บ้าน Mr.AD2 ร่วมกันทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านเพ่ือเสนอให้กับ องค์การบริหารส่วนต าบลดอยลาง 
ต่อไป 
- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ลงพ้ืนที่ติดตามโครงการเลี้ยงสุกรบ้านจะนะ ปัจจุบันแม่พันธุ์หมูได้คลอดลูกแล้ว จ านวน  
4 ราย และก าลังตั้งท้องอยู่ 3 ราย โดยทั่วไปแล้วหมูมีสุขภาพแข็งแรงทุกตัว 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 
- เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ชาวบ้านในพ้ืนที่ ได้ร่วมท าหมักปุยชีวภาพขี้ไก่แกลบ พวงมาลัย และกากข้าวโพดที่เหลือ
จากการเกษตร 
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- เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ ได้ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน      
ได้มอบสิ่งของให้กับผู้ที่กักตัวโควิด และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 
- เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ผู้ใหญ่บ้านบ้านปุาเหียก ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านบ้านปุาเหียก 
ร่วมประชุมประชาคมคัดเลือกและแต่งตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านชุดใหม่ 

 4.4.3.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 
พื้นที่เป้าหมาย บ้าน หนองไผ่ ม.15 ต าบลม่อนปิ่น 
- ประชุมประชาคมร่วมกับกลุ่มผู้ใช้น้ าต าบลม่อนปิ่น เพ่ือเสนอโครงการ Quick Win 1 การพัฒนาแหล่งน้ าบ้านหนองไผ่-
ห้วยนกกก ณ อาคารอเนกประสงค์ อบต.ม่อนปิ่น 
- ประชุมเห็นชอบโครงการ ให้ผู้ใหญ่บ้าน Mr.AD 1,2  และเจ้าหน้าที่ปิดทองฯ สรุปจ านวนเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์
และส ารวจจุดก่อสร้างฝายและบ่อพักน้ า  ให้ละเอียดอีกครั้ง เพ่ือน าเสนอคณะกรรมผู้ใช้น้ าทั้งสามต าบลอีกครั้ง 
- ประชุมหาแนวทางการจัดท าโครงการ Quick Win 1 และลงพ้ืนที่ส ารวจที่ดินท ากินของชาวบ้านที่ขาดแคลนน้ า บ้านหนองไผ่ 
- ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลพื้นที่ท ากินของชาวบ้าน 
- สรุปและรวบรวมข้อมูลน าเสนอให้คณะกรรมการผู้ใช้น้ าระดับต าบลทราบ 
- ลงพื้นที่ส ารวจความพร้อมของกลุ่มเลี้ยงไก่ประดู่หางด า และตรวจสอบโรงเรือน 
-  ชาวบ้านหนองไผ่ จ านวน 20 ราย ที่เข้าร่วมโครงการเลี้ยงไก่ประดู่หางด ามีความพร้อมทั้งสถานที่สภาพโรงเรือน 
พื้นที่เป้าหมาย บ้าน ขอบด้ง ม.14 ต าบลม่อนปิ่น  
- เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงไม่สามารถด าเนินการได้ 

 4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
- พ้ืนที่เปูาหมาย 
บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ต าบลเมืองนะ  2,024 คน   606  ครัวเรือน 
บ้านอรุโณทัย     หมู่ที่ 10  ต าบลเมืองนะ  9,979 คน 1,900 ครัวเรือน 
บ้านห้วยลึก       หมู่ที่ 7    ต าบลปิงโค้ง  1,722 คน   290  ครัวเรือน 
บ้านห้วยลึก ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 26 – 29 มกราคม 2565  ประเมินติตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูด าและโครงการส่งเสริม         
การเลี้ยงไก่ประดู่หางด า เรียนรู้ในเรื่องการเกษตรที่สามารถน าไปต่อยอดให้กับการเกษตรในหมู่บ้านได้ และได้แลกเปลี่ยน
ความรู้กับกลุ่มเยาวชนต่างที่ ความรู้ที่ได้จากการอบรมครั้งนี้ การท าไม้ดอก การปลูกผักอินทรีย์  การเพาะกล้า การเลี้ยงปลา 
และได้เรียนรู้ในการสร้างธุรกิจ โมเดลธุรกิจและแผนการท าธุรกิจ เพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง และสามารถน าไปต่อยอดให้กับ
แผนชุมชนในหมู่บ้านได้ 
 วันที่ 9  กุมภาพันธ์  2565   ประเมินผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 – 2565) ประชุมประเมินผลการด าเนินตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) ออกความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคของการน า
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) ไปปฏิบัติและรับฟัง
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการจัดท าแผนในระยะต่อไป 
 วันที่ 11  กุมภาพันธ์  2565  เข้าร่วมประชุม Mr.AD จังหวัดเชียงใหม่ (ประชุมทางไลน์)  ประชุมในหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 
 1. การเตรียมการเข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชี พ้ืนที่ขยายผล จ.เชียงใหม่       
(จัดท าร่วมกันระหว่าง ฝุายความรู้ธนาคารแห่งประเทศไทยและตรวจบัญชีสหกรณ์ เชียงใหม่) กลุ่มเปูาหมายคือตัวแทนกลุ่ม
อาชีพ จ านวน 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. เรื่องการขอสนับสนุนโครงการ ทสจ.เชียงใหม่ จ านวน 2 โครงการได้รับสนับสนุน  
     3.1 โครงการสร้างฝายชะลอน้ าและปลูกไม้ผลยืนต้นบนพื้นที่สูง อนุมัติ 269,400 บาท 
     3.2 โครงการบริหารจัดการขยะ อนุมัติ 70,750 บาท 
 4. การลงพ้ืนที่ตรวจประเมินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม (Quick Win 2) 4 โครงการ ได้แก่ผลิตปุยมูลไส้เดือน  
ไก่ประดู่หางด า เพาะเห็ดนางรมเทา และเลี้ยงกระบือ 
 5. การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผล ระยะที่ 2 ในพ้ืนที่ 5 อ าเภอ 24 หมู่บ้าน 
 วันที่ 15  กุมภาพันธ์  2565  เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านเปูาหมายโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์  ประชุมเตรียม             
ความพร้อมร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน จ านวน 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 
 เพ่ือด าเนินการจัดท าแผนหมู่บ้านและเสนอต่อเทศบาล อ าเภอ เพ่ือด าเนินการขยายผลโครงการตามแผนและ       
ขอสนับสนุนงบประมาณในการโครงการขยายผลร้อยใจรักษ์หมู่บ้านไข่ขาวต่อไป 

บ้านเมืองนะ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 21 - 23 มกราคม 2565  กิจกรรมการประสานโครงการส่งเสริมอาชีพ Quick win 2   
 - การประสานงานติดต่อสอบถามเรื่องข้อมูลโครงการส่งเสริมอาชีพ  Quick win 2  
 -  ร่วมกิจกรรม อบรม Smart Hero น าโดยชุด ชพส. 3203 
 - กิจกรรมการร่วมกับ AD.3 ติดตามดูต้นกล้าอะโวคาโด ที่ได้รับสนับสนุนจากงบของ ทสจ. จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 24-31 มกราคม  2565  กิจกรรมการติดตามความคืบหน้าและจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้กับทาง ปปส.      
เพ่ือท าเรื่องเบิกจ่ายงบโครงการ 
   - จัดท าโครงการ Quick win 2 (โครงการส่งเสริมอาชีพ) ในการเลี้ยงปศุสัตว์แบบปิด ให้กับชาวบ้านเมืองนะเพ่ือส่ง
เสนอกับทางสถาบันปิดทองหลังพระ 
   -  ติดตามความคืบหน้าและจัดส่งเอกสารเพ่ิมเติมให้กับทาง ปปส. เพื่อท าเรื่องเบิกจ่ายงบโครงการ 
  -  รับเช็คงบโครงการ ชรบ.และโครงการเยาวชน 
บ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
  วันที่ 21 - 23 มกราคม 2565 กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกให้แก่เด็กนักเรียนฉีดวัคชีน
โควิด-19    
     - กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอ านวยความสะดวกให้แก่เด็กนักเรียน 9 แห่งที่มาฉีดวัคชีน โควิด-19              
ที่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย 
     - กิจกรรมการรับลงทะเบียน เกษตรกรผู้ที่ต้องการก าจัดวัชพืช หรือว่าชิงเผา 
    - การส ารวจถนนเพื่อน าเข้าแผนหมู่บ้านประจ าปีงบประมาณ 2565 
         วันที่ 24 - 26 มกราคม 2565 กิจกรรมการปรับปรุงบ้านให้กับชาวบ้านที่มีฐานะยากจน บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
          - กิจกรรมการพาทีมงานลงส ารวจบ้านนายกอ ลุงรน อายุ 49 ปี เลขที่374/ช บ้านอรุโณทัย ม.10 หมู่ที่ 10  
ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้มีฐานะยากจนแต่มีจิตสาธารณะปฏิบัติหน้าที่สมาชิกของชุดรักษา       
ความปลอดภัยหมู่บ้านอย่างเข้มแข็ง และให้ความร่วมมือกับทางราชการเป็นอย่างดี เพ่ือที่จะปรับปรุง ซ่อมแซม บางส่วน        
ของบ้านโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก ศป.บส.ชน. 
          วันที่ 27-31 มกราคม 2565 กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ ราษฎร รัฐ ร่วมใจ
ปลอดภัยยาเสพติด โดยมีรองแม่ทัพน้อยภาค 3 
          - กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และร่วมกิจกรรมอบรมโครงการ ราษฎร รัฐ  ร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดที่โดยมี             
รองแม่ทัพน้อยภาค 3 เป็นประธานในพิธี 
          - กิจกรรมการเริ่มคัดกรองประชาชนที่กลับมาจากนอกพ้ืนที่ในช่วงตรุษจีน 
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 4.4.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
 บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ต าบลหนองบัว) 
 วันที่ 13 ก.พ. 2565 เวลา 09.00 น. นายกเทศมนตรีต าบลหนองบัว เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
เยาวชน SMART HERO รุ่นที่ 1/65 โดยมีเจ้าหน้าที่ชุดสัมพันธ์มวลชนที่ 3204 ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และตัวแทน
กลุ่มเยาวชนบ้านใหม่หนองบัว เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ ณ ลานอเนกประสงค์น้ าพุร้อนบ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10      
ต าบลหนองบัว อ าเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ ๒๔ – ๒๖ มกราคม 2565 การปรึกษาหารือกลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านหลักแต่งกับผู้ประกอบการในพ้ืนที่
ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ งานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงแหง กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือบ้านหลักแต่ง 
ร่วมกับ ผู้ประกอบการบริษัทภูม่อนดอยจ ากัด ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการออกแบบบรรจุภัณฑ์ โดยใช้ลวดลายของกลุ่ม
หัตถกรรมผ้าทอมือบ้านหลักแต่ง บริษัทภูม่อนดอยจ ากัด จัดท าบรรจุภัณฑ์เพ่ือต่อยอดยกระดับตลาดของฝาก จึงร่วมกับกลุ่ม
ผ้าทอบ้านหลักแต่งหนึ่งในสมาชิกกลุ่มโอทอปอ าเภอเวียงแหง สร้างเป็นบรรจุภัณฑ์จากสินค้าชุมชน โดยน าผ้าทอไทใหญ่ที่มี
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันงดงาม ผ่านการถักทออย่างประณีตด้วยวิถีแห่งบรรพชนมาตัดเย็บเป็นกระเปาใส่สินค้าพร้อม
ฟังก์ชันที่สามารถน ามาใช้เป็นกระเปาอเนกประสงค์ภายหลังได้ ไม่ก่อให้เกิดขยะจากบรรจุภัณฑ์ชนิดกระดาษหรือพลาสติก 
ลดปัญหาสิ่งแวดล้อมตามนโยบาย Phumondoi Green และยังเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างความร่วมมือระหว่างแบรนด์ 
พร้อมกันนี้นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ได้สอบถามไปยัง งานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงแหง เกี่ยวกับภารกิจ          
กลุ่มหัตถกรรมผ้าทอมือ ฯ เรื่องการตัดเย็บเสื้อลายขอพระราชทานจะแผนงานด าเนินการต่ออย่างไรโดยได้รับแจ้งจาก   
พัฒนากรอ าเภอ หากทั้ง 3 กลุ่มตัดเย็บเสื้อเรียบร้อยทางงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเวียงแหงจะนัดหมายในการลงพ้ืนที่ชุมชน
บ้านหลักแต่ง โดยในวันนัดหมายจะมอบเงินบริจาคเพ่ือซ่อมหลังคาโรงเย็บโรงทอให้ทางชุมชนที่มีความช ารุดเสียหายต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ขยายผลในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง 
 วันที่ ๙ – ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการ
เกษตรต าบลเปียงหลวง (อส.สธ.) ปี 2564 กิจกรรม “ร้อยใจรักษ์ ผักปลอดสาร สร้างตลาดสร้างงาน ฝุาสถานการณ์โควิด” 
ให้ข้อมูลเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกิจฐานรากฯ และการประชุม Mr.AD เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2565 
นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ติดตามผลการด าเนินงานโครงการบริหารศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรต าบล
เปียงหลวง (อส.สธ.) ปี 2564 กิจกรรม “ร้อยใจรักษ์ ผักปลอดสาร สร้างตลาดสร้างงาน ฝุาสถานการณ์โควิด”                            
โดยสอบถามเกี่ยวกับการเพาะกล้าผักไปยังผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ว่าจะสามารถด าเนินการได้ช่วงไหน อย่างไร ได้รับการ
ประสานจากนักพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวงเกี่ยวกับการเป็นคณะกรรมการตรวจรับโครงการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจฐานรากฯ Quick win2 ของชุมชนบ้านหลักแต่ง และร่วมประชุมกับทีม Mr.AD เชียงใหม่ ครั้งที่2/2565        
โดยสามารถสรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ การอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพครูการเงินและการบัญชี โดยประสานให้ทาง 
Mr.AD จังหวัดเชียงใหม่ กรอกข้อมูลผู้เข้าร่วม การอบรม Mr.AD ทั้ง 4 จังหวัด โดยหารือวันเวลา ชี้แจงงบประมาณโครงการ 
ทสจ.เชียงใหม่ การลงพื้นที่ตรวจประเมินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม (Quick win2) ของทางอ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว 
และการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านขยายผล ระยะที่ 2 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อนการ
ขยายผลในพ้ืนที่ได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นายสุรพล ยาปุา Mr.AD2 เข้าร่วมกับสมาชิกธนาคารข้าว ร่วมกันปรับปรุงบ้านเก่า                     
เพ่ือจัดท าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว และท ายุ้งฉางในการเก็บข้าวส ารองไว้เพ่ือสงเคราะห์ให้สมาชิกท่ียากจน ให้ได้กู้ยืมข้าวไปใช้
บริโภคและท าพันธุ์ข้าวในฤดูท านาและไร่ต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง 
 วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ การประชุมการด าเนินโครงการพัฒนาในชุมชน ประจ าปีงบประมาณปี 2565        
นายศุภชัย ผายนาง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปียงหลวง เป็นประธานการประชุมการด าเนินโครงการพัฒนา                 
ในชุมชน ประจ าปีงบประมาณปี 2565 โดยมี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ ชุดชพส. ผู้น าชุมชน นายสุรพล ยาปุา Mr.AD2          
และประชาชนหมู่บ้าน เข้าร่วมการประชุมหารือการเรียงล าดับความส าคัญของแต่ละโครงการตามแผน พัฒนาหมู่บ้าน          
โดยร่วมกันจัดเรียงตามล าดับความจ าเป็นเร่งด่วนของโครงการจากมากไปหาน้อยเพ่ือเสนอล าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
ปัญหาอุปสรรค /ข้อเสนอแนะ  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน 
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องเพื่อพิจารณา  

   ข้อสั่งการของแม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อ านวยการรักษาความม่ันคงภายในภาค 3 (ศอ.ปส.จ.ชม.) 
  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.30 น. พลโทอภิเชษฐ์   ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อ านวยการรักษา          
ความมั่นคงภายในภาค 3 ได้มีข้อสั่งการในการประชุมคณะกรรมการอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ครั้งที่ 1/2565            
(ผ่านระบบการประชุมทางไกล) ดังนี้ 
  1. ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.รมน.จังหวัด สั่งการให้ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการปูองกันและแก้ไขปัญหา        
ยาเสพติดท าความเข้าใจถึงประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 นี้ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวทางการ แก้ไข
ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย จากแนวคิดการท าสงครามกับยาเสพติดหรือการท าให้ยาเสพติดเป็นอาชญากรรม มาเป็นการ
ใช้สาธารณสุขน าในการแก้ไขปัญหา ค านึงสิทธิและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ เพ่ือลดความต้องการในการใช้ยาเสพติด           
ของกลุ่มผู้เสพลง ตามความคิดที่ว่า “เมื่อไม่มีผู้เสพ ย่อมไม่มีผู้ค้า” 
  2. ให้ทุกหน่วยงานเร่งสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักการที่ว่า “ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ควรได้รับ      
การช่วยเหลือให้เข้ารับการบ าบัดรักษา ตลอดจนรัฐจะจัดให้มีการติดตามช่วยเหลือเพ่ือให้กลับมาด ารงชีวิตในสังคม ได้อย่าง
ยั่งยืน” ดังนั้น ผู้เสพที่ยินดีที่เข้าสู่การบ าบัดรักษาจะไม่มีประวัติอาชญากร สามารถกลับไปท างานและใช้ชีวิตได้อย่างปกติ        
และได้รับการยอมรับจากสังคม 
  3. ในกรณีที่มีการจับกุมยาเสพติดรายส าคัญในพ้ืนที่ ให้หน่วยจับกุมเร่งประสานส านักงาน ปปส.ภาค ในพ้ืนที่          
เพ่ือด าเนินการขยายผล ซึ่งตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 นี้ มีเจตนารมณ์ที่จะน าตัวกลุ่มที่ได้รับผลประโยชน์ตัวจริง
จากการค้ายาเสพติดมาลงโทษทั้งมาตรการทางอาญาที่เด็ดขาด มาตรการสบคบ มาตรการริบทรัพย์สิน และการริบทรัพย์สิน
ตามมูลค่า ซึ่งรัฐบาลตั้งเปูาหมายว่าในปี 2565 จึงยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดให้ได้ทั้งสิ้น จ านวน 10,000 ล้านบาท
 ข้อพิจารณา 
 เพ่ือให้ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ทุกแห่ง พิจารณาด าเนินการ  
ตามข้อสั่งการดังกล่าว 

ประธาน   แจ้งให้ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะ ศป.ปส.อ./ศป.ปส.ทน./ศป.ปส.ทม. ทุกแห่ง ด าเนินการ
ตามข้อสั่งการของแม่ทัพภาคท่ี 3/ผู้อ านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 

มติที่ประชุม   เห็นชอบ ด าเนินการตามข้อเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืน ๆ    - ไม่มี - 

ระเบียบวาระท่ี 7   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน   การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 คณะ เพ่ือที่จะประมวล
สถานการณ์ และการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในด้านต่างๆ รวมทั้งรับทราบนโยบายข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชา ทั้งในระดับ
จังหวัด กรม และกระทรวง จึงขอให้คณะกรรมการฯ ให้ความส าคัญกับการประชุมดังกล่าว      

ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 

 
 
 

     ฐิติมา กันทะวิชัย                     สุเมธ ทนะขว้าง 
          (นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)                        (นายสุเมธ ทนะขว้าง) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                          เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


