
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 11/๒๕65 
วันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565  เวลา 13.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม          

1. นายวรญาณ บุญณราช รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/รองผู๎อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน               
และปราบปรามยาเสพติดจงัหวัดเชียงใหมํ               ประธาน 

2. พ.ต.ท.หญิง บุญภัคสรณ์ แพรสกุลทิพย์ ผู๎บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)   รองผู๎อ านวยการฯ 
3. นางเปรํงนภา กาญจนสิงห์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  รองผู๎อ านวยการฯ 
4. นางสาวดวงมณี เคร่ืองร๎อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    รองผู๎อ านวยการฯ 
5. พ.อ.หญิง สุกัญญา แก๎วจันทร์  รองผู๎อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
     จังหวัดเชียงใหมํ (ท.) (แทน)    รองผู๎อ านวยการฯ 
6. นางสาวสุกันยา ใหญํวงศ์  ผู๎อ านวยการส านักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
7. ร.อ. วิชัย สุขล าเลิศ   ผู๎บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
     ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
8. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี    แรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
9. นางสาวพัชรันธร จันทร์เพ็ญโรจน์ พัฒนาการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ 
10. นางนิษฐ์นิศกุณ ลองวิลัย  ผู๎อ านวยการส านักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
11. นายวุฒิชัย ดีค าปวน   สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)  กรรมการ 
12. นายศุภชัย กัลปสันติ   ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหมํ (แทน)    กรรมการ 
13. นางสาวศิริลักษณ์ สติค า          ท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ  
14. นางสาวอุบลวรรณ ทะพิงค์แก         วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)     กรรมการ  
15. นายธนกร ขันซ๎าย   เจ๎าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 
16. นางสาววิไลวรรณ ตาด า  เจ๎าพนักงานปกครองช านาญการ         กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

17. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ๎าหน๎าที่ปกครองช านาญงาน 
18. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต๎  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
19. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ 
20. นายธณวรรธน์ ธิปุาหนาด  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
21. นายนิติพงษ์ วงค์ขัติย์  นักศึกษาฝึกงาน 
22. นางสาวพิมพ์นิภา จันต๏ะมงคล นักศึกษาฝึกงาน 
23. หัวหน๎าสํวนราชการท่ีเข๎ารํวมประชุมผํานระบบ Zoom meeting จ านวน 75 คน 

เริม่ประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายวรญาณ บุญณราช รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/รองผู๎อ านวยการศูนย์อ านวยการปูองกัน               
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ           
คร้ังที่ 11/2565 
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ระเบียบวาระที่ ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 (ลงเว็บไซต์ลํวงหน๎าแล๎วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข๎อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม)  

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว (ไมม่ี)  

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส.ภาค 5) 
   ส านักงาน ป.ป.ส. เผยผลปฏิบัติการ AITF ยึดยาอีผลึกจากเนเธอร์แลนด์ 2,575 กรัม ขยายต่อ
จับกุมอีก 2 ผู้ค้า ก่อนพบยาอีก 290 เม็ด 
 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 หนํวยสกัดกั้นยาเสพติดทางทําอากาศยานนานาชาติ หรือ (Airport Interdiction 
Task Force : AITF) ที่เป็นการผนึกก าลังของ ส านักงาน ป.ป.ส. กรมศุลกากร กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด        
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ได๎รับข๎อมูลการขําวถึงการสํงพัสดุซุกซํอนยาเสพติดจากตํางประเทศ 
กํอนตรวจพบพัสดุต๎องสงสัยถูกสํงมาจากประเทศเนเธอร์แลนด์ มีปลายทางน าสํงที่ เขตบางเขน กรุงเทพฯ เจ๎าหน๎าที่จึงได๎   
ท าการตรวจสอบพบยาอี (MDMA) ชนิดผลึกสีขาว น้ าหนักรวม 2,575 กรัม ซุกซํอนอ าพรางอยูํในกลํองจิ๊กซอว์ จึงได๎ท าการ
ตรวจยึดเพื่อท าการขยายผลถึงผู๎อยูํเบื้องหลังการน าเข๎ายาเสพติดดังกลําว เมื่อท าการขยายผลเพิ่มเติมพบยาชนิดเม็ดสีเหลือง
ไมํทราบชนิด ทรงห๎าเหลี่ยม ตราหัวลิง อีกจ านวน 290 เม็ด เจ๎าหน๎าที่จะท าการตรวจพิสูจน์ทางเคมี หากพบวําเป็นยาเสพติด
จะแจ๎งข๎อกลําวหาผู๎ต๎องหาเพิ่มเติมตํอไป 
 การสั่งยาเสพติด ผ่านทางระบบขนส่งโลจิสติกส ์
 วันท่ี 10 พฤศจิกายน 2565 มีจับกุมตัว ผู๎ต๎องหา พร๎อมด๎วยของกลาง ยาเสพติดให๎โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์) บรรจุ
อยูํในถุงพลาสติกแบบกดปิดดึงเปิด จ านวน 1 ถุง น้ าหนักช่ังรวมถุง 0.85 กรัม ที่ในกลํองพัสดุสีน้ าตาล โดยใช๎ชํองทางขนสํง
ของเอกชนบริษัท เคอร์ร่ี  ซึ่งถูกซุกซํอนอยูํในซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป  ได๎ที่ร๎านคาร์แคร์ในปั้มน้ ามัน พีที กม.ที่ 2 ถนนหลวง
หมายเลข 1091 นําน – บ๎านหลวง ต.ไชยสถาน อ.เมืองนําน จ.นําน ทั้งนี้ผู๎ต๎องหาให๎การรับวํา  ตนเองเป็นผู๎สั่งซื้อยาเสพติด
ดังกลําวมาจริง  โดยตนเองได๎ท าการสั่งมาจากบุคคลไมํทราบช่ือคนหนึ่ง ผํานแอพพลิเคช่ัน LINE จ านวน 1 กรัม ในราคา
กรัมละ 1,200 บาท 
 บอร์ด ส านักงาน ป.ป.ส. ยืนยันกัญชาต้องควบคุมอย่างเหมาะสม เตรียมใช้กฎหมายอื่นอุดช่องว่าง ระหว่างรอ
ร่าง พรบ.กัญชา กัญชง ผ่านสภาฯ 
 วันอังคารท่ี 22 พฤศจิกายน 2565 นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ปูองกันและปราบปรามยาเสพติด (คณะกรรมการ ป.ป.ส.) คร้ังที่ 4/2565 และในท๎ายวาระการประชุม บอร์ดส านักงาน 
ป.ป.ส. เห็นชอบให๎มีการท าลายยาเสพติดของกลาง อยํางน๎อย เดือนละ 1 คร้ัง โดยให๎คณะท างานท าลายยาเสพติด         
ของกลางรับของกลางที่ผํานการตรวจพิสูจน์แล๎วจากศูนย์พิสูจน์หลักฐาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และส านักงาน ป.ป.ส.           
ไปด าเนินการเผาท าลายของกลาง เพื่อเป็นการลดข๎อครหาที่ มักกลําวหาวําเจ๎าหน๎าที่น าของกลางยาเสพติดไปเวียนขาย 
เพราะประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 ได๎แก๎ไขให๎ท าลายของกลางได๎ทันทีหลังจากได๎ผํานการตรวจพิสูจน์แล๎ว           
ซึ่งแตํเดิมก าหนดให๎ศาลช้ันต๎นต๎องพิพากษากํอนจึงจะท าลายยาเสพติดได๎ และต๎องใช๎เวลาหลายปี 

 “บัญชีม้า” 
 ปัจจุบันพบขําวสารวํามีนักเรียนถูกหลอกให๎เปิดบัญชีม๎า ซึ่งตอนนี้ยังไมํแนํใจวําเป็นเร่ืองของยาเสพติดหรือไมํ        
แตํในประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 129 ผู๎ที่ท าการเปิดบัญชีและให๎ใช๎บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือให๎ใช๎บัญชีรวมถึง            
เปิดซิมโทรศัพท์ตํางๆ โดยร๎ูหรือวําควรร๎ูวําเขาจะน าไปใช๎ในการกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดจะมีโทษจ าคุกไมํเกิน 3 ปี     
ปรับไมํเกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งนักเรียนหรือเยาวชนมีโอกาสเสี่ยงคํอนข๎างสูง เนื่องจากวําพื้นที่  ปปส.ภ.5 
เป็นพื้นที่ที่มีการน าเข๎า ล าเลียง และการแพรํระบาด ของยาเสพติด จึงน าเรียนขําวสารมาเพื่อแจ๎งเตือน 
 

http://www.chiangmai.go.th/
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 นโยบายส าคัญ/จุดเน้น/การขับเคลื่อนการด าเนินงานส าคัญ 
นโยบายเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 – 31 มกราคม 2566) 
1. มาตรการปูองกันยาเสพติด   
    - 8 แนวทาง 16 โครงการส าคัญ 
2. มาตรการปราบปรามยาเสพติด 
 - 4 แนวทาง 4 โครงการส าคัญ 
3. มาตรการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 - 5 แนวทาง 6 โครงการส าคัญ 
4. มาตรการบ าบัดรักษายาเสพติด 
 - 5 แนวทาง 8 โครงการส าคัญ 
5. มาตรการความรํวมมือระหวํางประเทศ 
 - 5 แนวทาง 9 โครงการส าคัญ 
6. มาตรการบริหารจัดการ 
 - 5 แนวทาง 18 โครงการส าคัญ 

สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นปี 2565/2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื้นที่เตรียมการปลูกฝิ่นปี 2565/2566 เดือนพฤศจิกายน 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 
 

ต าบล อ าเภอ จังหวัด จ านวนแปลง 
1. แมํศึก แมํแจํม เชียงใหมํ 9 
2. แมํนาจร 3 
3. ปุาแป๋ แมํแตง 4 
4. กึ้ดช๎าง 7 
5. แมํนะ เชียงดาว 12 
6. แมํวิน แมํวาง 6 
7. แมํฮ้ี ปาย แมํฮํองสอน 7 
8. โปุงสา 6 
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ระเบียบวาระที่ 4.2   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ ห้วงเดือนพฤศจิกายน 2565 
ระเบียบวาระที่ 4.2.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 
 

  
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
เดือนนี ้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

-อยู่ระหว่างก าหนดเป้าหมายร่วมกับหน่วยงาน
ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง- 

 
 
 
 
 
 

           - การสร๎างทักษะเสริมภูมิคุ๎มกัน (D.A.R.E)  
                 + โรงเรียน (แหํง) 
                 + ห๎องเรียน (ห๎อง)  
                 + ครูต ารวจ (คน) 

 
135 
227 
126 

 
- 
- 
- 

 
135 
227 
125 

 
100 
100 

99.21 

 

ภาคเรียนท่ี 
2/2565 

       (4) การเฝาูระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหงํ) 
           - โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา 
           - สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

 
-อยู่ระหว่างก าหนดเป้าหมายร่วมกับหน่วยงาน

ทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง- 

 

           - ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน(แหํง) 38 - 38 100 ภาคเรียนท่ี 
1/2565 

1.2 ผู้ใช้แรงงานและผูป้ระกอบการ 
      (๑) สถานประกอบการลูกจ๎างต่ ากวํา ๑๐ คน  
           - ให๎ความร๎ูและประชาสัมพันธ์ในสถาประกอบการ
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 2 แหํงๆ ละ 2 คน)  
           - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

50 แหํง 
100 คน 

1,020 คน 

 
 

5 
15 

105 

 
 

5 
15 

105 

 
 

10 
15 

10.29 

 

      (๒) สถานประกอบการลูกจ๎างมากกวํา ๑๐ คน 
           - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แหํง) 
           - โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหํง) 
           - มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหํง) 
           - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

270 
17 
10 

 
25 

 
 

33 
- 
- 
 
- 

 
 

66 
- 
- 
 
- 

 
 

24 
- 
- 
 
- 

 
ด าเนินการ
เดือน ม.ค. 
และก.ค.66 

 
 

นักเรียนที่สอน 
1,552 คน 
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การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2565 (ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชยีงใหม่) 
แนวทางการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษากระทรวงศึกษาธิการ 
 1. การค๎นหากลุํมเปูาหมายนักเรียน/นักศึกษา ที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติดให๎ใช๎ข๎อมูลที่สถานศึกษามีการรวบรวมอยูํ
แล๎วเป็นอันดับแรกสุด อาทิ ข๎อมูลจากระบบดูแลชํวยเหลือนักเรียน ข๎อมูลจากระบบรายงานสภาพการใช๎สารเสพติด/ยาเสพติด
ในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) ข๎อมูลจากการสังเกต/ซักถาม หรือข๎อมูลจากครูที่ปรึกษา ครูประจ าช้ัน กลุํมเพื่อน ข๎อมูลจาก
การประชุมผู๎ปกครอง หรือข๎อมูลจากแหลํงอื่นท่ีสถานศึกษารวบรวมเพื่อแก๎ไขปัญหาในพื้นที่ 
 2. การตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียนในสถานศึกษา ต๎องด าเนินการ ดังนี้ 
    2.1 ให๎สถานศึกษาคัดกรองเฉพาะนักเรียนกลุํมเสี่ยงเทํานั้น ไมํใชํการสุํมตรวจหรือเหมาทั้งโรงเรียน โดยต๎องมี
การคัดแยกประเภทนักเรียน ไมํเผยแพรํตํอสาธารณะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ า และเป็นการค๎ุมครองสิทธิ 
   2.2 สถานศึกษาไมํควรด าเนินการตรวจปัสสาวะนักเรียนโดยล าพัง ควรด าเนินการรํวมกันโดยทีมสหวิชาชีพ    
ทุกคร้ัง เชํน ผํานสาธารณสุข ฝุายปกครอง ฝุายสถานศึกษา/ต๎นสังกัดสถานศึกษา ฝุายต ารวจ ศอ.ปส.อ. ส านักงาน ป.ป.ส. 
เป็นต๎น โดยด าเนินการตรวจในลักษณะการตรวจสุขภาพ และต๎องบันทึกผลการตรวจทุกคร้ัง ทั้งนี้ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบ
ลํวงหน๎า 
 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลการด าเนินงาน หมายเหต ุ
เดือนนี ้ ผลสะสม ร้อยละ 

1. ด้านการป้องกัน      
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป 
      (1) การพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็งเอาชนะยาเสพติด 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนไมํมีปัญหา (ก) 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหาน๎อย (ข) 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค) 
              - หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง) 

 
2,197 
1,859 
301 

3 
34 

 
84 
80 
3 
1 
- 

 
84 
80 
3 
1 
- 

 
3.82 
4.30 

1 
33.33 

- 

 
 

      (2) การพัฒนากองทุนแมํของแผํนดิน (ม./ช.) 
               - หมูํบ๎านต๎นกลา๎กองทุนแมํของแผํนดิน 
               - พัฒนา/รักษา/ความเข๎มแข็งหมูํบ๎านกองทุน 

 
27 

647 

 
- 

40 

 
- 

40 

 
- 

6.18 

อยูํระหวําง
คัดเลือก
หมูํบ๎าน 

      (3) ขั้นตอนการสร๎างชุมชนเข๎มแข็งเพื่อแก๎ไขปัญหา 
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จ านวน 2,197 หมูํบา๎น/ชุมชน 

อยูํในขั้นตอนที่ 1 จ านวน 25 ม./ช. คิดเป็น 1.14% 
อยูํในขั้นตอนที่ 2 จ านวน - ม./ช. คิดเป็น -%   
อยูํในขั้นตอนที่ 3 จ านวน - ม./ช. คิดเป็น -%   
อยูํในขั้นตอนที่ 4 จ านวน - ม./ช. คิดเป็น -% 
อยูํในขั้นตอนที่ 5 จ านวน - ม./ช. คิดเป็น -% 
อยูํในขั้นตอนที่ 6 จ านวน - ม./ช. คิดเป็น -% 
อยูํในขั้นตอนที่ 7 จ านวน - ม./ช. คิดเป็น -% 
อยูํในขั้นตอนที่ 8 จ านวน - ม./ช. คิดเป็น  -% 
อยูํในขั้นตอนที่ 9 จ านวน - ม./ช. คิดเป็น  -% 

       (4) การจัดระเบียบสงัคมแบบบูรณาการ 
            (4.1) พื้นที่เสี่ยง (คร้ัง) 

 
600 

 
- 

 
- 

 
- 

 
 

            (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ (ครั้ง) - 100 100 -  
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 3. หากพบนักเรียนที่เกี่ยวข๎องกับยาเสพติด ให๎สถานศึกษาท าการคัดกรองตามแนวทางการคัดกรองและสํงตํอผู๎ปุวย
ที่ใช๎ยาและสารเสพติดเพื่อรับการบ าบัดรักษา ตามแบบของกระทรวงสาธารณสุข (บคก.กสธ.) V.2 และให๎สถานศึกษา
รายงานผลในระบบรายงานสภาพการใช๎สารเสพติด/ยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ CATAS) 
 ** ในกรณีที่ตรวจพบวํานักเรียนใช๎ยาเสพติด ให๎ใช๎การท า จิตสังคมในสถานศึกษา การให๎ค าปรึกษา การติดตาม   
การดูแลชํวยเหลือ การเยี่ยมบ๎านการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 *** กรณีที่นักเรียนติดยาเสพติดไมํสามารถดูแลรักษาในรูปแบบจิตสังคมในสถานศึกษาได๎ ต๎องเข๎าสูํกระบวนการ
บ าบัดรักษาสํงตํอไปยังสถานพยาบาล ขอให๎พิจารณารํวมกัน 3 ฝุายคือ   ฝุายโรงเรียน ฝุายผู๎ปกครอง/ครอบครัวเด็ก และ
ฝุายสาธารณสุข ในพื้นที่ เป็นรายกรณีไป 

การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอ (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
 1. พิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแมํระดับอ าเภอ ประจ าปี 2565 ด าเนินการระหวําง เดือนตุลาคม -
ธันวาคม 2565 จ านวน 61 กองทุน (หมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน ปี 2564 จ านวน 30 กองทุน และหมูํบ๎าน   
ต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน  ปี 2565 จ านวน 31 กองทุน) 
 ๒. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน ด าเนินการในไตรมาส 1 
พฤศจิกายน - ธันวาคม 2565) โดยส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอเป็นหนํวยด าเนินการ เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการสร๎าง
ความรู๎ความเข๎าใจการด าเนินงานหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินแกํกลุํมเปูาหมาย เชํน คณะกรรมการหมูํบ๎าน ประธานกลุํม/
องค์กรตํางๆ แกนน ากลุํมเด็กและเยาวชนหมูํบ๎านเปูาหมาย ระยะเวลา 1 วัน จ านวน 27 หมูํบ๎าน  ๆละ 10 คน พร๎อมคัดเลือก
คณะกรรมการหมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน และจัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาหมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน 
ตามแนวทางขับเคลื่อนกองทุนแมํของแผํนดิน 10 ขั้นตอน ด าเนินการใน 24 อ าเภอ ยกเว๎นอ าเภอเวียงแหง 
 3. กิจกรรมการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนร๎ูหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินดีเดํนระดับจังหวัด ด าเนินการในเดือน
ธันวาคม 2565 กลุํมเปูาหมายได๎แกํ คณะกรรมการหมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน ปี 2566 จ านวน 27 หมูํบ๎านๆ
ละ 10 คน เดินทางไปศึกษาดูงานหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินดีเดํนระดับจังหวัด เพื่อให๎มีความร๎ูความเข๎าใจสามารถ
บริหารจัดการกองทุนแมํของแผํนดินตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน 
 จุดเรียนร๎ูที่ ๑ หมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินบ๎านทํากระดาษริมเหมือง หมูํที่ ๖ ต.ฟูาฮําม อ.เมืองเชียงใหมํ       
จ.เชียงใหมํ (หมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินดีเดํนระดับจังหวัด ปี 2564) 
 จุดเรียนร๎ูที่ ๒ หมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินบ๎านมํวงค า หมูํที่ 3 ต.โปุงแยง อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ (หมูํบ๎าน
กองทุนแมํของแผํนดินดีเดํนระดับจังหวัด ปี 2565) 

การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
แผนการด าเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2566 
 1. การประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE  
 - ระดับจังหวัด วันท่ี 20 พฤศจิกายน 2565    ณ อบจ.เชียงใหมํ 
 - ระดับภาคเหนือ  วันท่ี 17 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค๎าเมญํา ไลฟ์สไตล์ ช๎อปปิ้ง เซ็นเตอร์  
 - ระดับประเทศ  วันท่ี 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ เดอะมอลล์ บางกะปิ  
 2. การประกวดเยาวชนต๎นแบบเกํงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)  
 - ระดับจังหวัด  วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ อบจ.เชียงใหมํ 
 - ระดับภาคเหนือ  วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห๎างสรรพสินค๎าโรบินสัน   
 - แถลงขําวเข๎าบา๎น   วันท่ี 8 เมษายน 2566 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท ปทุมธานี 
 - ระดับประเทศ   วันท่ี 13 พฤษภาคม 2566 ณ JJ Mall เขตจตุจักร  
 
 
 
 



 
- 6 - 

ผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE CHIANGMAI CHAMPIONSHIP 2023 
 

รุ่น ชื่อทีม หน่วยงาน ผลการแข่งขัน 

Junior Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหมํ 

รางวัลชนะเลิศ 

  AEG JUNIOR DANCE TEAM โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา 
และ เครือ AEG 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

Pre-teenage Yes All-Lights โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหมํ 

รางวัลชนะเลิศ 

  ABS Young Preteenage 
Dance Team 

โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

  Baby Monster โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ
ล๎านนา 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

   SHAZAM โรงเรียนบ๎านหนองโค๎ง ชมเชย 
Teenage TWISTER มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ รางวัลชนะเลิศ 
  Madcap Flavaz STREET DANCE STUDIO 

CHINAG MAI 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 

  THE LIT โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  Children's dance  วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม ํ ชมเชย 
 
ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2023 
รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ ในระหว่างวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2565 ณ ศูนย์การค้า เมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง 
เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

รุ่น ชื่อทีม หน่วยงาน 

Junior Oh My Gosh โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ 
  AEG JUNIOR DANCE TEAM โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนา และ เครือ AEG 
Pre-teenage Yes All-Lights โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
  ABS Young Preteenage Dance Team โรงเรียนยุวฑูตศึกษาพัฒนา 
  Baby Monster โรงเรียนสารสาสน์วิเทศล๎านนา 

Teenage TWISTER มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหมํ 

  Madcap Flavaz STREET DANCE STUDIO CHINAG MAI 

  THE LIT โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 
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ผู้เข้าประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 3. คํายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สูํความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP)  
 - TO BE NUMBER ONE CAMP รํุนที่ 27 วันที่ 16 – 21 ตุลาคม 2565 
 - TO BE NUMBER ONE CAMP รํุนที่ 28 วันที่ 19 – 24 มีนาคม 2566 
   ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี  
 4. การน าเสนอผลการด าเนินงาน จังหวัด อ าเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 
 - ระดับภาคเหนือ วันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหมํ    
 - รอบลงพื้นที่ ชํวงเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 
 - ระดับประเทศ วันท่ี 13 - 15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์การประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
 5. ทูลกระหมํอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมติดตามการด าเนินงาน TO BE NUMBER 
ONE ปีงบประมาณ 2566 (ภาคเหนือ) 
 - จังหวัดล าปาง 9 ธันวาคม 2565 
 - จังหวัดเพชรบูรณ์ 21 ธันวาคม 2565 
 - จังหวัดพิจิตร ยังไมํก าหนด 
 - จังหวัดนครสวรรค ์ ยังไมํก าหนด 
 - จังหวัดเชียงใหมํ  ยังไมํก าหนด 

มติทีป่ระชุม    รับทราบ 

ล าดับ โรงเรียน จ านวนผู้สมคัร (คน) 
1  โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย 4 

2  โรงเรียนพร๎าววิทยาคม 4 
3  โรงเรียนยุวทูตศึกษาพัฒนาเชียงใหมํ 3 
4  โรงเรียนฝางชนูปถัมถ์ 7 
5  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 2 
6  โรงเรียนสันปุาตองวิทยาคม 3 
7  โรงเรียนบ๎านสันต๎นหมื้อ 2 
8  โรงเรียนแมํแจํม 4 
9  วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 4 

10  โรงเรียนฮอดพิทยาคม 1 
11  โรงเรียนสันก าแพง 7 
12  โรงเรียนแมํริมวิทยาคม 6 
13  โรงเรียนจอมทอง 2 
14  โรงเรียนไชยปราการ 1 
15  โรงเรียนบ๎านทําศาลา 1 
16 วิทยาลัยเทคโนโลยโีปลิเทคนคิลานนา เชียงใหมํ 6 
 รวมจ านวนผู้สมัคร 58 
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ระเบียบวาระที่ 4.2.2   ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด      
ของต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ   

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2565  

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 23 พฤศจิกายน 2565  

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 23 พฤศจิกายน 2565 

 
ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 ตุลาคม 2565 – วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนพฤศจิกายน 2565 

มติทีป่ระชุม   รับทราบ  

 

หนํวยงาน 
จับกุมทุกข๎อหา  จับกุม 5 ข๎อหาส าคัญ 

ปีงบ 2565 ปีงบ 2566   ผลตําง  ร๎อยละ ปีงบ 2565 ปีงบ 2566   ผลตําง  ร๎อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  

ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ. 

648 616 407 362 -241 -254 -37.2 135 110 97 82 -38 -28 -28.15 

หนํวยงาน 
จับกุมทุกข๎อหา  จับกุม 5 ข๎อหาส าคัญ 

ปีงบ 2565 ปีงบ 2566   ผลตําง  ร๎อยละ ปีงบ 2565 ปีงบ 2566   ผลตําง  ร๎อยละ 
คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คดี  คน  คดี  คน  คดี  คน  คดี  

ผลการจับกุม 
รวมทุก สภ 

1,724 1,602 1,114 1,036 -610 -566 -35.4 753 598 318 296 -435 -302 -57.77 

ของกลาง 

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

949,875  1.00  311.49  5,167.15  0.40  

ของกลาง 

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

1,771,356  108.46  611.21  5,297.64  10.49  

ล าดับ สภ.รับคด ี วันท่ีเกิดเหตุ ผู๎ต๎องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล 
1 แมํโจ๎ 2 พ.ย.65 2 ราย ยาบ๎า 200,000 เม็ด - - อยูํระหวํางขยายผล 
2 สันก าแพง 7 พ.ย.65 2 ราย ยาบ๎า 303,000 เม็ด - - อยูํระหวํางขยายผล 
3 ฝาง 20 พ.ย.65 - ยาบ๎า 100,000 เม็ด - - อยูํระหวํางขยายผล 

รวม ยาบ้า 603,000 เม็ด    
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ระเบียบวาระที่ 4.2.3  ด้านการบ าบัดรักษา (Demand) ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    

จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติดประเทศไทย และจังหวัดเชียงใหม่ 1 ต.ค. 65 – 24 พ.ย. 65 
 

ระบบ ประเทศ ร้อยละ เชียงใหม ่ ร้อยละ 

สมัครใจ (ม.113) 6,914 54.96 833 94.87 

สมัครใจ (ม.114) 4,867 38.69 28 3.19 

ศาลสั่ง 798 6.34 17 1.94 

รวม 12,579 100 878 100 

 

จังหวัดท่ีมีผู๎เข๎ารับการบ าบัดสูงสุด 5 ล าดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2565 – 24 พฤศจิกายน 2565 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2565 – 24 พฤศจิกายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ 
สมัครใจ บังคับบ าบัด ต๎องโทษ รวม 

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

1 เชียงใหม่ 833 นครราชสีมา 477 ชุมพร 116 เชียงใหม่ 878 

2 ปทุมธานี 792 เพชรบูรณ์ 472 น่าน 115 ปทุมธานี 800 

3 เชียงราย 557 กรุงเทพฯ 292 อุบลราชธานี 61 นครราชสีมา 697 

4 สงขลา 469 อุบลราชธานี 254 แพร่ 51 เชียงราย 640 

5 ขอนแก่น 335 พิษณุโลก 230 หนองคาย 44 อุบลราชธานี 608 

Harm Reduction Service คน ครั้ง 

ได๎รับความรู๎/ให๎การปรึกษา ยาเสพติด 875 1,244 

ได๎รับสารทดแทน Methadone 1,112 1,656 

ได๎รับการคัดกรองจิตเวช 153 267 

ได๎รับการให๎ค าปรึกษาและตรวจ HIV 0 0 
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จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดยาเสพติด  จ าแนกตามที่อยู่ปัจจุบัน 1 ตุลาคม 2565 – 24 พฤศจิกายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) 1 ต.ค. 65 – 24 พ.ย. 2565 

แผนงาน ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัด บ าบัดครบโปรแกรม ได้รับการติดตาม ร้อยละ 

 สมัครใจ 154 128 123 79.87 

 บังคับบ าบัด 2 2 0 0 

 ต๎องโทษ 647 423 279 43.12 

รวม 95 95 33 34.74 

แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดเข้าสู่ศูนย์คัดกรอง และกระบวนการบ าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
มติทีป่ระชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3   แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระที่ 4.3.1   การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไข 
    ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   

ระเบียบวาระที่ 4.3.1.1   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย  
พื้นที่เป้าหมาย บ้าน ร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นาย พัฒนพงศ์ อินทะนะ ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํที่ 14 ต.ทําตอน ได๎จัดประชุม ชรบ.      
ณ วัดภาวนานิมิต เพื่อวางแผนงานดูแลรักษาความปลอดภัยในงานเทศกาลลอยกระทงต าบลทําตอน         ในวันที่ 7-9 
พฤศจิกายน 2565 
 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผู๎ใหญํบ๎าน บ๎านรํมไทย ได๎รํวมกับ ผชป. ผรส. ส.อบต. 
และชาวบ๎านได๎รํวมกันท าซุ๎มประตูโขงปุาทางเข๎าหมูํบ๎าน และสถานที่ลอยกระทงประจ าหมูํบ๎าน เพื่อรํวมสืบสานประเพณี
ลอยกระทง ณ หาดทรายน้ ากก ฝั่งบ๎านรํมไทย 
 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2565 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผู๎ใหญํบ๎าน บ๎านรํมไทย สนับสนุนภารกิจเจ๎าหน๎าที่ ตชด.
ประจ าปูอมยามรํมไทย ในการตั้งดํานตรวจ สิ่งผิดกฎหมาย และกรวดขันตรวจรถจักรยานยนต์ที่ขับเร็วและมีการเปลี่ยนทํอ
เสียงดัง ณ ถนนหลวงแยกบ๎านรํมไทย 
 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผู๎ใหญํบ๎าน บ๎านรํมไทย พร๎อมด๎วย ผปค. ส.อบต.           
และคณะกรรมการหมูํบ๎าน กรรมการวัด ได๎จัดประชุมช้ีแจงเร่ืองงานทางราชการ วัด และ โรงเรียน ให๎กับชาวบ๎านได๎รับทราบ
ขําวสารและงานในชุมชน ณ วัดภาวนานิมิต 

พื้นที่เป้าหมาย บ้าน จะนะ หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายสุกิจ จะหวะ ผู๎ใหญํบ๎านบ๎านจะนะ ลงพื้นที่ติดตามโครงการเลี้ยงสุกร          
บ๎านจะนะ ปัจจุบันแมํพันธุ์หมูได๎คลอดลูกแล๎ว จ านวน 4 ราย และก าลังตั้งท๎องอยูํ 3 ราย โดยทั่วไปแล๎วหมูมีสุขภาพแข็งแรง
ทุกตัว 

 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2566 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหตุ เดือนนี ้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
12 

 
1 

 
2 

 
16.66 

 

    4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ  
      - การใช๎จํายงบประมาณ (บาท) 
            (1) งบ ป.ป.ส. 
            (2) งบ ปค.  
            (3) งบ สป.มท.  
            (4) งบพัฒนาจงัหวัด (อยูํระหวํางการ 
                 อนุมัติโครงการ) 

 
2,392,150 
210,000 
525,750 
147,500 

1,508,900 

 
220,180 
30,000 

180,810 
9,370 

- 

 
220,180 
30,000 

180,810 
9,370 

- 

 
9.20 
14.29 
34.39 
6.35 

- 
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 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 นายสุกิจ จะหวะ ผู๎ใหญํบ๎านบ๎านจะนะ ประชุมประชาคมหยํอมบ๎าน นามะอื้น    
ม.12 ต.แมํอาย เนื่องจากงบประมาณจากองค์การบริหารสํวนต าบลดอยลางได๎จัดสรรงบประมาณสํวนนี้ให๎บ๎านนามะอื้น   
ท าโครงการสร๎างฝายน้ าใช๎ภายในหมูํบ๎านแตํเนื่องจากพื้นที่ติดอุทยานฯ จึงยังไมํได๎ด าเนินการในปีที่ผํานมา ชาวบ๎านและ
คณะกรรมการได๎ท าประชุมประชาคมโยกงบประมาณนี้ให๎บ๎านจะนะด าเนินการตํอเพื่อไปใช๎พื้นที่ท าการเกษตร 

พื้นที่เป้าหมาย บ้าน ป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหมื้อ อ าเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน รํวมกับชาวบ๎านในพื้นที่ ประชุมกลุํมสมาชิก
เงินล๎าน โดยมีเจ๎าหน๎าที่ธนาคารออมสินให๎ค าแนะน าในการจัดท าบัญชีครัวเรือน 
 เมื่อวันท่ี 18 พฤศจิกายน 2565 ผู๎ใหญํบ๎านบ๎านปุาเหียก คณะกรรมการหมูํบ๎าน ได๎รํวมกิจกรรมและ เข๎ารับรางวัล
การประกวดสุดยอดส๎วมระดับอ าเภอ ประจ าปี 2565 เนื่องในวันส๎วมโลก 19 พฤศจิกายน (World Toilet Day 2022) 
โดยผู๎ชนะเลิศได๎แกํ ครัวเรือนนายวีระพล ธรรมหมื่นยอง ม.9 ต.สันต๎นหมื้อ อ.แมํอาย จ.เชียงใหมํ 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1.2   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง  
พื้นที่เป้าหมาย บ้านหนองไผ่/ห้วยนกกก หมู่ที่ 15 ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
 เมื่อวันท่ี 1 - 10 พ.ย. 2565 จัดท าศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมต าบลมํอนปิ่น เพื่อรองรับการคัดกรองผู๎ติดยาเสพติด 
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
 - เตรียมด าเนินงานขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ตํอเนื่องในระยะท่ี 4 
 เมื่อวันท่ี 11 พ.ย. 2565 เข๎ารํวมประชุมผํานไลน์ เกี่ยวกับงบประมาณของ ปปส. 
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน(What’s next) 
 - จัดท าโครงการของบประมาณกับส านักงาน ปปส.ภาค 5 
 - รออนุมัติโครงการของ ทสจ. ท่ีของบประมาณไป 
 เมื่อวันท่ี 12 - 15 พ.ย. 2565 ติดตามตรวจรับบํอกักเก็บน้ าบ๎านขอบด๎ง หมูํท่ี 14 ต.มํอนปิ่น อ.ฝาง จ.เชียงใหมํ 
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน(What’s next) 
 - ส ารวจความต๎องการของประชาชน เพื่อด าเนินงานให๎ตรงตามความต๎องการตํอไป 
 เมื่อวันที่ 16 - 24 พ.ย. 2565 มีการลงพื้นที่ส ารวจข๎อมูลครัวเรือน บ๎านหนองไผํ ห๎วยนกกกเก็บข๎อมูลครัวเรือน 
หมูํท่ี 15 ต.มํอนป่ิน อ.ฝาง จ.เชียงใหมํ 
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน(What’s next) 
 - เตรียมการด าเนินกิจกรรมในระยะตํอไป 

ระเบียบวาระที่ 4.3.1.3   ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ  
พื้นที่เป้าหมาย บ้านใหม่หนองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 
 เมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2565 เวลา 09.30 น. ผญบ. ผช.ผญบ. ชรบ. อสม. และประชาชนจิตอาสาบ๎านใหมํหนองบัว 
รํวมท ากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาและปรับภูมิทัศน์ภายในหมูํบ๎านบ๎านใหมํหนองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหมํ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เร่งรัดแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566) ของรัฐบาล  
ในคราวประชุมเปิดปฏิบัติการฯ เมื่อวันพุธ ที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 
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ระเบียบวาระที่ 4.4.1  แจ้งค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่  11/2565         
เรื่อง ปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
ระยะเร่งด่วน 3 เดือน (1 พฤศจิกายน 2565 - 31 มกราคม 2566) 
 

 

 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องเพื่อพิจารณา -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ    -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 7  สรุปนโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม -ไม่มี- 

ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 

 
 
 

     ฐิติมา กันทะวิชัย                       วิไลวรรณ ตาด า 
          (นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)                        (นางสาววิไลวรรณ ตาด า) 
     เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.                           เจ๎าพนักงานปกครองช านาญการ 
            ผู๎จดรายงานการประชุม                  ผู๎ตรวจรายงานการประชุม 
 


