รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 6/2565
วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
2. พ.ต.อ.กรเพชร มูลเมือง
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน
4. พ.อ.ธีระ ผดุงสุนทร
5. นางสาวภัครพี ดอนชัย
6. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม
7. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี
8. นางสาวปริศนา กันธิวาท
9. นายวุฒิชัย ดีคาปวน
10. นางสาวศิริลักษณ์ สติคา
11. นายอินสม ปัญญาโสภา
12. นายประสงค์ หล๎าอํอน
13. นายธนกร ขันซ๎าย
14. นางสาววิไลวรรณ ตาดา

รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/รองผู๎อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ
ประธาน
ผู๎บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
รองผู๎อานวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
รองผู๎อานวยการฯ
รองผู๎อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหมํ (ท.) (แทน)
รองผู๎อานวยการฯ
ผู๎อานวยการสานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
ผู๎อานวยการสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
สวัสดิการและคุ๎มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
ท๎องถิ่นจังหวัดเชียงใหมํ (แทน)
กรรมการ
นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ภาคเหนือ
กรรมการ
ปลัดจังหวัดเชียงใหมํ
กรรมการและเลขานุการ
เจ๎าพนักงานปกครองชานาญการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ
เจ๎าพนักงานปกครองชานาญการ
กรรมการและผู๎ชํวยเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
15. นางสาวศิริพร ใจสุข
เจ๎าหน๎าที่ปกครองชานาญงาน
16. นางสาวนพรัตน์ จันทร์แต๎
เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ
17. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย
เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหมํ
18. นางวริญญา ธรรมปัญญา
สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน
19. หัวหน๎าสํวนราชการที่เข๎ารํวมประชุมผํานระบบ Zoom meeting จานวน 75 คน
เริ่มประชุม

เวลา 13.30 น.
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ/รองผู๎อานวยการศูนย์อานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหมํ ประธานในที่ป ระชุม เปิด การประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชีย งใหมํ
ครั้งที่ 6/2565
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2565 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 (ลงเว็บไซต์ลํวงหน๎าแล๎วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข๎อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)

-2ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส.ภาค 5)

สถานการณ์ยาเสพติดด้านการข่าวชายแดนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
1. เครือขํายลักลอบลาเลียงเข๎าเขตประเทศไทยยังคงพบรูปแบบการกระจายยาเสพติดเพื่อรอเข๎าเขตประเทศไทย
ในรูปแบบเดิมที่เคยปรากฏในฐานข๎อมูลการขําว คือ ลาเลียงเข๎าสูํแหลํงพักคอยใกล๎ชายแดนที่ลาเลียงข๎ามพรมแดนได๎งํายโดย
วิธีการเดินเท๎ าผํานทางชํองทางธรรมชาติ ทั้งนี้ ด๎านชายแดนทางน้าพบวํามีการลักลอบนาเข๎าบริเวณชายแดนแมํน้าโขง
ในพื้นที่ อ.เชียงแสน, อ.เชียงของ จ.เชียงราย
2. ความเคลื่อนไหวของกลุํมผู๎ค๎ายาเสพติดพื้นที่ด๎านตรงข๎าม อ.แมํอาย พบวํามีการเสนอข๎อตกลงชาระคํายาเสพติด
โดยซื้ อ รถยนต์ ใ หมํ ใ ห๎ แ กํ เ จ๎ า ของยาเสพติ ด โดยผู๎ ซื้ อ เสนอวํ า จะช าระเงิ น ดาวน์ แ ละผํ อ นช าระให๎ จ นครบตามราคา
ยาเสพติด รวมราคาประมาณ 1.5 ล๎านบาท ทั้งนี้ ในพื้นที่ชายแดนต๎องเพิ่มการปูองกันรถยนต์ต๎องสงสัยเข๎าพื้นที่ที่อาจจะถูก
ลักลอบนารถยนต์ข๎ามแดนไปแลกยาเสพติด
3. พื้ น ที่ ที่ ใ ช๎ เ จรจาและมี ขํ า วสารความเคลื่ อ นไหวของกลุํ ม ผู๎ ป ระสานงานซื้ อ ขายยาเสพติ ด ยั ง คงเป็ น พื้ น ที่
จ.ทําขี้เหล็ก ฝั่งเมียนมา ซึ่งกลุํมที่ทาหน๎าที่เจรจาซื้อขายมีทั้งชนเผําตํางๆ ชาวเมี ยนมา และกลุํมผู๎ค๎ายาเสพติดชาวไทยที่
หลบหนีไปอาศัยอยูํใน จ.ทําขี้เหล็ก
4. ปรากฏขําวสารการสํงมอบยาบ๎าเม็ดสีแดง แตํยังไมํปรากฏพบภาพการจับกุมตรวจยึดยาบ๎า เม็ดสีแดงในประเทศ
แตํอยํางใด ทั้งนี้เป็นข๎อพิจารณาวํายาบ๎าสีแดงเป็นยาบ๎าที่ผลิตโดยกลุํมผู๎ผลิตอีกกลุํม ซึ่งคุณภาพการผลิตอาจจะต่ากวํา
เพื่อจาหนํายในราคาถูกลงในกลุํมผู๎เสพในประเทศไทย
ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย
ห๎วงกลางเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นต๎นไป หลายประเทศผํอนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด - 19 โดยเปิด
ประเทศเพื่อฟื้น ฟูเศรษฐกิจ และลดเงื่อนไขเกี่ยวกับการเดินทางสั ญจรข๎ามประเทศ ขณะที่การลั กลอบนาเข๎ายาเสพติด
โดยเฉพาะยาบ๎าหลักล๎านเม็ดและกัญชาแห๎งอัดแทํง เดือนนี้มีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นเทําตัว โดยพื้นที่ชายแดนไทย - เมียนมา
และ ไทย - ลาว มีความสาคัญในระดับ เดียวกัน สาหรับกัญชา ที่จะพ๎นสภาพจากยาเสพติดให๎โทษประเภท ๕ ทางการขําว
พบวํา กลุํมผู๎ค๎าเตรียมเพิ่มการจาหนํายทางสื่อสังคมออนไลน์ ควบคูํไปกับยาเสพติดเพื่อความบันเทิงชนิดอื่นๆ รองรับกิจการ
กิจกรรมด๎านนันทนาการ และสถานบันเทิงที่เริ่มเปิดให๎บริการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕
ปัจจุบัน ยาเสพติดปริมาณมากที่แพรํกระจายอยูํในประเทศสร๎างปัญหาสังคมในระดับหมูํบ๎าน/ชุมชน เห็นได๎จาก
กรณีผู๎ติดยาเสพติดและผู๎ที่มีอาการทางจิต ทาร๎ายรํางกายตนเอง คนในครอบครัว และทรัพย์สินของผู๎อื่น ขณะเดียวกันมี
ประชาชนผู๎ได๎รับผลกระทบจานวนไมํน๎อย ต๎องการสํงบุตรหลานเข๎ารับการบาบัดรักษายาเสพติด ซึ่งเดือนนี้มีการแจ๎งผําน
สานักงาน ป.ป.ส. จ านวน ๗๕ เรื่อง คิดเป็ นร๎ อยละ ๖๑.๕ จากจานวนเรื่องที่สะท๎อนผลกระทบจากยาเสพติดทั้งหมด
๑๑๒ เรื่ อ ง และด๎ ว ยนโยบายถอดกั ญ ชาออกจากยาเสพติ ด ที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข และฝุ า ยการเมื อ งเรํ ง ผลั ก ดั น
จนเป็นผลสาเร็จ สานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเป็นกลไกสาคัญของประเทศ อาจต๎องรํวมกับหนํวยงานสาธารณสุข ติดตามและ
ประเมินผลกระทบจากการใช๎กัญชาในทางที่ไมํเหมาะสม รวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับสารสกัด THC ซึ่งเป็นสารเสพติดให๎โทษ
ที่ต๎องควบคุม ไมํให๎ใช๎เกินกวําที่กาหนด
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ 2565 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศ
ในราชกิจจาฯ (17 มิ.ย. 65)
ข๎อ 1 ให๎กัญชาหรือสารสกัดจากกัญชาซึ่งเป็นพืชในตระกูล แคนนาบิส(Cannabis) เป็นสมุนไพรควบคุม
ข๎อ 2 ให๎ผู๎ที่อายุ 20 ปีขึ้นไปสามารถครอบครองใช๎ประโยชน์ ดูแล เก็บรักษา ขนย๎าย จาหนํายสมุนไพรควบคุมตาม
ข๎อ 1 ได๎ ยกเว๎นการใช๎ประโยชน์ดังตํอไปนี้
(1) การใช๎ประโยชน์ในที่สาธารณะ
(2) การใช๎ประโยชน์ในหญิงตั้งครรภ์หรือให๎นมบุตร
(3) การจาหนํายให๎กับผู๎ที่มีอายุต่ากวํา 20 ปีสตรีมีครรภ์หรือสตรีให๎นมบุตร

-3ข๎อ 3 อนุญาตให๎ผู๎ประกอบวิชาชีพเวชกรรม แพทย์แผนไทย แพทย์แผนไทยประยุกต์ ผู๎ประกอบโรคศิลปะสาขา
การแพทย์แผนจีนและหมอพื้นบ๎านตามกฎหมายวําด๎วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สามารถใช๎ประโยชน์จากสมุนไพรควบคุม
ตามข๎อที่ 1 ให๎กับผู๎ปุวยของตน
ข๎อ ๔ อนุญาตให๎ผู๎ปุวยตามข๎อ ๓ สามารถครอบครอง ขนย๎าย ดูแล เก็บรักษา ใช๎ประโยชน์ในปริมาณที่จํายให๎
สาหรับการใช๎ประโยชน์เป็นเวลาสามสิบวัน
สรุปคดีรายสาคัญ 2565 (ห้วงเดือนมิถุนายน 2565)

สถานการณ์ด้านการค้าและการแพร่ระบาด
สถานการณ์การค๎ายาเสพติดในห๎วงเดือนเมษายน- พฤษภาคม ยังคงมีการจับกุมอยํางตํอเนื่อง แม๎สถิติการจับกุม
ภาพรวมมีแนวโน๎น มลดลง แตํจ ากสถิติการจั บกุมคดียาเสพติดรายส าคัญพบวํา ยังคงมีความต๎องการหรือกาลั งซื้อจาก
กลุํ มนายทุน ที่พยายามสั่ งซื้อ หรื อแหลํ งผลิตที่มีความต๎องการขายยาเสพติดจานวนมากเพื่อต๎องการนาเงินมาซื้ออาวุธ
และลักลอบลาเลียงเข๎ามากระจายให๎กับกลุํมค๎ายาเสพติดรายยํอยภายในประเทศ ประกอบกับมาตรการการผํอนคลายในแตํ
ละจังหวัดที่สามารถเดินทางข๎ามจังหวัดได๎งํายขึ้น โดยจากสถิติจานวนคดียาเสพติดห๎วงเดือนเมษายน 2565 โดยมีจานวน
1,618 คดี จานวนผู๎ต๎องหา 1,642 คน
- ห๎วงเดือนเมษายน 2565 สามารถนาผู๎เสพ/ผู๎ติดเข๎าสูํกระบวนการบาบัดรักษายาเสพติด จานวน 476 ราย (ข๎อมูลจาก
ระบบ บสต. วันที่ 7 พฤษภาคม 2565) เป็นผู๎เข๎ารับการบาบัดรักษายาเสพติดในระบบสมัครใจทั้งหมด
- ชนิดของยาเสพติดที่มีการแพรํระบาดในพื้นที่ พบวํา ยาบ๎า ยังคงเป็นตัวหลัก ร๎อยละ 48.95 เฮโรอีน ร๎อยละ 27.73 ฝิ่น
ร๎อยละ 16.39 กัญชา ร๎อยละ 3.57 และไอซ์ ร๎อยละ 0.63 ตามลาดับ
- กลุํมผู๎ใช๎ยาเสพติดยังคงเป็นกลุํมผู๎ใช๎แรงงาน/กลุํมรับจ๎างทั่วไป ร๎อยละ 43.49 กลุํมเกษตรกร ร๎อยละ 28.78 กลุํมวํางงาน
ร๎อยละ 18.07 กลุํมค๎าขาย ร๎อยละ 3.99 กลุํมนักเรียน/นักศึกษา ร๎อยละ 1.26 ข๎าราชการ/ทหาร/ตารวจ ร๎อยละ 1.05
สํวนชํวงอายุพบในกลุํมชํวงอายุมากกวํา 39 ปี ร๎อยละ 48.53 กลุํมอายุ 35 - 39 ปี ร๎อยละ 14.50 กลุํมอายุ 30 - 34 ปี
ร๎อยละ 12.18 กลุํมอายุ 25 - 29 ปี ร๎อยละ 11.34 กลุํมอายุ 18 - 24 ปี ร๎อยละ 11.13 กลุํมอายุ 12 - 17 ปี
ร๎อยละ 2.31 ตามลาดับ
- สถานการณ์การแพรํระบาดมีแนวโน๎มเพิ่มขึ้นในหลายอาเภอ เนื่องจากปัญหาวํางงาน โดยในกลุํมวัยรุํนและเยาวชนได๎ตก
เป็นเหยื่อหรือเครื่องมือสร๎างรายได๎ให๎กับกลุํมทุนในพื้นที่ โดยปรากฏข๎อมูลพบการแพรํระบาดในพื้นที่ ดังนี้
1. อาเภอเวียงปุาเปูา อาเภอเชียงแสน อาเภอเชียงของ อาเภอแมํสรวย อาเภอเมือง อาเภอแมํฟูาหลวง จังหวัดเชียงราย
2. อาเภอเชียงดาว อาเภอไชยปราการ อาเภอเวียงแหง อาเภอแมํอาย อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหมํ
3. อาเภอเมืองลาปาง อาเภอเกาะคา จังหวัดลาปาง
4. อาเภอสูงเมํน อาเภอวังชิ้น อาเภอเดํนชัย จังหวัดแพรํ

-45. อาเภอสบเมย อาเภอเมือง อาเภอขุนยวม อาเภอปาย อาเภอปางมะผ๎า จังหวัดแมํฮํองสอน
6. อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา
7. อาเภอเมือง อาเภอบ๎านโฮํง จังหวัดลาพูน
โดยเป็นการพยายามกระจายยาเสพติดให๎กับกลุํมผู๎เสพในหมูํบ๎านชุมชน สถานที่พบการมั่วสุม ได๎แกํ บ๎านพัก บริเวณปุา
อํางเก็บน้า กระทํอมร๎าง ริมถนนทางสาธารณะ ร๎านสะดวกซื้อ ซอยเปลี่ยวในชุมชน
ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์
1. ในห๎วงเดือนที่ผํานมาปรากฏข๎อมูลการสํงออกสารเคมีจานวนมากซึ่งเป็นสารเคมีที่สามารถใช๎ในการผลิตยาเสพติด
ไปยังพื้นที่สามเหลี่ย มทองคาซึ่งเป็นแหลํ งผลิตยาเสพติด ประกอบกับฐานขําวเดิมเกี่ยวกับการเพิ่มกาลังการผลิตโดย ใช๎
เทคโนโลยีและเครื่องจักรที่สามารถผลิตยาเสพติดได๎จานวนมากขึ้น คาดวําในห๎วงตํอไปจะมีการผลิตยาเสพติดสูํตลาดโลก
เพิ่มขึ้น
2. จากกรณีผู๎ต๎องหาลักลอบสํงคีตามีน จานวน 30 กก. ไปยังสหรัฐอเมริกาโดยใช๎ การสํงพัสดุทางบริษัทขนสํง
เอกชน ทั้งนี้ มีข๎อพิจารณาวําผู๎ต๎องหาใช๎บ๎านพักที่ อ.เชียงแสน เป็นแพลํ งพักยาเสพติด และเป็นสถานที่แพ็คยาเสพติด
ใสํกลํองพัสดุ แตํเดินทางนาพัสดุมาสํงยังที่ทาการขนสํงใน อ.เมืองเชียงใหมํ อาจเป็นการหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของเจ๎าหน๎าที่
เนื่องจากหากสํ ง พัส ดุจ ากพื้น ที่ช ายแดนอาจถูกเจ๎าหน๎าที่เพ็งเลํ งได๎ ดังนั้นเห็ นควรแจ๎งเตือนไปยังพื้น ที่ตํางๆ ซึ่งอาจมี
การลักลอบกระทาความผิดเชํนเดียวกันกับกรณีดังกลําว
3. ให๎ห๎วงเดือนที่ผํานมา พบวําการลาเลียงยาเสพติดโดยรถยนต์ในหลายคดีทั้งผู๎ต๎องหารายยํอยและรายใหญํยังคง
เลือกใช๎เวลาเดินทางในห๎วงกลางดึก – เช๎ามืด เพื่อหลบเลี่ยงการตรวจของเจ๎าหน๎าที่ประจาดํานตรวจยาเสพติด ซึง่ ในหลายคดี
ผู๎ต๎องหาสามารถผํานดํานตรวจจากจังหวัดชายแดนได๎มาจนถึงพื้นที่ตอนในโดยไมํถูกเรียกตรวจ จึงเห็นควรแจ๎งเตือนไปยัง
เจ๎าหน๎าที่ที่เกี่ยวข๎องเพื่อใช๎เป็นข๎อพิจารณาในการวางมาตรการสกัดกั้นฯ
4. ในห๎วงเดือน พ.ค. – มิ.ย. ยังคงปรากฏผลการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนอยํางตํอเนื่อง ทั้งนี้
เป็นผลมาจากการกลั บ เข๎าสูํส ภาวะปกติใหมํของหลายประเทศ สํ งผลให๎ เครือขํายยาเสพติดในพื้นที่ส ามเหลี่ ยมทองคา
มีบทบาทขึ้น มาอีกครั้ ง เห็น ได๎จ ากการจั บ กุมไอซ์ อยํ างตํอเนื่องในประเทศเมียนมา แม๎สํว นหนึ่งไปยังประเทศอาเซียน
แตํในปี ๒๕๖๕ นี้กลุํมนักค๎าชาวไทยที่หลบหนีหมายจับเข๎าไป เกี่ยวข๎องโดยมิได๎เป็นเพียงผู๎ลาเลียง แตํยกระดับเป็นนายหน๎า
ติดตํอซื้อขายกับลูกค๎ายาเสพติดนอกภูมิภาคหรือแม๎แตํทาธุรกรรมฟอกเงินให๎
5. เนื่องจากภาครัฐอนุญาตให๎สถานบันเทิงกลับมาเปิดบริการในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทาให๎
หลายพื้นที่มีนักค๎ากลุํมวัยรุํน จัดหาและรวบรวมยาบ๎า ไอซ์ และกัญชา เพื่อจาหนํายในพื้นที่และจังหวัด ใกล๎เคียง เชํน กลุํมวัยรุํน
ที่เคยค๎ารายยํ อยในพื้น ที่จั งหวัดอุดรธานี รวมกลุํมกันซื้อยาเสพติดจาก ชาวลาว พร๎อมกับเรํงจาหนํายไปยังจังหวัดอื่น
เพื่อสร๎างความนําเชื่อถือ ขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริ มณฑล พบกลุํมวัยรุํนเชําบ๎านพัก รับจ๎างเฝูาทาการบรรจุ
ยาเสพติดใหมํ และนาสํงทางไปรษณีย์ ทั้งนี้จึงเห็ นควรแจ๎งเตือนไปยังผู๎เกี่ยวข๎องให๎เพิ่มมาตรการเฝูาระวังการแพรํระบาด
ในพื้นที่
6. ภายหลั งวัน ที่ 6 มิถุนายน 2565 กัญชาพ๎นสภาพจากยาเสพติด ยกเว๎นสารสกัดที่มีคํา THC เกิน 0.2 %
จะสํงผลในมิติของการปลูก นาเข๎า สํงออก และค๎า โดยวัตถุประสงค์การพาณิ ชย์และนันทนาการเพิ่มขึ้น เชํนเดียวกับการ
นาเข๎าหรือจัดหาสารสกัด มาแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ จะอยูํในรูปของกิจกรรมกิจการทั้งบนดินและใต๎ดิน ทั้งนี้เห็นควรแจ๎ง
เตือนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องให๎เรํงสร๎างการรับรู๎และความเข๎าใจแกํประชาชนโดยเฉพาะกลุํมเยาวชนเพื่อปูองกันการใช๎ กัญชา
จนเกิดผลเสียตํอรํางกาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

-5ระเบียบวาระที่ 4.2 สถานการณ์การสารวจและตัดทาลายฝิ่น (สถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)
ผู้แทนสถาบันสารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565
พบการปลูกฝิ่นใน 8 จังหวัด จานวน 203 แปลง 111.09 ไร่
จังหวัด
เชียงใหมํ
ตาก
แมํฮํองสอน
เชียงราย
นําน
แพรํ
กาแพงเพชร
พิษณุโลก
รวม

จานวน (แปลง)
98
28
24
27
15
8
1
2
203

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

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

พบการปลูกฝิ่นใน 27 อาเภอ จานวน 200 แปลง 109.35 ไร่ อาเภอ 5 อันดับแรก
อาเภอ
อ.แมํวาง จ.เชียงใหมํ
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหมํ
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหมํ
อ.ปาย จ.แมํฮํองสอน
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย

จานวน (แปลง)
39
23
14
21
23

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

มติที่ประชุม

รับทราบ

ขนาด (ไร่)
19.33
13.40
12.50
11.87
8.75

ตัดทาลาย
100%
100%
100%
100%
100%

-6ระเบียบวาระที่ 4.3
ระเบียบวาระที่ 4.3.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมิถุนายน 2565
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แหํง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แหํง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- การสร๎างทักษะเสริมภูมิคุ๎มกัน (D.A.R.E)
+ โรงเรียน (แหํง)
นักเรียนที่สอน
+ ห๎องเรียน (ห๎อง)
1,102 คน
+ ครูตารวจ (คน)
(4) การเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แหํง)
- โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

หมายเหตุ

603

101

119

19.73

582
84

6
1

196
7

33.68
8.33

708

9

289

40.82

234
412
125

234
412
116

234
412
116

100
ภาคเรียนที่
100
1/2565
92.80

321
17
12

7
-

109
2
-

33.96
11.76
-

- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ)
1
- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน(แหํง)
38
38
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ๎างต่ากวํา ๑๐ คน
- ให๎ความรู๎และประชาสัมพันธ์ในสถาน
100 แหํง 28 แหํง 2179
100
ประกอบการ
แหํง
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แหํงๆ ละ 26 คน) 300 คน 85 คน 602 คน 100
- แรงงานนอกระบบ (คน)
1,020 คน 132 คน 974 คน 95.49
(๒) สถานประกอบการลูกจ๎างมากกวํา ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แหํง)
287
18
254 88.50
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แหํง)
20
36
100
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แหํง)
10
25
25
100
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
60
60
100
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน)

กาลังเปิด
เรียน
38

แผนงานตามยุทธศาสตร์

-7เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

1. ด้านการป้องกัน
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมูํบ๎าน/ชุมชนเข๎มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2,197
54
2,051 93.35 2,197
- หมูํบ๎าน/ชุมชนไมํมีปัญหา (ก)
1,980
62
1,851 93.48 1,980
- หมูํบ๎าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน๎อย (ข)
183
7
173 94.54 183
- หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
8
2
3
37.50
8
- หมูํบ๎าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
25
23
92
25
(2) การพัฒนากองทุนแมํของแผํนดิน (ม./ช.)
- หมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน
27
27
- พัฒนา/รักษา/ความเข๎มแข็งหมูํบ๎านกองทุน
589
35
547 92.87 589
(3) ขั้นตอนการสร๎างชุมชนเข๎มแข็งเพื่อแก๎ไขปัญหา
อยูํในขั้นตอนที่ 1 จานวน 1,989 ม./ช. คิดเป็น 90.53%
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมูํบ๎าน/ชุมชน
อยูํในขั้นตอนที่ 2 จานวน 1,967 ม./ช. คิดเป็น 89.53%
อยูํในขั้นตอนที่ 3 จานวน 1,845 ม./ช. คิดเป็น 83.98%
อยูํในขั้นตอนที่ 4 จานวน 1,660 ม./ช. คิดเป็น 75.56%
อยูํในขั้นตอนที่ 5 จานวน 998 ม./ช. คิดเป็น 45.43%
อยูํในขั้นตอนที่ 6 จานวน 875 ม./ช. คิดเป็น 39.83%
อยูํในขั้นตอนที่ 7 จานวน 421 ม./ช. คิดเป็น 19.16%
อยูํในขั้นตอนที่ 8 จานวน 288 ม./ช. คิดเป็น 13.11%
อยูํในขั้นตอนที่ 9 จานวน 352 ม./ช. คิดเป็น 16.02%
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
600
298 1,663 100
600
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์ (ครั้ง)
105
885
การขับเคลื่อนการดาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อาเภอ (สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่)
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับจังหวัด)
โครงการประกวดหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับกรมการพัฒนาชุมชน (ผ่านระบบออนไลน์)
ดาเนินการ : เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2565 ณ ศูนย์เรียนรู๎กองทุนแมํของแผํนดิน บ๎านมํวงคา ม. 3 อ.แมํริม จ.เชียงใหมํ
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อสานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง และเพื่อพัฒนายกระดับการดาเนินงานหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินพร๎อมสร๎างการรับรู๎และประชาสัมพันธ์
การดาเนินงานกองทุนแมํของแผํนดินให๎เป็นที่ประจักษ์แกํสาธารณชน
กลุํมเปูาหมาย : ประกอบด๎วย กรรมการกองทุนแมํของแผํนดิน และสมาชิกกองทุนแมํของแผํนดิน รวม 100 คน
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจาปี 2565
ดาเนินการ : วันที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ วิ ทยาลัยโทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนาเชียงใหมํ อาเภอเมืองเชียงใหมํ
จังหวัดเชียงใหมํ
- โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล๎านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง
กลุํมเปูาหมาย จานวน 200 คน
- จัดนิทรรศการงานวันตํอต๎านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหมํ ประจาปี 2565 ของหมูํบ๎านกองทุนแมํ
ของแผํนดิน บ๎านมํวงคา หมูํที่ 3 ตาบลโปงแยง อาเภอแมํริม จังหวัดเชียงใหมํ
โดยสานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหมํ รํวมกับเครือขํายกองทุนแมํของแผํนดิน

-8แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับอาเภอ)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดิน
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจแกํคณะกรรมการหมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดินเกี่ยวกับแนวทาง
การดาเนินงานกองทุนแมํของแผํนดิน และเพื่อขยายผลการดาเนินงานกองทุนแมํของแผํนดินให๎สามารถ
เป็นกลไกขับเคลื่อนหมูํบ๎านต๎นกล๎ากองทุนแมํของแผํนดินในการแก๎ไขปัญหายาเสพติด
ดาเนินการ
: ไตรมาส 3 เดือนพฤษภาคม 2565
กลุํมเปูาหมาย : จานวน 27 หมูํบ๎าน ใน 24 อาเภอ (ยกเว๎นอาเภอเวียงแหง)
งบประมาณ
: หมูํบ๎านละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 113,400 บาท
การดาเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
โครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแมํของแผํนดินระดับจังหวัดเชียงใหมํ ตามแผนด๎านการปูองกันและปราบยาเสพติด
พ.ศ. 2565 (งบประมาณสนับสนุนจากสานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5)
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาศักยภาพยกระดับหมูํบ๎านกองทุนแมํของแผํนดินที่มีสถานะ B หรือ C ให๎มีความ
เข๎มแข็ง และสามารถดาเนินกิจกรรมตามแนวทางกระบวนการกองทุนแมํของแผํนดิน 10 ขั้นตอน ไปสูํการยกสถานะเป็น B
หรือ A ดาเนินการ (ไตรมาส 3)
กลุํมเปูาหมาย : จานวน 33 หมูํบ๎าน ใน 13 อาเภอ ( แมํแจํม, เชียงดาว, แมํแตง)
แมํริม, ฝาง, แมํอาย, สันปุาตอง, สันกาแพง, สันทราย, ฮอด, อมก๋อย,เวียงแหง และ แมํวาง)
งบประมาณ : หมูํบ๎านละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 165,000 บาท
การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (สานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่)
วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 สมาพันธ์เครือขํายแหํงชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ได๎จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก
ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ โดยมีเยาวชนต๎นแบบเกํงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL)
จังหวัดเชียงใหมํ และตัวแทนเยาวชนต๎นแบบเกํงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุํนที่ 12
ระดับประเทศ เข๎ารํวมกิจกรรม เพื่อรณรงค์ให๎ประชาชนตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่ และเพื่อปูองกันนักสูบหน๎าใหมํ
วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 นายธนวัฒน์ ฟองตา นางสาวรัญชิดา ดวงคา และนายวันพิชิต นิมิตภาคภูมิ เยาวชน
ต๎นแบบเกํงและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) จังหวัดเชียงใหมํ เข๎าพบเพื่อแสดงความขอบคุณ
และรั บ ฟัง โอวาทจาก นายวรวิท ย์ ชั ย สวั ส ดิ์ รองผู๎ วํ าราชการจั งหวั ดเชี ยงใหมํ นายแพทย์ จตุ ชั ย มณีรั ตน์ นายแพทย์
สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหมํ และนางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเ ชียงใหมํ ณ ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหมํ กํอนที่จะเข๎ารํวมกิจกรรมการประกวดในชํวงที่ 2 ระหวํางวันที่ 5 – 25 มิถุนายน 2565 ณ เดอะไพน์
รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี และศูนย์การค๎าเจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร
วันที่ 16 มิถุนายน 2565 กลุํมงานสุขภาพจิตและยาเสพติด จัดประชุมคณะกรรมการอานวยการ โครงการ TO BE
NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหมํ ครั้งที่ 2/2565 ณ ห๎องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหมํ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานความก๎าวหน๎าการดาเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ใน Setting ตํางๆ รวมทั้ง
รํวมกันวางแผน และเตรียมความพร๎อมในการลงพื้นที่ของคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด อาเภอ และชมรม
TO BE NUMBER ONE โดยมีนายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู๎วําราชการจังหวัดเชียงใหมํ เป็นประธานการประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ

-9ระเบียบวาระที่ 4.3.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหมํ

สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก๎ไขปัญหายาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือนวันที่ 1 – 22 มิถุนายน 2565 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข๎อหา
จับกุม 5 ข๎อหาสาคัญ
ปีงบ 2564 ปีงบ 2565

หนํวยงาน

คดี

คน

คดี

คน

ผลตําง
คดี

ร๎อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565

คน

คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลตําง

ร๎อยละ

คดี คน

คดี

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

ปีงบ 2564

ปีงบ 2565

คดี

คดี

คน

คน

จับกุม 5 ข๎อหาสาคัญ
ผลตําง
คดี

คน

ร๎อย
ละ
คดี

ปีงบ 2564

ปีงบ 2565

คดี

คดี

คน

คน

ผลตําง
คดี คน

ร๎อย
ละ
คดี

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

ไอช์ (กรัม)

1,071,051

27.81

ของกลาง
เฮโรอีน (กรัม) กัญชาสด (กรัม) กัญชาแห๎ง(กรัม)
127.79

1,742.20

51.00

ฝิ่น (กรัม)

เคตามีน (กรัม)

71,158.08

8.43

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 มิถุนายน 2565
ของกลาง
ไอช์ (กรัม) เฮโรอีน (กรัม) กัญชาสด (กรัม) กัญชาแห๎ง(กรัม) ฝิ่น (กรัม) เคตามีน (กรัม)
26,652.48 39,958.48 74,439.90 14,494.89 116,008.99 5,016.32

ยาบ๎า (เม็ด)
20,027,661

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนมิถุนายน 2565
ลาดับ สภ.รับคดี
1. แมํปิง
2. ฝาง
3. บํอหลวง

วันที่เกิดเหตุ
1 มิ.ย.65
5 มิ.ย.65
20 มิ.ย.65

รวม
มติที่ประชุม

ผู๎ต๎องหา
ของกลาง
4 ราย ยาบ๎า 20,000 เม็ด
ไมํพบตัว ยาบ๎า 1,000,000 เม็ด
2 ราย ฝิ่นดิบ 35.2 กิโลกรัม
ยาบ้า 1,200,000 เม็ด
6 ราย
ฝิ่นดิบ 35.2 กิโลกรัม

รับทราบ

ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล
อยูํระหวํางขยายผล
อยูรํ ะหวํางขยายผล

- 10 ระเบียบวาระที่ 4.3.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand) ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

จานวนผู้เข้ารับการบาบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 มิถุนายน 2565
ระบบบาบัด

เป้าหมาย

เดือน ก.พ.

สะสม

ร้อยละ

1. สมัครใจ (สถานบาบัด)

5,782

292

4,726

81.74

2. บังคับบาบัด

1,270

0

65

5.12

680

123

185

27.21

- กรมราชทัณฑ์

550

100

148

26.91

- กรมพินิจฯ

130

23

37

28.46

7,732

415

4,976

64.36

3. ต๎องโทษ

รวม

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบาบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 22 มิถุนายน 2565

จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบาบัดสูงสุด 5 ลาดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2564 – 22 มิถุนายน 2565
ลาดับ
1
2

สมัครใจ

บังคับบาบัด

จังหวัด

จานวน

จังหวัด

เชียงใหม่

3,589

เชียงใหม่

นครราชสีมา 2,462

บุรีรัมย์

จานวน

ต๎องโทษ
จังหวัด

รวม

จานวน

1,202 นครราชสีมา 1,400
819

สงขลา

จังหวัด

จานวน

เชียงใหม่

4,976

439 นครราชสีมา 4,580

3

ปทุมธานี

2,124 อุบลราชธานี

733

ฉะเชิงเทรา

419

4

ขอนแกํน

2,002 นครราชสีมา

718

กรุงเทพฯ

386 อุบลราชธานี 2,602

5

เชียงราย

1,943 มหาสารคาม

657

อุบลราชธานี

351

เชียงราย

ขอนแกํน

2,758

2,584

- 11 ผู้ผ่านการบาบัดฯ ได้รับการติดตามอย่างต่อเนื่อง (Retention Rate) จังหวัดเชียงใหม่ 1 ต.ค. 2564 – 22 มิ.ย. 2565
ผู้ป่วยฯ เข้ารับการ
บาบัดครบโปรแกรม
บาบัด

ระบบบาบัด
1. สมัครใจ (สถานบาบัด)
2. บังคับบาบัด
3. ต๎องโทษ
รวม

ได้รับการติดตาม

ร้อยละ

921

790

765

83.06

2,645

1,874

1,098

41.51

357

357

197

55.18

3,923

3,021

2,060

52.51

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

คน

ครั้ง

ได๎รับความรู๎/ให๎การปรึกษา ยาเสพติด

2,894

21,328

ได๎รับสารทดแทน Methadone

2,291

17,717

ได๎รับการคัดกรองจิตเวช

2,177

9,174

27

27

ได๎รับการให๎คาปรึกษาและตรวจ HIV

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

แผนงาน


สมัครใจ



บังคับบาบัด



ต๎องโทษ
รวม

ผู๎ปุวยยาเสพติดเข๎ารับการ
บาบัด

บาบัดครบ
โปรแกรม

ได๎รับการ
ติดตาม

ร๎อยละ

921

790

765

83.06

2,645

1,874

1,098

41.51

357

357

197

55.18

3,923

3,021

2,060

52.51

จานวนผู้เข้ารับการบาบัดต่อประชากรแสนคน จาแนกตามที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่
- น๎อยกวํา 100 ตํอประชากร 100,000 คน (5 อาเภอ) ดอยสะเก็ด, เมืองเชียงใหมํ, สารภี, สันปุาตอง, แมํริม
- 101 – 200 ตํอประชากรแสนคน (8 อาเภอ) สันทราย, แมํแตง, แมํออน, หางดง, จอมทอง, สันกาแพง, ดอยหลํอ, พร๎าว
- 201 – 300 ตํอประชากร 100,000 คน (3 อาเภอ) แมํวาง, ดอยเตํา, ฝาง
- มากกวํา 300 ตํอประชากรแสนคน (8 อาเภอ) เวียงแหง, เชียงดาว, สะเมิง, ฮอด, แมํแจํม, ไชยปราการ, กัลยาณิวัฒนา,
อมก๋อย, แมํอาย
มติที่ประชุม

รับทราบ

- 12 ระเบียบวาระที่ 4.3.4
ฝ่ายเลขาฯ

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

แผนงานตามยุทธศาสตร์
4. ด้านการบริหารจัดการ
4.1 การขับเคลื่อนงานด้านบริหารจัดการ
- การกากับติดตามของคณะกรรมการ
ระดับจังหวัด (ประชุม ศอ.ปส.จ.) (ครั้ง)
4.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
- การใช๎จํายงบประมาณ (บาท)
(1) งบ ป.ป.ส.
(2) งบ ปค.
(3) งบ สป.มท.
(4) งบพัฒนาจังหวัด
มติที่ประชุม

เป้าหมาย
ปี 2565

12

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

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

1

9

หมาย
ร้อยละ เหตุ

75

334,094.93 1,504,200.86 43.65
30,000
270,000 19.46
109,400
895,275 81.14
24,043.93 166,601.86 75.30
170,651
172,324 23.49

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.4.1 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.4.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อาเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ มีหมูํบ๎านเปูาหมาย ดังนี้
1. บ๎านรํมไทย หมูํที่ 14 ตาบลทําตอน อาเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ
2. บ๎านจะนะ และบ๎านนามะอื้น (บ๎านบริวาร) หมูํที่ 12 ตาบลแมํอาย อาเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย ประจาเดือนมิถุนายน 2565
เมื่อวัน ที่ 1 มิถุน าย 2565 เวลา 14.00 น. นายสิทธิศักดิ์ อภิกุล ชัยสุ ทธิ์ นายอาเภอแมํอาย เป็นประธาน
การประชุมการดาเนินการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ ในพื้นที่อาเภอแมํอาย
เมื่ อ วั น ที่ 2 มิ ถุ น ายน 2565 นายพั ฒ นพงศ์ อิ น ทะนะ ผู๎ ใหญํ บ๎ า นรํ ม ไทย หมูํ ที่ 14 ต.ทํ าตอน พร๎อ มผู๎ ชํ ว ย
ผู๎ใหญํบ๎านฝุายปกครองและฝุายรักษาความสงบ ส.อบต. คณะกรรมการหมูํบ๎าน ผู๎บริหาร ครู นักเรียน รร.ตชด. ไลออนส์
มหาจักร 8, อสม. ,จิตอาสา , จนท.ทหารพราน ,ชาวบ๎านรํมไทย ได๎จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล
และรํวมกันพัฒนาหมูํบ๎าน จัดเก็บ กาจัดแหลํงเพาะพันธุ์ลูกน้ายุงลายภายในหมูํบ๎าน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ๎าสุทิดาพั ชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี (3 มิถุนายน) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสานึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ
เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 อานวยความสะดวกให๎แกํผู๎ที่มาตรวจคัดกรองเบาหวานและผู๎ที่มารับบริการฉีดวัคซีน
นอกสถานที่ให๎แกํผู๎ที่ประสงค์ฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 และที่ 4 ณ วัดภาวนานิมิตบ๎านรํมไทย

- 13 ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้ า นนามะอื้น (บ้า นบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย ประจาเดือน
มิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 1 มิถุน ายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสิ ทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุ ทธิ์ นายอาเภอแมํอาย เป็นประธาน
การประชุมการดาเนินการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ ในพื้นที่อาเภอแมํอาย
เมื่อวัน ที่ 15 มิถุน ายน 2565 มูลนิ ธิอาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) หนํว ยทันตกรรม
เคลื่อนที่ เพื่อประชาชนด๎อยโอกาสในเขตถิ่นทุรกันดารมาให๎บริการ อุดฟัน ถอนฟัน ขูดหินปูน ให๎กับชาวบ๎านและเด็กนักเรียน
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 อบรมโครงการทาปุ๋ ยหมักชีวภาพจากขยะสิ่งปฏิกูล โดยองค์ก ารบริหารสํวนตาบล
ดอยลาง จัดอบรมคัดแยกขยะและการทาปุ๋ยหมักจากเศษอาหารที่นากลับมาใช๎ในครัวเรือนได๎มี อสม. เข๎ารํวม 5 หมูํบ๎าน
ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจาเดือนมิถุนายน 2565
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 ผู๎ใหญํบ๎าน คณะกรรมการหมูํบ๎าน ได๎จัดพิธีทาบุญเสี้ยววัดบ๎านปุาเหียก หมูํที่ 9
ตาบลสันต๎นหมื้อ อาเภอแมํอาย จังหวัดเชียงใหมํ
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2565 ได๎ทาการเทพื้นบริเวณศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหน๎าวัดบ๎านปุาเหียก หมูํที่ 9
ตาบลสันต๎นหมื้อ จังหวัดเชียงใหมํ
4.4.1.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
ผลการดาเนิน งานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรักษ์ ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจาเดือน มิถุนายน พ.ศ.2565
พื้นที่เป้าหมาย บ้านขอบด้ง ม.14 ตาบลม่อนปิ่น และบ้านหนองไผ่/ห้วยนกกก ม.15 ตาบลม่อนปิ่น
เมื่อวันที่ 1 - 7 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารสํวนตาบลมํอนปิ่น จัดอบรมและมอบพันธุ์ไกํประดูํหางดาเชียงใหมํ
จานวน 600 ตัว ให๎ผู๎เข๎ารํวมโครงการบ๎านหนองไผํ-ห๎วยนกกก หมูํ 15 จานวน 50 ครัวเรือน
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- จัดตั้งกลุํมผู๎เลี้ยงไกํประดูํหางดาเชียงใหมํ และขยายผลกลุํมสมาชิกตํอไป
เมื่อวันที่ 9 - 16 มิถุนายน 2565 Mr.AD 2, ชาวบ๎านผู๎เข๎ารํวมโครงการ สํงมอบต๎นกล๎าอะโวคาโด งบประมาณ
จาก ทสจ. ให๎แกํหมูํบ๎านขยายผล บ๎านอรุโณทัย บ๎านเมืองนะ และบ๎านหลักแตํง
แผนตํอยอดการปฏิบัติงาน (What’s next)
- จัดทาโครงการมอบต๎นกล๎าแกํผู๎เข๎ารํวมโครงการ
4.4.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
พื้นที่เป้าหมาย
บ๎านเมืองนะ หมูํที่ 1 ตาบลเมืองนะ
2,024 คน
606 ครัวเรือน
บ๎านอรุโณทัย หมูํที่ 10 ตาบลเมืองนะ
9,979 คน
1,900 ครัวเรือน
บ๎านห๎วยลึก
หมูํที่ 7 ตาบลปิงโค๎ง
1,722 คน
290 ครัวเรือน
พื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยลึก ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 – 24 มิถุนายน 2565 ติดตาม Quick win 2 โครงการสํงเสริมการเลี้ยงหมู
- ติดตามและรักษาเพิ่มเติมให๎กับกลุํมหมูที่ยังคงมีปัญหาในโรคผิวหนัง
- รับแจ๎งและลงพื้นเข๎าติดตามลูกสมาชิกที่มีลูกหมูคลอดใหมํ และได๎ทาการฉีดธาตุเหล็กเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให๎กับ
ลูกหมูแล๎วเรียบร๎อย
เมื่อวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2565 ติดตาม Quick win 1 โครงการระบบน้าประปาหมูํบ๎าน ซํอมแซมระบบ
น้าประปาหมูํบ๎านที่มีการชารุดเสีย เพื่อแก๎ปัญหาชาวบ๎านขาดการใช๎น้า
เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 ต๎อนรับสื่อสัมภาษณ์จากปิดทองหลังพระฯ ต๎อนรับและรายงานเสนอข๎อมูลหมูํบ๎าน
รวมถึงโครงการที่ได๎มีการดาเนินการตั้งแตํเริ่มดาเนินโครงการขยายผลโครงการร๎อยใจรักษ์ และลงพื้นที่ดูการดาเนินโครงการ
สํงเสริมอาชีพหมูและการสํงเสริมอาชีพไกํและโครงการตํางๆ ที่ดาเนินโครงการในหมูํบ๎านห๎วยลึก

- 14 เมื่อวันที่ 2 - 3 , 20 มิถุนายน 2565 ติดตาม Quick win 2 โครงการสํงเสริมการเลี้ยงหมูได๎รับเรื่องการคืนลูกหมู
จานวน 2 ตัว และได๎มีการเพิ่มลูกสมาชิกจานวน 4 ราย
เมื่อวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 สรุป Quick win 2 โครงการสํงเสริมการเลี้ยงหมู ลงติดตามและสรุปยอดทั้ง
แมํพันธุ์ทั้ง 42 ตัว พํอพันธุ์ 2 ตัว ลูกหมูรวมทั้งหมด 116 ตัว ลูกกลุํมสามารถจาหนํ ายได๎และ 50 ตัว จานวน 14 ราย
ที่ตอนนี้ประสบความสาเร็จในการผลิตลูกหมู รวมหมูทั้งหมดจานวน 150 ตัว และได๎มีลูกสมาชิกเพิ่มอีก จานวน 6 ราย
เป็นรายพิเศษ 2 ราย ที่เกิดจากผู๎ปุวยบาบัดที่สามารถบาบัดจนเลิกใช๎สารเสพติดได๎
พื้นที่เป้าหมาย บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 กิจกรรมรํวมประชุมทบทวนแผนการทางาน ของทีม Mr.AD. จังหวัดเชียงใหมํ
กิจกรรมรํวมประชุมทบทวนแผนการทางาน ของทีม Mr.AD. จังหวัดเชียงใหมํ โดยเจ๎าหน๎าที่สถาบันปิดทองฯ จังหวัดเชียงใหมํ
เป็นผู๎อธิบายขั้นตอนการทางานตํางๆให๎ทีมงานได๎รับทราบ และเลือกวันเวลาสถานที่ ในการจัดกิจกรรมที่ได๎รับการสนับสนุน
จาก ทสจ.จังหวัดเชียงใหมํ
เมื่อวันที่ 1 – 11 มิถุนายน 2565 กิจกรรมเตรียมความพร๎อมปลูกอะโวคาโด ประชาสัมพันธ์สอบถามหาชาวบ๎าน
ที่มคี วามต๎องการและความพร๎อมที่จะปลูกอะโวคาโดที่ได๎รับสนับสนุนจาก ทสจ.จังหวัดเชียงใหมํ
เมื่อวันที่ 12 - 13 มิถุนายน 2565 กิจกรรมรับกล๎าอะโวคาโด
- รับกล๎าอะโวคาโดรอบแรก จานวน 1,000 ต๎น
- กิจกรรมการรํวมกับเทศบาลเมืองนะ ชพส.3203 ชป.กร.307 จัดเตรียมสถานที่ทาฝุายชะลอนาในโครงการ
อบรมอาสาปูองกัน อุทกภัย
เมื่อวันที่ 15 - 23 มิถุนายน 2565 กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมโครงการอบรมกิจกรรมการ
ติดตามผลการปลูกอาโวคาโดที่ชาวบ๎าน ได๎รับสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมจังหวัดเชียงใหมํ
วําได๎นาลงแปลงปลูกแล๎วหรืออยํางไร ผลปรากฏวํา มีเกษตรกรที่แนะนาลงไปปลุกแล๎ว 10 รายเหลืออีก 40 ราย ที่ยังไมํได๎
นาต๎นอะโวคาโดลงแปลงปลูก เนื่องจากวําเป็น พื้นที่เชิงเขาไมํมีน้าสํงถึง
พื้นที่เป้าหมาย บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2565 รํวมประชุมทางออนไลน์ กับ เจ๎าหน๎าที่สถาบันปิดทองฯ และเพื่อนๆ Mr.AD 2
และการหารือเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการตํางๆ
เมื่อวันที่ 11 – 17 มิถุนายน 2565 การเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิง ปฏิบัติการการปลูกไม๎
ยืนต๎น เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยวลดการเผา/รับกล๎าอะโวคาโด
- รับกล๎าอะโวคาโด
- จัดเตรียมสถานที่และจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกไม๎ยืนต๎น เพื่อทดแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว
ลดการเผา
- รํวมกิจกรรมกับทางวัดบ๎านอรุโณทัยและชาวบ๎านรํวมกันปลูกต๎นไม๎ที่สุสานหมูํบ๎าน
4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
พื้นที่เป้าหมาย บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ตาบลหนองบัว)
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2565 เวลา 18.30 น. ผญบ. ผช.ผญบ. และ ชรบ. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด และเดินเวรยาม
เพื่อเป็นการปูองปรามการกระทาผิดกฎหมายในหมูํบ๎าน/ชุมชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย ไมํพบการกระทา
ความผิดแตํอยํางใด

- 15 4.4.1.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
พื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวัน ที่ ๒๒ พฤษภาคม 2565 โครงการบ๎านมั่นคงชนบทพื้นที่ชุมชนบ๎านห๎ ว ยไคร๎ใหมํ นายอาเภอเวียงแหง
ปลัดอาเภอ เจ๎าหน๎าที่ทหาร ผู๎ใหญํบ๎าน หมูํ 5 Mr.AD 2 รํวมกับ กรรมการหมูํบ๎าน ลงเสาเอกบ๎านโครงการบ๎านมั่นคงชนบท
พื้นที่ชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ โดยรํวมกันวางโครงสร๎าง ตั้งเสา ปรับหน๎าดิน ในการนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันที่
12 สิงหาคม 2565
พื้นที่เป้าหมาย บ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 256๕ -โครงการ "ถนนสีเขียว ถนนสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม เพื่อคนเวียงแหง"
- การฝึกอบรมโครงการ "ยกระดับพลังสตรีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเวียงแหง”
- นายถนอม กุยแก๎ว นายอาเภอเวียงแหง ได๎เป็นประธานเปิดโครงการ "ถนนสี เขียว ถนนสุขภาพ เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม เพื่อคนเวียงแหง" ณ ถนนข๎างที่วําการอาเภอเวียงแหง ซึ่งเป็นกิจกรรมการเชื่อมโยงตลาดสินค๎าเกษตรปลอดภัย
สูํตลาด 4 ร. 3 อปท. (4 ร. = โรงเรีย น โรงพยาบาล โรงแรม ร๎านอาหาร) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมการปลู กผั ก
ที่ปลอดภัย/เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม สร๎างความมั่นคงทางอาหาร สํงเสริมให๎ประชาชนได๎บริโภคอาหารที่ปลอดภัย รวมทั้งเป็น
การตํอยอดและพัฒนาเป็นสินค๎าชุมชนให๎เกิดการสร๎างอาชีพ/รายได๎ให๎กับครัวเรือนได๎อยํางยั่งยืน
- การฝึกอบรมโครงการ "ยกระดับพลังสตรีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนเวียงแหง” ณ หอประชุมที่วําการ
อาเภอเวียงแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนพลังสตรีและมุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพชีวิตผํานการน๎อมนาหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงมาสูํการปฏิบัติ ภายในงานประกอบด๎วยกิจกรรมที่หลากหลาย เชํน การบรรยายเรื่องการสืบสาน/อนุรักษ์
ศิลป์ ผ๎าถิ่นไทย ดารงไว๎ในแผํนดิน การเพิ่มศักยภาพสมาชิกสตรีในการให๎ความรู๎เกี่ยวกับอาชีพเพื่อสร๎างรายได๎ การฝึกทักษะ
อาชีพ และการประกวดส๎มตาลีลาระดับอาเภอ เป็นต๎น
เมื่อวัน ที่ 27 พฤษภาคม 2565 โครงการสร๎าง/ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎ ผู๎ยากไร๎ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 90 พรรษา
12 สิงหาคม 2565 และโครงการบ๎านมั่นคงชนบทพื้นที่ชุมชนบ๎านห๎วยไคร๎ใหมํ นายถนอม กุยแก๎ว นายอาเภอเวียงแหง/
ผู๎อานวยการศูนย์อานวยการจิตอาสาพระราชทานอาเภอเวียงแหง ได๎เป็นประธานในพิธีเปิด (Kick-off) โครงการสร๎าง/
ซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎ผู๎ยากไร๎ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ๎าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมายุ 90 พรรษา 12 สิ ง หาคม 2565 ณ ที่ อ ยูํ อ าศั ย ของนายไอํ ยี จะฟะ
บ๎านเลขที่ 398 หมูํที่ 5 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให๎ผู๎ยากไร๎ที่ได๎รับความชํวยเหลือมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติอยํางยั่งยืน ซึ่งอาเภอเวียงแหงได๎บูรณาการรํวมกับสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง โดยได๎พิจารณาคัดเลือกที่อยูํอาศัยเปูาหมายเพื่อเข๎ารํวม
โครงการฯ จานวน 1 ราย ทั้งนี้ ได๎สมทบทุนปรับปรุง/ซํอมแซมห๎องน้าเพิ่มเติมจากเงินบริจาคจากทุกภาคสํวนและผู๎มีจิต
ศรัทธา ในการนี้ ได๎ดาเนินกิจกรรมดังกลําวในรูปแบบกิจกรรมจิตอาสาสร๎าง/ซํอมแซมที่อยูํอาศัยหลังดังกลําว เนื่องในโอกาส
วันพระบาทสมเด็จพระปกเกล๎าเจ๎าอยูํหัว ประจาปี 2565 โดยมีข๎าราชการ ทหาร ตารวจ องค์การบริหารสํวนตาบลเปียง
หลวง เจ๎าหน๎าที่ปุาไม๎ สมาชิก อส.ร๎อย.อส.อ.เวียงแหง ที่ 21 ผู๎นาท๎องที่ อาสาสมัครตํางๆ และจิตอาสา จานวน 50 คน
เข๎ารํวมกิจกรรม
เมื่อวัน ที่ 1 - 8 มิถุน ายน 2565 วางแผนการดาเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลู กไม๎ผ ลยืนต๎น
เพื่อทดแทนการปลู กพืช เชิงเดี่ย ว ลดการเผาภายใต๎โ ครงการบริห ารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎ อมชุมชน
ตามแผนพั ฒ นาชนบทเชิ งพื้ น ที่ป ระยุ กต์ ต ามแนวพระราชดาริ (โครงการปิ ดทองหลั งพระ)ปีง บประมาณ พ.ศ.2565
นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD 2 ประสานงานกับทาง ผู๎ชํวยนักวิชาการเกษตร องค์การบริหารสํวนตาบลเปียงหลวง
เกี่ ย วกั บ สถานที่ ล งกล๎ าอะโวคาโด๎ ท าหนั ง สื อขอใช๎ ส ถานที่ ห อประชุ มฯ แจ๎ ง กลุํ ม เปู า หมายชาวบ๎ า นชุ น บ๎ า นหลั ก แตํ ง
ชุมชนห๎วยไคร๎ใหมํจานวน 50 คนหารือซักซ๎อมวางแผนการดาเนินโครงการรํวมกับฝุายเลขาฯ จัดทาหนังสือเรียนเชิญ
วิทยากร และรํางหนังสือคากลําวรายงาน

- 16 เมื่อวันที่ 11 - 12 มิถุนายน 2565 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกไม๎ผลยืนต๎น เพื่อทดแทนการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว ลดการเผาภายใต๎โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมชุมชนตามแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่
ประยุกต์ตามแนวพระราชดาริ (โครงการปิดทองหลังพระ)ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -จัดทารายละเอียดแผนงานโครงการ
เพื่อขอรั บการสนั บสนุน งบประมาณภายใต๎แผนปฏิบัติราชการประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ชํว งเช๎า วิทยากรจาก
สานักงานเกษตรอาเภอเวียงแหง เริ่มบรรยาย ลักษณะทั่วไปของการปลูกอะโวคาโด ตามสายพันธุ์ การดูแล จัดการแปลง
เทคนิคตํางๆ การเก็บเกี่ยวผลผลิต ชํองทางการตลาด แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู๎รํวมกัน ตอบข๎อชักถาม ชํวงบําย
วิทยากรโดย เจ๎าหน๎าที่เกษตร อบต.เปียงหลวง บรรยายเรื่อง การเสียบยอดในถุง การเปลี่ยนยอดในแปลง โดยแบํงกลุํมเป็น
2 กลุํม ทาการสาธิตการเสียบยอดต๎นอะโวคาโด ให๎ผู๎เข๎าอบรมได๎ปฏิบัติด๎วยตนเองเพื่อจะได๎มี ความชานาญและได๎รู๎วิธีการ
เสียบยอดที่ถูกต๎อง โดยวิทยากรได๎เน๎นย้า เรื่องน้าชํวงแรกให๎เน๎นการให๎น้าใน 3 ปีแรก เชํน ควรมีขวดน้าหยดทาไว๎ข๎างต๎น
ยอดเสียบต๎องไมํมีโรค ไมํมีแมลง ชาวบ๎านให๎ความสนใจ เนื่องจากเป็นโครงการที่ดีเป็นพืชทางเลือกที่ตอบโจทย์ความต๎องการ
ของชาวบ๎านได๎เป็นอยํางดี ตํอจากนั้นได๎มีการแจกต๎นกล๎าอะโวคาโดให๎กับผู๎เข๎าอบรม รายละ 35 ต๎น เพื่อทาการปลูกตํอไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา - ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ

ฝ่ายเลขานุการฯ
ให๎ ฝุ ายเลขาฯ รวบรวมภาพกิ จกรรมในวัน ยาเสพติดโลก ประจาปี 2565 ทาเป็นคลิ ปวี ดีโ อ
ประชาสัมพันธ์ ประกอบด๎วยผลการดาเนินงานด๎านการปูองกัน ด๎านการปราบปราม ด๎านการบาบัดรักษา และด๎านความมั่นคง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
ให๎ หนํ วยงานทุกภาคสํ วนประชาสั มพันธ์ส ร๎างการรับรู๎ ความเข๎าใจเกี่ยวกับ ประกาศกระทรวง
สาธารณสุข เรื่อง สมุนไพรควบคุม (กัญชา) พ.ศ. 2565 โดยเฉพาะการสร๎างการรับรู๎ในเด็กและเยาวชน
ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.

ฐิติมา กันทะวิชัย
(นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย)
เจ๎าหน๎าที่บันทึกข๎อมูล ศอ.ปส.จ.ชม.
ผู๎จดรายงานการประชุม

วิไลวรรณ ตาดา
(นางสาววิไลวรรณ ตาดา)
เจ๎าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู๎ตรวจรายงานการประชุม

