
 

      
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่          

ครั้งที่ 5/2565 
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น.  

ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ 

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

ผู้มาประชุม          

1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน         
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่               ประธาน 

2. พ.ต.อ.พิทยา สุทธิธรรม  ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)   รองผู้อํานวยการฯ 
3. นายเกรียงไกร ยอดเรือน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  รองผู้อํานวยการฯ 
4. นางสาวดวงมณี เครื่องร้อน  ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)    รองผู้อํานวยการฯ 
5. พ.อ. ธีระ ผดุงสุนทร   รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
     จังหวัดเชียงใหม่ (ท.) (แทน)    รองผู้อํานวยการฯ 
6. ร.ท. ณธรรศ  พาลวัล   ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ชายแดนภาคเหนือ (แทน)      กรรมการ 
7. นายจิรพงศ์ วางวงศ์   ผู้อํานวยการสํานักงานปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ 
8. นายนราศักดิ์ สิทธิชุม   ผู้อํานวยการสถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (แทน) กรรมการ 
9. จ.ส.อ.ปรีชา จันทร์ศรี    แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
10. นายศวัส ศรียะ   พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ 
11. นางสาววรัทยา พรหมสุนทร  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (แทน)  กรรมการ 
12. นายมณฑล ปริปุญโญ  สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)  กรรมการ 
13. นายธรรมนิตย์ สุขอนันต์          ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)     กรรมการ  
15. นายมิตร ใจบุญตระกูล  เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการพิเศษ        กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16. นายสุเมธ ทนะขว้าง   เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ         กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

17. นางสาวศิริพร ใจสุข   เจ้าหน้าที่ปกครองชํานาญงาน 
18. นางสาวนพรัตน์  จันทร์แต้  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
19. นางสาวฐิติมา กันทะวิชัย  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ 
15. นางวริญญา ธรรมปัญญา  สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน 
20. หัวหน้าส่วนราชการที่เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting จํานวน 75 คน 

เริ่มประชุม   เวลา  13.30 น. 
   นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ประชุมเปิดการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่           
ครั้งที่ 5/2565 

ระเบียบวาระท่ี ๑    เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ไม่มี)    

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 4/2565 เม่ือวันที่ 29 เมษายน 2565 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th  
เลือกหัวข้อ        มุมราชการ       การประชุม      ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.)   
 

http://www.chiangmai.go.th/
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)  

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (ส านักงาน ปปส.ภาค 5) 

สรุปคดีรายส าคัญ 2565 (ห้วงเดือนเมษายน 2565) 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปคดีรายส าคัญ 2565 (ห้วงเดือนพฤษภาคม 2565) 

 

 
 
 
 
 

ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 
 รูปแบบการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในคดีรายสําคัญในห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 คดีส่วนใหญ่                
เกิดบริเวณแนวชายแดน ซึ่งพบว่ามีการลักลอบนําเข้ายาเสพติดตามพรมแดนทางธรรมชาติ นอกจากนี้พบคดีที่ถูกจับกุม
บริเวณด่านตรวจในพ้ืนที่ตอนในซึ่งผู้ลําเลียงได้รับการว่าจ้างมาจากภาคกลางให้มาขับรถลําเลียงยาเสพติด ส่วนรูปแบบ     
การกระทําความผิดและการซุกซ่อนยาเสพติดในลักษณะเดิม ได้แก่ การบรรทุกในรถยนต์บริเวณห้องโดยสารหรือท้ายบรรทุก
โดยไม่มีการดัดแปลงทําช่องลับ การทิ้งยาเสพติดไว้บริเวณพ้ืนที่ปุาหรือพ้ืนที่สาธารณะระหว่างรอลําเลียงหรือส่งมอบ       
หรือระหว่างหลบหนีการอําพรางยาเสพติดมากับกระเป๋าสัมภาระหรือสินค้าอ่ืน การซุกซ่อนยาเสพติดในกล่องพัสดุและจัดส่ง      
ทางขนส่งเอกชนหรือไปรษณีย์ไทย 
ภาพรวมสถานการณ์ยาเสพติดประเทศไทย 
- ประเทศไทยอยู่ในสถานะเป็นทั้งตลาดยาเสพติดทางผ่านยาเสพติดไปประเทศที่สามและทางผ่านของเคมีภัณฑ์เข้าสู่     
 แหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคํา 
- ยาบ้า แพร่ระบาดมากที่สุด ไอซ์ และคีตามีน มีแนวโน้มการระบาดมากขึ้น 
- ปัญหาการลักลอบนําเข้าด้านภาคเหนือ และ ตะวันออกเฉียงเหนือ มีการขยายพื้นท่ีนําเข้าทางด้านชายแดนตะวันตก 
- การค้าผ่านสื่อออนไลน์ และจัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง ทําให้ปัญหาการแพร่ระบาดขยายตัวอย่างรวดเร็ว 
ข้อพิจารณาและแนวโน้มสถานการณ์ 
 1. ห้วงเดือนที่ผ่านมา – ปัจจุบันพบการลักลอบส่งยาเสพติดทางพัสดุจากพ้ืนที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง และมี
แนวโน้มว่าจะพบมากขึ้น เห็นควรแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องให้เฝูาระวังการลักลอบกระทําความผิด ทั้งนี้ พ้ืนที่ตอนใน
ควรหามาตรการการสกัดกั้นฝั่งปลายทาง (ผู้รับ) เพ่ือปูองกันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่  
 

จังหวัด คดี ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน 

เชียงใหม่ 3 1,058,000 - 5.8 

เชียงราย 4 6,460,000 - - 

แพร่ 1 2,000,000 - - 

แม่ฮ่องสอน 1 200,000 - - 

รวม 9 คดี 9,744,000 เม็ด - 5.8 กิโลกรัม 

จังหวัด คดี ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน 

เชียงใหม่ 1  1,000,000 - - 

เชียงราย 2 794,000 10 - 

รวม 3 คดี 1,794,000 เม็ด 10 กิโลกรัม - 
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 2. เดือนเมษายนที่ผ่านมาพบการลําเลียงยาเสพติดครั้งละจํานวนมากหลักลานเม็ดซึ่งกลุ่มผู้ลําเลียงเกือบทุกคดีมี
อาวุธและพร้อมต่อสู้เจ้าหน้าที่จนเกิดเหตุปะทะบ่อยครั้ง โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชายแดน จึงเห็นควรแจ้งเตือนไปยั งเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานให้ใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ 
นโยบาย/ข้อสั่งการ ที่ ป.ป.ส. ขอความร่วมมือด าเนินการห้วงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2565 
แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจ าปี 2565 
ความส าคัญและวัตถุประสงค์ 
 ยาเสพติดจัดอยู่ในปัญหาด้านความมั่นคง จึงต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน ซึ่งต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ร่วมกันแก้ไขปัญหา 
 เพ่ือเป็นการสร้างกระแส ให้กลุ่มเปูาหมายได้รับรู้และเห็นถึงความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก และเข้ามามี
ส่วนร่วมรณรงค์ฯ อย่างต่อเนื่อง 
ความหมายของสัญลักษณ์ 
ฝุามือ : แสดงถึงการต่อต้าน การหยุด การห้าม 
นิ้ว    : เป็นรูปร่างคนที่หลากหลาย แต่รวมใจกันเป็นหนึ่งเดียว เพื่อต่อต้านยาเสพติด 
แนวทางในส่วนกลาง 
1. ศอ.ปส.กระทรวง/ศอ.ปส.กทม./องค์กรภาคี  และ ป.ป.ส. 
 1.1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในช่องทางของหน่วย หรือช่องทางอ่ืนๆ ตามความ  
  เหมาะสม 
   - ความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) 
  - ความรู้เรื่องโทษพิษภัยจากยาเสพติดในรูปแบบอินโฟกราฟิก/ชุดคําพูดรณรงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์, สถานีวิทยุ 
    และเสยีงตามสาย/ปูายโฆษณา LED ในพ้ืนที ่
  - ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ เช่น การกําหนดโทษกรณีเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยรับจ้าง 
         เปิดบัญชีธนาคารฯ เป็นต้น 
  - จัดกิจกรรม/การตอบคําถามชิงรางวัล/การจัดประกวดต่างๆ 
 1.2. จัดกิจกรรมรณรงค์ในพ้ืนที่ 
  - ให้ดําเนินการตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    (COVID -19) ของแต่ละพ้ืนที่ 
2. สํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด งานมหกรรมคอนเสิร์ต “รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” 
 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก 
3. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ประจําปี 2565 
4. ออกอากาศเทปบันทึกภาพ นายกรัฐมนตรี อ่านคําปราศรัยเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์
 รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และทางสื่อสังคมออนไลน์ของสํานักงาน ป.ป.ส. 
5. เผยแพร่คลิปภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของ
 สํานักงาน ป.ป.ส. 
6. พิธีเผาทําลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ครั้งที่ 53 โดยสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กระทรวง
 สาธารณสุข 
7. ร่วมใส่เสื้อขาว เพื่อแสดงพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 
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แนวทางในส่วนภูมิภาค 
1. ศอ.ปส.จ. รว่มกับ หน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 1.1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ในช่องทางของหน่วย หรือช่องทางต่างๆ ตามความ
 เหมาะสม 
 1) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน อ่านสารและคําประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
 2) สร้างความรับรู้ให้กับประชาชนเรื่องความสําคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก/ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยจาก
     ยาเสพติด/ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ ฯลฯ 
 3) จัดกิจกรรม ร่วมเล่นเกมส์/ตอบคําถามเพ่ือชิงรางวัล/การจัดประกวดต่างๆ 
 1.2. การปฏิบัติการในพ้ืนที่เปูาหมาย/การตรวจตราหมู่บ้านชุมชน เพ่ือเฝูาระวังปัญหายาเสพติดดําเนินการตามความ 
       เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยคํานึงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
2. เผยแพร่เทปบันทึกภาพ นายกรัฐมนตรี อ่านคําปราศรัยเนื่องในวันยาเสพติดโลก ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ของ
 สํานักงาน ปปส.ภ. 1-9/ปปส.กทม. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ 
3. เผยแพร่คลิปภาพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม อ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ผ่านสื่อสั งคมออนไลน์ของ
 สํานักงาน ปปส.ภ. 1-9/ปปส.กทม. และหน่วยงานภาคีในพื้นที่ 

ผลการบริจาคโลหิตตามโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอความร่วมมือโรงพยาบาล/ศอ.ปส.จ. ที่เข้าร่วมโครงการ 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดีสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง รายงานผลการบริจาคโลหิตภายในวันที่ 28 ตั้งแต่เม.ย. - ธ.ค. 65 ทาง Google Form 

ประธาน   ในการลักลอบขนส่งลําเลียงยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่ ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่
ตามชายแดนให้ความสําคัญในเรื่องของการลาดตระเวรและเฝูาระวังการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเข้ามาในพ้ืนที่  

ฝ่ายเลขานุการฯ  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2565 ในส่วนของ      
ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่        
เป็นหน่วยงานดําเนินการในการจัดงานวันต่อต้านวันยาเสพติดโลก 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  สถานการณ์การส ารวจและตัดท าลายฝิ่น (สถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด)    
ผู้แทนสถาบันส ารวจและตดิตามการปลูกพืชเสพติด พื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น รายจังหวัด ปี 2564/2565 
พบการปลูกฝิ่นใน 8 จังหวัด จ านวน 203  แปลง 111.09 ไร่ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

พบการปลูกฝิ่นใน 27 อ าเภอ จ านวน 200 แปลง 109.35 ไร่ อ าเภอ 5 อันดับแรก 

 
พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชง ปี 2564 - 2565 
อนุมัติแล้ว  : 1,610 ใบอนุญาต 
อยู่ระหว่างต่ออายุ  :    430 ใบอนุญาต 
รวมทั้งหมด          : 2,040 ใบอนุญาต  
พ้ืนที่รวม             :      70 จังหวัด 
   : 4,800 ไร่ 
โดยจังหวัดเชียงใหม่ มีจํานวน 214 ใบอนุญาต 
จังหวัดที่ไม่มีการขออนุญาต 7 จังหวัด (สมุทรสงคราม, เพชรบุรี, ยโสธร, อํานาจเจริญ, สตูล, ยะลา, นราธิวาส) 

พื้นที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชา ปี 2565 ทั้งประเทศรวม 36 จังหวัด 371 ใบอนุญาต 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

 

 

 

จังหวัด จ านวน (แปลง) ขนาด (ไร่) ตัดท าลายแล้ว 
เชียงใหม่ 98 56.98 100% 
ตาก 28 19.75 100% 
แม่ฮ่องสอน 24 13.21 100% 
เชียงราย 27 10.31 100% 
น่าน 15 5.56 100% 
แพร่ 8 3.90 100% 
กําแพงเพชร 1 1.08 100% 
พิษณุโลก 2 0.30 100% 

รวม 203 111.09 100% 

อ าเภอ จ านวน (แปลง) ขนาด (ไร่) ตัดท าลาย 
อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ 39 19.33 100% 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 23 13.40 100% 
อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ 14 12.50 100% 
อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 21 11.87 100% 
อ.เวียงปุาเปูา จ.เชียงราย 23 8.75 100% 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3   ผลการด าเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนพฤษภาคม 2565 
ระเบียบวาระท่ี 4.3.1   ด้านการป้องกัน (Potential Demand) 

 

 
 

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 

 
 

603 
 

582 
84 

 
708 

 
 

7 
 

83 
1 
 

116 

 
 

18 
 

190 
6 
 

280 

 
 

2.98 
 

32.65 
7.14 

 
39.55 

 
 
 
 
 
 

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

 
221 
393 
125 

 
- 
- 

- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

พึ่งเปิด 

ภาคเรียนที ่
1/65 

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

 
321 
17 
12 

 
36 
- 
- 

- 
102 
2 
- 

 
31.78 
11.76 

- 

 
 
 

ม.เปิดเดือน
มิ.ย.65 

           - Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 1 - - 

           - ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรยีน(แห่ง) 38 - - 
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 
      (๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน  
           - ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
ประกอบการ 
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน)  
           - แรงงานนอกระบบ (คน) 

 
 

100 แห่ง 
 

300 คน 
1,020 คน 

 
 

31 แห่ง 
 

93 คน 
122 คน 

 
 

189 แห่ง 
 

517 คน 
842 คน 

 
 

100 
 

100 
82.54 

 

      (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 

 
 

30 
- 
- 

12 

 
 

204 
36 
- 

497 

 
 

71.08 
100 

- 
81.67 

 
 
 
ด าเนินการ
เดือนก.ค.65 
 

นักเรียนที่สอน 
1,102 คน 
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ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่      
ได้กําหนดจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ในวันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธาน ในมติที่ประชุมมี
ความเห็นเพิ่มเติมว่าเพ่ือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบกิจการพัฒนาให้ได้มาตราฐานฯ เห็นควรมอบรางวัลเพ่ิมเติม 
โดยการจัดทําโล่รางวัลให้กับสถานประกอบกิจการที่ได้คะแนนตั้งแต่ 80 คะแนนขึ้นไป  ซึ่งได้รับสนับสนุนงบประมาณจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และได้มีการมอบโล่รางวัลในวันยาเสพติดโลก 
การขับเคลื่อนการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด/อ าเภอ (ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่) 
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับจังหวัด) 
 โครงการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ตามแผนด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด    
พ.ศ. 2565 (งบประมาณสนับสนุนจากสํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 ผ่านเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่) 
กิจกรรมการ  : การประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นศูนย์การศึกษาดูงานระดับจังหวัด 
ดําเนินการ   : วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านม่วงคํา ม.3 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพ่ือพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีศักยภาพยกระดับเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการปูองกันและ 
      แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ 
กลุ่มเปูาหมาย  : ประกอบด้วย กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน และสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 40 คน 

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 

 
17 
17 
- 
- 

 
1,997 
1,789 
166 

1 
23 

 
90.90 
91.21 
90.71 
12.50 

92 

 
 

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

 
27 

589 

 
- 
4 

 
- 

512 

 
- 

86.93 

 

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

อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จํานวน 1,934 ม./ช. คิดเป็น 88.03% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จํานวน 1,911 ม./ช. คิดเป็น 86.98%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จํานวน 1,789 ม./ช. คิดเป็น 81.43%   
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จํานวน 1,434 ม./ช. คิดเป็น 65.27% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จํานวน 822 ม./ช. คิดเป็น 37.41% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จํานวน 758 ม./ช. คิดเป็น 34.50% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จํานวน 391 ม./ช. คิดเป็น 17.80% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จํานวน 288 ม./ช. คิดเป็น 13.11% 
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จํานวน 351 ม./ช. คิดเป็น 15.98% 

       (4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 
            (4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง) 

 
600 

 
92 

 
1,365 

 
100 

 

            (4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจสิติกส์ (ครั้ง) - 110 780 -  
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แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โครงการส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ระดับอ าเภอ) 
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน  
โดยมีวัตถุประสงค์ : เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่คณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินเกี่ยวกับแนวทาง      
   การดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และเพ่ือขยายผลการดําเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้สามารถ
   เป็นกลไกขับเคลื่อนหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ดําเนินการ   : ไตรมาส 3 เดือนพฤษภาคม 2565 
กลุ่มเปูาหมาย   : จํานวน 27 หมู่บ้าน ใน 24 อําเภอ (ยกเว้นอําเภอเวียงแหง) 
งบประมาณ   : หมู่บ้านละ 4,200 บาท รวมเป็นเงิน 113,400 บาท 

การด าเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 
 โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี  สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 5 
พฤษภาคม 2565 เวลา 10.30 น. ณ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลนครพงค์ จังหวัดเชียงใหม่ 
          สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 ได้จัดโครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา 90 ล้านซีซี ถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง โดยมี นายปิยะศิริ  วัฒนวรางกูล รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน ร่วมกับ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  
          ในการนี้ สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินและหน่วยงานภาคี            
ที่ เกี่ยวข้อง ร่วมบริจาคโลหิตเพ่ือถวายราชสดุดี สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีผู้บริจาคโลหิต จํานวน 72 คน 
จํานวน 28,800 ซีซี และได้ดําเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณะกรรมการ/สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน และประชาชน
ทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตได้ที่ธนาคารเลือด และโรงพยาบาลของรัฐทุกแห่ง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565   

การขับเคลื่อนโครงการ To be number one (ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่) 
 วันที่ 30 เมษายน 2565 ร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจําปี 2565 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร 
โดยสัปดาห์ที่ 1 ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 คน ได้แก่นายธนวัฒน์  ฟองตา (น้องเจ๋ง) นางสาวรัญชิดา ดวงคํา (น้องสุพรีม) 
และนายวันพิชิต นิมิตภาคภูมิ (น้องตี๋) ได้โชว์แสดงความสามารถและการประกวดในแนวเพลงไทยยอดนิยม เพลงดึงดัน 
 วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 ร่วมกิจกรรมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE 
NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจําปี 2565 รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร 
โดยสัปดาห์ที่ 2 ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 3 คน ได้แก่นายธนวัฒน์  ฟองตา (น้องเจ๋ง) นางสาวรัญชิดา ดวงคํา (น้องสุพรีม) 
และนายวันพิชิต นิมิตภาคภูมิ (น้องตี๋) ได้โชว์แสดงความสามารถและการประกวดในแนวเพลงลูกทุ่ง และทั้ง 3 คน ได้ผ่าน
เข้ารอบเพื่อแสดงความสามารถในสัปดาห์ที่ 3 ต่อไป 
 วันที่ 25 เมษายน - 13 พฤษภาคม 2565 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ได้มีการจัดประชุมพัฒนาเครือข่าย
อําเภอ TO BE NUMBER ONE โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาศักยภาพ อําเภอ ชมรม TO BE NUMBER ONE และร่วมกัน
วางแผนการดําเนินงานใน ปี 2565 และร่วมทั้งลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU ) กับเครือข่ายในอําเภอ 
แผนกิจกรรม TO BE NUMBER ONE IDOL 
 1. เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL กลับเข้าบ้าน TO BE NUMBER ONE IDOL ในวัน
อาทิตย์ที่ 5 มิถุนายน 2565 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี เพ่ือเตรียมเข้าร่วมการประกวดฯ ต่อเนื่อง ในระหว่าง
วันที่ 5  -  25 มิถุนายน 2565 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี และศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร 
 2. ร่วมชมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ 11 
และ 18 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร  
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 3.ร่วมเฝูารับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในวโรกาสเสด็จพระราชทานรางวัล
เยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 12 ประจําปี 2565 ระดับประเทศ 
ในวันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 ณ ศูนย์การค้าเจเจ มอลล์ กรุงเทพมหานคร 
ผลการประกวดจังหวัด อ าเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ผ่านการคัดเลือกไปแข่งขันรอบประเทศ 
1. จังหวัดเชียงใหม่                    รักษาต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 
2. บริษัทซีพี ออลล์ จํากัด(มหาชน)ศูนย์กระจายสินค้าDCเชียงใหม่ รักษาต้นแบบระดับทอง   ปีที่ 2 
3. ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 7 เชียงใหม่ รักษาต้นแบบระดับเงิน    ปีที่ 1 
4. อําเภอไชยปราการ ดีเด่น 
5. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่            ดีเด่น 
6. บริษัท ผึ้งน้อยเบเกอร์รี่ จํากัด           ดีเด่น 
7. ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม ่           ดีเด่น 
8. เรือนจําอําเภอฝาง            ดีเด่น 
9. สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่          ดีเด่น 

มติที่ประชุม     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3.2   ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)   

ผู้แทนต ารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ของตํารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่   

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 24 พฤษภาคม 2565 ภ.จว.เชียงใหม่ 
 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาสําคัญ 

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

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

942 924 578 544 -364 -380 -38.6 239 223 204 177 -35 -46 -14.64 

 

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 24 พฤษภาคม 2565 
 

หน่วยงาน 

จับกุมทุกข้อหา  จับกุม 5 ข้อหาสําคัญ 

ปีงบ 2564 ปีงบ 2565   ผลต่าง 
 ร้อย
ละ 

ปีงบ 2564 ปีงบ 2565   ผลต่าง 
 ร้อย
ละ 

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

7,156 6,966 5,312 4,918 -1,844 -2,048 -25.8 1,784 1,615 2,458 2,065 674 450 37.78 

 

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 - 24 พฤษภาคม 2565 

ของกลาง 
ยาบ้า 
(เม็ด) 

ไอช์ 
(กรัม) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแห้ง 
(กรัม) 

ฝิ่น 
(กรัม) 

เคตามีน 
 (กรัม) 

  1,124,446  4.89  15.01  1,720.30  46.8 11.47  1.37  
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ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 24 พฤษภาคม 2565 

ของกลาง 
ยาบ้า 
(เม็ด) 

ไอช์ 
(กรัม) 

เฮโรอีน 
(กรัม) 

กัญชาสด 
(กรัม) 

กัญชาแห้ง 
(กรัม) 

ฝิ่น 
(กรัม) 

เคตามีน 
 (กรัม) 

16,940,701  26,616.17  39,819.63  72,697.70  14,487.64  44,617.17  5,006.52  

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนพฤษภาคม 2565 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 4.3.3  ด้านการบ าบัดรักษา (Demand) ผู้แทนส านักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่    
จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2565 
 

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบ าบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา ของกลาง ยึดทรัพย์ 
ราคา

ประเมิน 
การขยายผล 

1. เชียงดาว 2 พ.ค.65 4 ราย ยาบ้า 1,000,000 เม็ด - - อยู่ระหว่างขยายผล 

รวม 4 ราย ยาบ้า 1,000,000 เม็ด 
   

ระบบบ าบัด เป้าหมาย เดือน ก.พ. สะสม ร้อยละ 

1. สมัครใจ (สถานบําบัด) 5,782 261 4,434 76.69 

2. บังคับบําบัด  1,270 8     65 5.12 

3. ต้องโทษ   680 0     62 9.12 

  - กรมราชทัณฑ์    550 0     48 8.73 

  - กรมพินิจฯ    130 0     14 10.77 

รวม 7,732 269 4,561 58.99 
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จังหวัดที่มีผู้เข้ารับการบ าบัดสูงสุด 5 ล าดับแรก แยกตามระบบ 1 ตุลาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2564 – 25 พฤษภาคม 2565 

 

 

 

 

 

 
จ านวนผู้เข้ารับการบ าบัดต่อประชากรแสนคน จ าแนกตามที่อยู่ จังหวัดเชียงใหม่ 
- น้อยกว่า 100 ต่อประชากร 100,000 คน (5 อําเภอ) ดอยสะเก็ด, เมืองเชียงใหม,่ สารภี, สันปุาตอง, แม่ริม 
- 101 – 200 ต่อประชากรแสนคน (8 อําเภอ) สันทราย, แม่แตง, แม่ออน, หางดง, จอมทอง, สันกําแพง, ดอยหล่อ, พร้าว 
- 201 – 300 ต่อประชากร 100,000 คน (4 อําเภอ) แม่วาง, ดอยเต่า, แม่อาย, ฝาง 
- มากกว่า 300 ต่อประชากรแสนคน (8 อําเภอ) เวียงแหง, เชียงดาว, สะเมิง, ฮอด, แม่แจ่ม, ไชยปราการ, กัลยาณิวัฒนา,    
 อมก๋อย 
ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) 1 ตุลาคม 2563 – 25 พฤษภาคม 2565 

 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

ลําดับ 
สมัครใจ บังคับบําบัด ต้องโทษ รวม 

จังหวัด จํานวน จังหวัด จํานวน จังหวัด จํานวน จังหวัด จํานวน 

1 เชียงใหม่ 3,292 เชียงใหม่ 1,207 นครราชสีมา 661 เชียงใหม่ 4,561 

2 นครราชสีมา 1,836 บุรีรัมย์ 799 สงขลา 269 นครราชสีมา 3,185 

3 เชียงราย 1,634 ร้อยเอ็ด 784 สุราษฎร์ธานี 261 เชียงราย 2,214 

4 ปทุมธานี 1,615 อุบลราชธานี 717 อุบลราชธานี 238 อุบลราชธานี 2,153 

5 ขอนแก่น 1,515 นครราชสีมา 688 หนองบัวลําภู 233 ขอนแก่น 2,070 

Harm Reduction Service คน ครั้ง 

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด 2,779 19,381 

ได้รับสารทดแทน Methadone 2,127 15,045 

ได้รับการคัดกรองจิตเวช 1,817 8,374 

ได้รับการให้คําปรึกษาและตรวจ HIV 23 23 

แผนงาน 
ผู้ปุวยยาเสพติดเข้ารับการ

บําบัด 
บําบัดครบ
โปรแกรม 

ได้รับการ
ติดตาม 

ร้อยละ 

 สมัครใจ 855 738 723 84.56 

 บังคับบําบัด 2,399 1,714 1,035 43.14 

 ต้องโทษ 312 312 145 46.47 

รวม 3,566 2,764 1,903 53.37 
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ระเบียบวาระที่ 4.3.4   ด้านบริหารจัดการ (Management) (ศอ.ปส.จ.ชม.)   
ฝ่ายเลขาฯ   ผลการด าเนินงานด้านบริหารจัดการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ 
ระเบียบวาระท่ี 4.4.1  การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565   
          4.4.1.1  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอแม่อาย 
  อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเปูาหมาย ดังนี้         
  1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตําบลท่าตอน อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอ้ืน (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตําบลแม่อาย อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

ผลการด าเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ต าบลท่าตอน อ าเภอแม่อาย ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
 วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอําเภอแม่อาย ให้การต้อนรับนายประสงค์ หล้าอ่อน 
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ในการตรวจติดตามการดําเนินงานของหมู่บ้านเปูาหมายขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ในพ้ืนที่ตําบลท่าตอน 
โดยรับฟังผลดําเนินงานการสนับสนุนโครงการร้อยใจรักษ์ และการสนับสนุนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ของ อบต.ท่าตอน 
พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ณ อบต.ท่าตอน อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ 
 วันที่ 16 พฤษภาคม 2565 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผญบ. พร้อมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน อสม. Mr.AD 2      
และ กม.อพป. ได้จัดประชุมชาวบ้านประจําเดือนพฤษภาคม 2565 เพ่ือแจ้งข้อราชการ การปูองกันปัญหาโรคโค วิด-19   
ในพ้ืนที การพัฒนาหมู่บ้าน งานประเพณี มติคณะกรรมการหมู่บ้าน และปัญหายาเสพติดในชุมชน  หมอกควันไฟปุา         
การบริหารงานวัด หมู่บ้าน ณ วัดภาวนานิมิต 

ผลการด าเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ต าบลแม่อาย อ าเภอแม่อาย ประจ าเดือน
พฤษภาคม 2565 
 วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 Mr.AD 2 เข้าร่วมอบรมการใช้สารชีวภัณฑ์โดยมีกลุ่มเกษตรบ้านแม่กอน เป็นวิทยากร    
ให้ความรู้ และนําความรู้ที่ได้จากการอบรมมาเผยแพร่ให้กับชุมชน สามารถนํามาใช้กับพืชผักสวนครัวปูองกันและกําจัด
ศัตรูพืช ลดการใช้สารเคมี 
 
 

แผนงานตามยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย 
ปี 2565 

ผลการด าเนินงาน หมาย
เหต ุเดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ 

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

 
12 

 
1 

 
8 

 
66.67 

 

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

 
3,051,675 
993,400 

1,103,325 
221,250 
733,700 

 
139,433.58 

43,375 
90,710 

3,675.58 
1,673 

 
1,185,231.93 

240,000 
785,875 

142,557.93 
16,799 

 
38.84 
24.16 
71.23
64.43 
2.29 
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 วันที่ 5 เมษายน 2565 Mr.AD 2 ได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อําเภอแม่อาย เพ่ือปรึกษาอาการของลูกสุกร อายุ    
1 เดือนครึ่ง ที่มีอาการท้องเสีย และขอคําแนะนําตัวการรักษา ยารักษาโรคท้องเสียในลูกสุกรเพ่ือนําไปบริการให้กับสมาชิก
กลุ่มเลี้ยงสุกรบ้านจะนะ และนามะอ้ืน หมู่ที่ 12 ตําบลแม่อาย 

ผลการด าเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ต าบลสันต้นหม้ือ อ าเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2565 
 วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 ได้จัดประชุมประชาคม เพ่ือปรึกษาในการจัดงานสรงน้ําพระธาตุ เทพ้ืนบริเวณศาลา
อเนกประสงค์หน้าวัด พร้อมทั้งได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ผู้จัดเก็บค่าน้ําประปาในหมู่บ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบลสันต้นหมื้อ 
อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 ได้ทําการเทพ้ืนบริเวณศาลาอเนกประสงค์ บริเวณหน้าวัดบ้านปุาเหียก หมู่ที่ 9 ตําบล
สันต้นหมื้อ จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และชาวบ้านได้เข้าร่วมกิจกรรมสรงน้ําพระธาตุ    
วัดประสิทธิ์เนรมิต อําเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 

 4.4.1.2  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอฝาง 
 ผลการด าเนินงานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ต าบลม่อนปิ่น อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 
ประจ าเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2565 
พื้นที่เป้าหมาย บ้านขอบด้ง ม.14 ต าบลม่อนปิ่น และบ้านหนองไผ่/ห้วยนกกก ม.15 ต าบลม่อนปิ่น 
 วันที่ 24 – 30 เมษายน 2565 หัวหน้าส่วนราชการ Mr.AD 1 Mr.AD 2 เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ เข้าร่วมประชุม
สรุปผลการดําเนินงานหมู่บ้านขยายผล และคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบตามแผน ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570) ณ ห้องประชุม
ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- ดําเนินโครงการขยายผลหมู่บ้านต้นแบบร้อยใจรักษ์ ดําเนินการต่อในระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570)   
 วันที่ 1 - 8 พฤษภาคม 2565  ผู้นําชุมชน Mr.AD 1 Mr.AD 2 เจ้าหน้าที่ปิดทอง เจ้าหน้าที่อุทยานดอยฟูาห่มปก
ชาวบ้าน ดําเนินการสํารวจ ตรวจสอบพิกัดพ้ืนดินที่ทํากิน ที่ขาดแคลนแหล่งน้ํา ชาวบ้านหนองไผ่ - ห้วยนกกก ตามโครงการ
พัฒนาแหล่งน้ํา Quick win 1 ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านหนองไผ่ ม.15 ต. ม่อนปิ่น 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- จัดทําแผนที่พิกัดขาดแคลนแหล่งน้ําเพ่ือเสนอจัดทําโครงการพัฒนาแหล่งน้ํา (Quick win 1) 
 วันที่ 9 - 16 พฤษภาคม 2565 Mr.AD 1 Mr.AD 2 เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ ติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพโครงการ
ทอผ้าย้อมสีธรรมชาติ บ้านนอแล ม.14 ต.ม่อนปิ่น 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
1. นําเส้นด้ายที่ย้อมสีธรรมชาติมาทอผ้า 
2. มีผลิตภัณฑ์ไว้จําหน่ายเพื่อเป็นรายได้ของกลุ่ม 
3. ต่อยอดความรู้ได้ในการจัดกิจกรรมต่อยอดเช่น การตลาดออนไลน์ 
 วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2565 ผู้นําชุมชน Mr.AD 1 Mr.AD 2 เจ้าหน้าที่ปิดทอง ปลัดอําเภอ คณะผู้บริหาร 
อบต.ม่อนปิ่น ชาวบ้านบ้านหนองไผ่ – ห้วยนกกก ม.15 ต.ม่อนปิ่น ร่วมต้อนรับปลัดจังหวัดและคณะตรวจเยี่ยมราษฎร์
หมู่บ้านขยายผลร้อยใจรักษ์ บ้านหนองไผ่ 
แผนต่อยอดการปฏิบัติงาน (What’s next) 
- บ้านหนองไผ่ ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบเพื่อดําเนินการขยายผลร้อยใจรักษ์ในระยะที่ 4 ต่อไป 
 วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2565 
 1. กลุ่มเด็กและเยาวชน Mr.AD 1 Mr.AD 2 ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการออกกําลังกายเด็กและเยาวชน บ้านหนองไผ่           
ตามโครงการงบประมาณสนับสนุนจากทาง สปสช. ตําบลม่อนปิ่น 
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 2. Mr.AD 1 Mr.AD 2 สรุปรายงานผลกิจกรรมอบรมฝึกซ้อมทักษะด้านกีฬา เงินอุดหนุนงบประมาณจาก ปปส.ภาค 5 
และจัดทํารายงานผลการดําเนินกิจกรรมให้กับ สํานักงานปปส.ภาค 5 

 4.4.1.3  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเชียงดาว 
พื้นที่เป้าหมาย 
บ้านเมืองนะ      หมู่ที่ 1    ตําบลเมืองนะ  2,024 คน   606  ครัวเรือน 
บ้านอรุโณทัย     หมู่ที่ 10  ตําบลเมืองนะ  9,979 คน 1,900 ครัวเรือน 
บ้านห้วยลึก       หมู่ที่ 7    ตําบลปิงโค้ง  1,722 คน   290  ครัวเรือน 
พื้นที่เป้าหมาย บ้านห้วยลึก ต าบลปิงโค้ง อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 24 เมษายน – 24 พฤษภาคม พ.ศ.2565 ติดตาม Quick win 2 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงหมู 
 รับแจ้งและลงพื้นที่ติดตามสมาชิกที่ได้แจ้งเข้ามาในเรื่อง ลูกหมูคลอด ตามขั้นตอนได้ติดตามและฉีดธาตุให้กับลูกหมู 
จํานวน 3 เข็ม เป็นเวลา 6 วัน 
 ตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสุกรพันธุ์เหมยซาน เพ่ือลดรายจ่ายเพ่ิมรายได้ให้กับชาวบ้าน 
และเงื่อนไขการขยายสมาชิกผู้เลี้ยงสุกรเพิ่ม การคืนลูกสุกรจํานวน 3 ตัว ในระยะเวลา 3 ปี ตามกําหนด 
 วันที่ 27 เมษายน 2565 ประชุมดําเนินงานขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ 
 1. สรุปผลการดําเนินการขับเคลื่อนขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์บ้านห้วยลึก อ.เชียงดาว ด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ.2562 - 2565) 
 2. นําเสนอแนวทางการดําเนินงานของแผนปฏิบัติการด้านบูรณาการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570)  
 3. กําหนอดแนวทางการขับฯ ในระยะต่อไป 
 4. หมู่บ้านห้วยลึกได้รับการคัดเลือกให้ดําเนินโครงการฯ ต่อในระยะที่ 4 พ.ศ.2566 - 2570      
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 ต้อนรับปลัดจังหวัดเชียงใหม่และคณะผู้ติดตามตรวจสอบการดําเนินโครงการฯ 
 1. นายประสงค์  หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจติดตามการดําเนินงานของหมู่บ้านห้วยลึกเพ่ือเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาตามแนวพระราชดําริ 
      2. Mr.AD 1 ได้นําเสนอข้อมูลทางหมู่บ้านและการทํางานที่ผ่านของหมู่บ้านห้วยลึกให้กับท่านปลัดจังหวัดและคณะ
ติดตามทราบ 
 วันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2565 อบรมสารชีวภัณฑ์ 
 ได้เรียนรู้การทําสารชีวภัณฑ์ เพ่ือใช้แทนปุ๋ยเคมี และข้อดีที่มาแทนการใช้สารเคมีในการเกษตร 
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านลงมติ ดังนี้ 
 1.การพัฒนาบ่อขยะของชุมชน 
 2.การดําเนินโครงการหมู่บ้านสีขาว (CBTX) ต่อ เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด 
 3.สรุปการพัฒนาตลาดชุมชนบ้านห้วยลึก 
 วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 โครงการหมู่บ้านสีขาว (CBTX)    
 ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 จัดกําลังพล น.1 นาย ส.3 นาย พลฯ 1 นาย ร่วมกับ นางชนิษฐา ใหม่แปลง พยาบาล
วิชาชีพชํานาญการ สสอ.เชียงดาว และ นายวินัย ตาแถะ ผอ.รพ.สต.ปางเฟือง จัดกิจกรรมถอดบทเรียน การบําบัดฟ้ืนฟูผู้ใช้
ยาเสพติดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ให้กับผู้นําชุมชน,คณะกรรมการหมู่บ้าน พร้อมด้วยกลุ่มผู้สมัครใจฯ และครอบครัว 
ณ ศาลาอเนกประสงค์ บ.ห้วยลึก ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

บ้านเมืองนะ ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
   วันที่ 1 – 15 พฤษภาคม 2565 กิจกรรม ลงพื้นที่ปลูกอาโวคาโด 
            วันที่ 1 - 15 พฤษภาคม 2565 เป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้านในการช่วยชาวบ้านจัดพ้ืนที่แปลงปลูกอาโวคาโด 
และลงพ้ืนที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่พร้อมจะสู้ด้วยตัวเอง พร้อมกับแนะนําวิธีปลูกให้กับชาวบ้านแล้วลงปฏิบัติเป็นตัวอย่าง       
ไปด้วยกันพร้อมกับชาวบ้าน 
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            วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2565 เชิญชวนชาวบ้านปลูกซ่อมแซมแนวแฝก เพ่ือกันน้ําปูาไหล่หลากเข้าสู่บ้าน     
ในชุมชน 
            วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมรับฟังโครงการสร้างปุาสร้างรายได้ ปุาสามอย่างประโยชน์สี่อย่าง ในพ้ืนที่     
ทํากินที่อยู่ในเขตอุทยาน 
 วันที่ 16 - 23 พฤษภาคม 2565 เป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้านในการช่วยชาวบ้านจัดพ้ืนที่แปรงปลูกอาโวคาโด 
และลงพ้ืนที่ช่วยเหลือชาวบ้านที่พร้อมจะสู้ด้วยตัวเอง พร้อมกับแนะนําวิธีปลูกให้กับชาวบ้านแล้วลงปฏิบัติเป็นตัวอย่างไป
ด้วยกันพร้อมกับชาวบ้าน  
 วันที่ 17 - 23 พฤษภาคม 2565 ติดตามผลการปลูกอาโวคาโดที่ได้แนะนําให้กับชาวบ้านไป ผลปรากฏว่า มีบางต้น
ที่ไม่ติดเนื่องจากว่าฝนขาดช่วงไป แล้วก็มีอากาศที่ร้อนมาก ซึ่งหลังจากที่ปลูกไปประมาณ 6 - 7 วัน ต้นอโวคาโดที่ปลูกบน
ภูเขานั้นไม่ได้รับน้ําเลย ทั้งนี้เมื่อวันที่ 20 ที่ผ่านมา มีฝนตกลงมา จึงทําให้ต้นอโวคาโด ฟ้ืนขึ้นมาบ้างเป็นบางส่วน ส่วนตัว
ไหนที่ไม่แข็งแรงหรือไม่รอดชาวบ้านจะหาเมล็ดพันธุ์ หรือต้นกล้าพันธุ์เอาไปปลูกซ่อมแซม วันที่ 20 พ.ค. 2565 เทศบาล
ตําบลเมืองนะ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ทําการเชิญชวนประชาชน มาทําการประชุมประชาคม ในการ
พัฒนาแหล่งน้ําศักดิ์สิทธิ์ ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพ่ือเพ่ิมเติมเข้าไปในแผนพัฒนาโครงการ อีกครั้งได้ทําการประชาคม
ยินยอมในการพัฒนาเรียงลําดับโครงการ ตามความเหมาะสมของความคิดเห็นของชาวบ้าน ทางนี้หลังจากที่ประชุมเสร็จแล้ว 
มีผลออกมาว่า ชาวบ้านหมู่บ้านเมืองนะ เห็นด้วย 100% 
 วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เข้าร่วมประชุมการกลั่นกรองโครงการงบ สช.สช. สรุปแล้วต้องนํากลับมาแก้ไขอีกที 
ทั้งนี้เนื่องจากว่าเงื่อนไขมีการเปลี่ยนแปลงจึงจะปรึกษา เยาวชนในหมู่บ้านอีกที 
บ้านอรุโณทัย ต าบลเมืองนะ อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
 ผลการปฏิบัติประจําเดือนพฤษภาคม 2565 ส่วนใหญ่ดําเนินการด้านมวลชนในหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที ่

 4.4.1.4  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอไชยปราการ 
 บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ต าบลหนองบัว) 
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3204 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพ
ผู้นําชุมชนเพ่ือจัดตั้งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมี ผบญ. ผช.ผญบ. อสม. และ ชรบ. บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ 10 
ตําบลหนองบัว เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ หอประชุมอเนกประสงค์บ้านใหม่หนองบัว (โรงหนังเก่า) หมู่ที่ 10 ตําบลหนองบัว 
 วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. ผบญ. ผช.ผญบ. และ ชรบ. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด เพ่ือเป็นการปูอง
ปรามการกระทําผิดกฎหมายในหมู่บ้าน/ชุมชน ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใด 

 4.4.1.5  ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอเวียงแหง 
 ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ต าบลเปียงหลวง อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
 วันที่ 20 - 23 เมษายน 2565 จัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ประจําเดือน
เมษายนของบ้านหลักแต่ง,จัดทําแบบสํารวจหลังการจัดกิจกรรม/โครงการ ร่วมกับ ป.ป.ส. ภาค 5, ดําเนินเรื่องการขอสัญชาติ     
ให้ชาวบ้านชุมชนห้วยไคร้ใหม่ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD 2 จัดทํารายงานผลการขับเคลื่อนการขยายผลโครงการ    
ร้อยใจรักษ์ประจําเดือนเมษายนของบ้านหลักแต่ง นําส่งเจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระ Mr.AD 1 เจ้าหน้าที่อําเภอ พร้อมกันนี้
จัดทําแบบสํารวจหลังการจัดกิจกรรม/โครงการ ร่วมกับ ป.ป.ส. ภาค 5 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกายด้วยกีฬาฟุตซอล
ต้ายภัยยาเสพติด ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ 1 หมู่บ้านหลักแต่ง ตําบลเปียงหลวง  อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ และนําส่ง
เจ้าหน้าที่ปิดทองหลังพระ เนื่องจากชาวบ้านห้วยไคร้ใหม่มีความต้องการเรื่องการขอสถานะทางทะเบียนให้ได้รับสัญชาติไทย 
Mr.AD2 ผู้ใหญ่บ้านห้วยไคร้ จึงดําเนินเรื่องการขอสัญชาติโดยพาชาวบ้านไปดําเนินเรื่องยังที่ว่าการอําเภอเวียงแหง สถานี
ตํารวจอําเภอเวียงแหง ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพ่ือตรวจ DNA พิสูจน์ความสัมพันธ์ทางสายเลือด  โดยดําเนิน
เรื่องตามข้ันตอนต่างๆ 
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 วันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 256๕ ประสานสอบถามข้อมูลสถานะโครงการ Quick win1 ชุมชนบ้านหลักแต่ง, ติดตาม
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด พ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ ์ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง 
จังหวัดเชียงใหม่,ติดตามโครงการบ้านมั่นคงชนบทพ้ืนที่ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ นางสาวกมลภรณ์ ภิรมย์ Mr.AD2 ประสาน
สอบถามข้อมูลสถานะโครงการ Quick win1 ชุมชนบ้านหลักแต่งกับผู้ประสานงานประจําจังหวัดเชียงใหม่ โดยอยู่ในขั้นตอน
การส่งโครงการเพ่ือจัดซื้อวัสดุให้ทางสถาบันมูลนิธิปิดทองหลังพระฯ  ติดตามโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่ านการบําบัด
ฟ้ืนฟูยาเสพติด พ้ืนที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์ ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการ     
ทั้ง 2 รายได้รับสุกรจํานวน 5 ตัวเป็นที่เรียบร้อย Mr.AD2 ได้แนะนําให้ชาวบ้านหมั่นคอยดูแลความสะอาดบริเวณคอก    
สัตว์เลี้ยง การผลิตอาหารสัตว์โดยใช้พืชท้องถิ่นที่สามารถหาได้เพ่ือลดต้นทุนด้านอาหารให้กับชาวบ้าน ติดตามโครงการ    
บ้านมั่นคงชนบทพ้ืนที่ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ โดยสอบถามปัญหาอุปสรรคที่พบในการดําเนินงาน ความต้องการด้านอ่ืนๆ     
ที่เก่ียวข้องจะนําเรื่องที่ได้รับแจ้งประสานไปยังผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อไป 
 วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 การประชุมประชาคมเพ่ือรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคโควิด-19 ศูนย์ปฏิบัติการควบคุม
โรคตําบลเปียงหลวง ประกอบด้วย ปลัดอําเภอประจําตําบล กํานันตําบลเปียงหลวง นายกองค์การบริหารส่วน ตําบลเปียงหลวง 
ผอ.รพสต.เปียงหลวง ร่วมประชุมประชาคม ณ บ้านหลักแต่ง ตําบลเปียงหลวง เพ่ือรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคโควิด-19   
โดยที่ประชุมมีมติให้ผู้นําชุมชนรวบรวมรายชื่อผู้ประสงค์ฉีดวัคซีนส่งให้ รพ.สต. เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบแล้วนัดวันฉีด       
อีกครั้ง โดยจะทําการจัดตั้งจุดบริการฉีดวัคซีนชั่วคราวที่โรงเรียนหลักแต่ง 
 วันที่ 1๓ พฤษภาคม 2565 โครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน ประจําปี 2565  “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้          
เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” นายอําเภอเวียงแหง/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานอําเภอเวียงแหง 
เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปลูกปุาตามโครงการหนึ่งคน หนึ่งต้น หนึ่งฝน ประจําปี 2565 “รวมใจไทย 
ปลูกต้นไม้ เพ่ือแผ่นดิน สืบสานสู่ 100 ล้านต้น” ณ ปุาชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ 1 ตําบลเปียงหลวง อําเภอเวียงแหง       
ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจํานวน 100 คน โดยประมาณ โดยการจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกั บข้าราชการ 
ทหาร ตํารวจ องค์การบริหารส่วนตําบลเปียงหลวง เจ้าหน้าที่ปุาไม้ สมาชิก อส.ร้อย.อส.อ.เวียงแหง ที่ 21 ผู้นําท้องที่ 
อาสาสมัครต่างๆ และจิตอาสา เพ่ือสานพลังเพ่ิมจํานวนทรัพยากรธรรมชาติให้มากขึ้น และสร้างความตระหนักรู้ให้กับ
ประชาชนถึงธรรมชาติที่กําลังจะหมดไป 
ปัญหาอุปสรรค  
 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทําให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน  
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5      เรื่องเพื่อพิจารณา -ไม่มี-  

ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

ผู้แทนส านักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ การจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ระดับจังหวัด 
 แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2565 
กิจกรรมในส่วนภูมิภาค 
 1. ศอ.ปส.จ. ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ ดําเนินการจัดกิจกรรมรรรงค์สร้างการรับรู้แก่
ประชาชน เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจําปี 2565 ในห้วงเดือนมิถุนายน 2565 ดังนี้  
   1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้แทน อ่านสารและกล่าวคําประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 
เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือในช่องทางที่เหมาะสม 
    1.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หรือช่องทาง
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม อาทิ ความสําคัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกฯ/ความรู้เกี่ยวกับโทษ พิษภัยของยาเสพติด/
ความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ (การแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด โดยยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ปุวยที่ควรได้รับการ
ช่วยเหลือให้รับการบําบัดรักษา/การจัดกิจกรรมเกม/การตอบคําถามชิงรางวัล/การจัดประกวดต่างๆ พร้อมมอบของรางวัล 
หรือของที่ระลึก ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรม เป็นต้น) 
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 2. การปฏิบัติการในพ้ืนที่เปูาหมาย/การตรวจตราหมู่บ้านชุมชนเพ่ือเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ ทั้งนี้          
ให้ดําเนินการในห้วงเดือนมิถุนายน และตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ 
หมายเหตุ 
 1. การจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ให้พิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม กรณีที่มีการ
รวมกลุ่ม ให้อยู่ภายใต้มาตรการปูองกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นไปตาม
แนวทางปฏิบัติของกระทรวงสาธารณสุข และประกาศคณะกรรมการควบคุมโรคของแต่ละจังหวัด 
       2. ขอความร่วมมือทุกจังหวัด แจ้งแผนการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ผ่าน สํานักงาน ปปส.กทมฬ และปปส.ภ.1 - 9 
โดยจัดส่งแผนการณรงค์ ให้ภายในที่ 31 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อมวลชนต่อไป 
(ร่าง) การจัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดเชียงใหม่ ประจําปี 2565 
- จัดกิจกรรมรวมพลังต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 
- ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1,000 คน  
- รูปแบบกิจกรรม 
  1. อ่านสารและกล่าวคําประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
  2. นิทรรศการ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ชมรมTO BE NUMBER ONE , กองทุนแม่ของแผ่นดิน , หน่วยงาน         
ที่เก่ียวข้อง) 
  3. การแข่งขันของเด็กและเยาวชน (ดนตรี/เต้น/ร้องเพลง) 
- สถานที่จัดกิจกรรม ..............-ยังไม่ได้กําหนด-.......................... 

ประธาน   ในการจัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกให้คํานึงถึงความปลอดภัย การเว้นระยะห่าง การบริหารคน
ในงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)   

มติที่ประชุม   รับทราบ    

ผู้แทน ศอ.ปส.จ.ชม. แจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องประกาศกําหนดมาตรการปูองกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ในสถานประกอบการ ซึ่งสถานประกอบการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง สถานีบริการที่บรรจุก๊าซ            
ที่พักอาศัยในเชิงพาณิชย์ โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่หรือที่เก็บสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งใช้ประกอบ
กิจการขนส่งสินค้า เป็นต้น จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์หน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง ที่มีอํานาจอนุญาต อนุมัติในการต่ออายุหรือการให้
อนุญาต ฝากกําชับสถานประกอบการที่เก่ียวข้องให้ดําเนินการอย่างเคร่งครัดและถูกต้องตามกฎหมายที่กําหนดไว้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ    

ระเบียบวาระท่ี 7   นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม  

ประธาน   การประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงจังหวัดเชียงใหม่ ทั้ง 5 คณะ เป็นการประชุมเพ่ือ
ร่วมกันทําการขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงเป็นงานที่สําคัญและต้องอาศัยการบูรณาการการทํางานจากทุกภาคส่วน 
ดังนั้นจึงขอให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพ่ือให้เกิดผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

ปิดประชุม  เวลา 16.30 น. 

 
 
 

     ฐิติมา กันทะวิชัย                     มิตร ใจบุญตระกูล 
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            ผู้จดรายงานการประชุม                  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


