รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ครั้งที่ 1/2565
วันศุกร์ที่ 28 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
****************************

ผู้มาประชุม
1. นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์
2. พ.ต.อ.ดาเนิน กันอ่อง
3. นางเปร่งนภา กาญจนสิงห์
4. นางสาวภัครพี ดอนชัย
5. นายธิติโรจน์ แสนแปง
6. นางสาวปริศนา กันธิวาท
7. นางสาวอินทิรา ศรีสมัย
8. นางสาวศิริลักษณ์ สติคา
9. นายประสงค์ หล้าอ่อน
10. นายมิตร ใจบุญตระกูล
11. นายสุเมธ ทนะขว้าง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่
ประธาน
รองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
รองผู้อานวยการฯ
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
รองผู้อานวยการฯ
ผู้อานวยการสานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 5 (แทน)กรรมการ
แรงงานจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
พัฒนาการจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ (แทน)
กรรมการ
ปลัดจังหวัดเชียงใหม่
กรรมการ/เลขานุการฯ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการพิเศษ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

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

เวลา 13.30 น.
นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่/รองผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในที่ป ระชุม เปิด การประชุม คณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.เชีย งใหม่
ครั้งที่ 1/2565
ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
เชียงใหม่ ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 (ลงเว็บไซต์ล่วงหน้าแล้วที่ http://www.chiangmai.go.th
เลือกหัวข้อ มุมราชการ การประชุม ประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.ชม.) มีผู้รับรองรายงานการประชุมฯ จานวน
72 หน่วยงาน (ขอแก้ไข 1 หน่วยงาน)
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว (ไม่มี)

-2ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องเพื่อทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.1

สถานการณ์ แนวโน้มปัญหายาเสพติด (สานักงาน ปปส.ภาค 5)

วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564)
สถานการณ์สาคัญ

สาเหตุ

สถิติข้อมูลสนับสนุน

1. การส่งออกยาเสพติดไปประเทศ
อื่นๆ มีการเพิ่มขึ้น

1.ความต้องการของต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น
2. ราคาในประเทศลดลง
3.โลจิสติกส์มีความสะดวกมากขึ้น
4. ข้อจากัดในการตรวจตราของ
เจ้าหน้าที่

1. การจับกุมแนวชายแดนก่อนส่งออก
2. สถิติการจับกุมในต่างประเทศที่
บอกว่ามาจากไทย
3. ข้อมูลการข่าวสาร UNODC

2. ยาบ้าเข้าอีสานน้อยลงแต่ไปเข้า
ภาคเหนือมากขึ้น

1. สปป.ลาว ปรากฏข่าวจับกุมบ่อยครั้ง
มากขึ้น ช่วง ต.ค. - ธ.ค. 64
*เป็นวาระแห่งชาติในการปราบปราม
ยาเสพติด ของ สปป.ลาว มีการจับกุม
ปราบปรามต่อเนื่อง
2. พบการจับกุมในภาคอีสานน้อยลง
แต่พบในภาคเหนือ เพิ่มขึ้น

- สถิติจับกุม ศปก. ปรากฏยาบ้า
เข้าอีสานน้อยลง
- สถิติจับกุมศป.มข.สอดคล้องว่าลาว
จับกุมตรวจยึดได้มากขึ้น
- เอกสารข้อมูลยืนยันว่าเป็นวาระ
แห่งชาติของลาวจริงๆ

3. คีตามีนในประเทศมีน้อยลง

1. การจับกุมการบาบัดน้อยลง
2. เนื่องจากการลาเลียงผ่านไทยลดลง
เพราะมีแหล่งผลิตใหม่ไม่ต้องผ่านไทย
3. มีการจับกุมคีตามีนในกัมพูชา
มากขึ้น

- สถิติจับกุม ศปก. ศป.มข.
- สถิติบาบัด สพป.
- การข่าวเส้นทางการลาเลียงคีตามีน
-สถิติจับกุมในกัมพูชา

4. สารกลุ่ม MDMA เป็นที่สนใจ
และแพร่ระบาดในหมู่ผู้เสพ

1. มีการจับกุมยาอี เพิ่มขึ้น
2. มีการตีตลาดในรูปแบบต่างๆ เช่น
พบกาแฟซองอาพรางบรรจุผง MDMA
(พื้นที่ภาคกลาง อีสาน และเตรียม
นาลงใต้) การจับกุมตรวจยึด สารแฮปปี
วอเท่อร์ พร้อมชาวใต้หวันที่พัทยา
3. มีความเป็นไปได้ที่ผลิตได้เองใน
สามเหลี่ยมทองคา

1. สถิติจับกุม
2. ข่าวสารจับกุม
3. บาบัด
4. ผลการตรวจพิสูจน์
5. ปปส.ภาค แจ้งเตือนเรื่องการใช้
MDMA

5. กัญชาถูกนาเข้ามาในพื้นที่ อย่างมาก 1. ฤดูการเก็บเกี่ยว
ไม่เคยปรากฎมาก่อน
2. ความต้องการยาเสพติดส่งมาเลเซีย

1. สถิติจับกุม ศปก./สถิติ บาบัด
2. ข้อมูล สวพ.
3. กระแสนโยบายบางพรรค
4. ภาพการจับกุมชายแดนไทย มาเลเซีย

-3วิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติด ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. – 31 ธ.ค. 2564)
1. ยาเสพติดที่เป็นปัญหาหลักด้านผู้เสพ
1.1 ยาบ้า
1.2 ไอซ์
2. ยาเสพติดที่เฝ้าระวัง
2.1 Clubdrugs ได้แก่ MDMA อิริมิน 5 อัลปราโซแลม (ภ.9)
2.2 เฮโรอีน (ภ.5 7 9)
3. กลุ่มเป้าหมาย : กลุ่มแรงงาน รับจ้าง
4. รูปแบบการเสพ : รวมกลุ่มเสพในที่พักพิงอาศัยเชิงพาณิชย์

มติที่ประชุม

รับทราบ

-4ระเบียบวาระที่ 4.2
ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมกราคม 2565
ระเบียบวาระที่ 4.2.1
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)
ผลการดาเนินงาน ด้านการป้องกัน เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ข้อมูลจากระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
ระดับปฐมวัย (แห่ง)

ระดับชั้นขยายโอกาส มัธยม
อาชีวะ อุดมศึกษา (แห่ง)

ระดับประถมศึกษา (แห่ง)

สังกัด
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน เป้าหมาย ผลการดาเนินการ
สพป.เชียงใหม่ เขต 1
สพป.เชียงใหม่ เขต 2
สพป.เชียงใหม่ เขต 3
สพป.เชียงใหม่ เขต 4
สพป.เชียงใหม่ เขต 5
สพป.เชียงใหม่ เขต 6
สพม.เชียงใหม่
สช.
สอศ.
อว.

รวม

14
91
145
75
94
90

4
1

73

85
131
153
85
61
98

1
4
1
2

93
2

582

5

708

8

เป้าหมาย
24
54
62
22
33
28
34
64
17
12

350

ผลการดาเนินการ

1
4

8

-5ระเบียบวาระที่ 4.2
ระเบียบวาระที่ 4.2.1

ผลการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ห้วงเดือนมกราคม 2565
ด้านการป้องกัน (Potential Demand)

แผนงานตามยุทธศาสตร์
1. ด้านการป้องกัน
๑.1 เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(แห่ง)
- สังกัด อปท.
(2) ระดับปฐมวัย (แห่ง)
- สังกัด ศธ.
- สังกัด อปท.
(3) ระดับประถมศึกษา
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา
- การสร้างทักษะเสริมภูมิคุ้มกัน (D.A.R.E)
+ โรงเรียน (แห่ง)
นักเรียนที่สอน
+ ห้องเรียน (ห้อง)
1,102 คน
+ ครูตารวจ (คน)
(4) การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (แห่ง)
- โรงเรียนขยายโอกาสและมัธยมศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
- สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

610

-

-

-

582
78

5
-

5
-

0.86
-

708

8

8

1.13

23
38
12

-

23
38
12

-

321
17
12

5
-

5
-

1.56
-

หมายเหตุ

ผลภาคเรียน
ที่ 2/2564

สถานการณ์โควิด-19
- Campus safety Zone (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
1
สถานการณ์โควิด-19
- ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน(แห่ง)
38
1.2 ผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
(๑) สถานประกอบการลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ในสถาน
100 แห่ง 15 แห่ง 65 แห่ง
65
ประกอบการ
300 คน 86 คน 263 คน 87.66
โดยอาสาสมัครแรงงาน(25 อ.ๆ ละ 4 แห่งๆ ละ 26 คน) 1,020 คน 135 คน 395 คน 38.72
- แรงงานนอกระบบ (คน)
(๒) สถานประกอบการลูกจ้างมากกว่า ๑๐ คน
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (แห่ง)
287
31
109 37.98
ดาเนินการ
- โรงงานสีขาว (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
20
เดือนก.พ.65
- มาตรฐาน มยส. (ตรวจรับรอง) (แห่ง)
10
- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การป้องกันและแก้ไข
60
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ (คน)

-6แผนงานตามยุทธศาสตร์

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
หมายเหตุ
เดือนนี้ ผลสะสม ร้อยละ

1. ด้านการป้องกัน
1.3 กลุ่มประชาชนทั่วไป
(1) การพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
2,197
804 1,425 64.86
- หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหา (ก)
1,980
738 1,310 66.16
- หมู่บ้าน/ชุมชนทีม่ ีปัญหาน้อย (ข)
183
62
104 56.83
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาปานกลาง (ค)
8
1
12.50
- หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก (ง)
25
3
9
36
(2) การพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน (ม./ช.)
- หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
25
- พัฒนา/รักษา/ความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุน
589
358
406 68.93
(3) ขั้นตอนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อแก้ไขปัญหา
อยู่ในขั้นตอนที่ 1 จานวน 1,397 ม./ช. คิดเป็น 63.59%
ยาเสพติด (9 ขั้นตอน) จานวน 2,197 หมู่บ้าน/ชุมชน
อยู่ในขั้นตอนที่ 2 จานวน 1,352 ม./ช. คิดเป็น 61.54%
อยู่ในขั้นตอนที่ 3 จานวน 999 ม./ช. คิดเป็น 45.47%
อยู่ในขั้นตอนที่ 4 จานวน 763 ม./ช. คิดเป็น 34.73%
อยู่ในขั้นตอนที่ 5 จานวน 31 ม./ช. คิดเป็น 1.41%
อยู่ในขั้นตอนที่ 6 จานวน 37 ม./ช. คิดเป็น 1.68%
อยู่ในขั้นตอนที่ 7 จานวน - ม./ช. คิดเป็น -%
อยู่ในขั้นตอนที่ 8 จานวน -ม./ช. คิดเป็น -%
อยู่ในขั้นตอนที่ 9 จานวน -ม./ช. คิดเป็น -%
(4) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
(4.1) พื้นที่เสี่ยง (ครั้ง)
600
324
578 96.33
(4.2) การตรวจสถานประกอบกิจการโลจิสติกส์
108
430
(ครั้ง)
มติที่ประชุม
มติที่ประชุม

รับทราบ
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.2

ด้านการปราบปรามยาเสพติด (Supply)

ผู้แทนตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
ของตารวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

สรุ ป ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงวันที่ 1 – 23 มกราคม 2565 ภ.จว.เชียงใหม่
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน ปีงบ 2564
คดี

คน

ปีงบ 2565
คดี

คน

จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ผลต่าง

คดี

คน

ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลต่าง
คดี

คน

ร้อยละ
คดี

ผลการจับกุม
836 827 241 223 -595 -604 -71.2 185 179 132 124 -53 -55 -28.65
รวมทุก สภ

-7ผลการจับกุมคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 23 มกราคม 2565
จับกุมทุกข้อหา
หน่วยงาน ปีงบ 2564
คดี

คน

ปีงบ 2565
คดี

คน

จับกุม 5 ข้อหาสาคัญ
ผลต่าง

คดี

คน

ร้อยละ ปีงบ 2564 ปีงบ 2565
คดี

คดี

คน

คดี

คน

ผลต่าง
คดี

คน

ร้อยละ
คดี

ผลการจับกุม
3,272 3,173 2,816 2,592 -456 -581 -13.94 848 765 657 496 -191 -269 -22.52
รวมทุก สภ

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 23 มกราคม 2565
ยาบ้า
(เม็ด)

เฮโรอีน
(กรัม)

73,861

325.93

ฝิ่นดิบ
(กรัม)

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)

กัญชาแห้ง
(กรัม)

เคตามีน
(กรัม)

ยาไอซ์
(กรัม)

29.02

4.7

59.76

20,312.35 8,076.06

ผลการตรวจยึดของกลางในคดียาเสพติด ห้วงรายเดือน วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 23 มกราคม 2565
ยาบ้า
(เม็ด)

เฮโรอีน
(กรัม)

14,400,029

36,151.70

ฝิ่นดิบ
(กรัม)

ของกลาง
กัญชาสด
(กรัม)

กัญชาแห้ง
(กรัม)

เคตามีน
(กรัม)

ยาไอซ์
(กรัม)

38,564.64 64,899.95 6,595.73

5.15

22,582.85

สรุปผลการจับกุมคดียาเสพติด เดือนมกราคม 2565
ลาดับ สภ.รับคดี วันที่เกิดเหตุ ผู้ต้องหา
1.

เชียงดาว

8 ม.ค.65

1 ราย

2.

อมก๋อย

12 ม.ค.65

1 ราย

3.

แม่อาย

23 ม.ค.65

1 ราย

รวม

มติที่ประชุม

3 ราย

รับทราบ

ของกลาง
ยาบ้า 12,100 เม็ด
ไอช์ 1 กิโลกรัม
ยาบ้า 20,000 เม็ด
เฮโรอีน 3.9 กรัม
ยาบ้า 26,000 เม็ด
ฝิ่น 20.3 กิโลกรัม
ยาบ้า 58,100 เม็ด
ฝิ่น 20.30 กิโลกริม
ไอช์ 1 กิโลกรัม
เฮโรอีน 3.9 กรัม

ยึดทรัพย์ ราคาประเมิน การขยายผล
-

-

-

-

อยู่ระหว่างขยาย
ผล
อยู่ระหว่างขยาย
ผล

-8ระเบียบวาระที่ 4.2.3

ด้านการบาบัดรักษา (Demand) ผู้แทนสานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

จานวนผู้เข้ารับการบาบัดฯ แยกตามระบบ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 24 มกราคม 2565
ระบบบาบัด

เป้าหมาย

เดือน ธ.ค.

สะสม

ร้อยละ

1. สมัครใจ (สถานบาบัด)

5,782

821

2,200

38.05

2. บังคับบาบัด

1,270

9

40

3.15

680

8

8

1.17

- กรมราชทัณฑ์

550

-

-

-

- กรมพินิจฯ

130

8

8

6.15

7,732

838

2,248

29.07

3. ต้องโทษ

รวม

ลักษณะประชากร ผู้เข้ารับการบาบัดฯ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ตุลาคม 2564 – 24 มกราคม 2565

การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) 1 ตุลาคม 2564 – 24 มกราคม 2565
Harm Reduction Service

คน

ครั้ง

ได้รับความรู้/ให้การปรึกษา ยาเสพติด

3,038

8,812

ได้รับสารทดแทน Methadone

2,507

6,300

ได้รับการคัดกรองจิตเวช

1,692

4,068

5

13

ได้รับการให้คาปรึกษาและตรวจ HIV

-9ร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาและติดตามดูแล (Retention Rate) 1 ตุลาคม 2563 – 24 มกราคม 2564
แผนงาน

ผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบาบัด

บาบัดครบโปรแกรม

ได้รับการติดตาม

ร้อยละ



สมัครใจ

373

295

278

74.53



บังคับบาบัด

1,218

865

584

47.95



ต้องโทษ

40

40

37

92.50

รวม

1,631

1,200

899

55.12

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2.4

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

ฝ่ายเลขาฯ

ผลการดาเนินงานด้านบริหารจัดการ

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

เป้าหมาย
ปี 2565

ผลการดาเนินงาน
เดือนนี้
ผลสะสม

12

1

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

140,200
46,625
191,095
14,830.26
8,041

4

หมาย
ร้อยละ เหตุ

33.33

288,486.36 11.05
106,625
12
389,775 46.31
44,636.62 30.26
8,041
1.10

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 แผนงานการขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษ
ระเบียบวาระที่ 4.3.1 การขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรั กษ์ ตามแผนปฏิบัติการด้า นการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565
4.3.1.1 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอแม่อาย
อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ มีหมู่บ้านเป้าหมาย ดังนี้
1.บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
2.บ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงานบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน อาเภอแม่อาย ประจาเดือนมากราคม 2565
- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 3 มกราคม 2565 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่ม ไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน
ได้ร่วมกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน และ ชรบ. ตั้งด่านจุดอานวยความปลอดภัยทางถนน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านร่มไทย ในช่วง
เทศกาลที่การหยุดยาว (7 วัน อันตราย)

- 10 - เมื่อวันที่ 10 - 11 มกราคม 2565 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน พร้อมด้วย
ผช.ผญบ. กม. และชาวบ้ า น ได้ร่ ว มกัน พัฒ นาซ่อมแซมผิ ว ถนนและมุม ทาง เพื่ อบรรเทาความเดื อดร้ อนในการสั ญจร
และป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากหลุมบนผิวถนน โดยใช้งบบริจาครวบรวมของชาวบ้านร่มไทย
- เมื่อวันที่ 13 – 14 มกราคม 2565 นายพัฒนพงศ์ อินทะนะ ผู้ใหญ่บ้านร่มไทย หมู่ที่ 14 ตาบลท่าตอน ร่วมกับMr.AD 2
และกรรมการน้าตรวจสอบปริมาณน้าในถังพักน้า และแก้ไขปัญหาน้าไม่ไหลโซนดอยปู่ถา
- เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2565 Mr.AD 2 ร่วมกับ อสม.บ้านร่มไทย ตรวจกรองโควิด 19 ให้แก่เด็กนักเรียนโรงเรียน
ตชด.ไลออนส์มหาจักร 8 เนื่องในวันเปิดเรียนวันแรก โดยทาการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยชุดตรวจ ATK
ผลการดาเนินงานบ้านจะนะ และบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย ประจาเดือนมกราคม 2565
- เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564 – 4 มกราคม 2565 นายสุกิจ จะวะ ผู้ใหญ่บ้านบ้านจะนะ หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย
ได้ร่ ว มกับ คณะกรรมการหมู่บ้ าน และ ชรบ. ตั้งด่านจุดอ านวยความปลอดภั ยทางถนน บริเวณทางเข้าหมู่บ้านจะนะ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ วิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอบภัยไร้อุบัติเหตุ
- เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2565 Mr.AD 2 ได้ลงพื้นที่จับพิกัดจุดบ่อพวงสันเขาเพื่อปรับปรุงบ่อพวงสันเขาเดิมเพื่อใช้ในพื้นที่
ทาการเกษตร
- เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2565 Mr.AD 2 ได้เข้าร่วมประชุมหารือ แนวทางการจัดทาโครงการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
(พื้นที่ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์) โดยมีอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก มูลนิธิปิดทองหลังพระฯ และ อปท.ในพื้นที่ เข้าร่วม
ประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์บริการนักท่องเที่ยว อุทยานดอยผ้าห่มปก
- เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 Mr.AD 2 ร่วมกับ สานักงานเกษตรอาเภอแม่อาย ปลูกผักปลอดสารพิษเพื่อใช้ในการประกอบ
อาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนามะอื้น (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 ตาบลแม่อาย อาเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
ผลการดาเนินงาน บ้านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ อาเภอแม่อาย นอกแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562-2565) ประจาเดือน มกราคม 2565
- เมื่อวัน ที่ 17 มกราคม 2565 ผู้ ใหญ่บ้ านบ้ านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ ได้ร่ว มกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน
และองค์การบริหารส่วนตาบลสันต้นหมื้อ ได้ทาการซ่อมแซมหลังคา อาคารเอนกประสงค์ของหมู่บ้าน
- เมื่อวัน ที่ 18 มกราคม 2565 ผู้ ใหญ่บ้ านบ้ านป่าเหียก หมู่ที่ 9 ตาบลสันต้นหมื้อ ได้ร่ว มกับ คณะกรรมการหมู่บ้าน
และองค์การบริหารส่วนตาบลสันต้นหมื้อ ได้ทาการติดตั้งจุดหอกระจายข่าวในหมู่บ้าน
- เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2565 สานักงานศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อาเภอแม่อาย ได้จัดโครงการ
จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพ ตามหลักสูตร การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ และพวงรีด ให้กับกลุ่มสตรีแม่บ้านบ้านป่าเหียก
4.4.3.2 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอฝาง
ผลการดาเนิน งานขับเคลื่อนการขยายผลโครงการร้ อยใจรักษ์ ตาบลม่อนปิ่น อาเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ประจาเดือน มกราคม พ.ศ.2565
- วันที่ 1 - 8 ม.ค. 2565 ที่ประชุมได้ปรึกษาหารือข้อกฎหมาย ระเบียบและแนวทางในการจัดทาโครงการต่างๆ ในเขตพื้นที่
อุทยานฯและได้นาเสนอโครงการ Quick win 1 การแก้ไขปัญหาน้าเพื่อการเกษตรของหมู่บ้านขอบด้งและบ้านหนองไผ่
ซึ่งในที่ประชุมหัวหน้าอุทยานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปีงบประมาณ 2565 กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ได้ตั้งงบประมาณที่จะเข้ามาดาเนินการ โดยให้เจ้าหน้าที่ปิดทองฯ Mr.AD 1 ,2 และเจ้าหน้าที่ อบต.ม่อนปิ่น ได้ดาเนินการ
จัดประชุมประชาคมผู้ใช้น้าระดับตาบล และกลุ่มผู้ใช้น้าลาน้ามาว เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาภายหลัง
- วันที่ 9 - 16 ม.ค. 2565 จั ดทาแผนงาน/โครงการฯ ตามรูปแบบ และนาเสนอโครงการให้ คณะกรรมการ สปสช.
ของอบต.ม่อนปิ่น พิจารณา
- วันที่ 17 – 23 ม.ค. 2565 ที่ประชุม สรุปประเด็นในการจัดทาแผนเพิ่มเติมโดยให้แต่ละพื้นที่ กาหนดห้วงเวลาใน
การจัดการประชุมทบทวนแผนของแต่ละหมู่บ้าน โดยกาหนดห้วงระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- วันที่ 17 - 23 ม.ค. 2565 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการจัดทาโครงการ Quick win 1 แก้ไขปัญหาเรื่องน้าในพื้นที่บ้าน
หนองไผ่

- 11 - วันที่ 17 – 23 ม.ค. 2565
1. กรมชลประทานจะรับผิดชอบในส่วนของการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อ
2. สถาบันปิดทองฯร่วมกับ อบต.ม่อนปิ่นจะรับผิดชอบในส่วนของการเดินท่อระบบส่งน้าถังเก็บน้าในแปลงเกษตร
- วันที่ 17 – 23 ม.ค. 2565
1. ด้ว ยสถานการณ์โ ควิด ระบาดในพื้น ที่บ้ านนอแลท าให้ การดาเนินกิจกรรมของกลุ่ ม ทอผ้ านอแลต้องหยุดชะงักลง
เนื่องจากปิดหมู่บ้านไม่สามารถดาเนินกิจกรรมได้
2. โครงการเลี้ยงหมูดาดอยตุงขณะนี้หมูได้เจริญเติบโตเข้าสู่ช่วงวัยเจริญพันธุ์ที่พร้อมจะขยายพันธุ์
3. โครงการปลูกอะโวคาโด ต้นอะโวคาโดเติบโตตามห้วงเวลายังไม่พบปัญหาแต่อย่างใด
4.4.1.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเชียงดาว
- พื้นที่เป้าหมาย
บ้านเมืองนะ หมู่ที่ 1 ตาบลเมืองนะ
2,024 คน
606 ครัวเรือน
บ้านอรุโณทัย หมู่ที่ 10 ตาบลเมืองนะ
9,979 คน
1,900 ครัวเรือน
บ้านห้วยลึก
หมู่ที่ 7 ตาบลปิงโค้ง
1,722 คน
290 ครัวเรือน
บ้านห้วยลึก ตาบลปิงโค้ง อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
23 ธันวาคม 2564 - 23 มกราคม 2565 ประเมินติดตามโครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงหมูดาและโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงไก่ประดู่หางดา
- ติดตามการเลี้ยง ปัญหาการเกิดโรคในหมูและไก่ Mr.AD 2 เป็นพี่เลี้ยงในการให้วัคซีนและการดูแลด้านปศุสัตว์
- ติดตามการผสมพันธุ์และขยายพันธุ์หมูและไก่
- ติดตามจานวนหมูและไก่ที่เกิดมาใหม่
15 มกราคม 2565 ประชุมกลุ่ม Mr.AD จังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการประชุมดังนี้
- ทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านในแต่ละหมู่บ้านที่ Mr.AD รับผิดชอบอยู่กาหนดวันทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้านให้แล้วเสร็จ
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565
- สถานการณ์โครงการขอรับสนับสนุนจาก ปปส.ภาค 5 ให้ทุกพื้นที่เตรียมส่งเอกสารเพิ่มเติมด้านการเงิน เช่น หน้าสมุดบัญชีกลุ่ม,
ปรับสมุดบัญชีให้เป็น 0 บาท เพื่อเตรียมรับเช็คในวันที่ 25 - 26 มกราคม 2565 ให้ดาเนินการภายในวันที่ 2 มกราคม 2565
- การอบรมบัญชี/การเงิน จัดกิจกรรมโดยฝ่ายจัดการความรู้ (KM) ธนาคารแห่งประเทศไทย และตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่
ซึ่งจะอบรมโดยเริ่มนาร่องที่ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ให้แต่ละพื้นที่ส่งตัวแทนจากกลุ่มอาชีพบ้านละ 1 - 3 คน กลุ่มเป้าหมาย
คือ ประธานกลุ่ม เหรัญญิก และ Mr.AD 2 (เพื่อทาหน้าที่ติดตาม) ใช้เวลาอบรม 1 วันครึ่ง ห่วงระยะเวลาอบรมประมาณ
เดือน กุมภาพันธ์ 2565
- ติดตาม Quick win 1
- ติดตาม Quick win 2
- จัดทาแผนพัฒนาหมู่บ้าน หมู่บ้านขยายผลเฟส 2 (หมู่บ้านไข่ขาว) อาเภอเชียงดาวมีจานวน 6 หมู่บ้าน ซึ่งให้ Mr.AD ที่มี
อยู่จัดแบ่งกันช่วยเป็นพี่เลี้ยงในการจัดทาแผนหมู่บ้านไข่ขาว
20 มกราคม 2565 ประชุมประชาคมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 7 ต.ปิงโค้ง อ.เชียงดาว
- จัดประชุมประชาคมแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านห้วยลึก โดยมีปลัดอาเภอประจาตาบลปิงโค้ง , หัวหน้าศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวง,จนท.ร้อยใจรักษ์, Mr.AD 1 2 3, ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการหมู่บ้านร่วมประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาหมู่บ้าน
พ.ศ.2565 (ฉบับที่ 1) โดยมีโครงการเพิ่มเติมจานวน 5 โครงการดังนี้
1. โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมชนเผ่า หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ โครงการหลวงห้วยลึก+สวพส+ทต.ปิงโค้ง
2. โครงการอนุรักษ์สมุนไพรชนเผ่าม้ง หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ชาวบ้าน+โครงการหลวงห้วยลึก+ทต.ปิงโค้ง
3. โครงการฝึกดนตรีสากล หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ปปส.ภาค5
4. โครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตผู้สูงอายุ หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ พช.ทต.ปิงโค้ง+พช.อาเภอเชียงดาว+พมจ.
5. โครงการฝึกทักษะกีฬา (ฟุตบอล) เยาวชน หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก คือ ปปส.ภาค 5 + ทต.ปิงโค้ง+ปส.ชน.

- 12 20 มกราคม 2565 รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก ปปส.ภาค 5 เพิ่มเติม
- รับมอบอุปกรณ์กีฬาจาก ปปส.ภาค 5 เพิ่มเติมเพื่อให้เยาวชนใช้ฝึกทักษะการกีฬาในหมู่บ้าน
บ้านเมืองนะ ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
22 – 27 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืชยืนต้นและการจัดพิมพ์โครงการ ส่งเสริมอาชีพ Quick
Win 2 ให้กับหมู่บ้านอรุโณทัย บ้านเมืองนะ หมู่ 1 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกพืชยืนต้นหรือพืชเศรษฐกิจ(ส่งเสริมการปลูกอาโวคาโด)
- กิจกรรมการจัดพิมพ์โครงการ ส่งเสริมอาชีพ Quick Win 2 ให้กับหมู่บ้านอรุโณทัย เป็นโครงการ เพาะเห็ดนางฟ้า ในงบ
จากสถาบันปิดทองหลังพระ รวมกับ Mr.AD 2 บ้านอรุโณทัย คณะกรรมการหมู่บ้าน และกลุ่ม ผู้ที่ต้องการเพาะเห็ด นางฟ้า
28 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุตาบลเมืองนะ บ้านเมืองนะ
หมู่ 1 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- เข้าร่วมกิจกรรมการจัดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มผู้ สูงอายุตาบลเมืองนะ ประจาปีงบประมาณ 2565
เทศบาลตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
29 – 31 ธันวาคม 2565 กิจกรรมการติดตามผลการเสียบยอดอาโวคาโด และการทาการประชุมทบทวนแผนชุมชน
ร่วมกับส่วนราชการ,ผู้นาชุมชน,คณะกรรมการหมู่บ้าน ของ บ.เมืองนะ ม.1 และ บ.อรุโณทัย ม.10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
บ้านเมืองนะ หมู่ 1 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมปรับแก้ข้อมูลโครงการ Quick win 2 บ้านอรุโณทัยตามคาแนะนาของเจ้าหน้าที่ปิดทอง และเพิ่มเติมข้อมูลที่ได้
รับมาจากพี่กรเจ้าหน้าที่โครงการหลวงในเรื่องการเพาะเห็ดนางรม
9 – 17 มกราคม 2565 กิจกรรมการติดตามผลการเสียบยอดอาโวคาโด และการทาการประชุมทบทวนแผนชุมชน
ร่วมกับส่วนราชการ,ผู้นาชุมชน,คณะกรรมการหมู่บ้าน ของ บ.เมืองนะ ม.1 และ บ.อรุโณทัย ม.10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
บ้านเมืองนะ หมู่ 1 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการติดตามผลการเสียบยอดอาโวคาโด และติดตามต้นกล้าพันธุ์ที่ได้รับสนับสนุนจาก ทสจ.เชียงใหม่
- กิจกรรมการร่วมกับ ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 จัดกาลังพล น.1 ส.2 พลฯ 1 นาย ร่วมกับนายนันทวัฒน์ สิทธิชัย Mr.AD.2
บ้านเมืองนะ และชาวบ้านเมืองนะ ทาการรับต้นกล้าหญ้าแฝกจาก อุทยานแห่งชาติผาแดง เพื่อนาไปปลูกกั้นแนวตะหลิ่ง
แม่น้าปิงหลังจากที่ได้ทาการขุดลอกเสร็จสิ้น
- กิจ กรรมร่ ว ม ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 จั ด กาลั งพล น.1 ส.2 พลฯ 1 นาย ร่ ว มกั บ นายสุ ร สิ ท ธิ์ ขุน นุ ผช.ผญบ.
และนายนันทวัฒน์ สิทธิชัย Mr.AD 2 บ.เมืองนะ ทาการมอบผ้าห่มกันหนาวและถุงยังชีพของ ศป.บส.ชน.ให้กับผู้สูงอายุ
และผู้ป่วยติดเตียง ภายในพื้นที่ บ.เมืองนะ ม.1 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จว.ช.ม.เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระและบรรเทา
ความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในห้วงการระบาด ของโรคโควิด - 19 จานวน 4 ราย คือ
1. นายปอน ปุก อายุ 87 ปี
2. นายจันทร์ตา สุรินทร์ อายุ 68 ปี
3. นาง นาง ลุงอ่อง อายุ 95 ปี
4. นาง แป นายวงค์ อายุ 79 ปี
- กิจกรรมการร่วม ชป.กร.ศป.บส.ชน.ที่ 1 จัดกาลังพล ส.3 นาย พลฯ 1 นาย ร่วมกับ นายณฐภณ เดชไพรขลา
ปลัดเทศบาลตาบลเมืองนะ Mr.AD 1 และ Mr.AD 2 ของ บ.เมืองนะ และ บ.อรุโณทัย ทาการประชุมทบทวนแผนชุมชน
ร่วมกับส่วนราชการ,ผู้นาชุมชน,คณะกรรมการหมู่บ้าน ของ บ.เมืองนะ ม.1 และ บ.อรุโณทัย ม.10 ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
จว.ช.ม.เพื่อนามาวิเคราะห์ และจัดทาแผนงาน/โครงการต่างๆ เพื่อบรรจุในแผนพัฒนาฯ ของชุมชนเพิ่มเติมต่อไป การปฏิบัติ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
บ้านอรุโณทัย ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
22 - 23 ธันวาคม 2564 กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอานวยความสะดวกให้แก่เด็กนักเรียน 9 แห่งที่มา
ฉีดวัคซีนที่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และอานวยความสะดวกให้แก่เด็กนักเรียน 9 แห่งที่มาฉีดวัคซีนที่โรงเรียนบ้านอรุโณทัย
- กิจกรรมการรับลงทะเบียน เกษตรกรผู้ที่ต้องการกาจัดวัชพืช หรือว่าชิงเผา

- 13 24 – 26 ธันวาคม 2564 กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมและหารือตัวแทน ชาวบ้านบางส่วน เพื่อหาแนวทาง
การจัดตั้งกลุ่ม เพื่อส่งเสริมอาชีพกิจกรรมการออกลาดตระเวน บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่
- กิจกรรมการเข้าร่วมประชุมและหารือตัวแทน ชาวบ้านบางส่วน เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อส่งเสริมอาชีพ
- กิจกรรมการออกลาดตระเวนและประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ชาวสวนทาแนวกันไฟ สวนของตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม
เข้าไปในป่า อุทยานแห่งชาติ
27 – 31 ธันวาคม 2564 กิจกรรมการตรวจพื้นที่สาหรับดาเนินการเขียนโครงการของบประมาณบ้านอรุโณทัย
หมู่ 10 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการตรวจพื้นที่สวนของ นายทวี อมรสันติกุล เพื่อจัดทาโครงการฟาร์มเพาะเห็ดนางฟ้าแบบเศรษฐกิจพอเพียง
(Quick win2) ของชุมชน ซึ่งได้รับงบประมาณจากสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ ปัจจุบันอยู่ใน
ระหว่างพิจารณาโครงการฯ
- การตรวจพื้นที่สาหรับดาเนินการเขียนโครงการของบประมาณปรับปรุงระบบประปาภูเขาภายในชุมชนจากเทศบาลตาบล
เมืองนะ พร้อมกับวางแผนตั้งคณะทางานร่วม เพื่อบริหารการจัดการน้าอุปโภคให้เพียงพอในฤดูแล้ง
- การร่วมประชุมและหารือตัวแทน ชาวบ้านบางส่วน เพื่อหาแนวทางการจัดตั้งกลุ่ม เพื่อส่งเสริมอาชีพ
- กิจกรรมการออกลาดตระเวนและประชาสัมพันธ์ให้ชาวไร่ชาวสวนทาแนวกันไฟ สวนของตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟลุกลาม
เข้าไปในป่า อุทยานแห่งชาติ
- กิจกรรมการไปดูงานและหาข้อมูลวัตถุดิบในการเพาะเห็ดนางฟ้าและนามาเพื่อปรับปรุงแก้ไขในโครงการ
4 - 6 มกราคม 2565 กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตาบล
เมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการพบปะกับทีมงาน Mr.AD 3 เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่างๆ และแจ้งกาหนดการการทบทวนแผนพัฒนาชุมชน
บ้านอรุโณทัย โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระฯ
7 – 10 มกราคม 2565 กิจกรรมการเข้าร่วมการประชุมร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตาบล
เมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจ กรรมการเข้า ร่ว มการประชุม ร่ว มกับ คณะกรรมการหมู่บ้า น ณ ที่ทาการผู้ใ หญ่บ้า นแต่ง ตั้ง คณะทางานหมู่บ้า น
เรื่องการจัดงานตรุษจีน เรื่องบ่อขยะ เรื่องตลาดนัด เรื่องพัฒนาหนองน้า เรื่องการทาประปาภูเขา เรื่องการสารวจข้อมูล
ประชาชนให้เป็นปัจุจบัน
- การร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติผาแดง ร่วมลาดตระเวนประชาสัมพันธ์ การทาแนวกันไฟและการเผาไร่ ยังไงไม่ให้ลาม
เข้าป่า และประชาสัมพันธ์ถึงโทษการเผาป่า
11 – 14 มกราคม 2565 กิจกรรมการร่วมจัดเตรียมสถานที่และอานวยความสะดวก บ้านอรุโณทัย หมู่ 10
ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการร่วมจัดเตรียมสถานที่และอานวยความสะดวก
ให้กับชาวบ้านที่มาฉีดวัคชีนจานวน 1002 คน ณ โรงเรียนบ้านอรุณโรทัย
- การประสานงานกับเจ้าหน้าที่ปิดทองในการเตรียมการทบทวนแผนและแก้ไขโครงการกลุ่มเพาะเห็ด
15 – 17 มกราคม 2565 กิจกรรมการร่วมประชุม ทางออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ปิดทองและกิจกรรมการ
ร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านอรุโณทัย หมู่ 10 ตาบลเมืองนะ อาเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการร่วมประชุม ทางออนไลน์ กับเจ้าหน้าที่ปิดทอง และ Mr.AD 2 จังหวัดเชียงใหม่
- กิจกรรมการร่วมประชุม กับเจ้าหน้าที่ ชพส และเจ้าหน้าที่ ชปกร เกี่ยวกับกิจกรรมกองทุนแม่ หมู่บ้านอรุโณทัย
- กิจกรรมการร่วมประชุมทบทวนแผนพัฒนาหมู่บ้าน กับทีม เทศบาลตาบลเมืองนะ

- 14 4.4.1.4 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอไชยปราการ
บ้านใหม่หนองบัว หมู่ที่ ๑๐ (ตาบลหนองบัว)
วันที่ 17 ม.ค. 2565 เวลา 09.30 น. ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว พร้อมด้วยนายกสมาคมวิชาชีพครูอาเภอ
ไชยปราการ ผอ.รพ.สต.บ้านใหม่หนองบัว ผญบ. และคณะครูโรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ให้การต้อนรับคณะกรรมการ
ประเมินสหกรณ์โรงเรียน จากสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ณ โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว
วันที่ 18 ม.ค. 2565 เวลา 09.30 น. รพ.สต.บ้านใหม่ห นองบัว ม.10 ต.หนองบัว อ.ไชยปราการ ร่ว มกับ
ผอ.โรงเรียนบ้านใหม่หนองบัว ผญบ. ผช.ผญบ. และชรบ. ตรวจ ATK ให้กับประชาชนในหมู่บ้านและนักเรียนโรงเรียน
บ้านใหม่หนองบัว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 จานวน 523 คน ผลการตรวจไม่พบเชื้อโควิด – 19
แต่อย่างใด
4.4.1.5 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอเวียงแหง
ชุมชนบ้านหลักแต่ง หมู่ที่ ๑ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 12 มกราคม 2565 เข้าร่ วมรั บฟังการเสวนาออนไลน์ อยู่รอด และยั่งยืน หลังโควิดการเสวนาออนไลน์
อยู่รอด และยั่งยืน หลังโควิด โดยได้มีการถ่ายทอดจากผู้มีประสบการณ์การทางานประจาและผันตัวเองมาประกอบอาชีพ
อิสระจากการปรับตัวด้วยแนวคิดใหม่ วิธีใหม่ นาองค์ความรู้ ทักษะ เทคโนโลยีมาปรับใช้ ในหัวข้องานใหม่ชีวิตใหม่ ในโลก
ใหม่ ต่ อ จากนั้ น มี ก ารแลกเปลี่ ย นในหั ว ข้ อ คิ ด ใหม่ ไทยก้ า วไกล โดยคณะนั ก วิ จั ย โครงการฯ ทั้ ง 4 ท่ า น การเรี ย นรู้
ประสบการณ์ผู้ที่เคยประสบปัญหาโควิด 19 รับฟังผลการศึกษาโครงการคิดใหม่ ไทยก้าวต่อและรับฟังแนวคิ ดในการปรับตัว
ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน
วันที่ 18 - 19 มกราคม 2565 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านหลักแต่ง กิจกรรม
การฝึกอบรมและออกแบบผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ การสร้างแบรนด์ และการตลาด (Quick win 2) พัฒนาการอาเภอเวียงแหง
ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและแสดงภูมิปัญญาท้องถิ่น บ้านหลักแต่ง กิจกรรมการฝึกอบรมและออกแบบผลิตภัณฑ์
บรรจุภัณ ฑ์ การสร้า งแบรนด์ และการตลาด (Quick win 2) เพื่อ ส่ง เสริม การประกอบอาชีพ ขายเสื้อ ผ้า ไทยใหญ่
และผู้ ป ระกอบการรายอื่น ๆ ในชุมชน ให้ มี ความรู้ในการออกแบบและพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์การสร้างแบรนด์
และการตลาดสร้างโอกาสให้กลุ่มสตรีได้เรียนรู้และนาความรู้ไปพัฒนาอันจะนาไปสู่ความเข้มแข็งของกลุ่มในการบริหารงาน
และแก้ไขปัญหา ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับนักท่องเที่ยว เผยแพร่สิ นค้าที่ผลิตในชุมชน ออกสู่โลก
ภายนอกเกิดภาพลักษณ์ที่ดี สร้างการรับรู้แก่นักท่องเที่ยวในประเทศและต่างประเทศว่าชุมชนบ้านหลักแต่งน่าเที่ยว เป็นการ
สนับสนุนและเชื่อมโยงการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านหลักแต่งด้วยบริบทวิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสิ่งแวดล้อมที่มีความ
สง่างามทางวัฒนธรรมไทยใหญ่ เพิ่มชองทางการขายสินค้า โดยกลุ่มเป้าหมายคือ กลุ่มสตรี กลุ่มผู้ประกอบการในชุมชน
บ้านหลักแต่งจานวน 30 คน มีกิจกรรมการลงมือปฏิบัติจริง สรุปถอดบทเรียนและมอบหมายภารกิจให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
โดยให้ผลิตเสื้อต้นแบบ ลาย ข พระราชทาน จานวน 3 กลุ่ม ๆ ละ 1 ตัว การดาเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ ๕ ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 10.30น. นายวัชระ เทพกัน นายอาเภอเวียงแหง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการ
ควบคุมโรคติดต่ออาเภอเวีย งแหง (ศปก.อ) ร่ว มกับหน่ว ยงานราชการกานัน/ผู้ ใหญ่บ้าน อสม.ติดตามสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่ชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัด
เชียงใหม่
วันที่ 19 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวงร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้ใหญ่บ้าน/อสม./
ทหาร ได้ จั ด ตั้ ง จุ ด คั ด กรอง พื้ น ที่ ค วบคุ ม การเข้ า - ออก ชุ ม ชนบ้ า นห้ ว ยไคร้ ใ หม่ เป็ น เวลา ๑๔ วั น ตามประกาศ
ศูนย์ ป ฏิบั ติการควบคุมโรคอาเภอเวีย งแหง (ศปก.อ.) เรื่อง กาหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า -ออก ชุมชนบ้านห้ วยไคร้ใหม่
บริวารบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 ตาบลเปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

- 15 วันที่ 20 มกราคม 2565 คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล
เปียงหลวง ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตาบลเปียงหลวง ได้ร่วมกันจัดทา
ถุงยังชีพจานวน ๑5๐ ชุด และได้มอบถุงยังชีพให้กับตัวแทนผู้นาชุมชนบ้านห้วยไคร้ใหม่ หมู่ที่ 5 และผู้ที่กักตัวในพื้นที่ตาบล
เปียงหลวง อาเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVD-19) จึงทาให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การขยายผลในพื้นที่ได้อย่างต่อเนื่อง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4

สรุปนโยบายการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
กระทรวงยุติธรรมโดยสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดดาเนินการเปิด
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์
สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบนโยบายการดาเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและข้อสั่ งการมอบหมายให้ หน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานให้ สอดคล้ องกับมาตรการต่าง ๆ ตาม
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565
กระทรวงมหาดไทยได้ส่งสรุปนโยบายการดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด และข้อสั่งการของ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนงานให้สอดคล้องกับมาตรการต่าง ๆ ตามแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ดังต่อไปนี้
ประการที่ 1 ขอให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทาความเข้าใจประมวล
กฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจัง โดยทาความเข้าใจกรอบแนวคิด เจตนารมณ์ แนวทางปฏิบัติ และภารกิจใหม่ของหน่วยงาน
และดาเนินการอย่างประสิทธิภาพ
ประการที่ 2 จัดให้มีการขับเคลื่อนและสร้างความพร้อมในการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด
อย่างเป็นระบบ มีแผนการปฏิบัติงานอย่างเป็นขั้นตอน รวมทั้งจัดให้มีกลไกในการให้คาปรึกษา ติดตาม และแก้ไขปัญหาแก่
หน่วยปฏิบัติในระยะเปลี่ยนผ่านการใช้กฎหมาย เพื่อให้การปฏิรูปการแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลสาเร็จ มีการทางานที่เป็น
รูปธรรม ชัดเจน
ประการที่ 3 ต้องนาประมวลกฎหมายยาเสพติดไปใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งในระดับภาพรวม ระดับจังหวัด โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ค้าตามแนวทางใหม่
ประการที่ 4 เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติงานด้วยความอดทน เสียสละ และ
ซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผลประโยชน์ใด ๆ ทั้งสิ้น และหากเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะต้องถูกลงโทษโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ต้องพัฒนา
ตนเองตลอดเวลาเพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบัน
ประการที่ 5 สร้างตัวแบบในการแก้ไขปัญหาตามประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและเร่งดาเนินการให้เร็วที่สุด เนื่องจากมีแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายใหม่ อาจเกิดปัญหาความเข้าใจไม่ตรงกัน และ
นาไปปฏิบัติแตกต่างกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา

- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

- 16 ระเบียบวาระที่ 7

นโยบายและข้อสั่งการของประธานการประชุม

ประธาน
ให้ทุกหน่วยงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่ รวมทั้งการขับเคลื่อนตามมาตรการป้องกัน ปราบปราม บาบัดรักษา และบริหารจัดการ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ปิดประชุม

เวลา 16.30 น.

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

สุเมธ ทนะขว้าง
(นายสุเมธ ทนะขว้าง)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

