
                       บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานการพยาบาล  โรงพยาบาลกันทรวิชัย  โทร. 0-4378-9๒05 ต่อ 116                                        

ที ่ มค ๐๐32.๓๐4 วันที ่ 21  ตุลาคม  ๒๕62 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    
          อ าเภอกันทรวิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

  ตามท่ี  กลุ่มงานการพยาบาล งานยาเสพติดฯ  ได้จัดท าโครงการ  “บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดระบบสมัครใจ ปี 2563” เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซ่ึงไดม้ีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชมุอ าเภอกันทรวิชัย    
(ชั้น ๒)  นั้น 

  ในการนี้  งานยาเสพติดฯ  จึงขอสรุปรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม 
รายงานการประชุมทีแ่นบมาพร้อมหนังสือนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.กันทรวิชัย ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
       

      (นางสาวกัญยภรณ ์ โพธิ์ขี)  
                      พยาบาลวิชาชพี 
 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 - เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต 
 
 (นางรุ่งนภา  ทองช านิ)  
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
         ทราบ/อนุญาต 
 
             (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

     
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย 

    วันที่ 18 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมอ าเภอกันทรวิชัย (ชั้น ๒) 

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
๑. นายสมพร  ควรค าคง   ปลัดอ าเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญการพิเศษ) 
2. พ.ต.ท.เจนพล  พลเยี่ยม  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย 
3. ร.ต.อ.เสน่ห์  ดนตรี   แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ 
4. ร.ต.อ.เสกสรรค์  เที่ยงมา  แทน สารวัตรสถานีต ารวจภูธรนาสีนวน 
5. นางสาวกัญยภรณ์  โพธิ์ขี  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
6. นายณัฐภพ  ปะจักกะตา  แทน สาธารณสุขอ าเภอกันทรวิชัย 
7. นายภัทรกฤต  ศิริกิจ   แทน นายก ทต. โคกพระ 
8. จ.อ.ประเทียบ  อรรคฮาตศรี  แทน นายก ทต. ท่าขอนยาง 
9. นายบุญล้วน  รัตนพล   นายก อบต. เขวาใหญ่   
10. พ.จ.อ.อภิชาติ  โพธิ์ศรี  แทนนายก อบต. โคกพระ  
11 .นางวรยุทร  วิกาส   แทน นายก อบต. ศรีสุข 
12. นายประสิทธิ์  สวาทพงษ์  แทน นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา 
13. นางสาวณัชนันท์  ไชยผง  แทน นายก อบต. มะค่า 
14. นายต่อสกุล  เกียรติเจริญ  แทน นายก อบต. คันธารราษฎร์ 
15. นายปารเมศ  โยธา   แทน นายก อบต. นาสีนวน 
16. นายทองล้วน  เหล่าทา  ก านันต าบลศรีสุข 
17. นายวงเดือน ภูศรี   แทน ก านันต าบลนาสีนวน 
18. นายช่วง  ไชยแสนท้าว  แทน ก านันต าบลขามเรียง 
19. นายสุริยา  โสภาจันทร์  แทน ก านันต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
20. นายนิวัฒน์  หนูปัทยา  ก านันต าบลมะค่า 
21. นางชัชชญา  ประทุมคงคราญ  แทน ก านันต าบลท่าขอนยาง 
22. นางศิริกมล  นนทะภา  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะกอก  
23. นางยุวดี  เนื่องโนราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 
24. นายไพรัตน์  หีบแก้ว   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรวิชัย 
25. นายธีรเดช  แว่นศิลา   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 
26. นางลัดดาวัลย์  รัตนพล  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 
27. นายสุริยันต์  สายเมือง  ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่า 
28. นางสุดารัตน์  วงษ์อาษา  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าใสม่วงวิทยา 
29. นายจรัญ  สร้างอ าไพ   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
30. นายอุดม  วิเศษชู   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 
31. นายศักดิ์สิทธิ์  ภูจ่าพล  แทน เกษตรอ าเภอกันทรวิชัย 
32. นางจีรกานต์  บุญลาล  แทน พัฒนาการอ าเภอกันทรวิชัย 
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33. พ.ต.อ.วันชัย  ยังเทียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
34. พ.ต.ท.สุพรรณ  ภูแล่นกี่  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
35. นายสุทิน  กัลยาลือ   ผู้ทรงคุณวุฒิ 
36. นายเสรี  แจ่มศรี   ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกัลนิยา  สิงห์ปาน  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พุธธรรมโม  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 4        
2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
3. สถานีต ารวจภูธรมะค่า   

 4. ก านันต าบลโคกพระ    
5. ก านันต าบลคันธารราษฎร์   

 6. ก านันต าบลกุดใส้จ่อ 
 7. ก านันต าบลเขวาใหญ่ 
 8. นายกเทศบาลต าบลขามเรียง 

9. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลกุดใส้จ่อ 
  

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนันทวิทย์  นาคแสง นายอ าเภอกันทรวิชัย ได้มอบหมายให้       

นายสมพร  ควรค าคง ปลัดอ าเภอ (เจ้าหน้าที่ปกครองช านาญการพิเศษ)เป็นประธานในที่
ประชุมได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 ท่านนายอ าเภอกันทรวิชัย ติดภารกิจจิตอาสาท าความดีด้วยหัวใจ ในพ้ืนที่ต าบลโคกพระ จึง

ได้มอบหมายให้ปลัดอาวุโสท าหน้าที่ประธานในการประชุมในครั้งนี้ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ล้ว 

- ไม่มี 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานฯ ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพ่ือทราบ ด้านการปราบปราม สรุปสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่

อ าเภอ และผลการจับกุมคดียาเสพติด เชิญที่ส านักงาน ป .ป.ส. ภาค 4 ไม่มีผู้แทนเข้าร่วม
ประชุม ไปต่อที่ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรวิชัย 
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นายเสรีฯ เรียนท่านประธานและคณะกรรมการผู้ เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมนายเสรี   แจ่มศรี  

ปลัดอ าเภอ 
ปลัดอ าเภอ ฝ่ายความมั่นคงก่อนอ่ืนในเรื่องของผู้แทนจากส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 ซึ่งได้ประสานไปยัง

ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 แล้วตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในเขต
พ้ืนที่จังหวัดมหาสารคามจึงยังไม่มีผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเดือนนี้ และในเดือนหน้าคงจะ
มีเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมส่วนของสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัยในส่วนของ
ที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรวิชัย มีดังนี้สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน ซึ่งอ าเภอกันทร
วิชัยมี 10 ต าบล 183 หมู่บ้านยังคงมีพ้ืนที่ที่แพร่ระบาดอยู่ในทุกพ้ืนที่ของอ าเภอกันทรวิชัย
โดยเฉพาะพ้ืนที่ๆมีการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนเข้ามาคือต าบลขามเฒ่าพัฒนาต าบลท่า
ขอนยางและต าบลนาสีนวลบุคคลที่มีความเสี่ยงและควรเฝ้าระวังคือนักเรียน ,นักศึกษา,
เยาวชนนอกสถานศึกษา,ผู้ใช้แรงงาน,ผู้ไม่มีอาชีพเป็นหลักแหล่ง,ผู้ว่างงานและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐชนิดของยาเสพติดที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่อันดับ 1 คือยาบ้าชนิดเม็ดกลมแบนสีส้มข้างหนึ่งมี
อักษร wy อันดับ 2 คือ ยาไอซ์ ที่ก าลังมีการแพร่ระบาดในขณะนี้ อันดับ 3 คือกัญชา ส่วน
ราคายาเสพติดในปัจจุบันพบว่ายาบ้าขายปลีกอยู่ที่ประมาณ 100-120 บาทต่อเม็ด และ
กัญชาราคาประมาณ 1,000 บาทต่อกรัม ในส่วนเส้นทางการล าเลียงน าเข้าเป็นพ้ืนที่ติดต่อ
ระหว่างอ าเภอและจังหวัดเช่นอ าเภอเมืองมหาสารคามอ าเภอโกสุมพิสัยอ าเภอเชียงยืนและ
อ าเภอฆ้องชัยอ าเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ และทางเครือข่ายออนไลน์ส าหรับผลการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายความมั่นคงด าเนินการเมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ได้มีข้อร้องเรียนผ่าน
ทางศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกันทรวิชัยว่าได้มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีพฤติกรรมเกี่ยวกับยาเสพติดที่
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนาฝ่ายความมั่นคงได้ลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริง
และได้ท าการตรวจปัสสาวะของผู้ถูกร้องเรียนทั้ง 4 ราย ตามข้อร้องเรียนซึ่งผลเป็นบวกใน
การตรวจปัสสาวะเบื้องต้นและได้น าปัสสาวะมายืนยันผลที่โรงพยาบาลกันทรวิชัย และใน 4 
ราย มีผลเป็นบวก 3 ราย ส่วนอีก 1 ราย ไม่พบเนื่องจากมีการทานยาแก้ปวด หรือยาที่
สามารถท าให้ปัสสาวะมีผลเป็นบวก สรุปมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 3 ราย ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเฒ่าพัฒนาที่มีพฤติกรรมยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและได้ส่งเข้ารับการคัดกรองเพ่ือเข้า
รับการบ าบัดฟ้ืนฟูและได้แจ้งไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือพิจารณาอ านาจหน้าที่และรายงาน
ให้ทานอ าเภอทราบรายที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 ฝ่ายความมั่นคงได้รับเรื่องร้องเรียน
จากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกันทรวิชัยว่ามีผู้ที่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่บ้านโนนข่าต าบล
ขามเฒ่าพัฒนาได้ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพบผู้ที่มีพฤติกรรมจริงได้ตรวจสอบและได้ท าการตรวจ
ปัสสาวะผลเป็นบวกพบสารเสพติดในร่างกาย ได้สอบถามและแจ้งสิทธิ์ เพราะถือว่าเป็น
ความผิดครั้งแรก ใช้สิทธิ์ในการบ าบัดรักษาตามกระบวนการของ คสช108/2557 หรือไม่ 
ซ่ึงทางผู้เสพปฏิเสธไม่ขอเข้ารับการบ าบัดขอให้ด าเนินคดีตามกฎหมายจึงได้น าตัวส่งพนักงาน
สอบสวนสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัยเพ่ือด าเนินการตามกฎหมายต่อไปรายที่ 3 เมื่อวันที่ 9 
ตุลาคม 2562 ได้สนธิก าลังร่วมกับชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคามและ
ต ารวจชุดสืบสวนสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัยสืบเนื่องจากข้อร้องเรียนว่ามีผู้บุคคลที่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด และได้วางแผนท าการจู่โจมปฏิบัติการที่บ้านท่าขอนยางหมู่ที่ 4 ต าบลท่า
ขอนยาง จุดแรกบ้านของนายแบงค์ ซ่ึงก าลังเสพยาอยู่พบของกลางยาบ้าครึ่งเม็ด และในขณะ
ที่ก าลังค้นอยู่มีนายเก่งขับมอเตอร์ไซค์เข้ามายังบ้านผู้ต้องหา เจ้าหน้าที่จึงได้ท าการตรวจ
ค้นพบของกลางยาไอซ์จ านวน 0.72 กรัม และยาบ้าจ านวน 2 เม็ด เจ้าหน้าที่จึงได้ท าการ
ขยายผลไปยัง บ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวล เครือข่ายของนายเก่งได้รับยามาจากนายไอซ์  
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 เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมจึงได้ไปที่บ้านหนองอุ่ม ต าบลนาสีนวน และเข้าไปตรวจค้นพบของกลาง

ยาบ้าจ านวน 7 เม็ด และยาไอซ์ จ านวน 0.74 กรัม ยอมรับว่าทั้งหมดเป็นของตนจริงและได้
น าตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพ่ือด าเนินคดีต่อไป รายที่ 4 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 
2562 ได้รับเรื่องร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรม อ าเภอกันทรวิชัย ว่ามีพระลูกวัด 2 ลูกมี
พฤติกรรมมั่วสุมยาเสพติดภายในวัดฝ่ายความมั่นคงได้ลงพ้ืนที่ท าการตรวจสอบพบพระลูกวัด 
2 รูปดังกล่าวและได้น าเรียนเจ้าคณะต าบลและเป็นเจ้าอาวาสที่วัดธรรมมงคลบ้านยางจาก
การตรวจปัสสาวะปรากฏว่าพระลูกวัดทั้ง 2 รูปพบสารเสพติดในปัสสาวะจริงและพระลูกวัด
ได้รับสารภาพว่าเพ่ิงเสพยาบ้ามาจริงจึงได้ให้ท าการสึกจากการเป็นพระลูกวัดและน าตัวเข้า
คัดกรองเพ่ือเข้าสู่กระบวนการบ าบัด สรุปผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดและผลการบ าบัดของที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรวิชัยมีดังนี้ 1.จับกุมข้อหาเสพ
จ านวน 7 รายผู้ต้องหา 7 คนด าเนินคดีข้อหาเสพ 1 รายน าตัวเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู 
6 ราย 2.จับกุมข้อหาครอบครองยาบ้า 1 รายผู้ต้องหา 1 คนของกลางยาบ้าครึ่งเม็ด 3.
จับกุมข้อหาครอบครองยาบ้าและยาไอซ์ โดยผิดกฎหมายจ านวน 2 รายผู้ต้องหา 2 คน รวม
ของกลางยาบ้า 9 เม็ด และยาไอซ์ 1.46 กรัม ส าหรับที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรวิชัยมี
รายงานเพียงเท่านี้ 

ประธานฯ เป็นผลการปฏิบัติเฉพาะของฝ่ายปกครองขอน าเรียนเพ่ิมเติมตั้งแต่ เดือนที่ผ่านมาได้นับสถิติ
การร้องเรียนจากศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอกันทรวิชัย พบว่าจะมีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด
เข้ามาประมาณสัปดาห์ละ 2-3 เรื่อง ซึ่งปลัดฝ่ายความมั่นคงต้องด าเนินการในเรื่องนี้โดย
เร่งด่วนถ้าหากไม่เร่งด่วนเรื่องก็จะค้าง ฝากให้ด าเนินการโดยทันทีเมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชนที่มาร้องเรียน และในเรื่องของพระในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัย จะมีพระบุญญาธิการ
อยู่ 1 รูปหรือเรียกว่าต ารวจพระเป็นพระอธิการสุเมธเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ศรีบ้านลาดมี 1 องค์
หากเจ้าหน้าที่ต ารวจหรือฝ่ายปกครองต้องการความสะดวกในการตรวจปัสสาวะพระหรือการ
ตรวจค้นต่างๆสามารถไปนิมนต์ท่านร่วมปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลาไปต่อที่สถานีต ารวจภูธร
กันทรวิชัย 

พ.ต.ท.เจนพลฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สถานการณ์ยาเสพติดในส่วนของสถานี
ต ารวจ 

ผู้แทน ผกก.สภ.กันทรฯ  ปัจจุบันพบว่ามีการแพร่ระบาดในเขตชุมชน และสถานศึกษาโดยแนวทางสืบสวน
สอบสวน ปัจจุบันยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้ามีราคาที่ต่ าลงท าให้กลุ่มวัยรุ่นเข้าสู่ยาเสพติดได้
ง่าย ขึ้นแนวทางในการป้องกัน คือ สถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย มีมาตรการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ยาเสพติดทุกวัน เพ่ือสกัดกั้นตามเส้นทางต่างๆ และในการปราบปราม ได้มีการจัดชุด
ปราบปรามยาเสพติดท าการปราบปรามติดตามจับกุมผู้ค้าผู้เสพอยู่ตลอด ผลการจับกุมของ
สถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย ในห้วงที่ผ่านมาวันที่ 1 -18 ตุลาคม 2562 ได้มีการสอบสวน
จับกุมคดีเกี่ยวกับยาเสพติดจ านวนทั้งสิ้น 22 ราย ผู้ต้องหา 23 คน ของกลางยาบ้า 2,759 
เม็ด โดยแบ่งเป็น คดีครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 11 รายข้อหาครอบครองยาเสพติดโดยผิด
กฎหมาย 13 ราย ส่วนภาพรวมของการด าเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ข่าวสารที่ผ่านมาตอนนี้
มีการพักยาอยู่ที่ อ าเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งได้กลับมาพักยาเสพติดอยู่ในพ้ืนที่
รอยต่อเช่นเคย หลังจากได้มีการจับกุมรายใหญ่ 2 รายไป และหลังจากนั้นได้หายไประยะ
หนึ่ง และตอนนี้ได้กลับเข้ามาพักยาเสพติดในเขตพ้ืนที่รอยต่อในส่วนโครงการ 1 ต ารวจ 1 
โรงเรียน สถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย ด าเนินกานอยู่ 3 โรงเรียน ที่เข้าร่วมโครงการคือ
โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โรงเรียนมัธยมชาญวิทยา และโรงเรียนบ้านเหล่า ในห้วงเดือนที ่
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 ผ่านมายังไม่มีการเข้าด าเนินการ ในส่วนของโครงการครูต ารวจ D.A.R.E. ท าการสอนโดยเน้น

กลุ่มเป้าหมาย คือนัก เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และประถมศึกษาปีที่ 6 โดยแต่ละภาค
เรียนโครงการครู D.A.R.E. แต่ละท่านจะเข้าภาคเรียนละ 2  
ห้องเรียนครู D.A.R.E. ของสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัยมีทั้งหมด 6 นาย ในช่วงเดือนที่ผ่าน
มายังไม่ได้มีการด าเนินการเพราะอยู่ในช่วงปิดภาคเรียน  

ประธานฯ ขอบคุณผู้แทนจากสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย ในพ้ืนที่ของรอยต่อตั้งแต่ต าบลหัวนาค า 
อ าเภอยางตลาด ไปถึง ต าบลหนองอิเฒ่า อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นพ้ืนที่ต้องเฝ้า
ระวังเป็นพิเศษอย่างต่อเนื่องทุกปี ฝากสถานีต ารวจภูธรมะค่าสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัยและ
สถานีต ารวจภูธรนาสีนวน ได้เพ่ิมความเข้มข้นในเรื่องนี้ ไปต่อท่ีสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ 

ร.ต.อ.เสน่หฯ์ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ รับผิด 
ผู้แทน ผกก.สภ.เขวาใหญ่ ชอบ 2 ต าบลคือต าบลเขวาใหญ่และต าบลขามเรียงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด

ทุกหมู่บ้านในพื้นที่ส่วนด้านการจับกุมในรอบเดือนที่ผ่านมาสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ จับกุม
ผู้ต้องหาในข้อหาเสพ 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน จับกุมคดีครอบครองเพ่ือจ าหน่าย 1 ราย 
ผู้ต้องหา 1 คน ของการยาบ้า 33 เม็ด ด้านการป้องกันในด้านการปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด มีครู D.A.R.E. ทั้งหมด 5 นาย รับผิดชอบจ านวน 6 โรงเรียน นักเรียน
จ านวน 102 คน แยกเป็น 10 ห้องเรียน ส าหรับโครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียน
ที่สถานีต ารวจภูธรเขาใหญ่รับผิดชอบคือโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และ
โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 

ประธานฯ ขอบคุณผู้แทนจากผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ ่ไปต่อท่ีสถานีต ารวจภูธรนาสีนวน 
ร.ต.อ.เสกสรรค์ฯ เรียนท่านประธาน และคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของสถานีต ารวจภูธร

นาสีนวน 
ผู้แทน สารวัตร.สภ.นาสีนวน ขอรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ๆ ผ่านมาตัวยาที่แพร่ระบาดในพ้ืนที่คือ

ยาบ้าและขณะนี้มียาไอซ์ ที่มีการแพร่ระบาดเข้ามาซึ่งจากแหล่งข่าวที่ได้มาส่วนใหญ่จะเจอ
เฉพาะอุปกรณ์เสพที่ผ่านมาทราบว่าตัวยาบ้ามีราคาที่ถูกลง แต่ได้ท าการสอบถามผู้เสพนั่น
บอกว่าคุณภาพไม่ค่อยดีเหมือนกับตัวยาบ้าที่ผ่านมา และตัวยาบ้าอยู่ที่ประมาณเม็ดละ 50-
60 บาท สถานการณ์ในพ้ืนที่ได้รับการประสานจากฝ่ายปกครองอ าเภอกันทรวิชัยเกี่ยวกับ
การจับกุมขยายผลการจับกุมผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ ต าบลนาสีนวน คือ บ้านหนองอุ่ม ได้รับ
การประสานและเฝ้าระวัง ส าหรับการจับกุมคดีในพ้ืนที่ผ่านมาจับกุม 2 รายผู้ต้องหา 2 คน
เสพ 1 รายและจ าหน่ายมีการล่อซื้อเป็นประชากรบ้านต าแยมีการล่อซื้อยาบ้า 1 ราย 
ผู้ต้องหา1 คนของกลางยาบ้า 10 เม็ด ในส่วนโครงการ 1 ต ารวจ 1 โรงเรียนด าเนินการที่
โรงเรียนนาสีนวนวิทยาคม และโรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ได้มีการประสานกับทางโรงเรียนอยู่
เรื่อยๆ ซึ่งตอนนี้ได้ปิดภาคเรียนแล้วที่โรงเรียนบ้านแสนสุขได้ด าเนินการทั้งหมด 2 ห้องเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และปีท่ี 6 จ านวน 19 คน 

ประธานฯ ขอบคุณท่านผู้แทนสารวัตรสถานีต ารวจภูธรนาสีนวน ไปต่อที่ผลการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เชิญโรงเรียนบ้านมะกอก 

นางศิริกมลฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับ ขอน าเรียนผลการด าเนินงานด้านการ 
ผู้แทน ผอ.รร.บ้านมะกอก ป้องกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษาดังต่อไปนี้ ตั้งแต่คัดกรองนักเรียนที่มีผล

เป็นบวกจ านวน 9 รายและทางโรงพยาบาลกันทรวิชัยได้ออกท าการบ าบัดตามนัดทุกครั้งผล
ปรากฏว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นแต่ในห้วงเวลาก่อนปิดภาคเรียนได้ ให้นักเรียนท ากิจกรรมและ
การท ากิจกรรมก็ไม่ใช่ว่าจะมาครบร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะมีนักเรียนกลุ่มท่ียังเป็นเครื่องมือของ  
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 วัยรุ่นที่อยู่ในชุมชนที่ยังเป็นปัญหาอยู่ในเวลาปิดภาคเรียนเราไม่สามารถตามนักเรียนได้ร้อย

เปอร์เซ็นต์การที่เด็กกลุ่มนี้ยังเป็นเครื่องมือให้กับกลุ่มวัยรุ่นที่เสพยาบ้าอยู่นั่น ก็ยังแก้ปัญหา
ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเหลือที่คุณหมอต้องติดตามอีก 1 ครั้ง ของเด็กกลุ่มนี้จะเหลือติดตาม
อีก 1 ครั้ง ในช่วงเปิดภาคเรียน อยากเรียนที่ประชุมว่าท ายังไงให้สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง
มากกว่านี้ก็จะดีขึ้น เพราะสถาบันการศึกษาเป็นยุทธภูมิของการป้องกัน เราจะท ายังไงให้
ชุมชนของเราเข้มแข็งไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ต ารวจ ไม่ใช่ว่าปล่อยให้เป็นเรื่อง
ของคุณหมอซึ่งจริงๆ แล้วพ้ืนฐานหลัก หลักปัญหาเกิดจากครอบครัวของนักเรียนขอน าเรียน
ที่ประชุมเพ่ือโปรดทราบ 

ประธานฯ ขอบคุณท่านผู้แทนผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านมะกอก เข้าใจว่าสภาพปัญหาของหมู่บ้านที่มี
หลายหมู่บ้าน และมีผู้น า 5 คน ค่อนข้างจะด าเนินการล าบากพอสมควรแตกต่างจากหมู่บ้าน
ที่เป็นบ้านเดี่ยวมักจะมีปัญหายาเสพติดในระดับเบาบางส่วนบ้านมะกอกคงต้องเพ่ิมความ
เข้มข้นของเจ้าหน้าที่เป็นหลักในการด าเนินกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดการสร้างหมู่บ้าน
ชุมชนเข้มแข็งก็คงต้องด าเนินการต่อไป เชิญ 

นางยุวดีฯ   เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านช่วงนี้เป็นช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งปิดไปในวันที่ 
10 ตุลาคม 2562 

ผอ.รร.มัธยมชาญฯ 10 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาเป็นวันสอบวันสุดท้าย และมีการจัดกิจกรรมเสริมให้เด็กมี
จิตส านึก โดยถวายราชสักการะในหลวงรัชกาลที่ 9 มีการสวดมนต์ยาวสวดมนต์แปลและนั่ง
สมาธิใช้เวลาในการจัดกิจกรรม 1 ชั่วโมง เป็นกิจกรรมหลักของโรงเรียนที่จะสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับเด็กนักเรียน และเป็นการให้คะแนนภาคปฏิบัติ มีกลุ่มสังคมศาสนาและวัฒนธรรมของ
นักเรียน น าเรียนที่ประชุมได้รับทราบและอยากจะเสนอในช่วงปิดภาคเรียนนี้ อยากให้ชุมชน
ผู้น าชุมชนของหมู่บ้าน ได้ดูแลลูกหลานของเราด้วยเพราะในช่วงปิดเทอมนี้ กลัวว่าเด็กจะเข้า
ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดที่มีอยู่ในชุมชน จึงอยากให้เน้นในเรื่องชุมชน เพราะนักเรียนของ
โรงเรียนมีอยู่ทุกสารทิศทุก ต าบลของอ าเภอกันทรวิชัย จึงขอฝากปกครองเน้นไปที่ผู้น าชุมชน 

ประธานฯ ขอบคุณผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมชาญวิทยา เป็นแนวทางหนึ่งในการป้องกันแก้ไขปัญหายา
เสพติดในสถานศึกษา ขออนุญาตไปต่อที่โรงเรียนอ่ืนๆ มีอีกหรือไม่หากไม่มีไปต่อที่ผลการ
ด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ 

นายบุญล้วนฯ เรียนท่านประธาน และคณะกรรมผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของ
องค์กร 

นายก อบต.เขาใหญ่ ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ลงสู่พ้ืนที่ไม่ว่าจะเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไม่ว่าจะเป็นสถานี
ต ารวจภูธรเขวาใหญ ่มีภารกิจที่จะร่วมขับเคลื่อนในส่วนของอ านาจหน้าที่ของเรา ได้จัดอบรม
สัมมนาให้กับเด็ก ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนอนุบาลของเรามีโรงเรียนอนุบาลอยู่ 3 แห่ง และมัธยม
คือ โรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ แล้วได้ท าหน้าที่ของเราครบถ้วนในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ตอนนี้คือไม่มีการปิดเทอมตอนนี้เปิดสอน 365 วัน และได้ก าชับให้คุณครูที่รับผิดชอบ
ศูนย์เด็กเล็กแต่ละศูนย์ให้เฝ้าระหว่างในส่วนของเรื่องยาเสพติด น าเรียนเพื่อทราบ 

ประธานฯ ขอบคุณทางท่านนายก ท่านอ่ืนมีหรือไม่อยากจะฝากถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง 
ซ่ึงท้องถิ่นจะมีบทบาทภารกิจตามท่ีท่านนายกบุญล้วนฯ ได้กล่าวชี้แจงไว้ส่วนภารกิจอ่ืนที่เกิน 
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 ศักยภาพที่จะท าได้ก็ยังสามารถร้องขอหน่วยงานอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจ

โรงพยาบาล สาธารณสุข ฝ่ายปกครอง หรือส่วนราชการอ่ืนๆ ให้มาสนับสนุนการด าเนินงาน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ เพ่ือมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน
ไปต่อที่ผลการด าเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เชิญพัฒนาการอ าเภอกันทรวิชัย 

นางจีรกานต์ฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอกันทรวิชัย 
ผู้แทน พัฒนาการฯ จากการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในรอบเดือนที่ผ่านมามีการมอบเงินขวัญถุง

พระราชทานให้หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินจ านวน 2 หมู่บ้าน คือบัญชี หมู่ที่ 5 
ต าบลเขาใหญ่ และบ้านไส้จ่อ หมู่ที่ 4 ต าบลกุดใส้จ่อ และมีการด าเนินงานอัญเชิญพิธีแลก
เงินขวัญถุงที่บ้านขี เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมาได้เงินจากการทอดผ้าป่าและแลก
เงินขวัญถุงเป็นเงินจ านวน 49,545 บาท เพ่ือเป็นทุนสมทบทุนในกองทุนแม่ของแผ่นดิน ใน
การด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดส่วนบ้านไส้จ่อจะท าพิธีอัญเชิญเงิน
ขวัญถุงในเดือนพฤศจิกายนวัน เวลา และสถานที่ยังไม่ได้ก าหนดขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีก
ครั้ง 

ประธานฯ ขอบคุณทางผู้แทนพัฒนาชุมชนอ าเภอกันทรวิชัย อยากจะฝากทางพัฒนาชุมชนอ าเภอกันทร
วิชัย ในเรื่องของการใช้เงินทุนแม่ของแผ่นดิน พอได้มีโอกาสเข้าร่วมในการประเมินของ
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้าน พบว่าหมู่บ้านที่ประสบความส าเร็จส่วนใหญ่จะเป็น
หมู่บ้านที่มีการระดมทุนได้ และมีการใช้เงินเป็นเพราะหลายหมู่บ้านที่เงินหลายแสนบาท แต่
ยังไม่มีความเคลื่อนไหวในส่วนของการด าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มาขับเคลื่อนการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด อยากให้ใช้หมู่บ้านของท่าน ก านัน พวงพยอม  เยี่ยมยอด เป็นต้นแบบ
ในส่วนของการน าเงินออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่งการจัดเวร
ยามเฝ้าระวังการจัดซื้ออุปกรณ์ในการตรวจทดสอบหาสารเสพติด โดยหมู่บ้านมีกองทุนแม่
ของแผ่นดินเป็นหน่วยที่ด าเนินงานเองโดยไม่ใช้เงินของทางราชการพวกนี้จะสร้างความ
เข้มแข็งให้กับหมู่บ้านนั้นๆ ขอฝากเรื่องนี้ ไปต่อที่ผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษา เชิญ
โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

นางสาวกัญยภรณ์ฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอน าเรียนผลการบ าบัดฟ้ืนฟจู านวน 
ผู้แทน ผอ.รพ.กันทรฯ ผู้เข้ารับการบ าบัดในห้วงของปี 2562 ในห้วงปี 2562 มีจ านวนผู้เข้ารับการบ าบัด

ทั้งหมดจ านวน 307 รายโดยแบ่งเป็น แบบระบบสมัครใจซึ่งแบบสมัครใจ มีการแบ่งเป็น 3 
แบบ คือ แบบสมัครใจจ านวน 220 ราย โดยแบ่งเป็นสมัครใจของสถานพยาบาลและ คสช 
108 ทั้งหมดจ านวน 145 ราย และบ าบัดชุมชน จ านวน 45 ราย และค่ายทั้ง 3 รุ่นจ านวน 
30 ราย รวมเป็น 220 ราย และระบบบังคับบ าบัดจ านวน87 ราย รวมเป็นยอดของปี 
2562 เป็นจ านวน 307 ราย และขอน าเรียนผลการด าเนินงานในช่วงเดือนตุลาคม 2562 
ในช่วง 18 วันที่ผ่านมา มีผู้เข้ารับการบ าบัดที่ โรงพยาบาลกันทรวิชัย แล้ว จ านวน 23 ราย 
แบ่งเป็นสมัครใจทั้งหมด จ านวน 21 ราย บังคับบ าบัดชุมชน จ านวน15 ราย คือ หมู่บ้าน
หินปูน และ คสช 108 จ านวน1 รายบังคับบ าบัดจ านวน 2 ราย และตัวชี้วัดของสาธารณสุข
เกี่ยวกับเรื่องของการบ าบัดยาเสพติดมี 2 ตัวชี้วัด คือ อัตราการคงอยู่ในระบบติดตามของผู้ใช้
ยาเสพติดในปี 2562 อ าเภอกันทรวิชัย ท าได้ร้อยละ 40 ซึ่งผ่านเกณฑ์เกณฑ์อยู่ที่ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 20 ตัวที่ 2 คือร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดประเภทผู้ติดต่อเนื่อง 3 เดือนหลังจากการ 
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 บ าบัดได้อยู่ที่ร้อยละ 50 เกณฑ์ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ซึ่งผ่านเกณฑ์ประเมินทั้ง 2 ตัวชี้วัด 

ล าดับต่อไปเชิญทาง สาธารณสุขอ าเภอกันทรวิชัย ได้น าเรียนในเรื่องของเป้าบ าบัดในปี 
2563 

นายณัฐภพฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านส าหรับการก าหนดเป้าหมายในห้วงที่ผ่านมา
ได้ม ี

ผู้แทน สาธารณสุขฯ การประชุมหารือร่วมกับสถานีต ารวจภูธรทั้ง 4 แห่งสาธารณสุขอ าเภอโรงพยาบาลกันทร
วิชัย และฝ่ายปกครองได้ข้อมูลดังนี้เป้าหมายสถานพยาบาล ก าหนดไว้ที่ จ านวน 100 ราย
และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก าหนดไว้ที่ จ านวน 20 ราย ชุมชนบ าบัดก าหนดไว้ จ านวน 
40 ราย และรวมทั้งหมดเป็นจ านวน 160 ราย ที่ประชุมได้หารือกันว่าอาจจะท าได้เยอะกว่า
นี้แต่ในระดับภาพรวมของจังหวัดอ าเภอใหญ่ๆ ได้หารือกันว่าเป้าจะอยู่ที่ประมาณ 100 ราย 
แต่ชุมชนบ าบัดทางโรงพยาบาลกันทรวิชัยได้ท าล่วงหน้าไปแล้วซึ่งตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 20 
กว่าราย 

ประธานฯ อยากน าเรียนในเรื่องของเป้าหมายเพ่ิมเติม จากทางสาธารณสุข กับ โรงพยาบาลเป้าหมาย 
100 ราย ที่ก าหนดไปส่วนใหญ่เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์จะเป็นระบบ คสช 108 ของฝ่าย
ปกครองกับเจ้าหน้าที่ต ารวจ ได้ช่วยการขับเคลื่อนในเรื่องของยอดเป้าหมายในระบบ คสช 
108 คือ การบ าบัดแบบกึ่งบังคับให้ส่งตัวมาคัดกรองที่ศูนย์คัดกรองอ าเภอเพ่ือจะได้
ตรวจสอบประวัติว่าสามารถรับเข้าบ าบัดได้หรือไม่ ถ้าหากว่ามีประวัติอยู่แล้วไม่สามารถ
ด าเนินการได้ต้องส่งตัวด าเนินคดี อยากให้ทานสถานีต ารวจทั้ง 4 แห่งได้ช่วยกันขับเคลื่อน
เป้าหมาย 100 แรก ในเรื่องของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จ านวน 20 ราย ได้ส่วนใหญ่
แล้วจะเป็นทางฝ่ายปกครองที่ด าเนินการน าคนที่เสพยาเสพติด ซึ่งเป็นครั้งแรกอาจเป็นครั้งที่
สองของ คสช 108 ก็ไม่สามารถเข้าค่ายได้เหมือนกันที่ทางปลัดฝ่ายความมั่นคง ได้
ด าเนินการอยู่แล้วส่วน โครงการชุมชนบ าบัดนั้น  ชุมชนบ าบัดของอ าเภอกันทรวิชัยมี
ประสบการณ์ในการด าเนินการมาค่อนข้างนาน และต่อเนื่องจึงเป็นกิจกรรมโครงการที่ท าได้
ต่อเนื่องเป็นต้นแบบให้กับอ าเภออ่ืนจังหวัดอ่ืน ซ่ึงเป้าหมายจ านวน 40 ราย อาจจะดูน้อยใน
ส่วนของเป้าหมาย มือถือว่าเป็นการก าหนดเป้าที่เท่าเทียมกับของอ าเภออ่ืน ซึ่งหากก าหนดไว้
จ านวน 40 ราย ปีนี้อาจจะทะลุเป้าถึง 100 ราย ก็ได้นี่เป็นเป้าที่คณะกรรมการทุกท่านมี
ส่วนรับรู้รับทราบในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการบ าบัดรักษา 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพื่อพิจารณา 
ประธานฯ เรื่องนี้ได้หารือกับท่านนายอ าเภอ ในเรื่องของการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เพราะว่า

ของอ าเภอกันทรวิชัย มีการด าเนินการเรื่องนี้อยู่แล้วค่อนข้างต่อเนื่อง โดยเฉพาะทางต าบล
เขาใหญ่ ต าบลโคกพระ ต าบลกุดไส้จ่อ ต าบลขามเรียง ต าบลท่าขอนยาง และต าบลมะค่า ที่
ผ่านมาในปีนี้ท่านนายอ าเภอ ได้ขอความร่วมมือให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกเว้น
เทศบาลต าบลโคกพระ ให้ด าเนินการตามโครงการเสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะ
ยาเสพติดอย่างน้อยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ 1 แห่ง คือ 1 แห่ง จะมีหลายหมู่บ้าน
ส าหรับหมู่บ้านที่ท่านปลัดฝ่ายความมั่นคง ได้ร่วมกับปลัดอาวุโสพิจารณาความเหมาะสมอาจ
ให้ด าเนินการตามที่อ าเภอ ได้ก าหนดไปสาเหตุที่ท าหากไปท าก าหนดในหมู่บ้านที่ไม่สามารถ
ท าได ้ก็จะไม่คุ้มกับงบประมาณท่ีด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัยมี พ้ืนที่ท าไม่ได้จริงๆ มี  
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 หลายหมู่บ้านยกตัวอย่าง เช่น บ้านท่าขอนยาง ต าบลท่าขอนยาง ทั้ง 4 หมู่บ้าน ท าไม่ได้ 

บ้านขนมจีน บ้านหนองแวงบ้านโคกพระ ในเขตพ้ืนที่เทศบาล ไม่สามารถที่จะเรียกผู้คนเข้า
มาประชุมได้จึงได้ก าหนด ทั้งที่หมู่บ้านดังกล่าวพบว่ามีปัญหายาเสพติดเยอะ แต่มีหลาย
หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดไม่มาก แต่ทางอ าเภอได้ก าหนดให้ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่คิดว่าจะ
สามารถท าได้ท าเสร็จ ก็จะสอดคล้องกับโครงโรงพยาบาลกันทรวิชัย ของ คือ ที่จะเข้าไป
ด าเนินการกิจกรรมชุมชนบ าบัด เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากกิจกรรมเสริมสร้างหมู่บ้าน
ชุมชนเข้มแข็ง สามารถด าเนินการได้ครบทุกแห่งทั้ง 10 แห่ง คาดว่ายอดในส่วนของกิจกรรม
ชุมชนบ าบัดน่าจะเกินเป้าหมายที่ก าหนดไว้ไม่ยาก อยากทราบท่านผู้บริหารท้องถิ่นทุกท่านได้
ด าเนินการในเรื่องนี้ สามารถด าเนินการได้ทันทีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปหากสะดวก 

 ก็อาจจะเป็นเดือนธันวาคม ท่านใดจะด าเนินการให้ประสานกับฝ่ายความมั่นคง เพ่ือจะได้
ประชุมทีมงานเพื่อเข้าไปด าเนินการตามล าดับ 

นายเสรีฯ ขออนุญาตเพิ่มเติมทางอ าเภอได้ท าตารางให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 10 แห่ง แล้ว
ว่า 

ปลัดอ าเภอฯ  ให้ท่านก าหนดเดือนเพ่ือที่จะได้ไม่ชนกันหลายแห่งเพราะว่ามีผลถึงทีมงานวิทยากร อย่าง
น้อย 1 เดือนไม่ควรจะเกิน 2 แห่ง เพื่อสะดวกกับทีมงานวิทยากรซึ่งได้ท าตารางขึ้นมา ให้ทุก
ท่านพิจารณาว่าหมู่บ้านที่จะด าเนินการ หากท้องถิ่นไหนมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง หรือ
จะด าเนินการเดือนใด ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมให้ท่านประธานพิจารณา 

ประธานฯ มีตารางให้ทั้ง 10 แห่งให้แล้วเพียงแค่ก าหนดวันเวลาที่จะด าเนินการในเรื่องนี้ ทั้งท้องถิ่นเป็น
เจ้าของเรื่องทั้งหมดทางอ าเภอ จะสนับสนุนแค่บุคลากร คือ วิทยากรกระบวนการจะมี
ทีมงานของโรงพยาบาล สาธารณสุขอ าเภอ เข้าไปสนับสนุนการด าเนินงานท่านผู้บริหาร
ท้องถิ่น เป็นเจ้าของเรื่องเป็นเจ้าของผลงานที่เกิดขึ้นทั้งหมด อยากน าเรียนให้ทุกท่านได้
รับทราบและก าหนดเป็นเดือนไว้ก่อนหากได้วันคงจะได้ประสานอีกครั้ง โดยประสานได้ที่ฝ่าย
ความมั่นคงมีท่านใดจะเพ่ิมเติมหรือไม่ 

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆในวาระนี้มีท่านใดจะเพ่ิมเติมข้อมูลหรือไหม หากไม่มีในนามของ

ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย ขอขอบคุณคณะกรรมการ
ทุกท่านที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม 

ที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม 11.00 น. 
  
 

   ลัดดาวัลย์  พุธธรรมโม ผู้จดรายงานการประชุม 
        (นางสาวลัดดาวัลย์  พุธธรรมโม) 
     เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

          เสรี  แจ่มศรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       (นายเสรี  แจ่มศรี) 
           ปลัดอ าเภอ 



ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย 
วันที่ 18 ตุลาคม ๒๕62 เวลา 09.00 น.  

ณ ห้องประชุมอ าเภอกันทรวิชัย (ชั้น ๒) ที่ว่าการอ าเภอกันทรวิชัย 
              โดยมี นายนันทวิทย์ นาคแสง  นายอ าเภอกันทรวิชัย เป็นประธานการประชุม  
            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            
             

 
 
 
 
 



 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ตามประกาศโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ.2561  

ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานในโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลกันทรวิชัย 

วัน/เดือน/ปี  4 มีนาคม 2563 

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
กันทรวิชัย   ปี 2563 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย   ปี 
2563 

Link ภายนอก .................................... 
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ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางรุ่งนภา  ทองช านิ) 

ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มงานบริหาร 
วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563 

 
 

 


