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

ที ่ มค ๐๐32.๓๐4 วันที่  2  พฤศจิกายน  ๒๕63 

เรื่อง  รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    
          อ าเภอกันทรวิชัย 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

  ตามท่ี  กลุ่มงานการพยาบาล งานยาเสพติดฯ  ได้จัดท าโครงการ  “บ าบัดรักษา และฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดสารเสพติดระบบสมัครใจ ปี 2564” เพ่ือด าเนินการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ซึ่งได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อ าเภอกันทรวิชัย  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕63 เวลา 09.00 น.  ณ ห้องประชุมอ าเภอกันทรวิชัย (ชัน้ ๒)  นั้น 

  ในการนี้  งานยาเสพติดฯ  จึงขอสรุปรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตาม 
รายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ รพ.กันทรวิชัย ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต 
       

      (นางสาวกัญยภรณ์  โพธิ์ข)ี  
                           พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
 - เพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาอนุญาต 
 
 (นางรุ่งนภา  ทองช านิ)  
     นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
 
 
         ทราบ/อนุญาต 
 
             (นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 
        ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 

     
 
 
 
 
 



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย 
ประจ าเดือนพฤศจิกายน ครั้งที่ 9/๒๕63 

วันที่ 2 พฤศจิกายน ๒๕63 เวลา 09.00น. 
ณ ห้องประชุมอ าเภอกันทรวิชัย (ชั้น ๒) 

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
๑. นายนันทวิทย์ นาคแสง   นายอ าเภอกันทรวิชัย 
2. ร.ต.อ.มนต์ชัย  สระมูล   แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย 
3. ร.ต.อ.ทักษดนย์ ใหญ่สาร  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ 
4. ร.ต.อ.คงฤทธิ์  ภูมิสถาน  แทน สารวัตรสถานีต ารวจภูธรมะค่า 
5. ร.ต.อ.เสกสรรค์  เที่ยงมา  แทน สารวัตรสถานีต ารวจภูธรนาสีนวน 
6. นายณัฐภพ  ประจักตะตา  แทน สาธารณสุขอ าเภอกันทรวิชัย    
7. นางสาวกัญยภรณ ์ โพธิ์ขี  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
8. พ.จ.อ.นิมิตร  บุญหล่า   แทน นายก ทต. ขามเรียง  
9. นายภทัรกฤต  ศิริกิจ   แทน นายก ทต. โคกพระ 
10. จ.อ.ประเทียบ อรรคฮาตศรี  แทน นายก ทต. ท่าขอนยาง  
11. นายธีรยุทธ  ไชยรัตน์  แทน นายก อบต. เขวาใหญ่  
12. นางภรดี สีสม   แทน นายก อบต. ศรีสุข 
13. พ.จ.อ.อภิชาติ  โพธิ์ศรี  แทน นายก อบต. โคกพระ 
14. นางประคอง ค าศรี   แทน นายก อบต. มะค่า 
15. นายสุรเดช  ศิริโคตร   แทน นายก อบต. คันธารราษฎร์ 
16. นายประสิทธิ์  สวาทพงษ์  แทน นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา 
17. นายวิทยา สุวรรณเพ็ง  แทน ก านันต าบลศรีสุข 
18. นางชัชชญา ประทุมคงคราญ  แทน ก านันต าบลท่าขอนยาง 
19. นางทองม้วน ลันศรี   แทน ก านันต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
20. นายทศวรรษ  แสนโสภา  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 
21. นายองอาจ ญาตินิยม  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
22. นายไพรัตน์ ทบเทิบ   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านเหล่า 
23. นายพรชัย จันทโสก   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรวิชัย 
24. นายจรัญ วิชาคุณ   แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
25. นายไพฑูรย์  ทิพย์โสดา  แทน ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอกันทรวิชัย 
26. นายศักดิ์สิทธิ์ ภูจ่าพล  แทน เกษตรอ าเภอกันทรวิชัย 
27. นายจักรพรรณ์  พลหงส์  ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเอกันทรวิชัย 
28. นางสาวชญาภา ยวงโพธิ์  ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง 
29. นายเสรี  แจ่มศรี   ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกัลนิยา  สิงห์ปาน  เจ้าหน้าที่ปกครอง 
2. นางสาวลัดดาวัลย์  พุธธรรมโม  เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
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ผู้ไม่มาประชุม 
 1. ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 
 2. ก านันต าบลคันธารราษฎร์    

3. ก านันต าบลโคกพระ   
 4. ก านันต าบลกุดใส้จ่อ 
 5. ก านันต าบลเขวาใหญ่ 
 6. ก านันต าบลมะค่า 
 7. ก านันต าบลนาสีนวน 
 8. ก านันต าบลขามเรียง 

9. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวน 
   

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายนันทวิทย์  นาคแสง นายอ าเภอกันทรวิชัย ประธานในที่ประชุมได้กล่าว

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ เรื่องที่ 1.1 ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อสร้างความเข้าใจแนวทางการด าเนินการเกี่ยวกับผู้ป่วย            

ยาเสพติดที่มีอาการทางจิต อ าเภอได้รับแจ้งจากจังหวัดมหาสารคามว่าคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดส่วนกลาง ได้ส่งคู่มือแนวทางการเฝ้าระวังผู้ต้องหาส่งต่อดูแล ติดตาม ผู้ป่วย  
ยาเสพติด สรุปกรณีที่ได้เสนอในที่ประชุมครั้งก่อน ได้หารือในกรณีของผู้ป่วยที่มีอาการคลุ้มคลั่ง       
อยู่ในพื้นท่ีต่างๆ  มีแนวทางในการจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างไร สรุปแนวทางเหมือนที่เคยได้ สรุปใน
ที่ประชุมไว้แล้ว คือกรณีได้รับแจ้งว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการทางจิตเกิดขึ้นต่างๆ หน่วยงานที่จะเข้าไป
ด าเนินการ หน่วยงานแรก คือ มอบหมายเจ้าหน้าที่ต ารวจ เมื่อได้รับแจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจท้องที่ๆ 
รับผิดชอบ เข้าไปด าเนินการตามตัวผู้ที่มีอาการป่วย แล้วน ามาส่งที่โรงพยาบาลในพ้ืนที่ ให้หมอ 
นายแพทย์ ตรวจดูอาการ เพ่ือวินิจฉัยอาการ วินิจฉัยโรค และหากเข้าข่ายที่จะต้องส่งต่อไปยัง
โรงพยาบาลจิตเวช ให้น าส่งตามกระบวนการของทางโรงพยาบาล โดยมอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่
ต ารวจสถานีต ารวจที่รับผิดชอบน าส่งร่วมกับโรงพยาบาลส่งให้ถึงโรงพยาบาลจิตเวช จะส่งต่อตาม
แนวทางที่สรุปในคู่มือซึ่งเกี่ยวข้องกับทุกหน่วย ต ารวจ ฝ่ายปกครอง ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่ีน้อง
ประชาชนที่พบเห็นเหตุการณ์ ตลอดจนทางกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลต่างๆ ได้ด าเนินการ
ตามกระบวนการ ขั้นตอนการวินิจฉัยโรค หรือว่าอาการคลุ้มคลั่ง มีความหมาย มีนิยามว่าอย่างไร 
อาการแบบใดคือคลุ้มคลั่ง อาการแบบใดคือผู้ป่วยทางจิต ปรากฏอยู่ในคู่มือ คงส่งให้ทุกหน่วยงาน
แล้ว แจ้งในที่ประชุมของอ าเภอกันทรวิชัย เพ่ือให้ท่านได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติ กระบวนการ
ทุกขั้นตอน และจะร้องขอให้ฝ่ายปกครองเข้าไปร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่ขั้นตอนของการ
พบผู้ป่วย ขั้นตอนของการน าผู้ป่วยจากหมู่บ้าน ต าบลที่พบ ไปส่งโรงพยาบาล และการส่งต่อให้ฝ่าย
ปกครองเข้าไปร่วมด าเนินการในทุกขั้นตอน โดยหน่วยงานหลักจะเป็นตามที่น าเรียน รายละเอียด
ต่างๆ ให้ท่านไปดูจากคู่มือที่ต้นสังกัดของท่าน จัดส่งคู่มือที่ส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดสรุปมาให้ท่านได้ไปศึกษาดูตามนี้ และให้ถือปฏิบัติตามนี้ เรื่องท่ี ๑.๒ ผลการติดตามกรณีผู้เข้ารับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ตามก าหนดนัดหมาย เป็นเรื่องภายในอ าเภอกันทรวิชัย ซ่ึงศูนยป์ฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอ าเภอกันทรวิชัย ได้รับรายงานจากทางโรงพยาบาลกันทรวิชัย ว่าตามท่ีอ าเภอได้มีการ 
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 ด าเนินการบ าบัดผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัย ปีที่แล้วประมาณ ๒00 กว่าคน  
มีปัญหาอุปสรรคคือ ผู้เข้ารับการบ าบัดไม่มาตามโปรแกรมการบ าบัด ประมาณ ๓0 เปอร์เซ็นต์ ถือ
ว่าเป็นสถิติข้อมูลที่ต้องน ามาวิเคราะห์ ถึงปัญหาอุปสรรค และมอบหมายให้หน่วยงานในพ้ืนที่ๆ
รับผิดชอบไปด าเนินการ ประเด็นคือ มีข้อสั่งการเมื่อเข้าสู่กระบวนการบ าบัดแล้ว ไม่รับการบ าบัด
ตามข้ันตอนจนครบกระบวนการ แนวทางของศูนย์คือจะต้องส่งให้ต ารวจ เจ้าของพ้ืนที่ไปด าเนินการ
ตามกฎหมาย ในข้อหาที่ด าเนินการจับกุม ก่อนที่จะเข้ารับการบ าบัด ตอนนี้มีทั้งหมด ๕๙ ราย 
ข้อมูลจะกระจายอยู่ที่ ๔ สถานีต ารวจของอ าเภอ เมื่อฝ่ายบ าบัดรักษาแจ้งมาที่ ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภออ าเภอกันทรวิชัย ก็จะแจ้งให้ฝ่ายปราบปราม คือสถานี
ต ารวจทั้ง ๔ แห่ง ตามรายชื่อที่ปรากฏ ท่านต้องมีหน้าที่ไปด าเนินการตามกฎหมาย จะได้แจ้ง
รายชื่อให้กับทุกสถานีต ารวจที่มีรายชื่อในความรับผิดชอบแต่  ละพ้ืนที่ไปด าเนินการ แจ้งให้ท่าน
ทราบเชิญฝ่ายเลขา น าเรียนรายละเอียดแจ้งที่ประชุม 

นายเสรีฯ เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามท่ีประธานได้แจ้งเรื่องเพ่ือทราบ 
ปลัดอ าเภอ ในเรื่องผลการติดตามกรณีผู้เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่เข้ารับการฟ้ืนฟู

สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตามก าหนดนัดหมาย ขอเพ่ิมเติม คือ ได้รับรายงานศูนย์บ าบัดใน
พ้ืนที่รายชื่อทั้งหมด ๕๙ ราย เป็นผู้เข้ารับการบ าบัดในช่วง ปี ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ ซึ่งมีทั้งหมด ๕๙ 
ราย ซึ่งก่อนที่จะส่งรายชื่อผู้ที่ไม่เข้ารับการบ าบัดตามก าหนดนัดหมาย ครบตามเงื่อนไข ทางศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย ได้ท าหนังสือออกติดตาม ซึ่งก่อนหน้า
นี้ได้ให้ทางผู้หมู่บ้านติดตามโดยประสานทางข้อมูลทางโทรศัพท์ และทางเอกสารไปให้ติดตาม ครั้งที่ 
๒ ออกเป็นหนังสือถึงตัวผู้ที่ เข้ารับการบ าบัดเป็นรายบุคคล โดยให้ชุดประจ าท้องที่  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน น าส่งหนังสือและมีเอกสารตอบรับแบบตอบรับว่าผู้เข้ารับการบ าบัดอยู่ หรือไม่ อยู่ที่ไหน 
อย่างไร โดยก าหนดให้เข้ารายงานตัวกับโรงพยาบาลกันทรวิชัย ภายในวันจันทร์ ที่ ๓๐ พฤศจิกายน 
๒๕๖๓ ซึ่งหากไม่มาตามวันเวลาที่ก าหนด โรงพยาบาลจะรวบรวมรายชื่อผู้ที่ไม่มาตามนัดหมาย
ให้กับศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย เพ่ือท าหนังสือ และส่ง
ต่อไปยังสถานีต ารวจในพื้นที่ด าเนินการตามกฎหมายต่อไป น าเรียนเพื่อทราบ 

ประธานฯ ขอแจ้งผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม ให้น าเรียนผู้บังคับบัญชา เพราะจะต้องเป็นภาระของสถานีต ารวจ 
แต่ละแห่ง แต่ละท้องที่ ได้ด าเนินการ ตามแนวทางที่สั่งการมาจากส่วนกลางเพราะฉะนั้นให้ถือ
ปฏิบัติตามนี้ มิฉะนั้นจะตกค้างที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย 
เพราะว่าการด าเนินการบ าบัดแล้วไม่ครบตามก าหนด เพราะฉะนั้นจะต้องไปด าเนินการให้ครบตาม
โปรแกรม หากไม่ครบต้องด าเนินการอย่างไร ให้ท่านได้สั่งปฏิบัติ เป็นเรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
และขอเพ่ิมเติม เรื่องสถานการณ์การจับกุมยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัย  ในรอบเดือนที่ผ่าน
มา ออกข่าว ออกสื่อหลายช่องทางอยู่ตลอด เรื่องที่ 1.3 เรื่องของการจับกุมยาบ้าเป็นปฏิบัติการ
ของชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง ได้รับการแจ้งเบาะแสจากพ่ีน้อง ประชาชนในพ้ืนที่ คือเบาะแส
จ านวนมาก เพราะช่องทางการแจ้งเบาะแสจังหวัดมหาสารคาม คือแจ้งไปที่ศูนย์ปกครองจังหวัด
โทรศัพท์ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยจดบันทึก เบาะแสต่างๆ รายละเอียดต่างๆ ในการแจ้งเบาะแส 
ส่วนมากจะแจ้งเบาะแสในเรื่องของการจ าหน่ายยาเสพติด เสพยาเสพติด การลักลอบเล่นการพนัน 
เมื่อได้รับแจ้งเบาะแสต่างๆ ทางจังหวัดจะมีหนังสือแจ้งมายังอ าเภอพ้ืนที่ ให้ด าเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากเรื่องไหนไม่สามารถด าเนินการได้ จังหวัดจะลงพ้ืนที่ด าเนินการร่วมกับอ าเภอ ซึ่งจะ
เป็นข่าวค่อนข้างบ่อย และมีเบาะแสเยอะมาก สิ่งที่นายอ าเภอเป็นห่วงในนามผู้อ านวยการศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย คือจากแนวทางการสอบปากค า 
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 ของผู้ที่ถูกจับกุม แต่ละคนจะซัดทอดว่าได้น ายาเสพติดมาจากที่ใด จากหน่วยงานใด จากใคร 
ทิศทางของการสอบสวน ขอแจ้งในที่ประชุมให้ว่า จะมีการซัดทอดว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบาง
หน่วยงาน น ายาเสพติดมาปล่อยในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่รู้ว่าจริงหรือไม่จริง ว่าประเด็นที่พูดแบบนี้ 
จับที่ไหนจะบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐบางหน่วยงานมีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นผู้ที่คอยน ายาเสพติดมา
ปล่อยให้เพ่ือเสพและขาย เป็นเรื่องที่ไม่มีหลักฐาน แต่ว่าเป็นค าพูดที่รับทราบมา ส าหรับแนวทาง
การแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐทีเ่กี่ยวข้อง จึงขอน าเรียนคณะกรรมการว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ส าคัญ 
เพราะหากเน้นเรื่องของการแก้ปัญหา แต่ยังมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องยิ่งมีการแก้ไขยากมาก
ขึ้น ขอฝากท่านคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย ไป
ก าชับผู้บังคับบัญชาในสังกัดให้ดูแลให้ดี เพราะถ้าแก้ปัญหาไม่ได้ นายอ าเภอในนามผู้อ านวยการ
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย คงต้องด าเนินการรายงาน
พฤติกรรม ตามแนวทางการสอบสวนของอ าเภอที่ได้จับกุมต่างๆ  ด าเนินการให้กับผู้บังคับบัญชา
จังหวัดทราบว่าปัญหาของเป็นอย่างไร ขอแจ้งเรื่องเพ่ิมเติม ที่มีความเป็นห่วงและน่าจะเกี่ยวข้องใน
พ้ืนที่พอสมควร เรื่องท่ี 1. ๔ เรื่องแนวทางการด าเนินการป้องกันปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของอ าเภอ 
เรื่องของการจัดท าแผนโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ต้านภัยยาเสพติด องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๑ แห่ง ต่อปีงบประมาณ ซึ่งปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ได้แจ้งให้กับทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งพ้ืนที่ด าเนินการ
มาเพ่ือที่จะจัดท าแผนของศูนย์อ าเภอกันทรวิชัยสรุปข้อมูล หน่วยงานที่มีการส่งมาแล้ว 5 แห่ง 
ยังคงเหลืออีก 6 แห่ง ที่ยังไม่ส่งให้อ าเภอ ในส่วนที่ส่งมาแล้วมี เทศบาลต าบลท่าขอนยาง 
ด าเนินการที่บ้านใคร่นุ่น เทศบาลต าบลโคกพระ ด าเนินการที่บ้านขนมจีน หมู่ที่ ๓ องค์การบริการ
ส่วนต าบลโคกพระ ด าเนินการที่บ้านหนองไร่ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธารราษฎร์ ด าเนินการที่
บ้านโคกก่อง องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า ด าเนินการที่บ้านนมะค่า หมู่ที่ ๒ องค์การบริหารส่วน
ต าบลศรีสุข ด าเนินการที่บ้านลาด คือโครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ต้านภัยยาเสพติด 
นี้ อ าเภอขอความร่วมมือให้ทางท้องถิ่นทุกแห่งได้ตั้งงบประมาณ และด าเนินการเอง ศูนย์อ าเภอ
สนับสนุนวิทยากรร่วมกันด าเนินการในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งแล้ว  หากด าเนินการส่วนอ่ืนก็จะ
น าเข้าสู่กระบวนการบ าบัดจะเป็นผลการด าเนินการเก่ียวเนื่องกับปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมา คือใช้โครงการ
นี้ขับเคลื่อน เรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอ โครงการนี้จะเป็นผลรูปธรรม และท า
ให้อ าเภอมีผู้เข้าสู่กระบวนการบ าบัดสูงสุด ขอก็ย้อนไปที่วาระที่ ๑.๒ เรื่องผลการติดตามกรณีผู้เข้า
รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ไม่เข้ารับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ตามก าหนดนัดหมาย ต้องด าเนินการให้ครบทุกหน่วย ถือว่าทุกท่านมีส่วนร่วม ทั้งการตั้ง
งบประมาณของท้องถิ่น อ าเภอจัดวิทยากร ทุกภาคส่วนในการด าเนินงานขับเคลื่อนในเรื่องการ
ค้นหาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนที่ และเมื่อบ าบัดแล้วไม่ครบกระบวนการก็เดือดร้อน สถานี
ต ารวจแต่ละแห่งต้องช่วยเหลือกัน ฉะนั้นก็จะมีเรื่องแนวทางการขับเคลื่อนเรื่องยาเสพติดของอ าเภอ 
แจ้งให้กับท่ีประชุมได้รับทราบ 

ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย         
  ครั้งที่ 7/๒๕63 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม ๒๕63 เวลา 09.00 น. ณ ห้อประชุมอ าเภอ  
  กันทรวิชัย (ชั้น 2)  
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ - ไม่มี -  
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ 
ประธานฯ สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอ สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบ 
  ปรามยาเสพติด และผลการด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด ในสถานศึกษาระดับปฐมศึกษา 
  ของสถานีต ารวจภูธรท้องที่ เชิญที่ท าการปกครองอ าเภอกันทรวิชัย 
นายเสรีฯ เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สรุปผลการด าเนินงาน ที่ท าการ 
ปลัดอ าเภอ ปกครองอ าเภอ ขอรายงานผลการจับกุมยาเสพติด ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ตุลาคม – ๒๕ พฤศจิกายน                         
  ๒๕๖๓ ผลการจับกุมคดี มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดย 
  ผิดกฎหมาย จับกุมจ านวน ๒ ราย ผู้ต้องหา ๒ คน ของกลางยาบ้าจ านวน ๒๙๒ เม็ด คดีมียาเสพติด 
  ให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จับกุมจ านวน 5 ราย ผู้ต้องหาจ านวน  
  ๕ ราย ของกลางยาบ้าจ านวน ๓๑ เม็ด และคดีเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) โดยผิด 
  กฎหมาย จ านวน ๒ ราย ผู้ต้องหา ๒ คน และส่งคัดกรองเพ่ือบ าบัดฟ้ืนฟูตาม คสช. ๑๐๘/๒๕๕๗  
  จ านวน ๖ คน และขอรายงานสถานการณ์ราคาของยาบ้าในพ้ืนที่  ราคาขายปลีกอยู่ที่เม็ดละ ๕๐ -  
  ๖๐ บาท ส่วนหากซื้อเป็น ๑๐ เม็ด อยู่ที่ประมาณ ๔๐๐ - ๕๐๐ บาท ตกเม็ดละ ๔๐ - ๕๐ บาท  
  แล้วราคาส่งทราบจากเจ้าหน้าที่ได้ท าการสอบสวนทราบว่าซื้อมา ๒๐๐ เม็ด ในราคา ๒,๐๐๐ บาท  
  เฉลี่ยเม็ดละ ๑๐ บาท ถือว่าถูกมาก ที่ท าการปกครองขอน าเรียนเพียงเท่านี้ 
ประธานฯ ยาบ้าราคาถูกซื้อจ านวน ๒๐๐ เม็ด ในราคา ๒,๐๐๐ บาท เฉลี่ยเม็ดละ ๑๐ บาท สถานการณ์       
  ยาเสพติด ยังหนักหน่วงฟังข่าวในส่วนกลางค่อนข้างจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควร ในฐานะผู้อ านวย 
  การศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ ซึ่งข้อมูลส่วนกลาง รัฐบาลไม่มีนโยบาย 
  เน้นย้ า ท าให้การด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ล าบาก ขาดทิศทางในการด าเนินงานพอสมควร และแต่ 
  ละท้องทีม่ีความเข้มข้นอยู่เหมือนกัน ท่านจะเห็นว่าตอนนี้มีข่าวขนยาเสพติด ขนเฮโลอีนต่างๆ ดูจาก 
  ข่าวเห็นเป็นหลักแสนเม็ด และปัจจุบันนี้ไม่ใช่แค่หลักแสนเม็ด เป็นหลักสิบล้านเม็ด ความน่าเชื่อของ 
  รัฐบาล ของส่วนกลางยิ่งบั่นทอนความรู้สึกของผู้ปฏิบัติหน้าที่พอสมควร อย่างอาทิตย์ที่ผ่านมา ฟัง 
  ข่าวเรื่องการจับกุมยาไอซ์ล็อตใหญ่ แต่กลายเป็นปุ๋ย ตามที่มีการวิจารณ์กันอยู่ ยิ่งท าให้คนท างาน 
  หมดก าลังใจพอสมควร และก็ต้องให้ก าลังใจทุกท่านเพราะเรื่องนี้เป็นที่ต้องด าเนินการ ถ้าปล่อย         
  ยิ่งส่งผลกระทบต่อสังคมและชุมชนเพราะว่าในสิ่งที่เราท ามาทั้งหมด เป็นวัธจักรวนเวียนอยู่อย่างนั้น                                          
  นี้เป็นสถานการณ์โดยทั่วไปในพ้ืนที่ของอ าเภอกันทรวิชัย ไปต่อสถานีต ารวจภูธรทั้ง 4 แห่ง             
  สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และผลการด าเนินการ 
  ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาระดับปฐมศึกษาของสถานีต ารวจภูธรท้องที่ เชิญสถานีต ารวจภูธร 
  กันทรวิชัย  
ร.ต.อ.มนต์ชัยฯ เรียนท่านประธาน และกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย  
ผู้แทน ผกก.สภ.กันทรฯ ในห้วงเดือนที่ผ่านมาขอรายงานผลการด าเนินการในห้วงเดือนที่ผ่านมา มีการจับกุมข้อหา 
  มียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย จ านวน ๒  
  ราย ผู้ต้องหาจ านวน ๒ คน ของกลางยาบ้าจ านวน ๓๖ เม็ด ข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่         
  1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่  1 (ยาบ้า) โดยผิด 
  กฎหมาย จ านวน  ๗ ราย ผู้ต้องหาจ านวน ๗ คน ของกลางยาบ้าจ านวน ๑๔ เม็ด ในส่วนโครงการ 
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   ครูต ารวจ D.A.R.E. และโครงการ ๑ ต ารวจ ๒ โรงเรียน ในห้วงรอบเดือนที่ผ่านมายังได้ด าเนินการ  
  ขอน าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 
ประธานฯ ขอขอบคุณท่านผู้แทนผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย ไปต่อท่ีสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ 
ร.ต.อ.ทักษดนยฯ์ เรียนท่านประธาน และคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมท่าน ในส่วนของสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ 
ผู้แทน ผกก.สภ.เขวาใหญ่ ผลการปฏิบัติในห้วงที่ผ่านมา จับกุมข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ใน

ครอบครองโดยผิดกฎหมาย จับจ านวน ๑ ราย ผู้ต้องหาจ านวน ๑ คน ของกลางยาบ้าจ านวน        
๒ เม็ด จับกุมข้อหาผลิตและมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครองโดยผิด
กฎหมาย จับจ านวน ๑ ราย ผู้ต้องหาจ านวน ๑ คน ของกลางต้นกัญชาจ านวน ๒ ต้น ส่วนโครงการ
ครูต ารวจ D.A.R.E.  มีครูต ารวจ D.A.R.E. จ านวน ๓ คนรับผิดชอบจ านวน  ๖ โรงเรียน ผู้รับผิดชอบ
ยังไม่ได้ด าเนินการ ในส่วนโครงการ ๑ ต ารวจ 2 โรงเรียน ด าเนินการที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
มหาสารคาม และโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์  ในห้วงนี้ซึ่งยังไม่มีผลการด าเนินการ ขอน าเรียนที่
ประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านผู้แทนผู้ก ากับสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ ไปต่อท่ีสถานีต ารวจภูธรมะค่า 
ร.ต.อ.คงฤทธิ์ฯ   เรียนท่านประธาน รวมทั้งคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของสถานีต ารวจภูธรมะค่า 
ผู้แทน สารวัตร สภ.มะค่า ในห้วงเดือนที่ผ่านในส่วนของสถานีต ารวจภูธรมะค่า ผลการด าเนินการในห้วงที่ผ่านมา ถึง 

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ มีผลการจับกุมข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่  1 (ยาบ้า) ไว้ใน
ครอบครองโดยผิดกฎหมาย จ านวน ๗ ราย ผู้ต้องหา ๗ คน ข้อหาข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท
ที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภทที่  1 
(ยาบ้า) โดยผิด กฎหมาย จ านวน ๑ ราย ผู้ต้องหาจ านวน ๑ คน รวมของกลางยาบ้าจ านวน ๔๓ 
เม็ด ส่วนโครงกรครูต ารวจ D.A.R.E. มีครูต ารวจ D.A.R.E. จ านวน ๓ นาย ได้ด าเนินการสอนเสร็จ
สิ้นแล้ว ส าหรับโครงการ ๑ ต ารวจ ๒ โรงเรียน ด าเนินการที่โรงเรียนน้ าใสม่วงวิทยา และโรงเรียน
มะค่าพิทยาคม น าเรียนที่ประชุมเพ่ือทราบ 

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านผู้แทนสารวัตรสถานีต ารวจภูธรมะค่า ต่อไปเชิญสถานีต ารวจภูธรนาสีนวน 
ร.ต.อ.เสกสรรค์ฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่ประมาณ  
ผู้แทน สารวัตร สภ.นาสีนวน ประมาณ ๙๙.๙ % เป็นยาบ้า ที่มีการจับกุมล่าสุดจับกุมยาไอซ์ ๔.๙ กรัม ยาไอซ์เข้า

มาในพื้นที่ เพราะราคาลดลง สถานการณ์ในพ้ืนที่ต าบลนาสีนวน สถานีต ารวจภูธรนาสีนวนได้มีการ
เฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษคดียาเสพติด และเดือนที่ผ่านมามีการจับกุมข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภท
ที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือจ าหน่ายโดยผิดกฎหมาย จ านวน ๑ ราย ผู้ต้องหาจ านวน ๑ คน 
ของกลางจ านวน ๒๐๓ เม็ด และข้อหามียาเสพติดประเภทที่ 1 (ยาไอซ์) ไว้ครอบครองเพ่ือจ าหน่าย
โดยผิดกฎหมาย จ านวน 1 ราย ผู้ต้องหาจ านวน 1 คน ของกลางยาไอซ์จ านวน ๔.๙ กรัม โครงการ  
๑ ต ารวจ ๒ โรงเรียน มีโรงเรียนนาสีนวนพิทยาคม และโรงเรียนบ้านหนองอุ่ม ส่วนโครงการครู 
D.A.R.E. ด าเนินการไปแล้ว และได้ด าเนินการปิดโครงการปิดเทอมของนักเรียน เปิดเทอมจะได้
ด าเนินการต่อ 

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านผู้แทนสารวัตรสถานีต ารวจภูธรนาสีนวน ขอบคุณท่านผู้แทนทั้ง ๔ สถานี ไปต่อที่ผล
การด าเนินการโครงการ To Be Number One เชิญสาธารณสุขอ าเภอกันทรวิชัย 

นายณัฐภพฯ เรียนท่านประธาน คณะกรรมการ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในเรื่องของโครงการ To Be  
ผู้แทน สาธารณสุขอ าเภอฯ Number One สาธารณสุขอ าเภอกันทรวิชัย ได้สั่งการให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล ทั้ง ๑๔ แห่ง ได้ด าเนินการจัดตั้งชมรม To Be Number One ในระดับชุมชนจ านวน ๑ แห่ง 
และในระดับโรงเรียนจ านวน 1 แห่ง ฉะนั้นในปี ๒๕๖๔ จะมีชมรม To Be Number One ๔๘ แห่ง 
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  และข่าวดีทางสาธารณสุขอ าเภอกันทรวิชัย ร่วมกับโรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ือที่จะให้ชมรมเป็นตัวแทนของอ าเภอกันทรวิชัยจ านวน ๔ แห่ง คือ ชุมชน ๒ แห่ง และ โรงเรียน 
๒ แห่งๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท เพ่ือช่วยในการจัดตั้งและจัดท าให้มีศักยภาพมากขึ้น และจะเริ่มในปี 
๒๕๖๔ ซึ่งงบประมาณทางโรงพยาบาลกันทรวิชัย ได้เตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อย 

ประธานฯ ขอขอบคุณท่านสาธารณสุขอ าเภอกันทรวิขัย เรื่องโครงการ To Be Number One อยากจะฝาก
ท่านคณะกรรมการและท้องถิ่นทุกแห่งได้ให้การสนับสนุนโครงการ คือจังหวัดก าหนดให้ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จะมีการขับเคลื่อนเรื่องโครงการ To Be Number One ในพ้ืนที่ทุกอ าเภอ 
สรุปคือจะมีการประกวดโครงการ To Be Number One อ าเภอที่มีการขับเคลื่อนดีเด่น ให้ทุก
อ าเภอด าเนินการ ประเด็นการด าเนินการคือต้องไปวางแผนว่าจะขับเคลื่อนโครงการในรูปแบบ
ใดบ้าง ส่วนหนึ่งสาธารณสุขก าลังท าอยู่คือการสร้างกระแส และมีการขับเคลื่อนในเรื่องของอ าเภอ  
To Be Number One ที่สาธารณสุขน าเรียนมาคือเรื่องของการเชิญชวนสวมใส่เสื้อ To Be 
Number One ทุกวันพฤหัสบดี อยากจะเชิญชวนทุกท่านในการสร้างกระแส แต่เรื่องของการ
ขับเคลื่อนจริงๆจะต้องไปด าเนินการในระดับพ้ืนที่ด าเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ และด าเนินการ
ในโรงเรียน ขอฝากฝ่ายเลขาฯให้ไปขับเคลื่อนก าหนดทิศทางให้ชัดเจน ด าเนินการตามเป้าหมาย 
เพราะดูแล้วจะเป็นกลุ่มเดิมที่ยังไม่โดดเด่นในการประกวดจะต้องไปสร้าง จึงอยากจะขอความร่วมให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาล ต่างๆขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม แจ้งเพ่ือทราบในเรื่องของทู  To 
Be Number One  ไปทีผ่ลการด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 

นายองอาจฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในช่วงนี้ โรงเรียนอ่ืนได้มีการปิดภาคเรียน แต่ใน 
แทน ผอ.รร.สาธิตฯ ส่วนโรงเรียนสาธิตฯ ยังเปิดท าการสอนปกติ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดที่ค่อนข้างที่จะ 
  หนัก นั่นคือเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่มีการแพร่ระบาดในโรงเรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ออกประกาศฉบับที่ ๑  
  เรื่องของมาตรการดูแลป้องกันปัญหายาเสพติดภายในโรงเรียน และอยู่ในช่วงของการท าหนังสือเพ่ือ 
  ไปยังสถานีต ารวจในพ้ืนที่ในส่วนของโครงการ ๑ ต ารวจ ๒ โรงเรียน คือสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่  
  ซึ่งในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเนื่องจากเป็นสิ่งผิดกฎหมาย และเป็นสิ่งที่หาซื้อง่ายและราคาบุหรี่ไฟฟ้า 
  ที่ทางโรงเรียนสามารถจับได้มีราคาตั้งแต่ ๘๐๐ - ๔,๐๐๐ บาท ซึ่งมีวิธีในการซื้อบุหรี่ไฟฟ้า รวมตัว 
  สูบ แต่ในเรื่องของตัวน้ ายาเด็กนักเรียนจะมีเป็นรายบุคคล เพราะน้ ายาค่อนข้างจะหาซื้อได้ง่าย ใน 
  พ้ืนที่ของกันทรวิชัย ส่วนของต าบลขามเรียง จะมีร้านที่แอบขายรู้กันเฉพาะผู้ซื้อ บางที่เป็นร้านค้าใน 
  การขาย คอนแทคเลนส์แต่สามารถเดินเข้าไปแล้วบอกขอซื้อน้ ายาบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าขอซื้อตัวสูบบุหรี่ 
  ไฟฟ้าได้ แต่ส่วนใหญ่ใช้วิธีการสั่งจากออนไลน์ แล้วให้ไปส่งตามหอพัก หรือบ้านพักที่  หากส่งมายัง 
  สถาบันของโรงเรียน จะตรวจจับไม่ได้ ถ้าเกิดว่าสั่งมาส่งที่โรงเรียนจะมีการสกรีนของเด็กได้ จึงท าให้ 
  ตอนนี้มีการแพร่ระบาดเป็นอย่างมาก และกลิ่นของบุหรี่ไฟฟ้าเป็นกลิ่นที่สามารถเลือกรสได้ และเด็ก 
  ที่ลองกลายเป็นว่าเริ่มจากเด็ก มัธยมศึกษาตอนต้น ม.๑ ,ม.๒ เริ่มจะลองแล้ว และคาบเกี่ยวไปถึง 
  มัธยมศึกษาตอนปลายที่น ามาขาย  แอบขายคล้ายกับการแอบขายยาเสพติดทั่วไป เช่น นัดส่งสินค้า 
  ตามทีนัดหมายจึงกลายเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ ซึ่งตอนนี้ก าลังด าเนินการในเรื่องของการประสาน  
  โครงการ ๑ ต ารวจ ๒ โรงเรียน ในการที่เข้าไปเป็นวิทยากร โดยเน้นในเรื่องข้อกฎหมายเกี่ยวกับ  
  เรื่องการจับกุม เรื่องของการลงโทษ ต่างๆ คงจะท าให้เด็กเกรงกลัวได้ นี้คือปัญหาของโรงเรียนสาธิต  
  มหาวิทยาลัยมหาสารคามฝ่ายมัธยม ของน าเรียนเพียงเท่านี้ 
ประธานฯ ขอบคุณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ เพราะว่าที่ประชุมตอนที่ 
  จะพูดคุยในเรื่องของปัญหายาเสพติดในโรงเรียนมาโดยตลอด โรงเรียนต่างๆ มาน าเสนอข้อมูล  
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  เนื่องจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม เป็นโรงเรียนใหญ่ อยู่ในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัย ใน 
  เรื่องบุหรี่ไฟฟ้า คนสูบ คนใช้ เป็นเรื่องปกติใช้กันแบบปกติ เรื่องข้อกฎหมายท่านใดมีความรู้บ้าง ข้อ 
  กฎหมายในเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า มีโทษอย่างไรบ้าง รู้ว่าผิดกฎหมาย แต่ผิดแบบใด อย่างไร ซึ่งตอนนี้ทาง 
  โรงเรียนจะขอความร่วมมือให้ไปพูดคุยกับเรื่องโทษของการใช้บุหรี่ไฟฟ้า เรื่องโทษ เดือนหน้าฝ่าย 
  เลขาฯ น าข้อกฎหมายเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าน าเข้าที่ประชุมด้วย โรงเรียนอ่ืนมีไหม ผู้แทนที่เข้าประชุม 
นายพรชัยฯ เรียนท่านประธาน และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน อย่างที่ทราบว่า ในช่วงนี้โรงเรียนได้มีการปิดภาค  
ผู้แทน ผอ.รร.กันทรฯ เรียนจะเปิดภาคเรียน ในวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ซ่ึงปิดภาคเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน  
  2563 เท่าท่ีได้รับรายงานจากสถานการณ์ยาเสพติดโดยเฉพาะยาบ้า ในฐานะของโรงเรียน เริ่มเป็น 
  กังวล อย่างที่ทราบว่าถ้าราคาของยาถูกขนาดนี้ นักเรียนก็เริ่มน่าเป็นห่วง เพราะว่าถ้าเกิดราคาถูกลง 
  เด็กนักเรียนก็จะสามารถซื้อได้ง่าย ฉะนั้นจริงๆ ทางโรงเรียนกันทรวิชัย มีระบบควบคุมดูแลก ากับ 
  ตรงนี้อย่างเป็นระบบ การคัดกรองต่างๆ แต่เวลาที่เด็กนักเรียนไม่ได้อยู่โรงเรียน อยู่กับบุคคลอ่ืน อยู่ 
  กับท่ีบ้าน โดยเฉพาะชุมชนที่มีความเสี่ยงสูง ฉะนั้นเด็กที่เข้ามาในโรงเรียน ส่วนหนึ่งที่ได้รับรายงาน 
  จากครูทีร่ับผิดชอบ ก่อนหน้านี้จะมีเด็กที่ไม่เข้าเรียน ก็จะมีการสุ่มตรวจอย่างต่อเนื่อง การเฝ้าระวัง 
  มีอย่าง  ต่อเนื่อง และค่อนข้างรัดกุมส าหรับ โรงเรียนกันทรวิชัย แต่ที่เป็นต้องเป็นห่วงก็อย่างที่ว่า 
  เรื่องของบุคคลภายนอก หรือชุมชนที่นักเรียนพักอาศัยอยู่ จึงขอฝากในเรื่องนี้ด้วย และต้องขอบคุณ 
  เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย ที่ช่วยดูแลนักเรียนโรงเรียนกันทรวิชัย และบริเวณพ้ืนที่ 
  เสี่ยงต่างๆ ของโรงเรียน และประสานงานได้ดมีาโดยตลอด 
ประธานฯ โรงเรียนใหญ่ ๒ แห่ง มีปัญหาแตกต่างกันไป มอบหมายภารกิจ ในส่วนของโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม สถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่จัดวิทยากรเข้าไปพูดคุยหน้าเสาธง ดูแลใน
เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้า เรื่องข้อกฎหมายเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าตามที่ผู้แทนโรงเรียนได้ขอความร่วมมือ ให้
ไปประสานทางโรงเรียนเพ่ือให้ความรู้  ป้อมปราม เพราะระบาดหนักพอสมควร ในส่วนโรงเรียน
กันทรวิชัยช่วงนี้ปิดภาคเรียน อาจจะไม่ค่อยมีสถานการณ์ร้ายแรง หากเปิดภาคเรียนอาจจะมีการ
แพร่ระบาดหนักพอสมควร ฝากทางสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย จะต้องจัดวิทยากรไปแนะน า
โดยเฉพาะโรงเรียนกันทรวิชัย พ้ืนที่ป่าด้านหลังโรงเรียน ฝากทางสถานีต ารวจพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ประสานงานกับทางโรงเรียน ไปที่ รายงานผลการด าเนินการ  การป้องกันขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีไหมเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล ในรอบเดือนในการขับเคลื่อนเรื่องการป้องกัน มี
รายงานต่อที่ประชุมหรือไม่ ฝากท่านไปดูแลเรื่องแผนการจัดอบรมโครงการชุมชนเข้มแข็ง  หาก
ด าเนินการได้ไม่ต้องรอปลายปีงบประมาณ สามารถด าเนินการได้เลย ในส่วนของงบประมาณหาก
พร้อมก็ด าเนินการได้เลย ไปที่นี้เป็นอีกแขนงหนึ่งของการป้องกันยาเสพติดกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
พัฒนาชุมชนเข้าไปจังหวัดมหาสารคาม ไปประชุมทุกท่าน ติดราชการ ไปที่ต าบล/หมู่บ้านต่างๆ มี
ไหมรายงานสถานการณ์ในรอบเดือน ไม่มีผู้แทนช่วงนี้เพราะก าลังอยู่ในฤดูการเก็บเกี่ยวข้าว และมี
รถเกี่ยวข้าวเข้ามาในพ้ืนที่ จะมีสถานการณ์ในเรื่องของยาบ้า ผู้ใช้แรงงานเกี่ยวข้องหรือไม่ในพ้ืนที่  
หากไม่มีไปที่ด้านการบ าบัดรักษา เชิญ 

นางสาวกัญยภรณ์ฯ เรียนท่านประทาน คณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขออนุญาตน าเรียนเรื่องผลการบ าบัด 
ผู้แทน รพ.กันทรฯ ในห้วงตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2563 - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ทั้งหมดปัจจุบันนี้มีผู้เข้ารับการ 
  บ าบัดที่โรงพยาบาล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ทั้งหมดจ านวน ๔๓ ราย โดยแบ่งเป็นแบบสมัครใจที่ 
  โรงพยาบาลกันทรวิชัยจ านวน ๑๘ ราย บ้านดอนขมิ้นจ านวน ๙ ราย บ้านเขียบจ านวน ๑๖ ราย  
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  ในจ านวน ๑๘ ราย ที่โรงพยาบาลมีสมัครใจจ านวน ๑๔ ราย บังคับบ าบัดแบบไม่ควบคุมตัวจ านวน  
  ๔ ราย ขออนุญาตน าเรียนผลการบ าบัดเพ่ือทราบ 
ประธานฯ เริ่มนับหนึ่งที่จ านวน ๔๓ ราย จากเป้า ๑๘๐ ราย ในปีนี้ ต้องหาคนเข้ากระบวนการบ าบัดรักษา  
  ๑๘๐ คน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ฝากทุกหน่วยงาน การค้นหาเป้าหมายเข้าสู่กระบวนการบ าบัด  
  ฝากหน่วยงานหลักปกครอง ต ารวจ สามารถที่จะด าเนินการ ในส่วนของท้องถิ่นจะได้ใช้กระบวนการ 
  โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ที่ด าเนินการในการี่จะน าคนเข้าสู่กระบวนการบ าบัด ซึ่ง
  จะเป็นเป้าหมายรวมกับของอ าเภอ ทุกหน่วย จะมีส่วนเกี่ยวข้องในการสนับสนุน ในการขับเคลื่อน
  เรื่องนี้ ขอขอบคุณล่วงหน้า ถ้าสามารถที่จะท างานให้เร็วเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็จะเสร็จเร็ว ไม่ต้องไป
  เร่งรัด ตอนใกล้จะสิ้นปีงบประมาณ ก็สามารถที่จะด าเนินการก่อนได้ ก่อนจะไปในระเบียบวาระที่ 5  
  เรื่องอ่ืนๆ มีเรื่องเก่ียวกับพืชกระท่อมล่าสุด พืชกระท่อมที่ทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
  ยาเสพติด ได้มีค าสั่งเหมือนค าสั่งปลดล็อค ให้กับพืชกระท่อมสามารถปลูกได้ ในบางพ้ืนที่ ในบาง 
  หมู่บ้าน ส่วนมากจะเป็นภาคกลางและภาคใต้ ฉะนั้นขอฝากท่านไปท าความเข้าใจ แต่ปลูกยังไม่ได้  
  จะต้องมีค าสั่งของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก าหนดพ้ืนที่ให้ปลูก ภาคอีสาน 
  ไม่มี และไม่ต้องไปถามเพราะบ้านเราไม่สามารถปลูกได้ ในส่วนของพืชกระท่อม ส่วนกัญชาหนักกว่า 
  กระท่อม มีคนมาถามว่าไหนนักการเมืองบอกว่าจะแจกต้นกัญชาครัวเรือนละ ๖ ต้น ไม่ทราบว่ามี 
  นักการเมืองพรรคไหนน าเสนอ แสดงว่าความเข้าใจของประชาชนของคนในชาติเข้าใจว่ากัญชาเป็น 
  เสรีภาพแล้ว ถาม หาแจกเหมือนต้นยางพารา เหมือนว่ารัฐบาลจะน าต้นกัญชามาแจก ฉะนั้นคือการ 
  สื่อสารก็ส าคัญหากไปท าความเข้าใจว่ากัญชาปลูกยังปลูกไม่ได้ ใบกระท่อมก็ยังปลูกไม่ได้  ยังคงผิด 
  กฎหมายอยู่ ส่วน การขับเคลื่อนในเรื่องของการปลูกกัญชา เพ่ือเป็นยารักษาโรคซึ่งมีขั้นตอน และมี 
  แนวทาง มีหลักเกณฑ์ ในการด าเนินการ โดยขับเคลื่อนผ่านทางกระทรวงสาธารณสุข ว่าพ้ืนที่ไหน 
  สามารถปลูกกัญชาและน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ยาได้ ก็จะมีการก าหนดหลักเกณฑ์อยู่ ยังไม่มีการ  
  ปลูกโดยเสรี เพราะฉะนั้นฝากท าความเข้าใจกับพ่ีน้องประชาชน ในเรื่องของกัญชาและพืชกระท่อม  
  ทางสาธารณสุข มีข้อมูลในเรื่องของการขอใบอนุญาตปลูกกัญชา ของเราที่ปลูกแล้วตอนนี้คือมีอยู่ที่ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีโรงเรือนไว้ในการปลูก และเอามาท ายารักษา และที่บ้านก านันอดิศร   
  ก าลังจะท าโรงเรือนปลูกกัญชาอยู่ในระหว่างการเสนอเพ่ือให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณา แล้วจะ 
  สามารถปลูกได้ ที่จะปลูกได้จะต้องมีการรับรอง และอนุญาตจากคณะกรรมการก่อน แจ้งให้กับที่ 
  ประชุมได้รับทราบ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมไหมเรื่องของการด าเนินการป้องกันปราบปรามยาเสพติดของ 
  อ าเภอในรอบเดือนทั้งหมด สถานการณ์ของเราไม่ได้ลดลง มีแต่จะหนักไปเรื่อยๆ การด าเนินการของ 
  ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นด้านการป้องกัน ด้านการปราบปราม และด้านการบ าบัดรักษาจะต้องมี 
  การขับเคลื่อนในทุกหน่วยงาน มีภารกิจหน้าที่ๆจะต้องด าเนินการตามนโยบาย ตามข้อสั่งการฝาก 
  ทุกหน่วยงานได้ช่วยเหลืออย่างจริงจังในภาพรวมของอ าเภอ มีท่านใดจะเพ่ิมเติมไหม เชิญ 
นางสาวกัญยภรณ์ฯ ขอน าเรียนเพ่ิมเติมในเรื่องของชุมชนเข้มแข็งของแต่ละต าบลที่เสนอพ้ืนที่เข้ามา ขอความกรุณา 
ผู้แทน ผอ.รพ.กันทรฯ พ้ืนที่ๆ แจ้งหมู่บ้านเป้าหมายเข้ามาแล้วให้แจ้งผู้น าเพราะว่าจะมีโครงการอบรมโรงเรียนผู้น า 
  ที่จะด าเนินโครงการชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบไปด้วย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
  และ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน รวมเป็นหมู่บ้านละ ๕ ท่าน ที่จะมีการน าเข้ามาอบรม 
  โรงเรียนผู้น า  ก่อนที่จะด าเนินการเพื่อที่จะให้ผู้น ามีความรู้ และทักษะในการด าเนินกิจกรรมต่อ 
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   และชุมชนที่ยังไม่ก าหนดหมู่บ้าน ก็ขอความกรุณาเร่งก าหนดหมู่บ้านเพื่อที่จะได้แจ้งผู้น าเพราะว่าจะ 
  ท าโครงการในช่วงของเดือนมกราคม ๒๕๖๔  
ประธานฯ  เรื่องหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ฝากฝ่ายเลขา ขอข้อมูลเป้าหมายหมู่บ้านก่อนให้เสร็จภายในสิ้นเดือนนี้ 
  ให้ได้เป้าหมายก่อน และทางโรงพยาบาลกันทรวิชัย จะน าผู้น ามาอบรมเรื่องของการชุมชนบ าบัด  
  คือผู้น าหมู่บ้านจะต้องรู้ว่าต้องมีหน้าที่ท าอะไร เวลาเราไปท ากระบวนการชุมชนเข้มแข็งเสร็จแล้วได้
  ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมา พวกนี้ไม่ต้องมาที่โรงพยาบาล จะเข้าไปบ าบัดที่ชุมชน แต่ว่าผู้ใหญ่บ้าน 
  ผู้น าจะต้องมีหน้าที่ในการดูแลปฏิบัติอย่างไร เอามาอบรมทั้ง ๑๑ หมู่บ้าน ๑๑ เป้าหมาย เป้าหมาย
  ละ ๕ คน โดยโรงพยาบาลจะจัดงบประมาณในการด าเนินการให้ จะด าเนินการในช่วงเดือนมกราคม 
  ๒๕๖๔ ให้ไปท าแผนให้เรียบร้อย ต่อไปเชิญ 
นายจักรพรรณ์ฯ เรียนท่านประธาน และคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนอ่ืนขออนุญาตแนะน าตัว ผม 
ประธานสภาเด็กฯ นายจักรพรรณ์ พลหงส์ ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอกันทรวิชัย เนื่องจากที่ได้รับค าสั่งให้ 
  ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนได้เป็นคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  อ าเภอกันทรวิชัย ขออนุญาต แนะน าสภาเด็กและเยาวชนฯ เป็นองค์กรที่ส่งเสริมสนับสนุนสร้างภูมิ 
  คุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน ในเรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเรื่องของปัญหาสังคม ไม่ว่าจะ 
  เป็นปัญหาเรื่องยาเสพติด หรือว่าปัญหาต่างๆ ซึ่งสภาเด็กและเยาวชนฯ จะมีงบประมาณให้องค์กร  
  ปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรละ ๒๐,๐๐๐ บาท โดยกลไกขับเคลื่อนจากสภาเด็กและเยาวชนแต่ละ 
  ต าบล ส าหรับระดับอ าเภอจะมีงบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท ขณะนี้ทางกองกิจการเด็กและเยาวชน 
  สามารถองค์กรส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนฯ สามารถของบประมาณที่บ้านพักเด็ก 
  และครอบครัวจังหวัดมหาสารคามได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นละ ๒๐,๐๐๐ บาท ขอขอบพระคุณ 
  ที่ทางศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย ให้มาเป็นคณะกรรมการ 
  ร่วม หากมีกิจกรรมที่จะให้สภาเด็กและเยาวชนฯ ช่วยกันขับเคลื่อนก็สามารถติดต่อได้โดยพ่ีเลี้ยง  
  ของสภาเด็กและเยาวชนฯ คือท่านท้องถิ่นอ าเภอ ก็ยินดีที่ได้มาเป็นคณะกรรมการร่วมกัน 
ประธานฯ ส าหรับสภาเด็กและเยาวชนนี้ เป็นองค์กรที่จัดตั้งโดยมีกฎหมายรองรับชัดเจน พ.ร.บ. สภาเด็กและ 
  เยาวชนฯ อยู่ในความรับผิดชอบของกรมพัฒนาสังคมและสังคมมนุษย์ จะมีหน่วยงานรับผิดชอบใน 
  ระดับอ าเภอคือท้องถิ่นอ าเภอเป็นคนช่วยอ านวยความสะดวก ควบคุมก ากับ ที่ปรึกษา แต่ละพ้ืนที่  
  จะมีสภาเด็กในระดับอ าเภอ ๑ สภา รวมสมาชิกจากทุกต าบลมาเป็นสภาเด็กเยาวชน และให้มีการ 
  ตั้งสภาเด็กและเยาวชนในระดับต าบล หรือระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งละ ๑ สภา ผู้รับ
  ผิดชอบเรื่องของยาเสพติด หรือเรื่องของเด็กเยาวชน ถ้าจะขับเคลื่อนไปด้วยกันในเรื่องยาเสพติด มี  
  แหล่งงบประมาณ ที่ทางประธานสภาเด็กฯ ได้น าเรียนแล้วว่าสามารถที่จะเอางบประมาณจากแหล่ง 
  นี้ มาขับเคลื่อนในเรื่องของยาเสพติดในพ้ืนที่ของท่านได้ เพราะว่าจริงๆแล้วจะใช้บุคลากรของทาง 
  ท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในการที่จะท าโครงการท างบประมาณขับเคลื่อนช่วยกัน นี้คือช่องอีกช่องทางหนึ่ง 
  ในเรื่องของการป้องกันยาเสพติด สภาเด็กฯมีงบประมาณท าหลากหลาย แต่ก่อนจะน ามาท าใน เรื่อง 
  ของยาเสพติด ก็เสนอของบประมาณได้ ขอน าเรียนที่ประชุมทราบ ท่านอ่ืนมีหรือไม่ในเรื่องของ       
  ยาเสพติด 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องอ่ืนๆ 
ประธานฯ ขอเพ่ิมเติม แจ้งที่ประชุมทราบในวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ มหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดพิธี 
  พระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา โดยท่านสมเด็จพระเทพฯเสด็จโดยพระองค์ 
  มาอย่างเช่นทุกปี ในวันที่ ๑๔ – ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ฝากผู้แทนของหน่วยงานส่วนราชการที่มีที่ตั้ง 
  ในเส้นทางเสด็จ เส้นทางในการเสด็จก็น่าจะเป็นเส้นทางเดิมเหมือนทุกปีท่ีผ่านมา ท่านเสด็จเดินทาง 
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   จากจังหวัดขอนแก่น โดยรถยนต์ ผ่านเส้นทางบ้านเราก็จะผ่านถนน ๒๐๓ ถีนานนท์ แบ่งเขตรอยต่อ 
  อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ สิ้นสุดที่สะพานข้ามแม่น้ าชี จากนั้นจะเป็นเขตของอ าเภอเมือง 
  มหาสารคาม โดยให้ท่านไปด าเนินการเรื่องของการเตรียมสถานที่ ตกแต่งสถานที่รับเสด็จ แผนการ 
  ด าเนินการเหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนต าบลที่รับผิดชอบหลักๆก็องค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลโคกพระ เทศบาลต าบลโคกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลคันธารราษฎร์ องค์การบริหาร 
  ส่วนต าบลขามเฒ่าพัฒนา เทศบาลต าบลท่าขอนยาง ให้ด าเนินการตกแต่งธงธิว ซุ้มต่างๆ ดูแลความ 
  สะอาดหน่วยงานราชการต่างๆ ให้ประดับธงธิว ฝากท่านน าเรียนผู้บังคับบัญชาให้เตรียมการในเรื่อง 
  นี้ด้วย เรื่องที่ ๒ ในวันเสาร์นี้ สาธารณสุขอ าเภอ จะจัดกิจกรรม “เดิน วิ่ง ปั่น ๑๒๒ ปี กันทรวิชัย 
  สัมพันธ์” ที่อ่างเก็บน้ าหนองบัว ในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ได้มีการประชุมมอบหมาย 
  ภารกิจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยสาธารณสุขอ าเภอได้ด าเนินการเตรียมการ โดยฝ่ายเลขาฯ 
  พอสมควรแล้ว ตามที่ขอความร่วมมือหน่วยงานต่างๆ ฝากท่านไปด าเนินการ ทางสถานีต ารวจภูธร 
  กันทรวิชัยเรื่องของการจราจร ที่จอดรถ ฝากท่านไปน าเรียนผู้บังคับบัญชาท่านด้วย ให้เตรียมการ 
  เพราะว่าดูจากข้อมูลผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ มีผู้สมัครวิ่งทั้งหมดประมาณ ๓,๐๐๐ กว่าคน ไม่รู้ว่า 
  เยอะหรือน้อย เพราะ ๓,๐๐๐ กว่าคนในพ้ืนที่เราก็ประมาณนั้น มีพ้ืนที่จ ากัดพอสมควร ในเรื่องของ 
  การจอดรถต่างๆ จะต้องใช้เจ้าหน้าที่ต ารวจสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัยเป็นจ านวนมากพอสมควร  
  ในการจัดการจราจรใน บริเวณพ้ืนที่จัดงาน ฝากท่านน าเรียนผู้บังคับบัญชาด้วย ในเรื่องการจัดการ 
  จราจร ในการจัดงานในวันเสาร์ที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๗๓  
ประธานฯ ในวาระนี้มีท่านใดจะเพ่ิมเติมข้อมูลหรือไหม หากไม่มีในนามของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบ 
  ปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
   ขอปิดการประชุม   
ที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม 11.00 น. 
 
            ลัดดาวัยบ์ พุธธรรมโม      ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวลัดดาวัลย์  พุธธรรมโม) 
            เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 

         เสรี แจ่มสรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
               (นายเสรี  แจ่มศรี) 
             ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย 
วันที ่2 พฤศจิกายน ๒๕63 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  2 พฤศจิกายน 2563 

หัวข้อ รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
กันทรวิชัย   ปี 2564 

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย   ปี 
2564 

Link ภายนอก .................................... 

หมายเหตุ          ............................................................................................................................. ................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
................................................................................. .............................................................................................  
 

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล 

รุ่งนภา  ทองช านิ 
(นางกัญยภรณ์ โพธิ์ขี) 

ต าแหน่ง  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ 
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ผู้อนุมัติรับรอง 

เจษฐา  พัชรเวทิน 
(นายเจษฐา  พัชรเวทิน) 

ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
พรพิมล  ซองเหล็กนอก 

(นางสาวพรพิมล  ซองเหล็กนอก) 
ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 
วันที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 

 
 

 
 


