
บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย 
ประจ าเดือนมีนาคม ครั้งที่ 2/๒๕65 

วันอังคารที่ 21 มีนาคม ๒๕65 เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมอ าเภอกันทรวิชัย (ชั้น ๒) 

.................................................... 
ผู้มาประชุม 
๑. นายเศรษฐา เณรสุวรรณ  นายอ าเภอกันทรวิชัย 
2. นางนุชิดา ทับศรี   ปลัดอ าเภอ(เจ้าพนักงานปกครอง)ช านาญการพิเศษ 
3. พ.ต.ท.อุดม ภูค าสอน   แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย 
4. พ.ต.ต.มานิตย์ ค าภาบุตร  แทน ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ 
5. ร.ต.อ.เสกสรรค์  เที่ยงมา  แทน สารวัตรสถานีต ารวจภูธรนาสีนวน 
6. ร.ต.อ.คงฤทธิ์  ภูมิสถาน  แทน สารวัตรสถานีต ารวจภูธรมะค่า 
7. นายประเสริฐ ไหลหาโคตร  สาธารณสุขอ าเภอกันทรวิชัย 
8. นางขวัญใจ ไชยศิลป์   แทน ท้องถิ่นอ าเภอกันทรวิชัย 
9  นางวัลลี  รอบการ   พัฒนาการอ าเภอกันทรวิชัย 
10. นายยุทธนา  ฝนทัง   แทน เกษตรอ าเภอกันทรวิชัย 
11. นางสาวกัญยภรณ์  โพธิ์ขี  แทน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลกันทรวิชัย 
12  นายมงคล  นามศรีอุ่น  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาใหญ่ 
13. นายประทวน อรรคฮาดศรี  แทน นายกเทศบาลต าบลขามเรียง 
14. นายสิทธิกร  นันหน   แทน นายก อบต. คันธาร์  
15. นายอนุสรณ์  ตองอ่อน  แทน นายก อบต. ศรีสุข 
16. นางประคอง ค าศรี   แทน นายก อบต. มะค่า 
15. นายเดชา ภูเงิน   แทน นายก อบต. ขามเฒ่าพัฒนา 
17. นางจิตประสงค์ ภูไชยัง  แทน นายก อบต. กุดใส้จ่อ 
18. นายอภิชาติ  โพธิ์ศรี   แทน นายก อบต.โคกพระ 
19. นายนิวัตน์  หนูปัทยา  ก านันต าบลมะค่า 
20. นายทองล้วน เหล่าทา  ก านันต าบลศรีสุข 
21. นายธีรวัช ชินโคตร   ก านันต าบลเขวาใหญ่ 
22. นายธงชัย จ าปาแดง   แทน ก านันต าบลนาสีนวน 
23. นายพรชัย  จันทโสก   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนกันทรวิชัย  
24. นายวีรชัย  ใจมุ่ง   แทน ผู้อ านวยการ กศน. อ าเภอกันทรวิชัย 
25. นายกิตติพงศ์ ศรีทวี   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม 
26. นายจรัญ  วิชาคุณ   แทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
27. นายธงชัย บุตราช   แทน ผู้อ านวยการนาสีนวนพิทยาสรรค์ 
28. นางศิริกมล  นนทะภา  แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนมะกอกวิทยาสรรค์ 
29. นายสิริ  หิรัญบริรักษ์   แทน ผู้อ านวยการโรงเรียนศรีสุขพิทยาคม 
30. นายฉัตรมงคล  ภวภูตานนท์  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอ าเภอกันทรวิชัย 
31. นายเสรี  แจ่มศรี   ปลัดอ าเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง 
36. พ.ต.ท. สุพรรณ ภูแล่นกี่  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
37. พ.ต.อ. วันชัย ยังเทียน  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
 
 
 

/ ผู้เข้าร่วม...... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายหมู่ใหญ่สุกัญญา แก้วบุดดา  สมาชิกอส. 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ส านักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 
2. นายกเทศมนตรีต าบลโคกพระ    
3. นายกเทศมนตรีต าบลท่าขอนยาง 
4.. นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาสีนวน 
5. ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม) 
6. ผู้อ านวยการโรงเรียนเขวาใหญ่พิทยาสรรค์ 
7. ผู้อ านวยการโรงเรียนมะค่าพิทยาคม 
8. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านลาดวิทยาคม 
9. ผู้อ านวยการโรงเรียนวังบัวสามัคคี 
10. ผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมชาญวิทยา 
11. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านคอกม้า 
12. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านน้ าใสม่วงวิทยา 
13. ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองอุ่ม 
14. ก านันต าบลท่าขอนยาง 
15. ก านันต าบลกุดใส้จ่อ 
16. ก านันต าบลคันธารราษฎร์ 
17. ก านันต าบลขามเฒ่าพัฒนา 
18. ก านันต าบลโคกพระ 
19. ก านันต าบลขามเรียง 
20. ประธานสภาเด็กและเยาวชนอ าเภอกันทรวิชัย 
21. นายสุทิน กลัยาลือ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 
ประธานฯ เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายเศรษฐา  เณรสุวรรณ นายอ าเภอกันทรวิชัย เป็นประธานในที่ประชุมได้

กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานฯ - ไม่มี - 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ ขอให้ทุกท่านตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว หากมีการแก้ไขขอให้แจ้งฝ่าย

เลขา ในเบื้องต้น ขอให้ที่ประชุมรับรองไปก่อน 
ที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
ประธานฯ - ไม่มี - 
ที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพื่อทราบ   
ประธานฯ 4.1.1) ค าสั่งกันทรวิชัยที่ 125/2565 เรื่องการจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ 
                     ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทรวิชัย 

 
 

/ นายเสรี...... 
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นายเสรี แจ่มศรี  ค าสั่งอ าเภอกันทรวิชัยที่ 92/2565 เป็นค าสั่งอ าเภอกันทรวิชัยที่ 125/2565 เรื่อง การจัดตั้ง 
ปลัดอ าเภอ    คณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอกันทวิชัย แก้ไขเพ่ิมเติม 
   องค์ประกอบล าดับที่ 30 – 31 และอ านาจหน้าที่คงเดิม  
ประธานฯ  การด าเนินการต่อกลุ่มเป้าหมายผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามการประชุมหมู่บ้าน/ชุมชน RE-x-Rey 
   ปี 2565 
นายเสรี แจ่มศรี  ผลการด าเนินการต่อกลุ่มเป้าหมายการประชุมหมู่บ้านชุมชน RE-x-Rey ข้อมูล ณ วันที่ 10  
ปลัดอ าเภอ  มีนาคม 2565 ของทุกต าบล ยอดเป้าหมาย 242 ราย ซึ่งเราได้แจ้งไปยังจังหวัดแล้วทางจังหวัดได้
  ส่งตัวเลขกลับคืนมาให้เราติดตามค้นหา ซึ่งทางศูนย์อ าเภอได้ร่วมบูรณาการกันสถานที่ต ารวจภูธรทั้ง 
  4 แห่ง และได้มีการส่งรายงานผลด าเนินงานมาแล้ว ดังนี้ สถานีต ารวจภูธรกันทรวิชัย จ านวน            
  2 ราย สถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ จ านวน 10 ราย ศูนย์อ าเภอกันทวิชัย 3 ราย รวมเป็น 15 รวม
  กับเดือนที่แล้ว 42 ราย ด าเนินการไปแล้ว 67 ราย คงเหลือ 185 ราย ยังถือว่ายอดของเรายัง  
  ขาดอีกจ านวนมาก โดยทางศูนย์จะเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตรงตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565   
ประธานฯ         การด าเนินการความส าคัญเร่งด่วนพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงตามปัญหาภัย 
            คุกคามปัญหายาเสพติดประจ าปีงบประมาณ 2556  
นายเสรี แจ่มศรี  การด าเนินการความส าคัญเร่งด่วนพื้นที่เป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง 16 หมู่บ้าน (สีแดง) 
ปลัดอ าเภอ มีแนวทางด าเนินการคือการขอความอนุเคราะห์งบประมาณจากทางท้องถิ่นจัดสรรงบประมาณ 
  จัดท าโครงการ เช่น โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด และโครงการอ่ืนๆ ที่องค์กร
  ปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามยาเสพติด โดยได้มีการ 
  ก าหนดวันด าเนินการ ขณะนี้มีก าหนดมาแล้ว 3 องค์การบริหารส่วนต าบล คือ องค์การบริหารส่วน
  ต าบลโคกพระ องค์การบริหารส่วนต าบลมะค่า และเทศบาลต าบลขามเรียง 
ประธานฯ ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัยในการ RE-x-Rey ในปี 2565 จากพ้ืนที่เป้าหมายยอด  
  67 หมู่บ้าน จ านวน 242 ราย ผู้ค้า/ผู้เสพ และยังมีอีกหนึ่งโครงการป้องกันเข้มข้นต่อพ้ืนที่ 
  เป้าหมายซึ่งเป็นภัยคุกคามภัยเร่งด่วน 24 หมู่บ้าน ต้องมีโครงการกิจกรรมเข้าไปเสริมงานด้านการ
  ป้องกัน  
นางสาวกัญยภรณ์  การพัฒนาโมเดลในการคัดกรองและบ าบัดติดตามผู้ใช้ยาเสพติด ซึ่งโครงการได้ลงพื้นที่ไปทุก 
แทน ผอ.รพ.กช หมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมูบ้านเร่งด่วนทั้ง 24 หมู่บ้าน ตัวกิจกรรมมีทั้ง 2 วัน 3 วัน โดยทางโรงพยาบาล  
  กันทรวิชัยและศูนย์ได้รวมกันคิดกิจกรรมจากวิทยากรและปปส. ได้พัฒนามาจากโมเดลอ าเภอ-  
  กันทรวิชัย Best practice ระดับจังหวัดปี 2563 โดยกิจกรรมท้ัง 3 วัน ไดต้ั้งชื่อว่า โครงการ  
  “กันทรวิชัย วิถีใหม่ รวมใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด” 
ประธานฯ โครงการ “กันทรวิชัย วิถีใหม่ รวมใจ ปลอดภัยจากยาเสพติด” มีก าหนดการจะไปด าเนินการทั้ง  
  24 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นเป็นภัยคุกคามหมู่บ้านเร่งด่วน โดยใช้งบประมาณจากปกครองส่วนท้องถิ่น  
  วาระท่ี ๔) ข้อมูลผู้เกี่ยวข้องกับความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (การแจ้งเบาะแสจากศูนย์ขวัญแผ่นดิน
  จังหวัดมหาสารคาม)  
นายเสรี แจ่มศรี  ข้อมูลเกี่ยวผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยได้ข้อมูลการแจ้งเบาะแสจากศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัด
ปลัดอ าเภอ ได้ส่งรายชื่อมาให้ จ านวน 36 ราย ทางศูนย์อ าเภอกันทรวิชัยด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว 
  ผู้ค้า 20 ราย ด าเนินการแล้ว 13 ราย  คงเหลือ 7 ราย  ผู้เสพ 12 ราย ด าเนินการแล้ว 6 ราย  
  คงเหลือ 6 ราย  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4 ราย ด าเนินการแล้ว 3 ราย  คงเหลือ 1 ราย สรุปจ านวน 
  36 ราย ด าเนินการไปแล้ว 22 ราย คงเหลือ 14 ราย      
 
 

พ.ต.ท.... 
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พ.ต.ท.อุดม ภูค าสอน  ผลการด าเนินการจับกุมยาเสพติด ห้วงระหว่างวันที่ 1 -  20 มนีาคม 2565 คดีที่ 1 ข้อหา
แทน ผู้ก ากับสภ.กันทรวิชัย  จ าหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือการค้า จ านวน 2 ราย ผู้ต้องหา              
  2 คน ของกลางยาบ้า 3,518 เม็ด คดีที่ 2 ข้อหามียาเสพติดให้โทษและครอบครองโดยไม่ได้รับ 
  อนุญาต จ านวน 10 ราย ผู้ต้องหา 10 คน ของกลางยาบ้า 167 เม็ด คดีที่3 มียาเสพติดประเภท 
  ที1่ (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือเสพโดยไม่ได้รีบอนุญาต จ านวน 4 ราย ผู้ต้องหา 4 คน ของกลาง
  ยาบ้า 8 เม็ด คดีที่4 มียาเสพติดประเภทที่ 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครอง จ านวน 1 ราย ผู้ต้องหา  
  1 คน ของกลางกัญชาแห้ง 1.4 กรัม รวมจับกุมจ านวน 17 ราย ผู้ต้องหา 17 คน รวมของกลาง 
  ทั้งหมด 3,703 เม็ด กัญชาแห้ง 1.4 กรัม คดีท่ีน่าสนใจ ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้มีการจับกุม 
  นายอนาวิน (นามสมมุติ) อายุ 24 ปี คนในพื้นที่ต าบลขามเฒ่า ได้ของกลาง 3,450 เม็ด 
  รถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า 1 คัน โทรศัพท์ 1 เครื่อง โดยจับกุมข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 
  (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือการค้าและแพร่ระบาดในหมู่ประชาชน ซึ่งให้การว่ารับยาบ้ามาจาก 
  ประเทศเพ่ือนบ้าน โดยสั่งผ่านทางเฟสบุ๊ค และผู้ค้าจะท าวางไว้ตามจดุนัดหมาย ได้กระท าการมาแลว้ 3 ครั้ง  
ประธานฯ   สถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัย  
นายเสรี แจ่มศรี จากการลงพ้ืนสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนที่อ าเภอกันทรวิชัยอยู่ในสถานการณ์ค่อยข้างรุ่นแรง 
ปลัดอ าเภอ       ในการตรวจค้น จับกุม และได้สอบถามจากผู้ที่ถูกจับกุมให้ข้อมูลว่า การค้าขายในปัจจุบันนี้    
  ได้มีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องโดยการประสานการซื้อขายผ่านทางออนไลน์ เช่น เฟสบุ๊ค 
  โดยวางสินค้าตามจุดนัดหมายและกระท าการในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินการ 
  ของเจ้าหน้าที่ ส่วนราคายาบ้าราคาถูก 200 เม็ด ราคา 2,300 บาท เฉลี่ยเม็ดละ 10 กว่าบาท 
  ขายราคาปลีก 40-50 บาท จึงท าให้เยาวชนสามารถจับต้องได้ง่าย 
ประธานฯ   สรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด 
นายเสรี แจ่มศรี ผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามตรวจค้นจับกุมร่วมกับสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ ในห้วงที่ผ่าน 
ปลัดอ าเภอ คดีท่ี 1 ครอบครองเพ่ือเสพ 8 ราย ผู้ต้องหา 8 คน ยาบ้า 518 เม็ด คดีที่ 2 ควบคุมตัวผู้เสพเข้าสู่
  กระบวนการบ าบัดจ านวน 2 ราย 
พ.ต.ท.อุดม ภูค าสอน  ผลการด าเนินการจับกุมยาเสพติด ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 20 มีนาคม 2565 ดังนี้ คดีท่ี 1  
แทน ผู้ก ากับการสภ.กันทรวิชัย ข้อหาจ าหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยไม่ได้รับอนุญาตเพ่ือการค้า 2 ราย ผู้ต้องหา            
  2 คน ของกลางยาบ้า 3,158 เม็ด คดีที่ 2 ข้อหามียาเสพติดให้โทษและครอบครองไม่ได้รับอนุญาต 
  10 ราย ผู้ต้องหา 10 คน ของกลางยาบ้า 167 เม็ด คดีที่ 3 ข้อหามียาเสพติดประเภทที่ 1  
  (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพ่ือเสพไม่ได้รับอนุญาต 4 ราย ผู้ต้องหา 4 คน ของกลาง 8 เม็ด คดีที่ 4 
  ข้อหามียาเสพติดประเภทที่ 5 (กัญชา) ไว้ในครอบครอง  1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางกัญชา 
  แห้ง 1.4 กรัม รวมจับ 17 ราย ผู้ต้องหา 17 คน ของกลางยาบ้า 3,703 เม็ด กัญชาแห้ง              
  1.4 กรัม คดีที่น่าสนใจ วันที่ 8 มีนาคม 2565 ได้ท าการจับกุมนาย อนาวิน (นามสมมุติ) อายุ            
  23 ปี คนในพ้ืนที่ต าบลขามเฒ่าพัฒนา ได้ของกลางยาบ้า 3,450 เม็ด รถมอไซค์ฮอนด้า 1 คัน  
  โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง ตั้งข้อหามียาเสพติดให้โทษ ประเภทที่ 1 (ยาบ้า) เป็นการครอบครอบเพ่ือ
  การค้าและแพร่ระบาดในหมู่ประชาชน โดยผู้ถูกจับกุมได้ให้การสารภาพว่าสั่งยาบ้ามาจากประเทศ
  เพ่ือนบ้าน ทางเฟสบุ๊ค โดยผู้ค้าจะท ายามาส่งวางไว้ตามจุดนัดหมาย ซึ่งได้กระท าการมาแล้ว 3 ครั้ง 
พ.ต.ต.มานิตย์ ค าภาบุตร ผลการด าเนินการจับกุมยาเสพติดได้ร่วมจับกุมกับฝ่ายปกครองอ าเภอกันทรวิชัย          
แทน ผู้ก ากับ สภ.เขวาใหญ่ ในห้วงระหว่างวันที่ 1 – 20 มีนาคม 2565  ดังนี้  จับกุม 13 ราย ผู้ต้องหา 13 คน 
  ของกลางบ้า 571 เม็ด 
 
 
 
 

/ ร.ต.อ...... 
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ร.ต.อ.เสกสรรค์  เที่ยงมา  ผลการด าเนินการจับกุมยาเสพติด ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 20 มีนาคม 2565 จับกุม  
แทน สารวัตร สภ.นาสีนวน 10 ราย ผู้ต้องหา 10 คน ข้อหาครอบครองยาบ้าไม่ได้รับอนุญาต 10 ราย 10 คน 
  ของกลางยาบ้า 280 เม็ด 
ร.ต.อ.คงฤทธิ์  ภูมิสถาน ผลการด าเนินการจับกุมยาเสพติด ห้วงระหว่างวันที่ 1 – 20 มีนาคม 2565 จับกุม 
แทน สารวัตร สภ.ภูธรมะค่า เสพยาเสพติด 2 ราย ครอบครอง 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน ของกลางยาบ้า 7 เม็ด 
ประธานฯ  งานด้านการป้องกันยาเสพติด 
พ.ต.ท.อุดม ภูค าสอน  มีโครงการของทางผู้บัญชาการต ารวจ ภาค 4 ชื่อโครงการ “นาคาพิทักษ์” ในการป้องกันเหตุ 
แทน ผู้ก ากับการสภ.กันทรวิชัย จากการผู้ใช้สารนเสพติด ส าหรับผู้เสพยาเสพติดคลุ้มคลั่งอาละวาดในหมู่บ้าน              
  โดยให้เข้าประสานทางหน่วยงานให้น าตัวมาบ าบัดรักษา             
ประธานฯ ผลการด าเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  
นายประเสริฐ ในส่วนของผลการด าเนินงานโครงการ To Be Number One  กันทรวิชัย ได้น าส่วนราชการ   
สสอ.กันทรวิชัย ทุกภาคส่วน น าเสนอ To Be Number One ที่ผ่านมาได้ระดับที่ 4 ของจังหวัด ซึ่งได้แพทย์ 
  สาธารณสุขจังหวัด ได้เสนอส่งระดับต่อไปแต่ต้องรอผลการประชุมที่กรุงเทพฯ จะได้ไปต่อหรือไม่แต่
  มีแนวโน้มว่าจะได้ไปต่อ โดยแนะน าแนวทางอ าเภอขับเคลื่อนต่อไป เรื่องชุมชน ในโรงเรียนชมรม 
  TO BE NUMBER ONE และ ศูนย์เพ่ือนใจวัยรุ่น  
ประธานฯ         ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดนักเรียนในสถานศึกษา 
นายสิริ  หิรัญบริรักษ์ ทางโรงเรียนได้มีการจัดกิจกรรมร่วมกับทางโรงพยาบาลกันทรวิชัย ชื่อกิจกรรมพัฒนาสุขภาพ 
แทน ผอ.โรงเรียนศรีสุขพิทยาคม ชมรม To Be Number One ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดการป้องกัน 
  แก้ไขปัญหายาเสพติด และให้นักเรียนในโรงเรียนทุกคน ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด ผลการตรวจ
  ไม่พบนักเรียนใช้สารเสพติดในนักเรียนทุกราย   
นางศริกมล ทางโรงเรียนได้ร่วมกับนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะนิติศาสตร์ ได้จัดเวรเดินรอบโรงเรียน  
แทน ผอ.โรงเรียนบ้านมะกอกวิทยาสรรค์  ส ารวจพบเห็นศิษย์เก่าโรงเรียนมั่วสุมเสพยาเสพติด บริเวณโรงเพาะเห็ด 
  เก่าและบริเวณห้องน้ าเก่า ทางโรงเรียนได้แจ้งทางสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ขอความร่วมมือได้ออก
  ตรวจบริเวณดังกล่าว ในห้วงระหว่างเวลา 13.30 – 14.30 น.  
นายกิตติพงศ์ มีนโยบายตอนแรกซ่ึงได้ผสานกับทางนางสาวกัญยภรณ์ โพธิ์ขี ทุกโครงการ แต่ด้วยขณะนี้ทาง 
แทน ผอ.โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม โรงเรียนได้มีการจัดการเรียนการสอนทางออนไลน์ด้วย นักเรียนบางครั้งจะ 
  มาเรียนอาทิตย์ละ 2 วัน จึงท าให้ระเบียบการติดตามลดน้อยลง และยังมีโครงการของโรงเรียนได้
  ร่วมทางสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ จัดอบรมขับข่ีปลอดภัย กิจกรรมต้านยาเสพติด การแข่งกีฬา  
  พร้อมกับอบรมเด็กนักเรียนหน้าเสาธงเป็นประจ า จากการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกับกลุ่ม
  นักเรียนกลุ่มเสี่ยงผลปรากฏว่าพบสารเสพติด จึงได้น าตัวมาพูดคุยแนะน าและติดตามเด็กสม่ าเสมอ  
นายธงชัย บุตราช ได้มีการจัดกิจกรรม ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ที่ผ่านได้รวมกับครูฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง 
แทน ผอ.โรงเรียนนาสีนวนพิทยาสรรค์ ฝ่ายกิจกรรม โดยน าเรียนหลอมรวมจิตใจให้เกิดการผ่อนคลายในกิจกรรม 
  ระหว่างเรียน และสถานการณ์ยาเสพติดยังรุ่นแรงอยู่ 
นายอภิชาต     ในส่วนใดของอบต.โคกพระ ขอค าปรึกษาในโครงการที่ร่างก าหนดไว้และเสนอไปแล้วของเดิม    
แทน นายก อบต.โคกพระ สามารถเบิกเลยได้ไม่ ซึ่งมี 2 โครงการ 1. โครงการชุมชนแข็งเอาชนะยาเสพติด           
  2. โครงการประชารัฐร่วมใจ ตามแผนที่ร่างไว้  
ประธานฯ สามารถเบิกได้ตามที่ท่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลอนุมัติ แต่เวลาท าโครงการจริงท าแบบอ่ืน
  เป็นขบวนการภายใน ผลการด าเนินงานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 
 
 
 

/ นางวัลลี...... 
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นางวัลลี รอบแก้ว  ในรอบเดือนที่ผ่านมาส านักงานพัฒนาชุมชน ได้ร่วมกับคณะกับคณะกรรมการกองทุนแม่ของ 
พัฒนาการอ าเภอกันทวิชัย แผ่นดิน โดยการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ของกองทุนแม่ของแผ่นขึ้น 1 ศูนย์ คือ บ้านหนองแคน  
   หมู่ที่ 20 ต าบลศรีสุข เพื่อให้พี่น้องประชาชนและหมู่บ้านข้างเคียง ได้เข้ามาเรียนรู้ถึงเรื่องโทษ 
  ภัยของยาเสพติด กิจกรรมที่ 2 ได้เข้าประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 9  
  กุมภาพันธ์ 2565 โดยการประกวดทางระบบซูม เนื่องจากสถานการณ์โควิด ไดผ้ลเปน็ประการใดจะรายงานให้ต่อไป 
ประธานฯ ผลการด าเนินโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน แบบมีส่วนร่วมและการพัฒนาที่

ยั่งยืนของทิ้งท่ี (ทุกต าบล)  -ไม่มี- 
ที่ประชุม รับทราบ 
นายจรัญ  วิชาคุณ  ในปีงบประมาณ 2565 วางแผนไว้ว่าจะกลับมาออนไซต์ตามปกติ แต่ทั้งนี้กระขึ้นอยู่กับ  
แทน อธิการบดี มมส. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีงบประมาณที่ได้จากกระทรวงในสังกัด ซึ่งมี 
  งบประมาณ จากเดิม 130,000 บาท ถูกตัดหรือ 20,000 บาท ซึ่งถูกตัดมา 2 ปี แล้ว สิ่งที่ท าได้
  ขณะนี้คือการท าสื่อประชาสัมพันธ์ แต่ยังมีคณะที่ยังด าเนินกิจกรรมท ารุ่นต่อรุ่น เช่น คณะพยาบาล
  วิทยาการ ในเรื่องของบุหรี่ ที่รับผิดชอบ แล้วรายงานให้ส่วนกลางทราบ และทางท่านรองอธิการบดี 
  จะขอความอนุเคราะห์จากทางปกครองอ าเภอกันทรวิชัย ช่วยไปตรวจคัดกรองบุคลากรของ 
  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กองประชาสัมพันธ์ กองนิสิต  
ประธานฯ      ผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดรักษา 
นางสาวกัญยภรณ์  ผู้ผลการด าเนินงานบ าบัดรักษา ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2654 – 21 มีนาคม 2565   
ผู้แทน ผอ.โรงพยาบาลกันทรวิชัย มีผู้รับการบ าบัดทั้งหมด 70 ราย  โดยแบ่งออกเป็น 2 แบบ แบบสมัครใจ 
  เป้าหมาย 170 ราย ผลงานในระบบ บสต. 14 ราย ผลงานจริง 19 ราย คิดเป็นร้อยละ  
  11.18 ราย  แบบบังคับบ าบัดไม่มีเป้าหมาย มีผลงาน 56 ราย ผู้บังคับบ าบัดใหม่จ านวน 5 ราย 
  ซึ่งรอกฎหมายใหม่แนวทางลงระบบ บสต. ที่ชัดเจน 
พ.ต.อ. วันชัย ยังเทียน ดีใจที่ท่านนายอ าเภอจริงจัง ทีมงานเข้มแข็งข้ึนมาก การเอาใจใส่การให้เหตุผลของท่าน 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นายอ าเภอกับทุกท่านเป็นเหตุเป็นผลค่อนข้างดี ทั้งที่รู้กันดีว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาระดับชาติ 
  มานานแล้ว และก็แก้ไขปัญหาได้ดีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็อยู่ที่ความตั้งใจ เมื่อร่วมกับทีมงานเอาใจใส่ 
นายธีรวัช ชินโคตร การด าเนินงานในต าบลเขวาใหญ่ ได้มีการประชุมปรึกษาร่วมกับทางสถานีต ารวจภูธรเขวาใหญ่ 
ก านันต าบลเขวาใหญ่ เกี่ยวกับส าหรับข้อมูลที่ขาดหายไป ได้ผลสรุปเป็นอย่างดี ส่วนแหล่งข่าวที่ได้มาเก่ียวกับวัด 
  ต าบลเขวาใหญ่ควรมีการด าเนินการอย่างจริงจัง ซึ่งตอนนี้เป้าหมายที่จะลงมามี 3 หมู่บ้าน ซึ่งบ้านขี
  เป็นหมู่บ้านแฝด ประมาณ 500 หลังคาเรือน สามารถท าร่วมกันได้ไม่ มีหมู่ที่ 5,3,19  
ประธานฯ สามารถท ากิจกรมร่วมกันได้ เมื่อเรามีงบประมาณอยู่ ทั้ง 3 หมู่บ้าน  
ประธานฯ ขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ขอปิดการประชุม   
ที่ประชุม รับทราบ 
เลิกประชุม 15.20 น. 
            สุกัญญา แก้วบุดดา  ผู้จดรายงานการประชุม 
      (นางสาวสุกัญญา  แก้วบุดดา) 
           เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 
 
     เสรี แจ่มศรี  ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นายเสรี แจ่มศรี) 
              ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง 
 
 
 
 


