รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอานาจเจริญ
ครั้งที่ 1/2563 ประจาเดือน มกราคม ๒๕63
วันพุธ ที่ 22 มกราคม ๒๕63 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคาพระ ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ ชั้น 2
1. ผู้เข้าประชุม
1. นายพิจิตร
บุญทัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
2. พ.ต.ท.ไมตรี
บุญมาศ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอานาจเจริญ
3. ร.ท.นิรันทร
กันทะเชียร
แทน รอง.กอ.รมน.จว.อจ.
4. ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ
ศรีระวงศ์
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
5. นางศุภลักษณ์
โหมดม่วง
แทน ศึกษาธิการจังหวัดอานาจเจริญ
6. นายไพฑูร
ฤทธิผล
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอานาจเจริญ
7. นายสุทัศน์
วิเชยละ
ผอ.สนง.คุมประพฤติจังหวัดอานาจเจริญ
8. นางจินดา
พิสุทธิ์
แทน แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ
9. นายภัยนิด
ประการแก้ว
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อจ.
10. นางสุกัญญา
ไชยพันธุ์
แทน พัฒนาการจังหวัดอานาจเจริญ
11. นายกาธร
แดงมะแจ้ง
แทน วัฒนธรรมจังหวัดอานาจเจริญ
12. นายพัฒนชาต
ชุมทอง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอานาจเจริญ
13. นายชิราวุธ
ผากา
แทน ท้องถิ่นจังหวัดอานาจเจริญ
14. นายพีระพล
บัวทอง
แทนประชาสัมพันธ์จังหวัดอานาจเจริญ
15. นายอนุชิตอชิตพล ข่วงทิพย์
แทน นายอาเภอเมืองอานาจเจริญ
16. นายวันชัย
เกตุแก้ว
นายอาเภอชานุมาน
17. ส.อ.ศิริพงษ์
โพธิ์ศิริ
แทน นายอาเภอหัวตะพาน
18. นายอาทิตย์
สามารถ
แทน นายอาเภอปทุมราชวงศา
19. นายไตรศักดิ์
วรสิทธิ์ธารงค์
แทน นายอาเภอพนา
20. นายปิยพล
ผิวงาม
แทน นายอาเภอเสนางคนิคม
21. นายธีระพงษ์
ยงยุทธ
แทน นายอาเภอลืออานาจ
22. นายดุษฎี
สุริยงค์
แทน ผอ.สถานพินิจ อจ.
23. นายชินกร
คะอังกุ
ผอ.สนง.กศน.จ.อจ.
24. นายพีระศักดิ์
วุฒิเสลา
แทน นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอานาจเจริญ
25. นายณฐภัทร
บัวทอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
26. นางจิราธร
สายหงส์
แทน ผอ.สนง.พุทธศาสนาจังหวัดอานาจเจริญ
27. นายภานุวัฒน์
บุญศรัทธา
แทน สถิติจังหวัดอานาจเจริญ
28. นางสาวรัตนาพร แก่นแก้ว
แทน ผอ.สนง. ปปส.ภาค.3
29. นายธัชวสุ
ทักษ์เตชาณภัค
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
30. นายธนัท
ชายทวีป
ป้องกันจังหวัดอานาจเจริญ
31. นายพิชิต
โสภาลุน
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอานาจเจริญ
ผู้ไม่มาประชุม
1. ปลัดจังหวัดอานาจเจริญ
ติดราชการ
2. ผอ.โรงพยาบาลอานาจเจริญ
ติดราชการ

หน้าที่ 1

.../ผู้รว่ มประชุม

ผู้ร่วมประชุม
1. นายเชาวฤทธิ์
2. นายณัฐวุฒิ
3. นายวันชนะ
4. นายมิตรษา
5. น.ส.กัลยาณี
6. นายจักรินทร์
7. นายสุทธินันท์

หน้าที่ 2

ชุมภูกุล
พุทธิยานันทสิงห์
เปรมปรีดิ์
ไม่โศก
ขันธวิชัย
ด้วงคา
บัวทอง

นวก.ชานาญการ สนง.สวัสดิการ ฯ
สนง.ปปส.ภาค. 3
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอานาจเจริญ
จนท.ศอ.ปส.จ.อจ.
จนท.ศอ.ปส.จ.อจ
จนท.ศอ.ปส.จ.อจ
จนท.ศอ.ปส.จ.อจ

เริ่มประชุม

เวลา 09.30 น.
ประธานการประชุมกล่าวเปิดและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
สาหรับการติดตามการดาเนินการซึ่งจะได้กาหนดประชุมตามที่มี ข้อราชการ อาจจะไม่ได้ประชุมใน
ทุกเดือนบางเดือนอาจจะมีการว่างเว้น แต่ถ้ามีการเร่งรัดงานก็อาจจะได้ประชุมหลายรอบ ตามความเหมาะสม
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 11/2562 เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562
มีเนื้อหาทั้งหมด 9 หน้า เนื่องจากในเดือนธันวาคม 2562 ไม่มีการประชุม ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลในรายงาน
การประชุม ถ้ามีแก้ไขก็ให้ประสานมายังฝ่ายเลขา
ที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 ประชุมได้มอบหมายให้ฝ่ายเลขารวบรวมแผนงานของแต่ละหน่วยงาน โดยให้ทุกส่วนราชการที่
เกี่ย วข้องกับ งานยาเสพติดดาเนิ น การตรวจสอบว่า โครงการที่ห น่ว ยงานได้รับงบประมาณจากส านักงาน ป.ป.ส.
งบกระทรวง/กรมต้น สั งกัด งบอุดหนุ น จากองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น งบตามเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น งบบูรณาการอาเภอ เป็นต้น มีโครงการที่เกี่ ยวข้องกับงานยาเสพติดหรือไม่ อย่างไร จานวน
กี่โ ครงการ วงเงิน งบประมาณที่ ใช้เ ท่า ใด เริ่มดาเนินการเมื่อ ใดหรือ มีปฏิ ทินด าเนิ นการอย่า งไ ร แล้ ว รายงานตาม
แบบฟอร์มที่กาหนด ตามเอกสารแนบ 2 สาหรับแผนงานในส่วนที่ยังไม่ได้กาหนดเป้าหมายหน่วยนับ ให้ทุกหน่วยงาน
กรอกใส่ตัวเลขแล้วนาส่งฝ่ายเลขา
3.2 แนวทางการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ ได้มีการ
แก้ไข Time line ตัวชี้วัดที่ 5 และ ตัวชี้วัดที่ 6 จากเดือนมกราคม ออกไปเป็น เดือนกุมภาพันธ์ และจะได้มีการประชุม
ชี้แจงผู้ปฏิบัติงานในระดับอาเภอ ของการใช้ระบบหลังจากการพัฒนาระบบเสร็จเรียบร้อย และจะได้ทาการ Kick off
ตามตัวชี้วัด 15 ข้อ ตามเอกสารแนบ 3 จากตัวชี้วัดที่ 1 ที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการฯ ครั้งที่ 12/2562 มีมติ
ให้แจ้งเวียนหนังสือซักซ้อมแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการดาเนินการทางวินัยกานัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่ประพฤติปฏิบัติตน
ในทางที่เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ ซึ่งฝ่ายเลขาได้ทาหนังสือแจ้งเวียนไปเรียบร้อยแล้ว
3.3 แนวทางการรายงานผลการปฏิบัติของอาเภอ 3 โซน เหนื อ กลาง ใต้ จากการที่ได้นาเสนอการ
รายงานผลการปฏิบัติงานในที่ประชุม คณะกรรมการอานวยการฯ ไปแล้ว 2 เดือน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มีนโยบายให้
ทุกอาเภอรายงานผลการปฏิบัติ โดยให้แต้ละโซนเวียนกันรายงาน คือรายงานของอาเภอตัวเองและอีกของ 2 อาเภอที่
เป็นโซนเดียวกันด้วย ให้ทาเป็นคลิปสั้นๆ หรือจะรายงานด้วยวาจาก็ได้
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 การปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติดตาม
.../ นโยบายเร่งด่วน

หน้าที่ 3

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 ซึ่งจังหวัดอานาจเจริญมีหมู่บ้านเป้าหมาย 5 หมู่บ้าน ประกอบไปด้วย
1.บ้านโนนสูง หมู่ที่ 8 ตาบลนาเวียง อาเภอเสนางคนิคม
2.บ้านหนองคู หมู่ที่ 3 ตาบลนาเวียง อาเภอเสนางคนิคม ซึ่ง 2 หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ฯด้วย
3.บ้านนาห้วยยาง หมู่ที่ 1 ตาบลโนนโพธิ์ อาเภอเมืองอานาจเจริญ
4.บ้านโสกโดน หมู่ที่ 3 ตาบลโนนหนามแท่ง อาเภอเมืองอานาจเจริญ
5.บ้านแสนสุข หมู่ที่ 10 ตาบลหนองแก้ว อาเภอหัวตะพาน
ได้มีข้อสั่งการโดยเน้นในเรื่องการปราบปราม ให้ดาเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2563
แล้วรายงาน จังหวัดได้มีหนังสือแจ้งไปยัง อาเภอเมืองฯ อาเภอเสนางคนิคม อาเภอหัวตะพาน และตารวจภูธรจังหวัด
แล้ว และรายงานให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 เพื่อที่จะได้รายงานให้ ปปส.ภาค.3 ทราบต่อไป
4.2 การจัดทาข้อมูลการสารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนปี2563 ตามเอกสาร 5
ได้มีการยกเลิกแบบประเมินของเดิมซึ่งจะไม่มีหมู่บ้านที่เป็น สีขาว เขียว เหลือง แดงแล้ว จะเปลี่ยนใช้เป็นแบบสารวจแทน
ให้แต่ละอาเภอเอาแบบประเมินนี้ให้ กานัน ผู้ใหญ่บ้านทาแบบประเมินส่ง อาเภอมีหน้าที่คีย์ข้อมูลลงในระบบ Nisps
สาหรับการประเมินในรอบนี้ กาหนอให้ทาการประเมินและบันทึกข้อมูลเข้าในระบบ Nispa ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2563 ระบบจะเปิดให้บันทึกข้อมูลในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 หลังจากนั้นศูนย์จังหวัด และปปส.ภาค.3 จะได้
ตรวจสอบดูข้อมูลเพื่อนาเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการอานวยการฯเห็นชอบ และส่งรายงานไปยังส่วนกลางต่อไป
4.3 ศอ.ปส.จ.อจ. กาหนดเตรี ยมการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ รุ่นที่ 2/2563 ระหว่างวันที่
27 มกราคม – 7 กุมภาพันธ์ 2563 ณ กองร้อย อส.จ.อจ. ที่ 1 เป้าหมายผู้เข้ารับการบาบัด 100 คน
1) อ.เมืองฯ
26 คน 5) อ.เสนางคนิคม 12 คน
2) อ.ชานุมาน
10 คน 6) อ.หัวตะพาน 16 คน
3) อ.ปทุมราชวงศา 14 คน 7) อ.ลืออานาจ 14 คน
4) อ.พนา
8 คน 8) ฉก.ฯ
10 คน
รวม 110 คน และได้กาหนดแผนงานการดาเนินงานค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ปี 2563
รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 27 เมษายน 2563
รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 1 – 12 มิถุนายน 2563
รุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง เพื่อพิจารณา
สืบเนื่องจากการที่ได้สอบถามกับ ปปส.ภาค.3 เรื่องที่จะจัดการประชุม 3 จังหวัดโดยให้ ปปส.ภาค.3
เป็นเลขาในฐานะผู้รับผิดชอบ ได้ดาเนินการถึงไหน อย่างไร ซึ่งในตอนนี้ ผอ.ปปป.ภาค.3 ได้เห็นชอบกับการดาเนินการ
ในตอนนี้อยู่ในระห่วงติดต่อประสานงานกับกองทัพ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ไม่มี
ปิดประชุม

เวลา 10.55 น.
นายมิตรษา ไม่โศก
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.อจ.
นายวันชนะ เปรมปรีดิ์
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอานาจเจริญ

ผู้จดรายงานการประชุม

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

