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รายงานการประชุมคณะกรรมการอานวยการ ศอ.ปส.จ.อจ.
ครั้งที่ 4/2563
วันพุธ ที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมือง ศาลากลางจังหวัดอานาจเจริญ ชั้น 4
……………………………………....................................................……………………………………………………………………
1. ผู้เข้าประชุม
1. นายสุธี
ทองแย้ม
ผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
2. นายธนูสินธ์
ไชยสิริ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
3. นายพิจิตร
บุญทัน
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอานาจเจริญ
4. นายศิริพันธ์
ขุ่มด้วง
ปลัดจังหวัดอานาจเจริญ
5. พ.ต.อ.สุนทร
หิมารัตน์
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอานาจเจริญ
6. นายวรเทพ
สกุลพิชัยรัตน์
อัยการจังหวัดอานาจเจริญ
7. นายสุขเกษม
ร่วมสุข
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอานาจเจริญ
8. พ.ท.ทัศนัย
แก้วตุมกา
แทน รอง ผอ.กร.รมน.จ.อานาจเจริญ
9. นางสาวพิชญ์สินี
เจริญรัตน์
แทน ศึกษาธิการอานาจเจริญ
10. นายธนิต
อุทิตสาร
แทน ผอ.สพป.จังหวัดอานาจเจริญ
11. นายกอบศักดิ์
ใจแสน
แทน ผอ.สนง.ปปส.ภาค 3
12. นายภัยนิด
ประการแก้ว
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อจ.
13. นางสาวบุษรินทร์ ทัศบุตร
แทน วัฒนธรรมจังหวัดอานาจเจริญ
14. นายพิพัฒน์พล
สุดเนตร
แทน ผอ.สานักงานคุมประพฤติจังหวัดอานาจเจริญ
15. นายบวร
ดรุณสนธยา
แรงงานจังหวัดอานาจเจริญ
16. นายมุคตาร์
ปะนาฆอ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอานาจเจริญ
17. นางอาภัสรา
ชุมทอง
จัดหางานจังหวัดอานาจเจริญ
18. นางสาววริศรา
โสภาค
พัฒนาการจังหวัดอานาจเจริญ
19. นงสาวณัฐชยา
ช่างแกะ
ท้องถิ่นจังหวัดอานาจเจริญ
20. นางรัดดา
กลางบุญเรือง
สถิติจังหวัดอานาจเจริญ
21. นายกฤษฏิ์
พูนเกษม
หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ
22. นายพีระพล
บัวทอง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอานาจเจริญ
23. นางสาวภัทราภรณ์ เชื้อทอง
แทน ผอ.สานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอานาจเจริญ
24. นายดุษฎี
สุริยงค์
แทน ผอ. สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.อจ.
25. นายศักดิ์สิทธิ์
มีทอง
ผอ.สนง.กศน.จ.อจ.
26. นางอรสา
ทองบุญรอด
สรรพสามิตจังหวัดอานาจเจริญ
27. นายมงคล
โยธะพันธ์
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอานาจเจริญ
28. นายสมเกียรติ
แก้วรัตน์
นายอาเภอเมืองอานาจเจริญ
29. นายวันชัย
เกตุแก้ว
นายอาเภอชานุมาน
30. นายปริโย
โทบุตร
แทน นายอาเภอปทุมราชวงศา
31. นายไตรศักดิ์
วรสิทธิ์ธารงค์
แทน นายอาเภอพนา
32. นายธนูศักดิ์
เสมอภาค
นายอาเภอลืออานาจ
33. นายนิกร
ทองจิตร
นายอาเภอเสนางคนิคม
34. นายพรชัย
วงศ์งาม
นายอาเภอหัวตะพาน
35. ร.ต.อ.สมบุญ
สวินทร
แทน สารวัตรตรวจคนเข้าเมือง จ.อจ.
36. พ.ต.ท.ยอดรักษ์ ทองสง่า
แทน ผกก.สภ.เมืองอานาจเจริญ

.../ 37. พ.ต.ท.ปัญญา

37. พ.ต.ท.ปัญญา
นราชัย
38. พ.ต.ท.ณัฐวุฒิ
อ่อนเซียง
39. พ.ต.ท.สัมฤทธิ์
อินทร์ปราบ
40. พ.ต.ท.สมศักดิ์
อุนาวงศ์
41. พ.ต.อ.ชัชนันต์
พรบุตร
42. พ.ต.อ.ศุภมิตร
สุขเจริญ
43. พ.ต.ท.วิวัฒน์
ธีระวิศิษฐชัย
44. ร.ต.อ.ทองอินทร์ อสิพงษ์
45. นายธัชวสุ
ทักษ์เตชาณภัค
46. นายพิชิต
โสภาลุน
47. ส.อ.วันชนะ
เปรมปรีดิ์
2. ผู้ไม่มาประชุม
1. ผบ.นรข.เขต อบ.
2. ผบ.ร้อย.ตชด.227
3. ผบ.นพค.51
4. ผอ.สพม.29
5. ผบ.เรือนจาจังหวัดอานาจเจริญ
6. ผู้อานวยการสานักงาน ปปส.ภาค 3
7. ประธานอาชีวศึกษาอานาจเจริญ
8. ผอ.กศน.จังหวัดอานาจเจริญ
9. ผู้อานวยการโรงเรียนอานาจเจริญ
10. ขนส่งจังหวัดอานาจเจริญ
11. นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองฯ
12. หัวหน้าสานักงานพิสูจน์หลักฐาน จ.อจ.
13. ผกก.สภ.น้าปลีก
14. ประธานหอการค้าจังหวัดอานาจเจริญ
15. ประธานเครือข่ายภาคประชาชน จ.อจ.
3. ผู้เข้าร่วมประชุม
1. พ.ต.ท.ไมตรี
2. นายปิยพล
3.นายณัฐวุฒิ
4. ว่าที่ ร.ต.ภูมเรศ
5. ร.ต.สุเทพ
6. นายสุทธินันท์
7. นายจักรินทร์
8. นายมิตรษา
9. น.ส.กัลยาณี

บุญมาศ
ผิวงาม
พุทธิยานันทสิงห์
ศรีระวงศ์
คณะบุตร
บัวทอง
ด้วงคา
ไม่โศก
ขันธวิชัย
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แทน ผกก.สภ.หัวตะพาน
แทน ผกก.สภ.ชานุมาน
แทน ผกก.สภ.ปทุมราชวง
แทน ผกก.สภ.เสนางคนิคม
ผกก.สภ.ลืออานาจ
ผกก.สภ.พนา
สวญ.สภ.ปลาค้าว
แทน สว.สภ. โพนทอง
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดอานาจเจริญ
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอานาจเจริญ
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดอานาจเจริญ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
รอง.ผกก.สส.ภ.วจ.อจ.
ปลัดอาเภอเสนางคนิคม
สานักงาน ปปส.ภาค.3
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ สสจ.อจ.
รองหัวหน้าฝ่ายข่าว กอ.รมน.จ.อจ.
จนท.ศอ.ปส.จ.อจ.
จนท.ศอ.ปส.จ.อจ.
จนท.ศอ.ปส.จ.อจ.
จนท.ศอ.ปส.จ.อจ.

.../เริ่มประชุม
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เริ่มประชุม

เวลา 14.00 น.
ประธานการประชุม กล่าวเปิดและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ได้ทราบข้อมูลจากการประชุมโต๊ะข่าวว่า ระบบในการร้องเรียนมีมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งจากการตรวจสอบ
และลงพื้ นที่ของ ชุด ฉก.ราชสี ห์ 75 ส่วนมากก็พบว่าเป็นข้อร้องเรียนที่มีความเป็ นจริง ต่ อไปถ้าระบบการร้องเรียน
ผ่ านทางแอปพลิ เคชั น มี จ านวนมากขึ้ น ก็ อาจจะต้อ งส่ งข้อ มู ล ที่ ได้รับ การร้องเรียนให้ ท างฝ่ ายต ารวจ และอาเภอ
ดาเนินการ
ในห้ ว งที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของเชื้ อไวรัส โคโลน่ า COVID-19 ในส่ ว นของยาเสพติด ก็ ยังมีก ารแพร่
ระบาดเพิ่มมากขึ้น ซึ่งในตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ ได้ทาหน้าที่ในการดาเนินการป้องกันตามประกาศเคอร์ฟิว อาจจะมีการ
ลักลอบขน ยาเสพติดเข้ามาตามแนวชายแดน ในระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้มกี ารตรวจสกัดตามจุดต่างๆ
ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทารายงานการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 มีเนื้อหา
ทั้งหมด 11 หน้า ตามทีไ่ ด้เวียนหนังสือให้ทุกหน่วยงานทราบ และตรวจสอบแล้ว
ที่ประชุม รับรอง
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผ่านมา
3.1 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ
ฝ่ายเลขา ฯ นาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบ ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด คะแนน ผลงานของอาเภอ
เดื อ นมี น าคม 2563 ซึ่ ง มี ก ารประเมิ น ผลการด าเนิ น งานของอ าเภอ ประจ าปี ง บประมาณ 2563 ตามตาราง
สรุปคะแนนดังนี้

ที่ประชุม ทราบ ประธานในที่ประชุม ให้ อาเภอหัวตะพานกลับไปดูระบบการทางานตามตัวชี้วัด
เนื่องจากในทุกๆเดือนที่ผ่านมามีผลการดาเนินงานที่สูง แต่ในเดือนนี้มีผลการดาเนินงานต่า
.../ - ขอเลื่อนการประเมิน
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- ขอเลื่อนการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 2 การ Re x ray บัญชีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จากการกาหนด
ส่งเอกสารภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เป็นประเมินการนาเข้าข้อมูลภายในสิ้นเดือนนั้น ๆ เนื่องจากเกิดการทับซ้อน
ของข้อมูลในระบบ AMNAT-GIS ระบบ AMNAT-GIS คือระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมต่อกับแอปพลิ เคชั น
ผ่านมือถือ ซึ่งบุคคลทั่วไปจะเข้าได้เฉพาะในส่วนของการร้องเรียนให้ข้อมูลแจ้งเบาะแส ในส่วนของระบบภายในได้มีการ
แบ่งระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับผู้บริหาร คือผู้ว่าราชการจังหวัด ระดับแอดมิน คือผู้บังคับบัญชาระดับจั งหวัดและเจ้าหน้าที่
ระดั บจั งหวัด ระดับ User คือระดับ ของอาเภอ มี ปลั ดอาเภอ เจ้าหน้ าที่ บันทึ กข้อมูล และในระดับ พื้นที่ คือ กานั น
ผู้ใหญ่บ้าน ในการร้องเรียนจะไม่มีการปรากฏชื่อของผู้ที่ร้องเรียนเข้ามา จะมีการปรากฏเฉพาะข้อมูลเบาะแสของการ
ร้องเรียน และตาแหน่งพิกัดของพื้นที่เท่านั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน ในส่วนของตู้เหลืองดาในการร้องเรียน
จะมี QR Code ให้โดยสามารถสาเนาไปแปะตามสถานที่ต่างๆในหลายๆจุด
ที่ประชุม เห็นชอบ ให้ เ ลื่ อ นการประเมิ น ตามตั ว ชี้ วั ด ที่ 2 และ ให้ น ายอาเภอที่ ย้ า ยมาใหม่
ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ระบบให้ เ ข้ า ใจในการเข้ า ใช้ ง าน ในส่ ว น ของเรื่ อ งของกล้ อ งที่ จ ะติ ด ตั้ ง ตามแนวชายแดน
ให้ ผู้ ช่ ว ยป้ อ งกั น เก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล
-ขอเลื่อนการประเมินตามตัวชี้วัดที่ 8 การค้นหาผู้เสพเข้ารับการบาบัดในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 จึงได้เลื่อนการจัดค่ายฯ ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายจึงของ
งดการประเมินในเดือนเมษายน 2563 และจะเริ่มการประเมินเมื่อมีการกาหนดทาค่ายฯ อีกครั้ง
ที่ประชุม เห็นชอบ
3.2 ผลการปฏิ บั ติ การป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดในพื้ นที่ ห มู่ บ้ าน/ชุมชน แพร่ระบาดของ
ยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ปี 2563 เป้าหมาย จานวน 179 หมู่บ้าน/ชุมชน ตามตารางดังนี้
อาเภอ
เมืองอานาจเจริญ
หัวตะพาน
เสนางคนิคม
ปทุมราชวงศา
ชานุมาน
พนา
ลืออานาจ
ชุด ฉกราชสีห์ 75 ส่วนหน้า
รวม

เป้าหมาย
80
5
16
18
28
2
30
179

ดาเนินการแล้ว
2
2
7
3
5
2
11
3
35

คิดเป็น
2.5
40
43.75
16.7
17.9
100
36.7
0
19.6

หมายเหตุ

ไม่มเี ป้าหมาย แต่มีการลงพื้นที่

สรุปผลการดาเนินงาน
เสพ
จาหน่าย
กัญชา
อาวุธปืน
รวม

ประเภทคดี
37
8
3
3
51

คดี
คดี
คดี
คดี
คดี

ยาบ้า
กัญชา
อาวุธปืน
ไอซ์
เงินสด

รวมของกลางทั้งหมด
102,623
4 ต้น
6
0.66
11,000

เม็ด
1 ห่อเล็ก
กระบอก
กรัม
บาท

ก
รมการปกครองแจ้งสนับสนุนงบประมาณดาเนินงานป้องกันยาเสพติดภายใต้โครงการตาบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพ
ติดบูรณาการร่วมกับโครงการตาบลสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดตาบลเป้าหมายจานวน 49 ตาบล ตาบลละ 10,000
บาท รวม 490,000 บาท โดยสรุปแยกเป็นอาเภอตามตารางดังนี้
.../ อาเภอ จานวน/ตาบล

หน้าที่ 5
อาเภอ
เมืองอานาจเจริญ
ชานุมาน
ปทุมราชวงศา
พนา
เสนางคนิคม
หัวตะพาน
ลืออานาจ
รวม

จานวน/ตาบล
18
5
7
2
6
4
7
49

ตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบล
ตาบล

ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เพื่อทราบ
4.1 ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 เป้าหมายร้อยละ 55
ฝ่ายเลขา ฯ นาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบมีผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ปี 2563 ดังนี้
มาตรการป้องกัน สร้างภูมิคุ้มกัน และเฝ้าระวังฯ
มาตรการป้องกันฯในสถานศึกษา
- โรงเรียนอนุบาล เป้าหมาย 271 แห่ง ดาเนินการแล้ว 267 แห่ง (98.52 %)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป้าหมาย 204 แห่ง ดาเนินการแล้ว 180 แห่ง (88.25 %)
- โรงเรียนระดับประถมศึกษา เป้าหมาย 265 แห่ง ดาเนินการแล้ว 266 แห่ง (100.38 %)
- โรงเรียนระดับมัธยม อาชีวะและอุดมศึกษา เป้าหมาย 85 แห่ง ดาเนินการแล้ว 88 แห่ง (103.53 %)
มาตรการป้องกันฯในหมู่บ้าน/ชุมชน
- หมู่บ้านชุมชน เป้าหมาย 638 หมู่บ้าน ดาเนินการแล้ว 632 หมู่บ้าน (99.06 %)
- หมู่บ้านกองทุนแม่ เป้าหมาย 293 หมู่บ้าน ดาเนินการแล้ว 293 หมู่บ้าน (100 %)
มาตรการป้องกันฯ ในพื้นที่เสี่ยง
-กิจกรรมจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เป้าหมาย 196 แห่ง ดาเนินการแล้ว 124 แห่ง (63.26 %)
-กิจกรรมป้องกันและปราบปรามพื้นที่เสี่ยง เป้าหมาย 192 แห่ง ดาเนินการแล้ว 192 แห่ง (100%)
มาตรการป้องกันฯในสถานประกอบการ
- กิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ฯในสถานประกอบการ เป้าหมาย 50 แห่ง ดาเนินการแล้ว 42 แห่ง (84 %)
- โรงงานสีขาว ปี 63 เป้าหมาย 30 แห่ง ดาเนินการแล้ว 12 แห่ง (40 %)
- มยส. เป้าหมาย 6 แห่ง ดาเนินการแล้ว 0 แห่ง (0%) (เนื่องจากยังไม่ถึงกาหนด)
-โครงการการให้ความรู้ยาเสพติดแก่นายจ้าง/ลูกจ้าง เป้าหมาย 5 แห่ง/280 คน ดาเนินการแล้ว 0 แห่ง 0
คน จะดาเนินการในห้วงเดือน เมษายน 2563
-จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อาสาสมัครแรงงานเจ้าของสถานประกอบการ/ลูกจ้าง เป้าหมาย 1 ครั้ง 55 คน
ดาเนินการแล้ว 1 ครั้ง (100 %)
-กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เป้าหมาย 33 แห่ง
ดาเนินการแล้ว 30 แห่ง (90.9 %)
-กิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ เป้าหมาย 1 แห่ ง
ดาเนินการแล้ว 1 แห่ง (100 %)
มาตรการปราบปราม
-การดาเนินงานจุดตรวจ/จุดสกัด ตามแนวชายแดน เดือนที่แล้ว 18 คดี 19 คน เดือนนี้ 47 คดี 50 คน
เพิ่มขึ้น 39 คดี 31 คน
-การดาเนินวานจุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่ตอนใน เดือนที่แล้ว 170 คดี 169 คน เดือนนี้ 368 คดี 201 คน
เพิ่มขึ้น 166 คดี 370 คน เพิ่มขึ้น 198 คดี 201 คน
.../ มาตรการบาบัดรักษา
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มาตรการบาบัดรักษาผู้เสพยาเสพติด
-ระบบสมัครใจ เป้าหมาย
(1) ค่ายฯ 500 คน ดาเนินการแล้ว เดือนที่แล้ว 202 คน เดือนนี้ไม่มีเพิ่มเติม (40.5 %)
(2) สถานพยาบาล 405 คน ด าเนิ นการแล้ ว เดื อนที่ แล้ ว 176 คน เดื อนนี้ 241 คน เพิ่ มขึ้ น 65 คน
(59.51%)
-ระบบบังคับบาบัด เป้าหมาย 560 ดาเนินการแล้ว เดือนที่แล้ว 623 คน เดือนนี้ 708 คน เพิ่มขึ้น 85 คน
(126.42 %)
-ระบบต้องโทษ เป้าหมาย 250 คน ดาเนินการแล้ว 223 คน (89.2 %)
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
-การจัดประชุม ศอ.ปส.จ. เป้าหมาย 12 ครั้ง ดาเนินการแล้ว 7 ครั้ง (58.3 %)
-การจัดประชุม คณะอนุกรรมการฯ เป้าหมาย 12 ครั้ง ดาเนินการแล้ว 7 ครั้ง (58.3 %)
-การจัดประชุมโต๊ะข่าว เป้าหมาย 12 ครั้ง ดาเนินการแล้ว 7 ครั้ง (58.3 %)
สรุปการใช้จ่ายงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ 2563
-ได้รับจัดสรร 5,112,000 บาท
-เบิกจ่าย 1,974,000 (38.6%)
ที่ประชุม ทราบ ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล ว่าตรงตามกับที่ปฏิบัติและรายงานมาไหม
-ในส่วนของข้อมูลตารางแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอานาจเจริญ ประจาปี 2563
ให้ทุกหน่วยงานที่มีแผนงานโครงการที่มีอยู่ในแผน ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลหากมีข้อบกพร่อง ให้แจ้งฝ่ายเลขา
เพื่อแก้ไข เพิ่มเติม
ที่ประชุม ทราบ ให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูลในแผนงานเพื่อแก้ไข แล้วรายงานมาที่ฝ่ายเลขา
ภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 หากไม่มีการรายงานเข้ามาให้ถือว่ายืนยันตามข้อมูลเดิม
-ระบบ NISPA และ บสต. ซึ่งสานักงาน ปปส.ภาค 3 ได้ประมวลผล ณ วันที่ 23 เมษายน 2563 มีผลการ
ดาเนินงานแบบเดียวกันกับข้อมูลของ Infograffic
ที่ประชุม ทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องรายงานประจาทุกเดือน
5.1 สถานการณ์ปัญหายาเสพติดจังหวัดอานาจเจริญ โดย สานักงาน ปปส. ภาค 3
ปปส.ภาค 3 นาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติด จากการจับกุมยาบ้าจานวน
1,086,400 เม็ดมีสิ่งที่น่าสนใจคือ มีก ารรันนัมเบอร์ของหีบห่อเอาไว้ ทาให้สามารถคานวณปริมาณของยาเสพติด
ที่เข้ามาในพื้นที่ได้ ซึ่งยาบ้าล็อตนี้น่าจะมีอัตราการผลิตอยู่ที่ ยี่สิบล้านเม็ด ในการนาเข้ายาเสพติดในเขตพื้นที่ของภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือที่จับได้ส่วนมากจะมีสัญลักษณ์ Y1 มักพบในล๊อตที่มีจานวนหนึ่งแสนเม็ดขึ้นไป
ในส่วนของเรื่องการทลายแหล่งผลิตยาเสพติดที่ประเทศเมียนมา ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน 2563
มีการทลายแหล่ งผลิตยาเสพติดที่สาคัญจานวน 4 แห่ง และเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 นอกจากจะทลายแหล่งผลิต
ยาเสพติดแล้ว ยังมียาบ้าอีกประมาณ 14 ล้านเม็ด และส่วนผสมที่เป็นสารตั้งต้นในการผลิตอีกด้วย
ที่ประชุม ทราบ ฝาก ปปส.ภาค.3 ให้ดูการข่าวฝั่งตรงข้ามของอาเภอชานุมานด้วย
5.2 การจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดอานาจเจริญ โดย ตารวจภูธรจังหวัดฯ
ตารวจภูธรจังหวัดฯ นาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบ ตามตารางการเปรียบเทียบประเภทของกลาง
คดียาเสพติด

.../ ประเภทของกลางคดียาเสพติด
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ประเภทของกลางคดียาเสพติด เปรียบเทียบปีงบประมาณ 62/63
(ต.ค.61-เม.ย.62 / ต.ค.62-27 เม.ย.63)
ประเภท
ปีงบประมาณ 2562
ปีงบประมาณ 2563
ไอซ์ (กรัม)
521.341
25.880
ยาบ้า (เม็ด)
348,918
477,171
กัญชา (ห่อ/ต้น)
34 ห่อ /30 ต้น
26 ห่อ / 60 ต้น
สารระเหย (กระป๋อง/ถุง)
3
6
กระท่อม (ต้น/ใบ)
2 ต้น
คดียาเสพติดที่น่าสนใจห้วงเดือน เมษายน 2563
การจับกุมคดียาบ้า 67,907 เม็ด เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ในเขตพื้นที่ สภ.เมืองอานาจเจริญ
เจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจได้ สื บ สวนทราบว่ า จะมี ก ารส่ ง ยาบ้ า ในเขตพื้ น ที่ ต ารวจชุ ด จั บ กุ ม จึ ง ลงพื้ น ที่ จั บ ผู้ ต้ อ งหาได้
พร้อมของกลางจึงนาตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง สภ.เมืองอานาเจริญ เพื่อดาเนินคดีตอ่
การจับกุมคดียาเสพติดข้อหานาเข้าฯ จานวน ยาบ้า 1,996 เม็ด เมื่อวันที่ 17 เม.ย.63 ในพื้นที่
สภ.ชานุ ม าน จากการบู ร ณาการของเจ้ า หน้ า ที่ ได้ ร่ ว มกั น จั บ กุ ม ตั ว ผู้ ต้ อ งหาคดี ย าเสพติ ด พร้ อ มของกลางยาบ้ า
จานวน 1,996 เม็ด
ที่ประชุม ทราบ
5.3 กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดย พัฒนาชุมชนจังหวัด ฯ
พัฒ นาชุมชนจั งหวัด ฯ น าเรียนในที่ ประชุมเพื่อทราบการขับเคลื่ อนงานกองทุ นแม่ของแผ่ น ดิน
ประจาเดือน เมษายน 2563 กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านปริญญา หมู่ที่ 2 ตาบลหนองมะแซว อาเภอเมืองฯ
ให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดยาเสพติดในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเงินจานวน 2,000 บาท
กรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินช่วยเหลือครัวเรือนสมาชิก ที่เดือนร้อนจากสถานการณ์โรคโควิด - 19
โดยมอบเงินไว้สาหรับใช้จ่ายในครัวเรือน รวมถึงจัดซื้อหน้ากากอนามัย ดังนี้
-กองทุนแม่ฯ บ้านหนองหินใต้ หมู่ที่ 6 ตาบลหนองมะแซว อาเภอเมืองฯ มอบเงินจานวน 1,500 บาท
-กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนจาน เทศบาลเมือง มอบเงินจานวน 1,500 บาท
-กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านนาปลีก หมู่ที่ 9 เทศบาลตาบลน้าปลีก มอบเงินจานวน 2,000 บาท
กรรมการกองทุน แม่ของแผ่ นดิน บ้านโคกพระ หมู่ที่ 10 ตาบลนาป่าแซง อาเภอปทุมราชวงศา
ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนสมาชิกมอบทุนขวัญถุงเด็กแรกเกิด เป็นเงินจานวน 2,000 บาท
การคัดเลือกหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เริ่มดาเนินการส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่เดือน พฤษภาคม – กันยายน 2563 ตามตารางดังนี้
ที่
1
2
3
4
5
6
7

อาเภอ
เมืองอานาจเจริญ
ชานุมาน
ปทุมราชวงศา
พนา
เสนางคนิคม
หัวตะพาน
ลืออานาจ

บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ้านนาคา หมู่ 3 ตาบลนาหมอม้า
บ้านคานกกก หมู่ 9 ตาบลโคกก่ง
บ้านสามัคคี หมู่ 2 ตาบลนาป่าแซง
บ้านหนองหัวลิง หมู่ 15 ตาบลจานลาน
บ้านโป่งหิน หมู่ 10 ตาบลโพนทอง
บ้านเค็งใหญ่ หมู่ 1 ตาบลเค็งใหญ่
บ้านหัวดง หมู่ 11 ตาบลเปือย

ที่ประชุม ทราบ ให้นายอาเภอตรวจสอบรายชื่อใน 7 หมู่บ้านนี้ ด้วย ว่ามีใน 179 หมู่บ้านเป้าหมาย
หรือไม่ เพื่อทีจ่ ะได้เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่สีขาวที่แท้จริง
.../ 5.4 การบาบัดรักษาฯ
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5.4 การบาบัดรักษาฯ,TO BE NUMBER ONE, CBTx , Harm Reduction โดย สสจ.อจ.
สาธารณสุขจังหวัด นาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบ ในการบาบัดรักษาตามตารางดังนี้
อาเภอ

ระบบสมัครใจ
เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

เมืองอานาจเจริญ

100

39

39.00

เสนางคนิคม

55

42

76.37

ชานุมาน

90

75

83.33

ปทุมราชวงศา

45

28

62.22

พนา

30

19

63.33

ลืออานาจ

35

22

62.86

หัวตะพาน

50

16

32.00

405

241

59.51

รวม
อาเภอ

ระบบบังคับบาบัด
เป้าหมาย

ผลงาน

ร้อยละ

เมืองอานาจเจริญ

180

141

78.33

เสนางคนิคม

70

72

102.86

ชานุมาน

80

65

81.25

ปทุมราชวงศา

60

48

80.00

พนา

50

34

68.00

ลืออานาจ

80

48

60.00

หัวตะพาน

80

52

67.50

600

462

77.00

รวม

ในส่วนของ TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศได้มีเลื่อนการประกวดออกไป เนื่องจากการ
แพร่ระบาดของโรค COVID - 19
ที่ประชุม ทราบ
5.5 การดาเนินการของ ศอ.ปส.อ. 3 โซน
ฝ่ายเลขา ฯ นาเรียนในที่ป ระชุมเพื่อทราบ ผลการดาเนินงานของชุด ฉก. ราชสี ห์ 75 ส่วนหน้า
ประจาเดือนเมษายน 2563 ผลการดาเนินเป็นที่ยุติดาเนินการจับกุม จานวน 10 เรื่องประชาชนร้องเรียน/สายข่าว
จ านวน 9 เรื่ องร้อ งเรี ย นผ่ านระบบ AMNAT – GIS จานวน 1 เรื่อง แยกประเภทคดีย าเสพติด จานวน 6 เรื่อ ง
การพนัน จานวน 3 เรื่องคดีอื่นๆ จานวน 1 เรื่องผู้ต้องหาทั้งหมด 29 ราย ของกลางยาบ้า จานวน 2,307 เม็ด
ไพ่ 3 สารับรถจักรยานยนต์ 1 คันเครื่องกระสุนปืนขนาดจุด 38 จานวน 1 นัดอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ 1 กระบอก
เงินสด จานวน 490 บาท
/ผลการดาเนินการ...
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ผลการดาเนินงานภาพรวม รวมผลการดาเนินงานทั้งหมดดาเนินการแล้ว จานวน 26 เรื่อง แยกเป็น
ยาเสพติด จานวน 20 เรื่องการพนัน จานวน 4 เรื่องคดีอื่นๆ จานนวน 2 เรื่องผู้ต้องหาทั้งหมด 62 ราย รวมของ
กลางทั้งสิ้นยาบ้า จานวน 3,152 เม็ด
กัญชา 1 ห่อเล็กไอซ์ 0.66 กรัมไพ่ 4 สารับอุปกรณ์เล่นไฮโล 3 ชุดรถจักรยานยนต์ 1 คันเครื่อง
กระสุ น ปื น ขนาดจุ ด 38 จ านวน 1 นั ด อาวุธ ปื น ไทยประดิ ษ ฐ์ 1 กระบอก เอกสารรายชื่ อ ลู ก ค้ า 1 ฉบั บ เงิน สด
จานวน 820 บาท
ที่ประชุม ทราบ
-โซนเหนือ ศอ.ปส.อ.ชานุมาน/เสนางคนิคม/ปทุมราชวงศา สรุปการดาเนินงานด้านยาเสพติด ใน
รอบเดื อ นที่ ผ่ า นมา มี ผ ลการด าเนิ น งานด้ า นการป้ อ งกั น ได้ ล งพื้ น ที่ ตรวจปั ส สาวะหาสารเสพติ ด ในเขตพื้ น ที่
อาเภอปทุมราชวงศาจานวน 8 ราย ไม่พบสารเสพติด
ด้ า นปราบปรามในเดื อ นเมษายน ได้ มี ก ารจั บ กุ ม ผู้ ต้ อ งหาจ านวน 21 ราย ยาเสพติ ด จ านวน
2,690 เม็ด ต้นกัญชา จานวน 2 ต้น ในเขตพื้นที่ของอาเภอชานุมาน
ด้านการบาบัด ได้ออกติดตามผู้ผ่านการบาบัดค่าย รุ่นที่ 2 จานวน 15 ราย ไม่พบการกระทาผิดซ้า
ที่ประชุม ทราบ
-โซนกลาง ศอ.ปส.อ.เมื อ งอ านาจเจริ ญ น าเรี ย นในที่ ป ระชุ ม เพื่ อ ทราบผลการด าเนิ น การ
ในเดือนเมษายน 2563
ด้ า นการป้ อ งกั น ได้ จั ด ชุ ด ลาดตระเวน จั ด ระเบี ย บสั ง คม ติ ด ตั้ ง ตู่ เหลื อ งด าครบทุ ก หมู่ บ้ า น
และได้สนับสนุนชุดปฏิบัติการของตาบลในการจัดชุดลาดตระเวน
ด้านการปราบปราม ได้มีการจับกุมคดียาเสพติดดังนี้
1. วันที่ 3 เมษายน 2563 จับกุมยาเสพยาเสพติด 1 ราย
2. วันที่ 22 เมษายน 2563 ร่วมกับชุด ฉก.ราชสีห์ 75 จับกุมยาบ้าได้ 11 เม็ด
3. ได้ร่วมกับชุด ฉก.ราชสีห์ 75 จับกุมผู้ค้ายาเสพติดพร้อมของกลางยาบ้า จานวน 305 เม็ด
-โซนใต้ ศอ.ปส.อ.พนา/ลืออานาจ/หัวตะพาน นาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบผลการดาเนินการ
ศป.ปส.อ.หัวตะพาน ร่วมกับสถานีตารวจภูธรหัวตะพาน เข้าตรวจค้น/จับกุม คดียาเสพติด จานวน
1 คดี ได้ของกลางยาบ้า 162 เม็ด ผู้ต้องหา จานวน 3 คน จึงได้ นาตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง สภ.หัวตะพาน
ดาเนินคดีต่อไป
ศป.ปส.อ.ลืออานาจ ร่วมกับสถานีตารวจภูธร ลืออานาจ เข้าตรวจค้น/จับกุม คดียาเสพติด จานวน
1 คดี ได้ของกลางยาบ้ า 100 เม็ด ผู้ต้องหา จานวน 1 คน จึงได้ นาตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่ง สภ.ลื ออานาจ
ดาเนินคดีต่อไป
ศป.ปส.อ.พนา ร่วมกับสถานีตารวจภูธรพนา จับกุมผู้ต้องหาโดยกล่าวหาว่าครอบครองเพื่อจาหน่ายฯ
จานวน 1 ราย ผู้ต้องหา 1 คน ของกลาง 96 เม็ด สีเขียว 1 เม็ด ยาบ้า สีแดง 96 เม็ด นาส่ง สภ.พนา ดาเนินคดี
ต่อไป
ที่ประชุม ทราบ
5.6 ผลการดาเนินการของส่วนราชการอื่นๆ
สวัสดิการจังหวัด ฯ นาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบ ในเรื่องของโรงงานสีขาว และโครงการ มยส.
ในส่ ว นของโครงการโรงงานสี ข าวด าเนิ น การแล้ ว 12 แห่ ง ณ ปั จจุ บั น ได้ มี ส ถานประกอบการสมั ค รเข้ า มา
เพิ่มเป็น 16 แห่ง ในส่วนของโครงการ มยส. ที่ยังไม่มีผลการดาเนินการ ณ ปัจจุบันได้มีสถานประกอบกิจการ 9 แห่ง
ขอเข้าร่วมโครงการ
ที่ประชุม ทราบ ให้สวัสดิการฯ คีย์ข้อมูลเข้าในระบบ
/ระเบียบวาระที่ 6
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เพื่อพิจารณา
ฝ่ายเลขา ฯ นาเรียนในที่ประชุมเพื่อ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงานใช้งบอุดหนุนจาก อปท. ปี 2563
จากโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวัน ต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2563 จังหวัดอานาจเจริญ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 วงเงิน 100,000 บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้ ว น) ขอเปลี่ ย นแปลงเป็ น โครงการจั ด ท าสื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์
เพื่ อการป้ องกันหายาเสพติด ในพื้นที่จั งหวัดอานาจเจริญ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 วงเงิน 100,000 บาท
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อใช้ในการจัดทาป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดต่าง ๆ เพื่อติดตั้งในเขตชุมชนเมืองและทุกอาเภอ
และหากมีความจาเป็นที่จะต้องปรับลดหรือเพิ่มวงเงินโครงการ ขอความเห็นชอบ/อนุมัติคณะกรรมการฯ ให้สามารถนา
วงเงินที่เหลือจากโครงการอื่นที่คณะกรรมการได้เห็นชอบ/อนุมัติในหลักการตามแผนการใช้จ่ายเงินอุดหนุน มาใช้กับ
โครงการนี้ได้
ที่ประชุม เห็นชอบ/อนุมัติ ดาเนินการได้ตามที่เสนอ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ
ฝ่ายเลขา ฯ นาเรียนในที่ประชุมเพื่อทราบ ศูนย์จังหวัดได้จัดซื้อชุดตรวจปัสสาวะเมทแอมเฟตามีน
จ านวน 20,000 ชุ ด โดยได้ รั บ การสนั บ สนุ น งบประมาณ จากองค์ ก ารบริห ารส่ ว นจั งหวัด ฯ หากหน่ ว ยงานใด
มีความประสงค์ที่จะขอรับการสนับสนุน ก็ให้ทาหนังสือมาที่ศูนย์จังหวัดฯ
ที่ ป ระชุ ม ทราบ ให้ ท้ อ งถิ่ น จั ง หวั ด ติ ด ตามเรื่ อ งงบในการอุ ด หนุ น ให้ ด้ ว ย เพื่ อ ที่ จ ะได้ เตรี ย มไว้
ในการจัดสรรรอบต่อไป

เลิกประชุม

เวลา 15.55 น.

ผู้จดรายงานการประชุม
(นายมิตรษา ไม่โศก)
เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.อจ.

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(ส.อ.วันชนะ เปรมปรีดิ์)
ผูช้ ่วยป้องกันจังหวัดอานาจเจริญ

