รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อาํ นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 6/2561
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่กลอง ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม (ชั้น 5)
.....................................................
ผู้มาประชุม
1. นายรังสรรค์ ตันเจริญ
2. นายจอมพงษ์ ภู่พัฒนากุล
3. ร.ท.สุวิทย์ ภู่ระหงษ์
๔. ผศ.ดร.ภญ.พิมพร ทองเมือง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธาน
อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ปรึกษา
(แทน) ผู้บญ
ั ชาการมณฑลทหารบกที่ 16
ที่ปรึกษา
(แทน) รองอธิการบดี ฝ่ายทรัพย์สินและรายได้
ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
5. พ.ท.ชาครี ศักดิ์บัณฑิตวงศ์ (แทน) รองผู้อาํ นวยการรักษาความมั่นคงภายใน รองผู้อาํ นวยการ
จังหวัดสมุทรสงคราม (ฝ่ายทหาร)
6. พ.ต.อ.ชวน ชิตประเสริฐ
(แทน) ผู้บงั คับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม รองผู้อาํ นวยการ
7. นายหทัย พันธ์พงษ์วงศ์
(แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รองผู้อํานวยการ
8. นางสาวปรียาภัทร์ สุวินธนไพศาล (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
รองผู้อํานวยการ
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
๙. นางสาวเกดสุดา หอมสุวรรณ (แทน) ผู้อํานวยการ สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ๗
กรรมการ
๑๐. นายเชิดพงษ์ จันจะนะ
(แทน) หัวหน้าสํานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
1๑. นายเฉลิมพล หวานสนิท (แทน)นายอําเภอเมืองสมุทรสงคราม
กรรมการ
1๒. นายไชยพร เอี่ยมวงศ์
(แทน) นายอําเภออัมพวา
กรรมการ
1๓. นายสมหมาย สุวรรณรุง่
(แทน) นายอําเภอบางคนที
กรรมการ
1๔. นางสาวเบญจมาศ วงษ์สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
1๕. นางสุนารี ถิ่นกําเหนิด
(แทน) ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
1๖. นางณัฎฐา ตันสงวน
(แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
1๗. นายอนุพงษ์ บุญรอด
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
กรรมการ
18. นางปราสัย อําพันฉาย
สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
19. นางปันนัดดา วงศ์ภูมิ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด
กรรมการ
สมุทรสงคราม
20. นางสาวจุไร อัศวปราการกุล (แทน) ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
21. นายสนทยา พูนขวัญ
ผู้บัญชาการเรือนจํากลางสมุทรสงคราม
กรรมการ
22. นางพิชญา อ้นงาม
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด
กรรมการ
สมุทรสงคราม
๒3. นางจรูญ แก้วงาม
ผู้อํานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรรมการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
/๒๔. นางชลอศรี...

-224. นางชลอศรี บุญแก้วสุข
แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
25. นางศรัณยา ดีพูล
(แทน) จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
26. นายนิสัย สุขระ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
27. นายวิเชียร ลัดดาวัลย์
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
กรรมการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
28. นางอทิตา กลิ่นสุวรรณ
อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
29. นายศักดิ์ชัย เสนาพรหม (แทน) ท่องเทีย่ วและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
30. นางสุนิสา อยู่หนูสิงห์
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
31. นางสาวนิลุบล รังสีธรรมานุกูล ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
กรรมการ
สมุทรสงคราม
32. นายสมเกียรติ รั้วมั่น
(แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษา เขต 10
3๓. นางสาววนิดา ดิลกธนกุล (แทน) ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
3๔. นายพิพัฒน์ ทุกข์สูญ
(แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
กรรมการ
สมุทรสงคราม
๓๕. นางสาวนันทนา กลิ่นสุนทร (แทน) ผู้อํานวยการศูนย์วิทาศาสตร์การแพทย์ที่ ๕ สส. กรรมการ
3๖. ร.ต.อ.หญิงพสุนาถ พงศ์ไพสาร (แทน) หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
3๗. นายชาญเลิศ อําไพพรรณ (แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
38. นายเผด็จ บุญทรง
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
กรรมการ
๓๙. นายประจินต์ ธารศิริสนิ
ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
และเลขานุการ
๔๐. นายกฤต อินธนพรรณ
รักษาการในตําแหน่งป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
41. พ.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ ทัพเจริญ (แทน) ผู้กํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัด
กรรมการ
สมุทรสงคราม
และผู้ช่วยเลขานุการ
4๒. นางอรวรรณ บุญวรรณ (แทน) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ
กรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
4๓. นางอุไรวรรณ ทองคง
เจ้าหน้าที่สาํ นักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
และผูช้ ่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
2. สรรพากรพื้นทีจ่ ังหวัดสมุทรสงคราม
3. ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
4. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
5. ประธานคณะกรรมการศูนย์ป้องกันยาเสพติดภาคประชาสังคมฯ
6. ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม
/ผู้เข้าร่วม...

-3ผู้เข้าร่วมประชุม
1 . นางสุภาพร สมพงษ์ นสส. ชํานาญการ สนง. ป.ป.ส. ภาค 7
2 . นางสาวฌาริฐา นาใจ จนท. วิเคราะห์นโยบายและแผน สนง. ป.ป.ส. ภาค 7
3 . นางสาวสุนันทา อิสรารุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศอ.ปส.จ.สส.
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
นางรังสรรค์ ตันเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องทีป่ ระธานแจ้งทีป่ ระชุมทราบ
ท่ า นผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม ติ ด ภารกิ จ จึ ง มอบหมายให้ ผ ม นายรั ง สรรค์ ตั น เจริ ญ
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสมุทรสงครามครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้นํารายงานการ
ประชุมลงในเว็บไซต์ของจังหวัด http://www.samutsongkhram.go.thเพื่อให้ทุกส่วนราชการ ได้ตรวจสอบ
ล่วงหน้า กรณีมีความประสงค์จะขอแก้ไขขอให้แจ้งที่ฝ่ายเลขานุการ ศอ.ปส.จ.สส. ภายในวันที่ 25 มิถุนายน
2561 ปรากฏว่าไม่มีส่วนราชการใดขอแก้ไขจึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพือ่ ทราบ(นําเสนอโดยการชีแ้ จง)
๓.๑ สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ๗ รายงานสถานการณ์ยาเสพติด
ผู้แทน สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค ๗ สถานการณ์ยาเสพติด ในห้วงเดือนพฤษภาคม 2561 สถานการณ์การผลิต
ภาพรวมยังคงเป็นการลักลอบเพาะปลูกมากที่สุดในพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ กัญชาพบการลักลอบเพาะปลูกใน
ทุกพื้นที่ของภาค 7 แต่อยู่ในปริมาณที่ไม่สูงมากนัก
สถานการณ์การลักลอบนําเข้าชายแดน
เฝ้าระวังการนําเข้าชายแดน
- พื้นที่ อ.สังขละบุรี รวมถึงการนํารถยนต์ข้ามฝั่งไปดัดแปลงโดยชาวพม่าที่อยู่ฝั่งตรงข้ามประเทศไทย
เพื่อซุกซ่อน ทําช่องลับในการบรรทุกยาเสพติด
- พื้นที่ด่านสิงขร
ตัวยาที่มักลักลอบนําเข้าในพื้นที่
- พื้นที่ชายแดน อ.สังขละบุรี
ยาบ้า ไอซ์
- พื้นที่ชายแดน อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
ยาบ้า ไอซ์ กระท่อมบดผง
สถานการณ์การค้า
รูปแบบการค้า
-กลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันตก ยังคงมีพฤติการณ์เชื่อมโยงกับกลุ่มนักค้าในทั่วทุก
ภาค
-โดยกลุ่ ม นั ก ค้ า สามารถเดิ น ทางขึ้ น ไปรั บ ยาเสพติ ด ด้ ว ยตนเอง ทั้ ง ชายแดนภาคเหนื อ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันตก
/-ตลอดจน...

-4-ตลอดจนการว่าจ้างให้ผู้ลําเลียงทําหน้าที่แทนตนเอง
-ใช้การส่งยาเสพติดผ่านระบบขนส่งต่างๆ เช่น รถไฟ ไปรษณีย์ เป็นต้น
แหล่งพักยา
จากข้อมูลการจับกุมคดีรายสําคัญและปริมาณของกลาง ตลอดจนข้อมูลการข่าว/การสืบสวน คงระบุ
พื้นที่ จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร และ จ.สุพรรณบุรี ที่คาดว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติดที่มีการลักลอบซุกซ่อนของ
กลางยาเสพติดไว้เป็นปริมาณมาก ซึ่งมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับกรุงเทพมหานคร/จังหวัดในพื้นที่ภาค
กลาง ทําให้สามารถลักลอบลําเลียงยาเสพติดได้สะดวก
สถานการณ์การแพร่ระบาด
-ภาพรวมในพื้ น ที่ ยั ง เป็ น การแพร่ ร ะบาดของ ยาบ้ า ไอซ์ กั ญ ชา พื ช กระท่ อ ม เคตามี น เฮโรอี น
ตามลําดับ
-เคตามีน พบแพร่ระบาดเฉพาะกลุ่มผู้เสพทีเ่ ที่ยวกลางคืน เช่นพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี จ.นครปฐม
-กลุ่มยาทามาดอล โปรโคดิล ยังคงมีข่าวสารการใช้ยาดังกล่าวในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืนตามสถาน
บันเทิง สภาพปัญหาที่พบคือ เจ้าหน้าที่ไม่รู้จักตัวยาดังกล่าว และขาดการตรวจสอบร้านขายยา
จับกุมในพืน้ ทีภ่ าค 7
1. วันที่ 9 พ.ค.61 สภ.เมืองสมุทรสงคราม จับกุมนายอนันต์ แสงจันทร์ อายุ 26 ปี ของกลางยาบ้า
4,356 เม็ด เคตามีนแห้ง 102.22 กรัม
2. วันที่ 23 พ.ค.61 สภ.บางเลน จ.นครปฐมจับกุมนายลมโชย โสคํา อายุ 36 ปี และ น.ส.ปิยวรรณ
บัวม่วง อายุ 38 ปี ชาวบางเลน และขยายผล จับกุมนายญาติ อินทรีเกิด อายุ 65 ปี ขาวนนทบุรี พร้อมของ
กลางยาบ้า 41,164 เม็ด
3. 30 พ.ค.61 สภ.ห้วยยาง จับกุมผู้ต้องหา 3 คน ชาวเพชรบูรณ์ หนองบัวลําภู และอุบลราชธานี
ของกลาง ยาบ้า 228000 เม็ด ไอซ์ 25 กก. กัญชา 82 กก.
4. วันที่ 31 พ.ค.6 ภ.จว.ประจวบฯ จับกุม น.ส.พัทรศยา ไพบูลย์ศิริชัยกุล อายุ 26 ปี อยู่บ้านเลขที่
89/258 ม.5 ต.บางตะไนย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ซึ่งอยู่ระหว่างตั้งครรภ์ โดยผู้ต้องหาได้ขับขี่รถยนต์เก๋ง
ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นซิตี้ สีขาว คันหมายเลขทะเบียน 6กฬ 2139 กรุงเทพฯ มาตาม ถ.เพชรเกษม ฝั่งขาล่องใต้
โดยมีเจ้าหน้าที่ตํารวจชุดปราบปรามยาเสพเติด ภ.1 ติดตามมา เมื่อมาถึงด่านตรวจฯ ได้ประสานให้ช่วย
ตรวจสอบรถคันดังกล่าว ผลการตรวจค้นพบของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภทที่1(ยาบ้า) จํานวน 10,000
เม็ด และยาไอซ์ จํานวน 1 ถุง น้ําหนัก 411 กรัม
สถานการณ์การลําเลียงผ่าน
กลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดยังคงใช้พื้นที่ภาค 7 เป็นเส้นทางผ่านในการลักลอบลําเลียงยาเสพติดทั้ง
จากภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่ภาคใต้ เพื่อนําไปเก็บพักตามพื้นที่ต่างๆ และเตรียม
ส่งข้ามไปประเทศมาเลเซียเพื่อเพิ่มมูลค่าของราคายาเสพติด
1. (13 พ.ค.) ที่กองกํากับการตํารวจภูธรจังหวัดปัตตานี แถลงผลการจับกุมนักค้ายาเสพติดรายใหญ่
4 คน ประกอบด้วย นายอับดุลรอสะ มะเร๊ะ อายุ 36 ปี นายราวีมัน แชการี อายุ 37 ปี นางสาวการ์ตีนี เจะ
หะ อายุ 27 ปี และ นางลําดวล อาจยืนยง อายุ 34 ปี พร้อมของกลาง ยาไอซ์ จํานวน 448 ถุง น้ําหนัก
/448 กิโล...

-5448 กิโลกรัม มูล ค่าประมาณ 450 ล้านบาท รถยนต์กระบะอีซูซุ ดีแ ม็กซ์ สี ขาว ทะเบี ยน บฉ 8970
นราธิวาส และรถยนต์กระบะ มิตซูบิชิ ไทรตัน สีดํา ทะเบียน กษ 3752 สงขลา หลังสืบทราบว่ามีเครือข่ายค้า
ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือเข้ามาในพื้นที่ จึง
จัดกําลังร่วม 3 ฝ่าย ติดตามกระทั่งทราบว่านัดรับส่งของบริเวณปั๊มน้ํามัน แยกดอนยาง อําเภอหนองจิก
จังหวัดปัตตานี จึงจัดกําลังเข้าตรวจพื้นที่ พบรถต้องสงสัยจํานวน 2 คัน ลักษณะตามที่ได้รับแจ้ง จึงแสดงตัว
และตรวจสอบพบ ยาไอซ์บรรจุในถุงชาจีนจํานวน 448 ถุง ซุกซ่อนอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่จึงจับกุมผู้ต้องหา
ทั้ ง 4 คน โดยทั้ ง หมดให้ ก ารรั บ สารภาพว่า รั บ จ้า งจากเครื อ ข่า ยยาเสพติ ดในพื้ นที่ อํา เภอตากใบ จั งหวั ด
นราธิ ว าส เป็ นเงิ นค่ าจ้ างขน 4 แสนบาท เจ้าหน้าที่ จึ งควบคุ ม ตั วเพื่ อ ขยายผลจับกุ ม เครือ ข่ายที่เ หลือมา
ดําเนินคดีต่อไป
2. เมื่อวันที่ ๒๔ พ.ค.๖๑ เวลาประมาณ ๐๙.๓๐ น. ได้ร่วมกับ จนท.ตร.กองร้อย ตชด.ที่ ๔๑๔ สภ.ปะ
ทิว สภ.ท่าแซะ สภ.บ้านมาบอํามฤต สภ.สลุย และ กก.สส.ภ.๘ จับกุมนายสิทธิโชค ทอดสนิท อายุ ๒๕ ปี อยู่
บ้านเลขที่ ๔๘/๑ ม.๑ ต.ถ้ําสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พร้อมของกลางยาบ้าจํานวนประมาณ ๑๗,๐๐๐ เม็ด
และรถยนต์เก๋ง ยี่ห้อโตโยต้า สีบรอนซ์ หมายเลขทะเบียน กค ๓๘๕๖ กระบี่ เหตุเกิดบริเวณที่ทําการด่านตรวจ
ยานพาหนะชุมพร ถ.เพชรเกษม (ขาล่อง) ม.๒ ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยมีพฤติการณ์กล่าวคือ
จนท.ตร.ชุดจับกุมได้รับแจ้งว่าจะมีการลักลอบลําเลียงยาเสพติดจากพื้นที่กรุงเทพฯ มาในพื้นที่ จ.ชุมพร จึงสนธิ
กําลังตั้งจุดตรวจและเรียกตรวจค้นรถคันดังกล่าว ซึ่งมีนายสิทธิโชคฯ เป็นผู้ขับขี่ ผลการตรวจค้นพบยาเสพติด
ของกลางซุกซ่อนอยู่ในช่องเก็บยางอะไหล่บริเวณท้ายรถ สอบถามรับว่าได้ติดต่อซื้อยาบ้า และเดินทางไปรับใน
พื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อมาจําหน่ายให้กับลูกค้าในพื้นที่ จ.ชุมพร โดยโอนเงินให้แล้ว ๑๐๐,๐๐๐ บาท ที่เหลืออีก
๑๕๐,๐๐๐ บาท จะโอนให้หลังจากจําหน่ายยาบ้าเรียบร้อยแล้ว จนกระทั่งถูกจับกุมดังกล่าว
สรุปแนวโน้มและการเฝ้าระวัง
1. การลักลอบนําเข้ายาเสพติด ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันตกลดลง คาดว่าเกิดจากสภาพอากาศมีฝน
ตกหนัก ไม่สะดวกต่อการลําเลียงโดยเฉพาะช่องทางตามธรรมชาติ
2. ปัญหายาเสพติด ยังคงสูงในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ อ.เมือง ของทุกจังหวัด
3. ปริมาณของกลางยาเสพติด ส่งผลให้การเข้าถึงยาเสพติดของกลุ่มผู้เสพง่ายขึ้นและเป็นผลทําให้
ราคายาเสพติดลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
4. ผู้ค้า – ผู้เสพ มีแนวโน้มอายุน้อยลง และพร้อมที่จะกระทําความผิดเพื่อเงินค่าจ้าง
5. ผู้ค้ารายสําคัญ มีการวางแผนและแบ่งงานกันทําเป็นอย่างดี มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการลําเลียง
อยู่ตลอดเวลาโดยการเช็คเส้นทางทุกครั้งหากมีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ของเจ้าหน้าที่
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3.๒ รายงานสถานการณ์ ย าเสพติ ด ภาพรวมในจั ง หวั ด (ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม)
พ.ต.อ.ชวน ชิตประเสริฐ (แทน) ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม สถานการณ์ยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเบาบาง ผลการดําเนินการเดือนพฤษภาคม 2561 การแพร่ระบาดยาเสพติด
เบาบาง และมักเข้ามาจากพื้นที่รอบๆ จังหวัดสมุทรสงคราม เช่น จังหวัดราชบุรี สมุทรสาคร ราคายาเสพติด
ยาบ้าราคาประมาณเม็ดละ 50 - 100 บาท ไอซ์ราคาประมาณกรัมละ 800 – 1,000 บาท ยาบ้าเป็น
/ยาเสพติด...

-6ยาเสพติดที่จับกุมมากที่สุด รองลงมาเป็นไอซ์ และกัญชา ตามลําดับ
ผลการดําเนินการเดือนพฤษภาคม 2561 จับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหาจํานวน 83 คดี จับกุมในคดี 5 ข้อหา
สําคัญ จํานวน 24 คดี คิดเป็นร้อยละ 28.92 % แยกเป็น จําหน่าย 10 รายผู้ต้องหา 11 คน , ครอบครอง
เพื่อจําหน่าย 14 ราย ผู้ต้องหา 15 คน , ครอบครอง 16 ราย ผู้ต้องหา 16 คน , เสพ 43 ราย ผู้ต้องหา 43
คน ของกลาง ยาบ้า 7,051 เม็ด , ไอซ์ 62.10 กรัม , กัญชา 2.17 กรัม , พืชกระท่อม 21 ใบ ,เคตามีน
109.4 กรัม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 ผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
ปีงบประมาณ 2561 หน่วยงานรายงานผลการกําหนดเป้าหมายและผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2561
3.3.1 ผลการดําเนินงานตามมาตรการ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งปลอดภัยจากยาเสพติด
พ.ศ. 2561 จํานวน 308 หมู่บ้าน/ชุมชน (9 ขั้นตอน) ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตาม
โครงการไทยนิยมยั่งยืน (ข้อมูลจากระบบ Nispa ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.)
(1) ผู้แทน ศป.ปส.อําเภอเมืองฯ รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินการตามแผน
ประชารัฐ

เป้าหมาย
ปี 2561
(หมู่บ้าน)

1. หมู่บ้านรุนแรง
2. หมู่บ้านปานกลาง
3. หมู่บ้านเบาบาง
4. หมู่บ้านเฝ้าระวังทั่วไป
รวม
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24
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มติทปี่ ระชุม

แผนปฏิบัติการ (9 ขั้นตอน)
ขั้นตอน
ที่ 1

ขั้นตอน
ที่ 2

ขั้นตอน
ที่ 3

ขั้นตอน
ที่ 4

ขั้นตอน
ที่ 5

ขั้นตอน
ที่ 6

ขั้นตอน
ที่ 7

ขั้นตอน
ที่ 8

ขั้นตอน
ที่ 9
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รับทราบ

นายเฉลิมพล หวานสนิท ผู้แทน ศป.ปส.อําเภอเมืองสมุทรสงคราม ผลการปฏิบัติงานในการตั้งจุดตรวจ
จุดสกัด ในการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ยาเสพติด เพื่อเข้ารับการบําบัดรักษาฯ ในรอบเดือนที่ผ่านมา ดังนี้
1. เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 61 มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณตําบลลาดใหญ่ อําเภอเมืองฯ ได้ผู้เสพจํานวน
1 ราย
2. เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61 มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณตําบลคลองเขิน อําเภอเมืองฯ ได้ผู้เสพจํานวน
3 รายและมีการสุ่มตรวจปัสสาวะสถานบริการ จํานวน 3 แห่ง
3. เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 61 มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณตําบลบ้านปรก อําเภอเมืองฯ ได้ผู้เสพจํานวน
6 ราย
4. เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 61 มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัด บริเวณตําบลบางขันแตก อําเภอเมืองฯ ได้ผู้เสพ
จํานวน 5 รายและมี การบูรณาการร่ วมในการตรวจปัส สาวะ นักเรียน นักศึกษา ณ วิท ยาลั ยสารพัดช่าง
สมุทรสงคราม จํานวน 198 คน พบสารเสพติดในปัสสาวะจํานวน 3 คน
5. เมื่อวันที่ 22 มิ.ย. 61 ได้บูรณาการร่วมกับ ที่ทําการปกครองจังหวัดฯ ในการปิดล้อมตรวจค้น บริเวณ
ตําบลแหลมใหญ่ อําเภอเมืองฯ ได้ผู้ค้า/ผู้เสพ จํานวน 2 ราย และต่างด้าว 3 ราย
มติที่ประชุม รับทราบ
/(2) ผู้แทน...

-7(2) ผู้แทน ศป.ปส.อําเภออัมพวา รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินการตามแผน
ประชารัฐ
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1. หมู่บ้านรุนแรง
2. หมู่บ้านปานกลาง
3. หมู่บ้านเบาบาง
4. หมู่บ้านเฝ้าระวังทั่วไป
รวม

มติทปี่ ระชุม

แผนปฏิบัติการ (9 ขั้นตอน)

เป้าหมาย
ปี 2561
(หมู่บ้าน)

รับทราบ

นายไชยพร เอี่ยมวงศ์ ผู้แทน ศป.ปส.อําเภออัมพวา ดําเนินการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบูรณาการร่วมกับ ทหาร มทบ.16 ตํารวจ สภ.อัมพวา ในการค้นหาผู้เสพยาเสพติด ตั้งจุดตรวจ
จุดสกัดสัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีผลปฏิบัติการดังนี้ เมื่อวันที่ 27 มิ.ย. 61 ตั้งจุดตรวจจุดสกัดบริเวณถนนปากท่อ
สายเก่า ตําบลปลายโพงพาง อําเภออัมพวา ตั้งแต่เวลา 20.00 – 22.00 น. ได้ผู้เสพจํานวน 8 ราย (ยาบ้า
7 ราย, กัญชา 1 ราย) มีความประสงค์ที่จะเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูที่โรงพยาบาล จึงได้ทําประวัติและนําส่ง
โรงพยาบาลต่อไป
มติทปี่ ระชุม รับทราบ
(3) ผู้แทน ศป.ปส.อําเภอบางคนที รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินการ
ตามแผนประชารัฐ
1. หมู่บ้านรุนแรง
2. หมู่บ้านปานกลาง
3. หมู่บ้านเบาบาง
4. หมู่บ้านเฝ้าระวังทั่วไป
รวม

มติทปี่ ระชุม

เป้าหมาย
ปี 2561
(หมู่บ้าน)

ขั้นตอน
ที่ 1

ขั้นตอน
ที่ 2

ขั้นตอน
ที่ 3

แผนปฏิบัติการ (9 ขั้นตอน)
ขั้นตอน
ที่ 4

ขั้นตอน
ที่ 5

ขั้นตอน
ที่ 6

ขั้นตอน
ที่ 7

ขั้นตอน
ที่ 8

ขั้นตอน
ที่ 9

19
82
101

19
82
101

19
82
101

19
82
101

19
82
101

19
82
101

19
82
101

19
82
101

19
82
101

19
82
101

รับทราบ

นายสมหมาย สุวรรณรุ่ง ผู้แทน ศป.ปส.อําเภอบางคนที ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในการค้นหาผู้เสพ/
ผู้ติด ยอดจากเป้าหมายจํานวน 42 คน ดําเนินการแล้ว 11 คน คงเหลือ 31 คน และในส่วนของการปฏิบัติใน
การตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่ จะดําเนินการเดือนละ 4 ครั้ง มีการบูรณาการกําลัง 3 ฝ่าย ทหาร ตํารวจ
ฝ่ายปกครอง มรการจับกุมคดียาเสพติด 3 ราย ได้ของกลางยาบ้า จํานวน 36 เม็ด ไอซ์ จํานวน 0.71 กรัม
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.3.2 หน่วยงานนําเสนอผลการดําเนินงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ประจําปี 2561 ตามตัวชี้วัดและเป้าหมายในแต่ละด้านดังนี้
ด้านป้องกันยาเสพติดหน่วยงานที่มีผลการดําเนินงานฯ รายงานผลการดําเนินงานด้านป้องกัน
ยาเสพติดเป้าหมาย ปี 2561 (ข้อมูลจากระบบ Nispa ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2561 เวลา 11.00 น.)
/1. สํานักงาน...

-81. สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

หมายเหตุ

แผนงานด้านป้องกันยาเสพติด
1. โรงเรียนที่มีการสอนในระดับอนุบาล
-ระดับชั้น ป.6

72 แห่ง

72 แห่ง

- สพป. สมุ ท รสงคราม ร่ ว มกั บ ตํ า รวจภู ธ รจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม จัดกิจกรรม Kickoff รณรงค์ป้องกันการเล่น
พนันฟุตบอลในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ
ร.ร. เมืองสมุทรสงคราม

15 แห่ง

15 แห่ง

- สพป. สมุทรสงคราม แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดจัดกิจกรรม
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เช่น อ่านสารของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ หน้าเสาธง ร่วมปลุกกระแสแสดงพลัง
ต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีขาวและจัดกิจกรรมอื่น
ตามศักยภาพและความพร้อมของสถานศึกษา เนื่องในวัน
ต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2561

2. โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดันชั้น ม.1
- ม.3 (ขยายโอกาส)

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
2. สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 10รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

9 แห่ง

9 แห่ง

แผนงานด้านป้องกันยาเสพติด
1. โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.6

หมายเหตุ

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
3. เทศบาลเมืองสมุทรสงครามรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

2 แห่ง

2 แห่ง

แผนงานด้านป้องกันยาเสพติด
1. โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.6

หมายเหตุ

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
4. อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงครามรายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงานตามแผนงาน
แผนงานด้านป้องกันยาเสพติด
1. ระดับอาชีวศึกษา

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

3 แห่ง

3 แห่ง

หมายเหตุ

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
5.สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงานตามแผนงาน
แผนงานด้านป้องกันยาเสพติด
1. โรงเรียนสังกัดเอกชน

มติทปี่ ระชุม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

11 แห่ง

11 แห่ง

หมายเหตุ

รับทราบ
/6. มหาวิทยาลัย...

-96. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงานตามแผนงาน
แผนงานด้านป้องกันยาเสพติด
1. ระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

1 แห่ง

๑ แห่ง

หมายเหตุ

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
7. ทีท่ ําการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
การดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

แผนงานด้านป้องกันยาเสพติด
1. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเด็กและเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด
2. ติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทําความผิดในชุมชน

45 คน
100 คน

45 คน
100 คน

หมายเหตุ

มติทปี่ ระชุม รับทราบ
8. สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามแผนงาน
แผนงานด้านป้องกันยาเสพติด
1. สถานประกอบการ
1.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ
1.2 จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระบบมาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
1.3 ตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหา
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (มยส.)
- รณรงค์เชิญชวนสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมจัดทําระบบ มยส.
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัคร
เข้าร่วมจัดทําระบบ มยส.
- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบกิจการจังหวัดสมุทรสงคราม
- ตรวจประเมิ น และสรุ ป ผลการตรวจประเมิน เสนอต่อ ผู้ ว่า ราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
- แจ้งผลการตรวจประเมินให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานทราบ
- มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.4 ตรวจติดตามเพื่อต่ออายุการรับรองมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (มยส.)
- แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัคร
เข้าร่วมจัดทําระบบ มยส.
- ตรวจประเมิ น และสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น ต่ อผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

100 แห่ง
4,000 คน
50 คน

100 แห่ง
4,687 คน
61 คน

2 แห่ง
52 แห่ง
1 คณะ

52 แห่ง
1 คณะ

1 คณะ

1 คณะ

3 คณะ

อยู่ระหว่างการรวบรวมผล
คะแนน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เพื่อให้การรับรองฯ

2 แห่ง

2 แห่ง

1 คณะ

1 คณะ

2 แห่ง

อยู่ระหว่างการรวบรวมผล
คะแนน เพื่อเสนอต่อ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ
เพื่อให้การรับรองฯ

หมายเหตุ

ดําเนินการจัดอบรมฯ
วันที่ 7 ธ.ค. 60
เป้าหมายการ
ดําเนินการเดือน
กรกฎาคม 2561

/-แจ้งผลการ...

-10ผลการดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

- แจ้งผลการตรวจประเมินให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
- มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
1.5 โรงงานสีขาว
- รณรงค์เชิญชวนสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
- ตรวจประเมิน และสรุปผลการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
- มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมินโครงการโรงงาน
สีขาว
1.6 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่าย
แรงงานป้องกันยาเสพติด
1.7 - สุ่ ม ตรวจปั ส สาวะเพื่ อ หาสารเสพติ ด ในกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงานร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ณ บริษัท เอเชียติค อุตสาหกรรมเกษตร จํากั ด และ
บริ ษั ท อั ม พวาผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม ะพร้ า ว จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2561
จํานวน 300 คน
- สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ บริษัท พี เอส ช๊อป จํากัด เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561 จํานวน
41 คน
- สุ่ ม ตรวจปั ส สาวะเพื่ อ หาสารเสพติ ด ในกลุ่ ม ผู้ ใช้ แ รงงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ บริษัท พรีแพคประเทศไทย จํากัด เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561
จํานวน 418 คน
- สุ่ ม ตรวจปั ส สาวะเพื่ อ หาสารเสพติ ด ในกลุ่ มผู้ ใ ช้ แ รงงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ณ บริษัท รุจโอฬาร จํากัด เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 จํานวน
99 คน
- สุ่ ม ตรวจปั ส สาวะเพื่ อ หาสารเสพติ ด ในกลุ่ มผู้ ใ ช้ แ รงงานกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ ยวข้ อง ณ บริษั ท สุ ร ใจฟู ดส์ อิน ดั ส ทรี จํา กัด เมื่อวั น ที่ 25 พฤษภาคม
2561 จํานวน 9 คน

มติทปี่ ระชุม

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

หมายเหตุ

10 แห่ง
6 แห่ง
6 แห่ง

6 แห่ง
6 แห่ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

1 ครั้ง

จัดกิจกรรม วันที่ 26
เม.ย. 61
ไม่พบสารเสพติด

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ไม่พบสารเสพติด

1 ครั้ง

1 ครั้ง

พบสารเสพติดจํานวน
2 ราย

1 ครั้ง

1 ครั้ง

พบสารเสพติด จํานวน
7 ราย

1 ครั้ง

1 ครั้ง

ไม่พบผู้เสพ
สารเสพติด

รับทราบ

9. สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

หมายเหตุ

แผนงานด้านป้องกันยาเสพติด
1. แก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
1.1 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.1.1เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินที่ได้รับเดิม
- ประชุมสัมมนาเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี 2561

227
กองทุน

227 กองทุน
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

/-ตรวจสุขภาพ...

-11ผลการดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

- ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ระดับจังหวัด ระดับ A = 81 , B = 146
อําเภอเมืองฯ ระดับ A = 10 , B = 71
อําเภออัมพวา A = 20 , B = 53
อําเภอบางคนที A = 51 , B = 22
1.2 TO BE NUMBER ONE
- จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่
ความเป็นหนึ่ง จัดโดย เครือข่ายกองทุนแม่ฯ ร่วมกับ สพจ.สส.
- ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
- จัดทําแผนขยายชมรมฯ อําเภอละ 2 ชมรม
1.3 สร้าง 1 อําเภอ 1 ศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.3.1 เป้าหมายเดิม
1.3.2 เป้าหมายใหม่
1.4 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน(หมู่บ้านใหม่ ปี 2561)
- ม. 6 ต.คลองเขิน อ.เมืองฯ
- ม. 3 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา
- ม. 3 ต.โรงหีบ อ.บางคนที

227
กองทุน

มติทปี่ ระชุม

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61
227 กองทุน

หมายเหตุ
ดําเนินการเรียบร้อยแล้วและอยู่
ระหว่างการจัดทําแผนติดตาม
กองทุนแม่ฯ ระดับ B

1 ค่าย

40 คน

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว

1 ชมรม
6 ชมรม

10 คน
-

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
อยู่ระหว่างดําเนินการ

20 ศูนย์
3 ศูนย์
3 ม./ช.

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว
3

ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ทั้ง 3
หมู่บ้าน มีความพร้อมในการเข้า
รั บ พระราชทานเงิ น ขวั ญ ถุ ง
กองทุนแม่ของแผ่นดินและผ่าน
เกณฑ์ ก ารประเมิ น 12 ข้ อ
เรียบร้อยแล้ว

รับทราบ

3.3.3 ด้านบําบัดรักษายาเสพติด (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม) สรุปผล
การดําเนินงานด้านบําบัดรักษายาเสพติดเป้าหมาย ปี 2561
แผนงานบําบัดรักษายาเสพติด
การดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

1. บําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด 3 ระบบ
1.1 ระบบสมัครใจ
1.1.1 สถานพยาบาล

214 คน

95 (44.39 %)

200 คน
247 คน
148 คน
99 คน

201 (100.50%)
212 คน (85.82%)
79 คน ( 53.37%)
133 คน (134.34%)

50 คน

50 คน (100 %)

1.1.2 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1.2 ระบบบังคับบําบัด
1.2.1 แบบควบคุมตัว
1.2.2 แบบไม่ควบคุมตัว
1.3 ระบบต้องโทษ
1.3.1 โครงการบํ า บั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(หลักสูตร 4 เดือน)

หมายเหตุ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สนง.สาธารณสุขฯ

รพ.สมเด็จฯ 53 คน
รพ.อัมพวา 35 คน
รพ.นภาลัย 7 คน

ศป.ปส.อ.เมืองฯ
สนง.คุมประพฤติฯ

1 รุ่น 50 คน
(1 ธ.ค.60 – 31 มี.ค. 61)

เรือนจําฯ

/1.3.2 โครงการ...
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เป้าหมาย

1.3.2 โครงการปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม
(หลักสูตร 12 วัน)

150 คน

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61
150 คน (100 %)

รวม

861 คน

708 คน (82.22 %)

มติทปี่ ระชุม

หมายเหตุ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

รุ่นที่ 1 จํานวน 50 คน
(วันที่ 17 เม.ย. – 2 พ.ค. 61)
รุ่นที่ 2 จํานวน 50 คน
(วันที่ 15 – 31 พ.ค. 61)
รุ่นที่ 3 จํานวน 50 คน
(วันที่ 11 – 26 มิ.ย. 61)

รับทราบ

นางพิชญา อ้นงาม แทน ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม เป้าหมายและผลรับ
การดําเนินงานของ สนง.คุมประพฤติ คาดว่าสามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กรมคุมประพฤติกําหนดได้
มติทปี่ ระชุม

รับทราบ

3.3.4 ด้านปราบปรามยาเสพติด (ผู้กํากับการสืบสวน ตํารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม)
สรุปผลการดําเนินงานด้านปราบปรามยาเสพติดเป้าหมาย ปี 2561
แผนงานด้านปราบปรามยาเสพติด
สถานการณ์ยาเสพติดประจําเดือน พฤษภาคม 2561
ผลการดําเนินการ
การดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

แผนงานปราบปรามยาเสพติด
1.จับกุมคดียาเสพติด 5 ข้อหาสําคัญ
2.จับกุมผู้ค้ายาเสพติดข้อหาสําคัญ ให้ได้ ร้อย
ละ 30 ของผลการจับกุมทั้งหมด

180 คดี
ร้อยละ 30 ของ
การจับกุม

3. ผลการดําเนินงานตามข้อร้องเรียน 1386
4. ผลการดํ า เนิ น งานโครงการกิ จ กรรม
ครู D.A.R.E.
5. การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
6. ผลการปิดล้อมตรวจค้น
7. จู่โจมตรวจค้น

มติทปี่ ระชุม

สะสม
ต.ค. 60–พ.ค. 61

มิ.ย. 61

ยอดรวม
ทั้งหมด

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

503
49
552
ตํารวจภูธร
จังหวัดฯ
ทุกข้อหา
ทุกข้อหา
ทุกข้อหา
503
49
552
5 ข้อหาสําคัญ
5 ข้อหาสําคัญ 5 ข้อหาสําคัญ
162
9
171
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
32.32 %
18.37 %
30.98 %
12 เรื่อง
2 เรื่อง
14 เรื่อง
ภาคเรียนที่ 2/2560 ครูแดร์ จํานวน 16 นาย เข้าสอน 16 นาย เข้าสอน จํานวน โรงเรียน
37 โรงเรียน จํานวน นักเรียน 5,119 คน
99 ครั้ง
6 ครั้ง
105 ครั้ง
หน่วยละ 1 ครั้ง
80 ครั้ง
10 ครั้ง
90 ครั้ง
ต่อเดือน
100 ครั้ง
346 ครั้ง
25 ครั้ง
371 ครั้ง
เรือนจําฯ

รับทราบ
/3.3.5 ด้านบริหาร...

-133.3.5 ด้านบริหารจัดการ (ฝ่ายเลขานุการ ศอ.ปส.จ.สส.) สรุปผลการดําเนินงานด้านบริหารจัดการ
เป้าหมายปี 2561
แผนงานบริหารจัดการ
การดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ สํานักงาน 96% (ทั้งปี)
ป.ป.ส.
2,338,000
บาท
2. การประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.สส.
3. การประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.อ.
- อําเภอเมืองสมุทรสงคราม
- อําเภออัมพวา
- อําเภอบางคนที

มติทปี่ ระชุม

ผลการดําเนินงานรวม
จนถึงเดือนปัจจุบัน
1,925,700 บาท
(82.36 %) (ทั้งปี)

12 ครั้ง

8 ครั้ง

12 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง

8 ครั้ง
7 ครั้ง
7 ครั้ง

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
- ศอ.ปส.จ.สส. (ค่าจ้างตลอดปี)
- ศป.ปส.อําเภอ 3 แห่ง (ค่าจ้าง,ค่ายฯ )
- กองกํากับการสืบฯ(ค่าชุดปฏิบตั ิการฯ)
- สภ. 5 แห่ง (ค่าชุดปฏิบัติการฯ)

ศอ.ปส.จ.สส.
ศป.ปส.อ.

รับทราบ

3.4 หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคม (รายงานโดยเอกสารแนบ/หรือรายงานเพิ่มเติม) (ถ้ามี)
1. สํานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลการดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย
(แห่ง/คน)

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย. 61

หมายเหตุ

1. โครงการอาสาสมัครแรงงานให้ความรู้แก้ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการขนาดเล็ก (10 คนลงมา)
การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการโดยอาสาสมัครแรงงาน
อาสาสมัครแรงงาน สํานักงานฯ กําหนดจัดโครงการเสริมสร้าง
1.1 โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน อาสาสมัคร
ศักยภาพอาสาสมัครแรงงาน ประจําปี พ.ศ.
36 คน
ประจํ า ปี 2561 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ก ารป้อ งกั น
แรงงาน
2561 ในระหว่ า งวั น ที่ 6 – 7 ธั น วาคม
ยาเสพติด และเทคนิคในการให้คําแนะนําปรึกษาให้แก่
36 คน
2560 ณ จังหวัดเพชรบุรี
อาสาสมัครแรงงาน
สนง. แรงงานฯ ดําเนินการชี้แจงทําความ
1 แห่ง
1.2การสร้า งภู มิคุ้ม กั น ภั ย จากยาเสพติด ให้กับ ผู้ใ ช้
เข้าใจแจกแบบฟอร์มและสื่อประชาสัมพันธ์
แรงงาน/ผู้ ป ระกอบการในสถานประกอบการที่ มี
ให้ อ าสาสมั ค รแรงงานเมื่ อ วั น ที่ 18
ลูกจ้างต่ํากว่า 10 คนลงมา
1.3 จัดโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การป้องกัน
ยาเสพติด ระหว่างอาสาสมัครแรงงานและสถาน
ประกอบการขนาดเล็ก (10 คนลงมา)

1 ครั้ง

1 ครั้ง

มกราคม 2561 ณ บ้ า นสวนนพรั ต น์
รีสอร์ท
สํา นั ก งานแรงงานฯ มี กํา หนดจั ดส่ ง เสริ ม
การป้อ งกัน และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานประกอบกิ จ การ ที่ มี ลู ก จ้ า งต่ํ า กว่ า
10 คน ในวั น ที่ 26 มกราคม 2561 ณ
สํานักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

1) สถานประกอบการและลูกจ้างแสดงเจตจํานงเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด
15 แห่ง
1๓ แห่ง
- สถานประกอบการ
45 คน
35 คน
- ลูกจ้าง
2) อาสาสมัครแรงงาน
36 คน
36 คน
- อาสาสมัครแรงงานะดับตําบล
36 คน
36 คน
- อาสาสมัครแรงงานเครือข่ายจิตอาสา

/2.โครงการ...
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หมายเหตุ
(แห่ง/คน) ต.ค. 60 – มิ.ย. 61
2. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One ประจําปี 2561
สนง.แรงงานฯ ร่วมกับ สนง.สาธารณสุขฯ ติดตามการ
2.1 ติดตามการดําเนินงานชมรม To
3 ชมรม
3 ชมรม
ดํ
าเนินงาน ชมรม To Be Number One ดังนี้
Be Number One จํานวน 3 ชมรม
ผลการดําเนินงานตามแผนงาน

1.ชมรม To Be Number Oneพรีแพค ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
2. ชมรม To Be Number One บริษัท โรงงานน้ําปลา
ไทย (ตราปลาหมึ ก ) จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 11 มกราคม
2561
3. ชมรม To Be Number One บริษัทเอเชียติค
อุ ต สาหกรรมเกษตร จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม
2561
มีแผนการดําเนินการในเดือน กรกฎาคม 2561
อยู่ในระหว่างดําเนินการ

2.2 โครงการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ก าร
ดําเนินงานของชมรม To Be Number
One
2.3 มี ก ารจั ด ตั้ ง ชมรม To
Be
Number One ในสถานประกอบการ

3 ชมรม
1 แห่ง

1 แห่ง

2.4 มีศูนย์เพื่อนใจ To Be Number
One ในสถานประกอบการ (ติดตาม)

2 แห่ง

2 แห่ง

2.5 มีกิจกรรม To Be Number One
ในสถานประกอบการ

-

1 ครั้ง

2.6 ประกวดชมรม To Be Number
One ระดับภาค

1 ครั้ง

๑ ครั้ง

3. โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับมอบหมาย
3.1 กิจกรรมตรวจปัสสาวะ เพื่อค้นหาผู้
เสพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(To Be Number One) ประจําปี
งบประมาณ 2561

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2561 สนง. แรงงานฯ พร้อม
ด้วย สนง.สาธารณสุขฯ นําคณะเข้ารณรงค์ส่งเสริมการ
จัดตั้งชมรม To Be Number One ในสถาน
ประกอบการ ณ บริษัท บุญฟู้ดส์ จํากัด
1. ชมรม To Be Number Oneพรีแพค ประเทศไทย
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561
2. ชมรม To Be Number One บริษัทเอเชียติค
อุ ต สาหกรรมเกษตร จํ า กั ด เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม
2561
จัดกิจกรรมจิตอาสาตามโครงการรวมพลังแห่งความภักดี
โดย อสร. เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 ณ วัดประชา
โฆษิตตาราม มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 70 คน
ดําเนินการนําชมรม To Be Number One พรีแพค
ประเทศไทย เข้าประกวดผลงานในระหว่าง วันที่ 1213 ที น าคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ ซิ ตี้
จอมเทียน พัทยา

5 ครั้ง 9 แห่ง 908 คน ประสานและสนั บ สนุ น กํ า ลั ง และพาหนะในการ
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด
พบสาร 18 คน
คนไทย 12 คน
ต่างด้าว 6 คน
(เมียนมาร์ 2, ลาว 4)

/ผลการดําเนิน...

-15ผลการดําเนินงานตามแผนงาน

เป้าหมาย
(แห่ง/คน)

หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานรวม
ต.ค. 60 – มิ.ย.61

ผลการดําเนินการประสานและสนับสนุนกําลัง และพาหนะในการค้นหา/ผู้ติด
พบสาร/คน
ครั้ง
ที่

วัน/เดือน/
ปี

ชื่อ สถานประกอบการ

ที่ตั้ง

จํานวน
ลูกจ้าง

ไทย

ต่างด้าว

ยาบ้า

กัญชา

ยาบ้า

กัญชา

หลบ
หนี

รวม

1

20 ก.พ. 61 ตลาดปลาสหกรณ์ประมงแม่กลอง ต.แหลมใหญ่
จํากัด และชมรมแพปลา
อ.เมือง

205

-

1

-

-

-

1

2

7 มี.ค. 61

บริษัท พีเอสช๊อป จํากัด

ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง

41

-

-

-

-

-

-

3

24 เม.ย.
61

บริษัท พรีแพค ประเทศไทย
จํากัด

ต.บางช้าง
อ.อัมพวา

418

1

-

-

-

-

-

10 พ.ค. 61 บริษัท โรงงานน้ําปลา ฉั่วฮะเส็ง
(ตราหอยหลอด) จํากัด

ต.บางแก้ว อ.เมือง

118

-

-

-

-

-

-

10 พ.ค. 61 บริษัท ส.ทวีชัยคอนกรีต จํากัด

ต.บางแก้ว อ.เมือง

3

-

-

-

-

-

-

10 พ.ค. 61 บริษัท ทริลเลี่ยน สตีล จํากัด

ต.บางแก้ว อ.เมือง

10

1

-

2

-

1

4

10 พ.ค. 61 บริษัทอินฟินิตี้ เมทัล จํากัด

ต.บางแก้ว อ.เมือง

10

3

-

-

-

-

3

25 พ.ค. 61 บริษัท สุรใจ ฟู้ดส์ อินดัสทรี
จํากัด

ต.บางแก้ว อ.เมือง

7

-

-

-

-

-

-

25 พ.ค.61

ต.บางแก้ว อ.เมือง

96

3

-

4

-

1

8

908

8

3

6

-

2

19

4

5

บริษัท รุจโอฬาร จํากัด
รวม

3.2 กิจกรรมวันยาเสพติดโลก 26
มิถุนายน 2561

มติทปี่ ระชุม

อยู่ระหว่าง ประสาน/
สถานประกอบการ ที่มี
ผลการดําเนินงาน To
Be Number One เข้า
ร่วมกิจกรรมจัด
นิทรรศการ จํานวน 5
แห่ง

นําสถานประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านยา
เสพติดโลก จังหวัดสมุทรสงคราม 26 มิถุนายน
2561 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

รับทราบ
/2. สํานักงาน...

-162.สํานักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
ผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจําเดือน มิถุนายน 2561
กิจกรรม

ผลการดําเนินงาน
มิ.ย. 61

ผลการดําเนินงานรวม
สะสม
(ต.ค. 60 –มิ.ย. 61)

2 คน

23 คน

48 คน

784 คน

- คน

1,416 คน

แผนงานป้องกันยาเสพติด
แผนการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มลูกจ้างแรงงาน
1.โครงการแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศร่วมต้านภัยยาเสพติด โดยการชี้แจงโทษภัยของ
ยาเสพติด และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์แก่แรงงานไทยที่เดินทางกลับไปทํางานต่างประเทศ
2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เอกสาร /แผ่นพับเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามโครงการบําบัดทุกข์ บํารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน เพื่อปรองดองสมานฉันท์
3.ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและวิธีป้องกันปัญหายาเสพติด ตามโครงการแนะแนวอาชีพใน
สถานศึกษา

หมายเหตุ แบ่งเป็น ชาย 2 คน
ตําแหน่งงาน 1. ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ 1 คน ประเทศที่เดินทาง 1. อินเดีย 1 คน
มติทปี่ ระชุม

2. ลูกเรือน้ํามัน 1 คน
รับทราบ

2. เนเธอร์แลนด์ไต้หวัน 1 คน

3.ศูนย์วทิ ยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สมุทรสงคราม
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สส.รายงานโดยเอกสารดังนี้สรุปผลการดําเนินงานการตรวจวิเคราะห์ของกลาง
ยาเสพติด และยาเสพติดในปัสสาวะ ของจังหวัดสมุทรสงคราม ประจําปีงบประมาณ 2561 เดือนมิถุนายน 2561
1. ผลการตรวจวิเคราะห์ของกลางยาเสพติด
หน่วยงาน
ยาบ้า
ยาไอซ์
นําส่ง
จํานวน สะสม จํานวน สะสม
ตํารวจ
0
0 0
0
รวม
0
0 0
0

กัญชา
จํานวน สะสม
0
1
0
1

หมายเหตุ : 1. ตัวอย่างอื่นๆ คือ คีตามีน
2. ยาเสพติดในปัสสาวะ
หน่วยงานนําส่ง

ตํารวจ
สนง.คุมประพฤติ
เรือนจํา
เอกชน
รวม

จํานวนตัวอย่างที่ส่ง
ตรวจ
จํานวน สะสม
77
461
0
0
0
5
1
7
78
473

หมายเหตุ พบ > 1 ชนิด คือ

มติทปี่ ระชุม

กระท่อม
จํานวน สะสม
0
0
0
0

ตัวอย่างอื่นๆ
จํานวน สะสม
0
1
0
1

รวม
จํานวน สะสม
0
2
0
2

จํานวน 1 ตัวอย่าง มียอดสะสม 1 ตัวอย่าง

พบเมทแอมเฟตามีน
จํานวน
73
0
0
0
73

สารระเหย
จํานวน สะสม
0
0
0
0

พบกัญชา

สะสม จํานวน
395
0
0
0
0
0
0
0
395
0

สะสม
14
0
0
0
14

พบเบนโซไดอะ
ซีปีน
จํานวน สะสม
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

รวมจํานวนสารเสพติดที่
ตรวจพบ
จํานวน สะสม
จํานวน สะสม
0
23
73
432
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
23
73
432
พบ > 1 ชนิด

1.พบเมทแอมเฟตามีนและกัญชา จํานวน 0 ตัวอย่าง มียอดสะสม 18 ตัวอย่าง
2. พบเมทแอมเฟตามีนและมอร์ฟีน จํานวน 0 ตัวอย่าง มียอดสะสม 1 ตัวอย่าง
3. พบเมทแอมเฟตามีนและเบนโซไดอะซีปีน จํานวน 0 ตัวอย่าง มียอดสะสม ๔ ตัวอย่าง

รับทราบ
/4. สํานักงาน...

-174. สํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
สํานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานโดยเอกสารดังนี้ สรุปรายงานผลการดําเนินงาน
ประจําเดือนมิถุนายน 2561
กิจกรรม
1.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแก่ผู้มา
ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์,รถจักรยานยนต์

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
-เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้โทษ(ยาบ้า)

2.อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษแก่ผู้มา
ขอรับใบอนุญาตเป็น ผู้ประจํารถ(ผู้ขับรถโดยสาร,
รถบรรทุก)

-เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ยาเพสติดให้โทษ(ยาบ้า)

มติทปี่ ระชุม

ระยะเวลาดําเนินการ
21 พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561
(วันทําการปกติ)
21 พฤษภาคม 2561 20 มิถุนายน 2561
(วันทําการปกติ)

ผลการดําเนินการ
1,122 ราย

214 ราย

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
1. แบบสรุปความก้าวหน้าปฏิบัติการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูใน
ระบบโรงพยาบาล จังหวัดสมุทรสงคราม
ลําดับ

เป้าหมาย
(ราย)

หน่วยงาน

ผลการดําเนินการ (ราย)
ดําเนินการแล้วยอดยกมา
(รอบเดือน)
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ผลรวม
61
61
61
61
8
18
44

อยู่ระหว่าง
ดําเนินการ

99

2

ศ ป . ป ส . อํ า เ ภ อ เ มื อ ง
สมุทรสงคราม
ศป.ปส.อําเภออัมพวา

เม.ย.
61
18

73

38

11

19

-

-

68

5

3

ศป.ปส.อําเภอบางคนที

42

2

3

6

-

-

11

31

214

58

22

43

-

-

123

91

1

รวมทั้งสิ้น

มติทปี่ ระชุม
เลิกประชุม

55

รับทราบ
เวลา 10.25 น.
(นางสาวสุนันทา อิสรารุ่งเรือง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม
(นายกฤต อินธนพรรณ)
รักษาการในตําแหน่งป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

หมาย
เหตุ

