รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงครามและ
คณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
ครั้งที่ 8/2562 และคณะทางานลดอันตรายจากยาเสพติด ( Harm Reduction) ครั้งที่ 3/2562
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 เวลา ๑3.30 น.
ณ ห้องประชุมแม่กลอง (ชั้น 5) ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม
.....................................................
ผู้มาประชุม
1. นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
ประธาน
2. พ.ต.ท.จิรันธนิน สุสัณฐิตพงษ์ (แทน) อัยการจังหวัดสมุทรสงคราม
ที่ปรึกษา
3. ร.อ.สุวิทย์ ภู่ระหงษ์
(แทน) ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16
ที่ปรึกษา
4. พ.อ.จิระโรจน์ กองวารี รองผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ที่ปรึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม (ฝ่ายทหาร)
5. นางสาวรุ่งทิวา บุญศรี
(แทน) รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
ที่ปรึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงคราม
6. พ.ต.อ.ชวน ชิตประเสริฐ (แทน) ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม รองผู้อานวยการ
7. นายหทัย พันธ์พงษ์วงศ์ (แทน) นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
รองผู้อานวยการ
สมุทรสงคราม
8. นางสาวปรียาภัทร์ สุวินธนไพศาล (แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่
รองผู้อานวยการ
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
9. นางสาวสุธาสินี กลิ่นน้อย (แทน) ผู้อานวยการ สานักงาน ป.ป.ส. ภาค 7
กรรมการ
10. นายเชิดพงษ์ จันจะนะ (แทน) หัวหน้าสานักงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
11. นายกฤต อินธนพรรณ (แทน) นายอาเภอเมืองสมุทรสงคราม
กรรมการ
12. นายไชยพร เอี่ยมวงศ์
(แทน) นายอาเภออัมพวา
กรรมการ
13. นายศิลา หลีกรัตน์
(แทน) นายอาเภอบางคนที
กรรมการ
14. นางสาวอัจฉรีย์ มานะกิจ (แทน) พัฒนาการจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
15. นายทรงเกียรติ เชาวน์โอภาส รักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
16. นางสาวสมคิด เริ่มภักตร์ (แทน) ประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
17. นางสุธาทิพย์ พร้อมมูล (แทน) สรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม
กรรมการ
18. นายอนุพงษ์ บุญรอด
(แทน) สรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม
กรรมการ
19. นางสาวรวีวัลย์ บุญยะกลัมพะ (แทน) สถิติจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
20. นายสหวัสส์ รัศมี
(แทน) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
21. นางชญานิตย์ เกิดพุ่ม
(แทน) พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด กรรมการ
สมุทรสงคราม
22. ว่าที่ร้อยตรีหญิง จิตติมา คงวิจิตร (แทน) ขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
23. นายสมนึก ช้วยอ่วม
(แทน) ผู้บัญชาการเรือนจากลางสมุทรสงคราม
กรรมการ
/24.นาย...

-224. นายนพพร บ่ายแสง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม กรรมการ
25. นายราชัย อานมณี
(แทน) ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็ก
กรรมการ
และเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม
26. นายธวัชชัย ช่างสัน
(แทน) แรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
27. นางศรัณยา ดีพูน
(แทน) จัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
28. นายนิสัย สุขระ
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
29. นางสาวนนทพร กาญจนกุล (แทน) ผู้อานวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงาน
กรรมการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
30. นายดารงเกียรติ จวบสมัย (แทน) อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
31. นางสุนิสา อยู่หนูสิงห์
(แทน) วัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
32. นางสาวขจรพรรณ สุวรรณสาริด (แทน) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนา
กรรมการ
จังหวัดสมุทรสงคราม
33. นายสมเกียรติ รั้วมั่น
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการ
มัธยมศึกษาเขต 10
34. นางพรชิตา ต่วนชื่น
(แทน) ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
35. นายพิพัฒน์ ทุกข์สูญ
(แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด
กรรมการ
สมุทรสงคราม
36. นางชานิดา แสงสุริย์
(แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สส. กรรมการ
37. พ.ต.ท.หญิง ศิริกัญญา เรืองศรี หัวหน้าพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
38. นางสาววีณา ทิณเกิด
(แทน) นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม
กรรมการ
39. นางกานดา พาเจริญ
(แทน) ประธานหอการค้าจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
40. นายสุเมธ ธีรนิติ
ปลัดจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
และเลขานุการ
41. พ.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ ทัพเจริญ (แทน) ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัด
กรรมการ
สมุทรสงคราม
และผู้ช่วยเลขานุการ
42. นายปริพล ทัดแก้ว
ป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
43. นางอรวรรณ บุญวรรณ (แทน) รองหัวหน้าสานักงานเลขานุการ ศอ.ปส.จ.สส. กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
44. นางอุไรวรรณ ทองคง
เจ้าหน้าที่ สสจ.สมุทรสงคราม
กรรมการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)
1. ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม
2. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม
3. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม
/4. ประธาน...

-34. ประธานคณะกรรมการศูนย์ป้องกันยาเสพติดภาคประชาสังคมฯ
5. ประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสมุทรสงคราม
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสาวศิริพร ศรีแก้ว สานักงาน ป.ป.ส. ภาค 7
2. นายธนากร ภู่พันธ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดสมุทรสงคราม
3. นายชัชวาล เห่งใหญ่ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
4. นายธนวัฒน์ สีเมฆ วิทยาลัยสารช่างสมุทรสงคราม
5. นางสาวนิพาพร สุขนารถ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
6. นายสุธิพงศ์ โพธิ์ผลิ วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา
7. นางสาวกนิษฐา เนาวเพ็ญ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ศอ.ปส.จ.สส.
8. นางสาวสุนันทา อิสรารุ่งเรือง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศอ.ปส.จ.สส.
9. นางสาวพรรณนิภา กล้ายประยงค์ เจ้าหน้าที่ ศอ.ปส.จ.สส.
เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
นายประจินต์ ธารศิริสิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานการประชุมได้กล่าวเปิด
การประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม มอบหมายให้ ผมนายประจินต์ ธารศิริสิ น รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดสมุทรสงคราม เป็นประธานประชุมในครั้งนี้
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดสมุทรสงคราม และคณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดสมุทรสงคราม ครั้ งที่ 8/๒๕๖2 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และ คณะทางานลดอันตรายจาก
ยาเสพติด( Harm Reduction) ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งฝ่ายเลขานุการได้นา
รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของจังหวัด http://www.samutsongkharm.go.th เพื่อให้ทุกส่วนราชการ
ได้ตรวจสอบล่วงหน้า กรณีมีความประสงค์จะขอแก้ไข ขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการ ศอ.ปส.จ.สส. ภายในวันที่ 27
พฤษภาคม 2562 ปรากฏว่าไม่มีส่วนราชการใด ขอแก้ไขจึงเสนอที่ประชุม เพื่อพิจารณารับรองรายงาน
การประชุม
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 และครั้งที่
2/2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่องเพื่อทราบ(นาเสนอโดยการชี้แจง)
๓.๑ สานักงาน ป.ป.ส. ภาค ๗ รายงานสถานการณ์ยาเสพติด
นางสาวสุธาสินี กลิ่นน้อย ผู้แทน สานักงาน ป.ป.ส. ภาค ๗ สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม
ประจาเดือน เมษายน 2562
/สถานการณ์...

-4สถานการณ์การผลิต
เดือนเมษายน 2562 ไม่พบข้อมูลการผลิตยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานการณ์การค้ายาเสพติด
กลุ่มนักค้ายาเสพติดในพื้นทีท่ ี่ลักลอบนายาเสพติดมาจากพื้นที่อื่นในจังหวัดใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่อื่น ๆ
มาขายให้เครือข่ายรายย่อย และจาหน่ายให้กับกลุ่มผู้เสพอย่างต่อเนื่อง
รูปแบบการค้า กลุ่มผู้เสพผันตัวเป็นนักค้ารายย่อยเพิ่มสูงขึ้น ส่วนหนึ่งมีปัจจัยมาจากการซื้อยาเสพติด
ในปริ ม าณที่ มี จ านวนมาก จะท าให้ ไ ด้ ร าคายาเสพติ ด ที่ ถู ก ลงจึ ง ส่ ง ผลให้ มี ก ลุ่ ม นั ก ค้ า รายย่ อ ยเพิ่ ม ขึ้ น
อย่างต่อเนื่องและทาให้การกระจายยาเสพติดให้กับผู้เสพได้ง่ายและสะดวกมากขึ้น
เส้นทางลาเลียงยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม มีเส้นทางที่เชื่อมต่อกับจังหวัดใกล้เคียงหลายเส้นทาง
และเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกับจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร และ
จังหวัดราชบุรี ซึ่งเส้นทางที่มีการลาเลียงยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในจังหวัด ได้แก่ ถนนพระราม 2 ถนน
สมุทรสงคราม – ปากท่อ (สายเก่า) ถนนสมุทรสงคราม – บางแพ ตามแนวบริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่าง จังหวัด
ที่สามารถใช้เป็นเส้นทางลาเลียงยาเสพติดได้ ทั้งเส้นทางสายหลักและสายรอง จานวน 4 เส้นทาง ซึ่งเป็นเขต
ติดต่ออาเภอดาเนินสะดวก (ตาบลดอนมะโนรา ตาบลจอมปลวก), อาเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี , อาเภอ
เขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี และอาเภอเมือง (ตาบลนาโคก) จังหวัดสมุทรสาคร
ราคายาเสพติดจากแหล่ งข้อมูลด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล การจับกุม ข้อมู ลการประชุมข่าวยาเสพติด
จังหวัด ข้อมูลจากการซักข่าวผู้เสพค่ายปรับเปลี่ยนฯ/นักโทษเรือนจา(แรกรับ) มีรายละเอียดดังนี้
1. ยาบ้า เม็ดละ 50 – 100 บาท
2. กัญชาแห้ง ราคาเฉลี่ย 5000- 9,000 บาท/กิโลกรัม ราคา 100 - 150 บาท/ห่อ
3. ไอซ์ ราคา 500-1,000 บาท/จี (G) หรือแบ่งซื้อตามจานวนเงินที่มี
4. ยาอี เม็ดละ 200-500 บาท
5. พืชกระท่อม ใบละ 1-2 บาท
6. พืชกระท่อมผงบด ถุงละ 100-200 บาท (ถุง 100 กรัม) กิโลกรัมละ 1,500-2,000 บาท
7. เคตามีน พับละ 200-400 บาท (พับใส่แบงค์ธนบัตร) ขวดละ 500-800 บาท
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด
จากข้อมูลสถิติการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม พื้นที่แพร่ระบาดมากที่สุด ยังคง
เป็นเขตพื้นที่อาเภอเมือง ซึ่งสอดคล้องกับจานวนประชากร และจากข้อมูลการซักข่าวผู้ค้ายาเสพติด ในกลุ่ม
นั กโทษภายในเรื อนจ าจั งหวัด (แรกรั บ ) ทาให้ ทราบว่ากลุ่ มแรงงานมีความเชื่ อที่ว่ายาบ้าสามารถช่ว ยให้
ประกอบอาชีพได้ทนและนานขึ้น จึ งทาให้ในพื้นที่ยังคงแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง และเฝ้ าระวังกลุ่มผู้เสพ
รายใหม่ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และกลุ่มวัยรุ่นที่เริ่มมีการใช้เคตามีนในการเที่ยวตามสถานบันเทิง หากมีการดื่ม
แอลกอฮอล์ และเกิดความมึนเมาไปด้วย มีโอกาสที่จะซื้อยาเสพติดเพื่อมาทดลองเสพสูง
สรุปสถานการณ์/แนวโน้มและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๑. เฝ้าระวัง/ป้องกัน การลักลอบลาเลียงยาเสพติด โดยใช้เส้นทางหลักหรือเส้นทางรองผ่านในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม เพื่อลาเลียงลงสู่ภาคใต้หรือกระจายไปในพื้นที่เอง และพื้นที่ใกล้เคียง
2. ส่ ง เสริ ม /ให้ ค วามรู้ ทั่ ว ไปของยาเสพติ ด ทั้ ง พิ ษ ภั ย และโทษของยาเสพติ ด ตามสถานศึ ก ษา
สถานประกอบการ เป็นต้น
/3. ระบบ...

-53. ระบบโซเซียลที่สามารถสื่อสารติดต่อกันได้อย่ างอิสระและหลากหลายทางช่องทาง ทาให้กลุ่ม
ผู้เสพ/กลุ่มนักค้า เข้าถึงยาเสพติดได้ง่ายและทาให้ยากต่อการทางานของเจ้าหน้าที่ต่อการสืบสวน จึงควรมีการ
พัฒนาองค์ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและทันสมัย
สถานการณ์ยาเสพติดจังหวัดสมุทรสงคราม ในช่วง 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2562
สถานการณ์การค้ายาเสพติด ยังไม่พบข้อมูลปรากฏในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
สถานการณ์การค้ายาเสพติด
กลุ่มนักค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นรายย่อย โดยกลุ่มนักค้ามักลักลอบนายาเสพติด จากพื้นที่จังหวัดอื่นที่
อยู่ใกล้เคียงเข้ามาขายและกระจายให้กับกลุ่มผู้เสพอย่างต่อเนื่อง กลุ่มนักค้ารายย่อยจะมีการเปิดธุรกิจปิดหน้า
เช่น ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ ร้านขายโทรศัพท์ เป็นต้น เพื่อให้เป็นแหล่งซุกซ่อนยาเสพติดรอการกระจายใน
พื้นที่และกลุ่มนักค้ารายย่อย สามารถกระจายยาบ้าให้กลุ่มผู้เสพได้หมด ภายใน 1 สัปดาห์
ตัวยาที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ยาบ้า ไอซ์ กัญชา และพืชกระท่อม
ตัวยาที่ต้องเฝ้าระวัง : เคตามีน เนื่องจากเริ่มมีการแพร่ระบาดของเคตามีนในพื้นที่ ซึ่งจากการลงพื้นที่ซักถาม
ผู้เสพในเรือนจากลางสมุทรสงคราม ระบุว่า กลุ่มวัยรุ่นที่นิยมเที่ยวกลางคืน ตามสถานบันเทิง เริ่มใช้เคตามีน
เนื่องจากผู้เสพมีความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจหาสารเสพติดได้ยากกว่าการเสพยาบ้าและไอซ์
ตัวยาที่ต้องเฝ้าระวัง
เคตามีน เนื่องจากเริ่มมีการแพร่ระบาดของเคตามีนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม กลุ่มวัยรุ่นที่นิยม
เที่ยวกลางคืน ตามสถานบันเทิง เริ่มใช้เคตามีน เนื่องจากผู้เสพมีความเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจหาสาร
เสพติดได้หมด ภายใน 1 สัปดาห์
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม ส่วนใหญ่นิยมเสพยาบ้า และไอซ์ เป็นหลัก
ปริมาณของกลางยาเสพติด (เปรียบเทียบ 2 ช่วง)
ผลการจับกุม (เปรียบเทียบ 2 ช่วง)

จานวนผู้เสพรายใหม่ – รายเก่า (เปรียบเทียบ 2 ช่วง)

สรุปแนวโน้มสถานการณ์ยาเสพติดในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
1) เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กและเยาวชนและกลุ่มผู้เสพรายใหม่ เข้ามาเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก
ขึ้น เนื่องจากจานวนผู้เข้ารับการบาบัดในกลุ่มอายุ 12-17 ปี มีจานวนเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากราคายาเสพติด
ราคาถูก เป็นผลให้ฐานของผู้เสพกว้างขึ้น และสามารถเข้าถึงได้ง่าย
/2) ยาเสพติด...

-62) ยาเสพติดที่แพร่ระบาดมากที่สุด ได้แก่ ยาบ้า เนื่องจากกลุ่มที่ประกอบอาชีพรับจ้าง ยังมีความเชื่อ
ที่ผิดคิดว่าสามารถช่วยให้ทางานได้นานขึ้น จึงนิยมใช้ยาบ้ากันมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับปริมาณของกลางยาบ้า
ที่จับกุมได้เพิ่มขึ้น
3) ข้อมูลจากการลงพื้นที่หาข่าว ระบุว่ากลุ่มผู้ค้ารายย่อย สามารถกระจายของหมดภายใน 1 สัปดาห์
ประกอบกับสถิติการจับกุมของกลางยาบ้าที่เพิ่มขึ้น และกลุ่มผู้เสพสามารถหาซื้อยาเสพติดได้ง่ายจึงเป็นข้อบ่งชี้
ได้ว่า จังหวัดสมุทรสงครามยังมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน
4) เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเคตามีน ตามกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนในสถานบันเทิง
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน)
ประจาปี 2562
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาปี 2562 เพื่อให้ประชาชนในระดับพื้นที่ได้
ร่วมแสดงพลังและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สานักงาน ป.ป.ส. จึงกาหนด
แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจาปี 2562
แนวทางการดาเนินงาน
เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างกระแสของการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่ างจริงจั ง จึ งกาหนดให้ กลไกขับเคลื่อนในระดับพื้นที่บูรณาการหมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนเข้มแข็ง หมู่บ้าน
กองทุนแม่ของแผ่ นดิน สถานศึกษา องค์กรเยาวชน ศูนย์อานวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด ภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) องค์ ก รศาสนา กลุ่ ม จิ ต อาสา/อาสาสมั ค ร เครื อ ข่ า ยสภาเกษตร
สถานประกอบการ หน่วยงานราชการและหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน บูรณการจัด
กิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาปี 2562 และร่วมปลุกกระแสแสดง
พลังต่อต้านยาเสพติดด้วยสวมเสื้อสีเหลือง ในวัน 26 มิถุนายน 2562 โดยดาเนินกิจกรรมตามกรอบแนวคิด
และคาขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ทั้งกิจกรรมในส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ดังนี้
การดาเนินการในส่วนภูมิภาค
ศอ.ปส.จ. ร่ ว มกับ ภาคประชาชน หน่ ว ยงานและองค์ก รภาคี ใ นพื้ น ที่ ทั้ งภาครั ฐ และภาคเอกชน
บูรณาการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่ องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจาปี 2562 เพื่อสร้าง
กระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านยาเสพติด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม ดังนี้
1. กิจกรรมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด
1.1 จัดกิจกรรมที่แสดงออกถึงการรวมพลังต่อต้านยาเสพติด โดยพิจารณาดาเนินกิจกรรมตาม
ความเหมาะสม
1.2 ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้แทนอ่านสารเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และนาพลังมวลชน
กล่าวประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
1.3 จัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย เช่น การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจาก
ยาเสพติด การแสดงผลการดาเนินงานด้านยาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา หรือหน่วยงาน/องค์กร
ที่เกี่ยวข้อง
/1.4 กิจกรรม...

-71.4 กิจกรรมอื่นๆ เช่น การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด การแข่งขันตอบปัญหายาเสพติด
การเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชน ได้แสดงออกในทางเชิงสร้างสรรค์ การสาธิตประกอบอาชีพ การส่งเสริม
ผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้าน/ชุมชน การแข่งกีฬา การแสดง หรืออื่นๆ โดยให้พิจารณาดาเนินกิจกรรมตามความ
เหมาะสม
2. มอบหมายสถานศึกษา/สถานประกอบการ จัดกิจกรรมรณรงค์ฯ และจัดนิทรรศการให้ความรู้ เช่น
การให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติด การแสดงผลการดาเนินงานด้านยาเสพติดของสถานศึกษา/
สถานประกอบการ
3. กิจกรรมวิ่งต่อต้านยาเสพติด ณ สวนสาธารณะจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อร่วมแสดงพลัง
ให้ เกิดกระแสการต่อต้านยาเสพติด โดยขอให้ ดาเนินการตามที่เห็ นสมควร (โดยในส่ว นกลางจัดกิจกรรม
วิ่งมินิมาราธอน ต่อต้านยาเสพติด ในวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ สวนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม)
4. กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อื่นๆ ให้พิจารณาดาเนินการตามความเหมาะสม
มติที่ประชุม รับทราบ
3.๒ รายงานสถานการณ์ ย าเสพติ ด ภาพรวมในจั ง หวั ด (ต ารวจภู ธ รจั ง หวั ด
สมุทรสงคราม)
พ.ต.ท.พันธ์ศักดิ์ ทัพเจริญ (แทน) ผู้บังคับตารวจภูธรจังหวัด สมุทรสงคราม สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสงคราม การแพร่ระบาดยาเสพติด บางบาง และมักเข้ามาจากพื้นที่รอบๆ จังหวัดสมุทรสงคราม
ส่วนราคายาเสพติด ยาบ้าราคาประมาณเม็ดละ 60 – 100 บาท ไอซ์ ราคาประมาณกรัมละ 900 – 1,500
บาท ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่จับกุมมากที่สุด รองลงมาเป็นไอซ์ และกัญชา ตามลาดับ
มติที่ประชุม รับทราบ
3.3 รายงานสถานการณ์ ย าเสพติ ด ภาพรวมในจั ง หวั ด (ศู น ย์ วิ ท ยาศาสตร์
การแพทย์ที่ 5 สส.)
นางชานิดา แสงสุริย์ (แทน) ผู้อานวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 5 สส. รายงานสถานการณ์การ
ใช้สารเสพติดจากตัวอย่างปัสสาวะ และการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างของกลางยาเสพติด ในพื้นที่เขตสุขภาพที่
5 ประจาเดือน พฤษภาคม 2562 ดังนี้
1. ผลการตรวจวิเคราะห์สารเสพติดในปัสสาวะ
จังหวัด
สมุทรสงคราม

สมุทรสาคร
นครปฐม
ราชบุรี
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์

รวม

จานวนตัวอย่างที่
ส่งตรวจ (ตย.)

พบเมทแอมเฟตามีน
(ตย.)

จานวน

สะสม

จานวน

สะสม

จานวน

สะสม

จานวน

สะสม

จานวน

44
26

515
347

42
24

454
316

0
0

12
1

0
0

0
0

0
0

3

24

2

9

0

1

0

0

30

267

21

217

2

8

0

264

1,957

220

1,651

13

88

391

2,902

356

2,626

9

198

1,873

184

1,697

1
957

6
7,861

0
849

0
6,970

พบกัญชา (ตย.)

พบมอร์ฟีน (ตย.)

พบยาอี (ตย.)

พบเคตามีน (ตย.)

พบ>1ชนิด (ตย.)

รวมตรวจพบ (ตย.)

สะสม

จานวน

สะสม

จานวน

สะสม

จานวน

สะสม

0
0

0
0

0
0

2
0

30
2

44
3

496
13

1

1

0

0

0

2

3

13

0

0

0

0

0

5

16

28

241

0

0

1

9

0

0

26

120

260

1,868

48

0

1

0

0

0

0

23

166

388

2,841

2

16

0

0

0

16

0

8

10

67

196

1,804

0
26

0
174

0
0

0
1

0
2

0
26

0
0

0
8

1
69

1
417

1
946

1
7,596

/หมายเหตุ...

-8หมายเหตุ พบ > 1 ชนิด คือ 1. พบเมทแอมเฟตามีนและกัญชา จานวน 51 ตัวอย่าง มียอดสะสม 270 ตัวอย่าง
2. พบเมทแอมเฟตามีน มอร์ฟีน และโคเดอีน จานวน 8 ตัวอย่าง มียอดสะสม 49 ตัวอย่าง
3. พบยาอีและเคตามีน จานวน 5 ตัวอย่าง มียอดสะสม 6 ตัวอย่าง

2. ผลการวิเคราะห์ของกลางยาเสพติด
จังหวัด
สมุทรสงคราม
สมุทรสาคร
นครปฐม
ราชบุรี
เพชรบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
รวม

ยาบ้า (ตย.)
จานวน
สะสม

0
0
0
4
1
0
0
0
5

มติที่ประชุม

0
2
0
101
38
0
0
0
141

ยาไอซ์ (ตย.)
จานวน
สะสม

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
10
0
0
0
0
10

กัญชา (ตย.)
จานวน สะสม

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
1
0
20
10
0
0
0
31

สารระเหย (ตย.)
จานวน สะสม

0
0
0
1
0
0
0
0
1

0
0
0
8
0
0
0
0
8

กระท่อม (ตย.)
จานวน
สะสม

0
3
0
0
0
0
0
5
8

2
73
0
1
2
0
0
29
107

ตัวอย่างอื่นๆ (ตย.)
จานวน สะสม

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
16
0
0
0
0
0
10
26

รวม (ตย.)
จานวน
สะสม

0
3
0
7
1
0
0
5
16

รับทราบ

3.4 สานักงานพิสูจน์หลักฐานจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวม
พ.ต.ท.หญิ ง ศิริ กั ญญา เรื องศรี หัวหน้า พิสูจ น์ห ลักฐานจังหวัด สมุท รสงคราม สถิติ งานตรวจพิ สู จ น์
ยาเสพติด เดือนเมษายน 2562
สถิติงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เดือนเมษายน 2562
1. ยาบ้า (๑ – ๑๔ เม็ด)
17 ราย
2. ยาบ้า (ตั้งแต่ ๑๕ เม็ดขึ้นไป) 14 ราย
3. ยาไอซ์ (รายย่อย)
11 ราย
4. ยาไอซ์ (รายใหญ่)
12 ราย
5. กัญชา
4
ราย
6. กระท่อม
ราย
7. กาว
ราย
รวม 58 ราย ( ตั้งแต่ 1 – 30 เมษายน 2562 ) *** นับตามรายการ ***
สถิติการตรวจพิสูจน์แยกตามประเภท (ยาบ้า)
สถานีตารวจ
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.บางคนที
สภ.อัมพวา
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยีส่ าร
รวม

รายย่อย

รายใหญ่

14
2
1
17

6
8
14
/สถิติ...

2
92
0
140
50
0
0
39
323

-9สถิติการตรวจพิสูจน์แยกตามประเภท – ยาไอซ์
สถานีตารวจ
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.บางคนที
สภ.อัมพวา
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยีส่ าร
รวม

รายย่อย

รายใหญ่

11
11

9
3
12

รายย่อย

รายใหญ่

1
3
4

-

ผลการตรวจพิสูจน์แยกตามประเภท – กัญชา/กระท่อม
สถานีตารวจ
สภ.เมืองสมุทรสงคราม
สภ.บางคนที
สภ.อัมพวา
สภ.ลาดใหญ่
สภ.ยีส่ าร
รวม

ผลการวิเคราะห์ลักษณะบนเม็ดยาบ้า
ลักษณะหัวตอกส่วนใหญ่ที่พบ คือ G 171
ยาบ้าสีส้ม
Meth. ประมาณ 8-20 %
Caff. ประมาณ 46-80 %

ยาบ้าสีเขียว
Meth ประมาณ 0.3-3 %
Caff. ประมาณ 90-98 %

ผลการวิเคราะห์ลักษณะบนเม็ดยาบ้า

ผลการวิเคราะห์ลักษณะบนเม็ดยาบ้า
มีการส่งข้อมูล Drug Profile ให้สานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดินแดน (ประจาเดือน
เมษายน 2562)
มติที่ประชุม

รับทราบ
/3.4 รายงาน...

-10๓.5 รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
ยาเสพติดปี 2562
หน่วยงานนาเสนอผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
ยาเสพติดปี 2562 ตามเป้าหมายในแต่ละด้านดังนี้
๓.5.๑ ด้ า นการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด หน่ ว ยงานที่ มี ผ ลการด าเนิ น งานฯ รายงานผลการ
ดาเนินงานดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
ผลการดาเนินงาน
สะสม
เป้าหมาย
พ.ค.62
ต.ค.61-เม.ย.62

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
1. โรงเรียนที่มีการสอนในระดับอนุบาล –ระดับชั้น ป.6

72 แห่ง

72 แห่ง

2.
โรงเรียนที่มี การสอนถึงระดัน ชั้น ม.1 – ม.3
(ขยายโอกาส)

15 แห่ง

15 แห่ง

ยอดรวม
ผลการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการ
ครบถ้วน
ดาเนินการ
ครบถ้วน

หมาย
เหตุ

72 แห่ง
15 แห่ง

มติที่ประชุม
รับทราบ
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

1. โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.6

9 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62
7 แห่ง
-

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

7 แห่ง

มติที่ประชุม
รับทราบ
3. สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
2. โรงเรียนในสังกัดเทศบาล

63 แห่ง
8 แห่ง

สะสม
ต.ค.61– เม.ย.62
63 แห่ง
4 แห่ง

พ.ค. 62
ดาเนินการครบถ้วน
4 แห่ง

ยอดรวมผลการ หมาย
ดาเนินงาน
เหตุ
63 แห่ง
8 แห่ง

มติที่ประชุม
รับทราบ
4. สานักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
1. โรงเรียนสังกัดเอกชน

เป้าหมาย
11 แห่ง

สะสม
ต.ค.61– เม.ย.62
11 แห่ง

พ.ค. 62

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการครบถ้วน

11 แห่ง

หมาย
เหตุ

มติที่ประชุม
รับทราบ
5. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

1. โรงเรียนที่มีการสอนถึงระดับชั้น ม.6

2 แห่ง

มติที่ประชุม

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62
2 แห่ง
ดาเนินการครบถ้วน

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

2 แห่ง

รับทราบ
/6. อาชีว...

-116. อาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
1. ระดับอาชีวศึกษา

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย
3 แห่ง

สะสม
ต.ค.61– เม.ย.62
3 แห่ง

พ.ค. 62

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

ดาเนินการครบถ้วน

3 แห่ง

หมาย
เหตุ

มติที่ประชุม
รับทราบ
7. มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา วิทยาเขตสมุทรสงครามรายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
1. ระดับอุดมศึกษา

เป้าหมาย
1 แห่ง

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62
1 แห่ง
ดาเนินการ
ครบถ้วน

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

1 แห่ง

มติที่ประชุม
รับทราบ
8. ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

1. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเด็กและ
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านยาเสพติด

45 คน

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62
45 คน
ดาเนินการ
ครบถ้วน

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

45 คน

มติที่ประชุม
รับทราบ
9. สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62

ต.ค.61–เม.ย.62

1. สถานประกอบการ
1.1 รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข 100 แห่ง
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
3,000 คน
1.2 จัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทาระบบมาตรฐานการ 50 คน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
1.3 ตรวจประเมินให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการ
4 แห่ง
ปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง (มยส.)
- รณรงค์ เ ชิ ญ ชวนสถานประกอบกิ จ การสมั ค รเข้ า ร่ ว มจั ด ท า
ระบบ มยส.
- แต่งตั้งคณะกรรมการการตรวจประเมินรับรองมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการจังหวัด
สมุทรสงคราม
- ตรวจประเมิ น และสรุ ป ผลการตรวจประเมิ น เสนอต่ อ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เพื่อให้การรับรองฯ
- แจ้งผลการตรวจประเมินให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
ทราบ
- มอบรางวัลสถานประกอบกิจการที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ยอดรวม
ผลการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

82 แห่ง
2,520 คน

7 แห่ง
89 แห่ง
110 คน 2,630 คน
๕๕ คน
(ดาเนินการครบถ้วน)
ดาเนิน
การ
49
49 แห่ง
เดือน
แห่ง
มิ.ย.
62

/1.4 โครงการ...
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เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค.
ต.ค.61– เม.ย.62
62

ยอดรวมผล
การ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

1.4 โครงการโรงงานสีขาว 10 แห่ง
- รณรงค์เชิญชวนสถานประกอบกิจการสมัครเข้าร่วมโครงการ
โรงงานสีขาว
- ตรวจประเมิน และสรุปผลการตรวจประเมิ นสถานประกอบ
กิจการที่สมัครเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
- มอบรางวั ล สถานประกอบกิ จ การที่ ผ่ า นเกณฑ์ ก ารประเมิ น
โครงการโรงงานสีขาว
1.5 จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็ง
เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด
1.6 - สุ่ ม ตรวจปั ส สาวะเอหาสารเสพติ ด ในกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงาน
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท หมื่นสวัสดิ์ จากัด เมื่อวันที่
๗ ธ.ค. ๖๑ จานวน ๘๓ คน
- สุ่ ม ตรวจปั ส สาวะเพื่ อ หาสารเสพติ ด ในกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงานกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ บริษัท ซิตี้ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ดส์ จากัด เมื่อ
วันที่ 27 พ.ค. 62 จานวน 210 คน

10 แห่ง

5 แห่ง

1 แห่ง

6 แห่ง

10 แห่ง

5 แห่ง

1 แห่ง

6 แห่ง

10 แห่ง

-

1 ครั้ง

-

1 ครั้ง

1 ครั้ง

2 ครั้ง

2 ครั้ง

ไม่พบสาร
เสพติด

มติที่ประชุม
รับทราบ
10. สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62

ต.ค.61– เม.ย.62

ยอดรวมผล
การ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

1. แก้ไขปัญหาหมู่บ้าน/ชุมชน และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
1.1 หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1.1.1 เสริมสร้างความเข้มแข็งกองทุน
แม่ของแผ่นดิน
- ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารคณะกรรมการ 230 กองทุน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
-ตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน
230 กองทุน
1.1.2 TO BE NUMBER ONE
- ประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
1.1.3 การจั ด กิ จ กรรมรวมพลคน
กองทุนแม่ของแผ่นดินปี 2562
2. สร้ า ง 1 อ าเภอ 1 ศู น ย์ ก ารเรี ย นรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
3. หมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี 2562

230 กองทุน
230 กองทุน

1 ชมรม

1 ชมรม

1 ครั้ง
3 ศูนย์
3
หมู่บ้าน/
ชุมชน

ดาเนินการ 230 กองทุน
ครบถ้วน
ดาเนินการ 230 กองทุน
ครบถ้วน
-

-

ดาเนินการ
ครบถ้วน
-

-

-

-

3 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาเนินการ
ครบถ้วน

-

ดาเนินการครบถ้วน

กาหนดดาเนินการประมาณ
ก.พ. – มี.ค. 62
กาหนดดาเนินการประมาณ ส.ค.
62

3 หมู่บ้าน/
ชุมชน

/4. ประชุม…

-13ผลการดาเนินงาน
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
เป้าหมาย
สะสม
พ.ค.
ต.ค.61– เม.ย.62
62
4. ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ 4 ครั้ง
2 ครั้ง
ของแผ่นดินระดับจังหวัด

ยอดรวม
หมายเหตุ
ผลการ
ดาเนินงาน
2 ครั้ง กาหนดประชุม 1 ครั้ง/ ไตรมาส โดย
ครั้งแรกในเดือนธันวาคม 2561

มติที่ประชุม
รับทราบ
11.สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติงานฯ

เป้าหมาย

1.โครงการเสริ ม สร้า งความเข้ ม แข็งและ
พัฒนาศักยภาพครอบครัว (โดยสนับสนุน
ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพด.) จัด
กิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพในครอบครัว
กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

2 ศูนย์
ศูนย์ละ
30 คน

ผลการดาเนินงาน
หมาย
เหตุ
สะสม ต.ค.61– เม.ย.62
พ.ค. 62
ศู นย์ พั ฒ นาครอบครั ว ในชุ ม ชน จ านวน 6 แห่ ง ที่ ไ ด้ รั บ การ จะดาเนินการจัด
อนุ มั ติ โ ครงการจากคณะกรรมการพิ จารณาเงิ นอุ ด หนุ นกรม โครงการในเดือน
กิ จ การสตรี แ ละสถาบั น ครอบครั ว อยู่ ร ะหว่ า งการปรั บ
ก.ค. 62
กาหนดการที่ระบุวันที่จัดกิจกรรมและปรับแก้ไขโครงการตาม
วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ

มติที่ประชุม
รับทราบ
12. สานักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62

ต.ค.61– เม.ย.62

1.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (TO BE NUMBER ONE)
1.1 มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER 1 ชมรม/
ONE ในสถานประกอบการ
1 แห่ง
1.2 มีศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 1 ชมรม/ 1 ชมรม/ 1 แห่ง ดาเนินการแล้ว
ในสถานประกอบการ
1 แห่ง
1.3 มีการติดตามผลการดาเนินงาน TO BE 4 ชมรม/ 2 ชมรม/ 2 แห่ง
1 ชมรม/
NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
4 แห่ง
1 แห่ง

ยอดรวม
ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

-

อยู่ระหว่างดาเนินการ
ศูนย์เพื่อนใจโรงงานน้าปลาไทยตรา
ปลาหมึก

1 ชมรม/1
แห่ง
3 ชมรม/3
แห่ง

1.4 มีการติดตามผลการดาเนินศูนย์เพื่อนใจ 2 ชมรม/
TO BE NUMBER ONE ในสถาน 2 แห่ง
ประกอบการ
1.5 เยี่ยมเยียน สปก. เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ 2 แห่ง/
มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
2 ครั้ง

1 ชมรม/1 แห่ง

-

1 ชมรม/1
แห่ง

1 แห่ง/ 1 ครั้ง

-

1 แห่ง/ 1
ครั้ง

1.6 มีกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ใน
สถานประกอบการ

3 ครั้ง/30 คน

1 ครั้ง

1 ครั้ง/ 10 คน 4 ครั้ง/ 40
คน

1.ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงงานน้าปลาไทยตราปลาหมึก
2.ชมรม TO BE NUMBER ONE พรี
แพคประเทศไทย
3. 17 พ.ค. 62 ชมรม TO BE
NUMBER ONE บ.บุญฟู้ดส์ จากัด
ชมรม TO BE NUMBER ONE พรี
แพคประเทศไทย

1. เมื่อวันที่ 23 เม.ย. 62 บริษัท จี
เอสอี คอปอร์เรชั่น จากัด
2. เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 62 บ.ซิตี้
ฟาร์ม อินเตอร์ฟู้ดส์ จากัด
1. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ
ชมรม TO BE NUMBER ONE
โรงงานน้าปลาไทยตราปลาหมึก
2. นาชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ จานวน 2 แห่ง
ร่วมกับการติดตามเชิงประจักษ์ ณ บ.
ซี พี อ อล์ จ ากั ด (มหาช น) ศู น ย์
กระจายสินค้ามหาชัย

/1.6มีกิจกรรม...

-14การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย

สะสม
ต.ค.61– เม.ย.62

1.7 น าชมรม TO BE 1 ชมรม/1
NUMBER ONE ในสถาน
ครั้ง
ประกอบการ เข้ า ประกวด
ชมรม TO BE NUMBER ONE
ระดับภาค
1.8 กิ จ กรรมค้ น หาผู้ เ สพ/
ผู้ ติ ด ย า เ ส พ ติ ด ใ น ส ถ า น
ประกอบการ

1 ชมรม/
1 ครั้ง

พ.ค. 62
-

1 แห่ง/1 ครั้ง 210 คน
คนไทย 110 คน
ต่างด้าว 100 คน

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน
1 ชมรม/
ครั้ง

1

หมายเหตุ
นาชมรม TO BE NUMBER
ONE โรงงานน้ าปลาไทยตรา
ปลาหมึ ก เข้ า ร่ ว มประกวด
ผลงานดี เ ด่ น ระดั บ ภาค ณ
โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอม
เทียน พัทยา

1 แห่ง/1 ครั้ง
210 คน
คนไทย 110 คน
ต่างด้าว 100 คน

2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดให้กับผู้ใช้แรงงาน/ผู้ประกอบการในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คนลงมา และ
แรงงานนอกระบบโดยอาสาสมัครแรงงาน
สนง.แรงงาน นา อสร. ลงพื้นที่
2.1 สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด 15 แห่ง/
20 แห่ง / 73 คน
20 แห่ง /
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
ในสถานประกอบการ ที่ มี 45 คน
73 คน
ลู ก จ้ า งต่ ากว่ า 10 คน โดย
อาสาสมัครแรงงาน มุ้งเน้น 5
ประเภทกิจการ
2.2 อาสาสมัครแรงงาน
ดาเนินการแล้ว
- อาสาสมัครแรงงานระดับ 36 คน
๓๖ คน
36 คน
ตาบล
ดาเนินการครบถ้วน
- อ า ส า ส มั ค ร แ ร ง ง า น 72 คน
268 คน
3 คน
271 คน
เครือข่ายจิตอาสา
ดาเนินการครบถ้วน
2.3 เผ ยแพร่ ค วามรู้ เ พื่ อ 180 คน
600 คน
228 คน
828 คน
ป้ อ งกั น ย าเ สพติ ด ในกลุ่ ม
แรงงานนอกระบบ 4 กลุ่ ม
อาชีพ
2.4 การจั ด เวที แ ลกเปลี่ ย น
1 ครั้ง
1 ครั้ง/ 36 คน
1 ครั้ง/ 36 คน จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
ศึกษาดูงาน ณ สถาบันฟื้นฟูผู้
เรี ย นรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น แก้ ไ ข
ติดยาเสพติดบรมราชชนนี
จังหวัดปทุมธานี และสถาบัน
และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ปปส.
ใน สปก. ที่ มี ลู ก จ้ า งต่ ากว่ า
10 คนลงมา

มติที่ประชุม
รับทราบ
13. ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

1.การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียน 14 แห่ง
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า

มติที่ประชุม

ผลการดาเนินงานรวม
ต.ค. 61 – พ.ค. 62
ครูแดร์ จานวน ๑๖ นาย เข้าสอน ๑๖ นาย จานวน
โรงเรียน ๑๔ โรงเรียน จานวนนักเรียน ๕,๓๗๘ คน

หมายเหตุ

ดาเนินการ
ครบถ้วน

รับทราบ
/14. สานักงาน...

-1514. สานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตาม
เป้าหมาย
แผนปฏิบัติการฯ
1.การตรวจตราวัด

110
แห่ง

ผลการดาเนินงาน
สะสม
ต.ค.61– เม.ย.62
8 แห่ง
พระสงฆ์/เณร จานวน
105 รูป

พ.ค. 62
3 แห่ง
พระสงฆ์/เณร จานวน
40 รูป เด็กวัด 3 คน

ยอดรวมผลการดาเนินงาน

หมายเหตุ

11 แห่ง
พระสงฆ์/เณร จานวน 145 รูป
เด็กวัด 3 คน

- พบสารเสพติด
6 รูป , เด็กวัด 1
คน

นางสาวขจรพรรณ สุวรรณสาริด (แทน) ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม
ขอปรับเป้าหมายจากเดิม 110 แห่ง เป็น 45 แห่ง เนื่องจากเป็นการต่อยอดจากโครงการวัดสีขาวปลอด
ยาเสพติดฯ
มติที่ประชุม
รับทราบ
15. ศป.ปส.อาเภอเมืองสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
ผลการดาเนินงาน
ยอดรวมผล หมาย
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
เป้าหมาย
สะสม
การดาเนินงาน เหตุ
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามผลการ 101
ดาเนินการถึง
ดาเนินการถึง ดาเนินการถึง
ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 2 ปี 2561 (กรกฎาคม – หมู่บ้าน/
ขั้นตอนที่ 8 ทั้ง
ขั้นตอนที่ 9 ทั้ง ขั้นตอนที่ 9
สิ ง หาคม 2561) ของ ศป.ปส.อ าเภอ มาก าหนดเป็ น ชุมชน
101 หมู่บ้าน/
101 หมู่บ้าน/
ทั้ง 101
เป้าหมายขับเคลื่อนการดาเนินงานในปี 2562
ชุมชน
ชุมชน
หมู่บ้าน/ชุมชน

ศป.ปส.อาเภอเมืองสมุทรสงคราม รายงานสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่ของอาเภอ
นายกฤต อินธนพรรณ ผู้แทน ศป.ปส.อาเภอเมืองสมุทรสงคราม สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่อาเภอเมือง
สมุทรสงคราม การประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับเบาบาง และในส่วนของผลการปฏิบัติการค้นหาผู้ เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดในห้วงเดือนที่ผ่านมา จานวน 54ราย แบ่งเป็น ทาประวัตินาเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาค่าย
ปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมจังหวั ดสมุทรสงคราม รุ่นที่ 2 จานวน 54 ราย และในส่วนของสมัครใจเข้ารับการ
บาบัดรักษาในสถานพยาบาล จานวน 5 ราย ยอดสะสมสมัครใจในโรงพยาบาล จานวน 69 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
16. ศป.ปส.อาเภออัมพวา รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามผลการ
ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 2 ปี 2561 (กรกฎาคม
– สิงหาคม 2561) ของ ศป.ปส.อาเภอ มากาหนดเป็น
เป้าหมายขับเคลื่อนการดาเนินงานในปี 2562

106
หมู่บ้าน/
ชุมชน

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62
ดาเนินการถึง
ดาเนินการถึง
ขั้นตอนที่ 7
ขั้นตอนที่ 9 ทั้ง
ทั้ง 106 หมูบ่ ้าน/
106 หมู่บ้าน/
ชุมชน
ชุมชน

ยอดรวมผลการ หมาย
ดาเนินงาน
เหตุ
ดาเนินการถึง
ขั้นตอนที่ 9 ทั้ง
106 หมู่บ้าน/
ชุมชน

ศป.ปส.อาเภออัมพวา รายงานสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่ของอาเภอ
นายไชยพร เอี่ยมวงศ์ ผู้แทน ศป.ปส.อาเภออัมพวา สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่อาเภออัมพวาอยู่
ในระดั บ เบาบาง และในส่ ว นของผลการปฏิ บัติ ก ารค้ นหาผู้ เ สพ/ผู้ ติด สมั ครใจเข้ ารั บ การบาบั ดรั ก ษาใน
สถานพยาบาล จานวน 48 ราย และบันทึกทาประวัติไว้เพื่อนาส่งค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ จานวน 32 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
/17.ศป.ปส. ...

-1617. ศป.ปส.อาเภอบางคนที รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

1.เสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามผลการ
ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชน รอบที่ 2 ปี 2561 (กรกฎาคม –
สิ งหาคม 2561) ของ ศป.ปส.อ าเภอ มาก าหนดเป็ น
เป้าหมายขับเคลื่อนการดาเนินงานในปี 2562

101
หมู่บ้าน/
ชุมชน

ผลการดาเนินงาน
ยอดรวมผลการ หมาย
สะสม
ดาเนินงาน
เหตุ
ต.ค.61– เม.ย.
พ.ค. 62
62
ดาเนินการถึง
ดาเนินการถึง
ดาเนินการถึง
ขั้นตอนที่ 8 ทั้ง ขั้นตอนที่ 9 ทั้ง ขั้นตอนที่ 9 ทั้ง
101 หมู่บ้าน/ 101 หมู่บ้าน/ 101 หมู่บ้าน/
ชุมชน
ชุมชน
ชุมชน

ศป.ปส.อาเภอบางคนที รายงานสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมในพื้นที่ของอาเภอ
นายศิลา หลีกรัตน์ ผู้แทน ศป.ปส.อาเภอบางคนที คนที ขอรายงานผลการปฏิบัติงานในห้วงเดือนที่ผ่านมา
ได้บูร ณาการกาลั ง 3 ฝ่าย ทหาร ตารวจ ฝ่ายปกครอง ในห้ว งเดือนที่ผ่ านมา โดยการตั้งจุดตรวจจุดสกัด
ได้ผู้ต้องหา 1 ราย ของกลางยาบ้า 4 เม็ด ไอซ์ 0.9 กรัม และผลการปฏิบัติในการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติด สมัครใจ
เข้ารับการบาบัดรักษาในสถานพยาบาล จานวน 65 ราย และบันทึกประวัติ เพื่อรอนาส่งศูนย์ปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมฯ จานวน 25 ราย
มติที่ประชุม
รับทราบ
3.5.2 ด้านการปราบปรามยาเสพติด หน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานฯ รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
1. ตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

แผนงานปราบปรามยาเสพติด
1.จับกุมคดียาเสพติด ๕ ข้อหาสาคัญ
๑๕๒ คดี
2.จับกุมผู้ค้ายาเสพติดข้อหาสาคัญ ให้ได้ร้อยละ ร้อยละ 30
30 ของผลการจับกุมทั้งหมด
ของการจับกุม

3. ผลการดาเนินงานตามข้อร้องเรียน 1386
4. การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
5. ผลการปิดล้อมตรวจค้น

หน่วยละ 1
ครั้งต่อเดือน

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

118 คดี
ทุกข้อหา
506
5 ข้อหาสาคัญ
118
คิดเป็น
23.32 %

7 คดี
ทุกข้อหา
65
5 ข้อหาสาคัญ
7
คิดเป็น
10.77 %

125 คดี
ทุกข้อหา
571
5 ข้อหาสาคัญ
125
คิดเป็น
21.89 %

9 เรื่อง
61 ครั้ง
94 ครั้ง

2 เรื่อง
13 ครั้ง
11 ครั้ง

11 เรื่อง
74 ครั้ง
105 ครั้ง

หมาย
เหตุ

มติที่ประชุม
รับทราบ
2. เรือนจากลางสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
1.จู่โจมตรวจค้น

มติที่ประชุม

เป้าหมาย
300 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62
231 ครั้ง
27 ครั้ง

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

หมาย
เหตุ

258 ครั้ง

รับทราบ
/3.5.3 ด้าน...

-173.5.3 ด้านการบาบัดรักษายาเสพติด หน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานฯ รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
1. สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62

เป้าหมาย

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

ต.ค.61– เม.ย.62

ระบบสมัครใจ
1. สถานพยาบาล

230 คน

159 ราย

9 ราย

๒. CBTx (การบาบัดโดยชุมชน)
๓. การติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู

๕๐ ราย
25๖ คน

0

0

มติที่ประชุม

168 ราย

หมายเหตุ
รพ.สมเด็จฯ 65 ราย
รพ.อัมพวา 44 ราย
รพ.นภาลัย 59 ราย
อยู่ระหว่างดาเนินการ

0
195 ราย
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2562

195 ราย

รับทราบ

2. ที่ทาการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค.
ต.ค.61– เม.ย.62
62

เป้าหมาย

ระบบสมัครใจ
1 . ค่ า ย ป รั บ เ ป ลี่ ย น
200 ราย
พฤติกรรม
2. การติดตามผู้ผ่านการ
83 ราย
บาบัดฟื้นฟู
อ.เมืองฯ 29 ราย
อ. อัมพวา 28 ราย
อ.บางคนที 26 ราย

101 ราย
ติดตาม
ครั้งที่ 1
จานวน
66 ราย

ติดตาม
ครั้งที่ 2
จานวน
39 ราย

ติดตาม
ครั้งที่ 2
จานวน 5
ราย

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน
101 ราย
ติดตาม
ครั้งที่ 1
จานวน
66 ราย

ติดตาม
ครั้งที่
2
จานวน
39
ราย

หมายเหตุ

กาหนดจัดค่ายรุ่น 2 วันที่ 3 - 14
มิ.ย. 62
1. อ.เมืองฯ ยอดติดตาม จานวน 29
คน ติ ด ตาม ครั้ ง ที่ 2 จ านวน 29
ราย
2. อ.อัมพวา ยอดติดตาม จานวน 28
ราย (ตาย 1 ราย) ติดตาม ครั้งที่ 2
จ านวน 5 ราย อี ก 23 รายอยู่
ระหว่างการติดตาม
3. อ.บางคนที ยอดติ ดตามจ านวน
26 ราย ติดตามครั้งที่ 2 จานวน 10
ราย อี ก 16 รายอยู่ ร ะหว่ า งการ
ติดตาม

มติที่ประชุม
รับทราบ
3. สานักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
ระบบบังคับบาบัด
1. แบบควบคุมตัว
2. แบบไม่ควบคุมตัว

มติที่ประชุม

เป้าหมาย
192 ราย
๗๔ ราย
๑๑๘ ราย

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62
254 ราย
29 ราย
88 ราย
3 ราย
166 ราย
26 ราย

ยอดรวมผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

283 ราย
91 ราย
192 ราย

รับทราบ
/4. เรือนจา...

-184. เรือนจากลางสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
ผลการดาเนินงาน
สะสม
ต.ค.61– เม.ย.62 พ.ค. 62

ยอดรวม
ผลการ
ดาเนินงาน

หมายเหตุ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 100
คน / ชุมชนบาบัด 50 คน

การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

ระบบต้องโทษ
1. โครงการบาบัดรักษาในระบบต้องโทษ

150 ราย

100 ราย

50 ราย

150 ราย

2. การติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู

200 ราย

200 ราย

200 ราย

200 ราย

มติที่ประชุม

รับทราบ

๕. สานักงานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62

ต.ค.61– เม.ย.62

ระบบต้องโทษ
๑.สถานพินิจฯ

มติที่ประชุม

๑ ราย

1 ราย

ดาเนินการครบถ้วน

ยอดรวมผล
การดาเนินงาน

หมายเหตุ

1 ราย

รับทราบ

3.5.4 ด้านการบริหารจัดการ หน่วยงานที่มีผลการดาเนินงานฯ รายงานผลการดาเนินงานดังนี้
การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ
1.การประชุม ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
2. การประชุม ศป.ปส.อาเภอ
- ศป.ปส.อาเภอเมืองสมุทรสงคราม
- ศป.ปส.อาเภออัมพวา
- ศป.ปส.อาเภอบางคนที

มติที่ประชุม

เป้าหมาย
12 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง
12 ครั้ง

ผลการดาเนินงาน
สะสม
พ.ค. 62
ต.ค.61– เม.ย.62
7 ครั้ง
1 ครั้ง
7 ครั้ง
7 ครั้ง
7 ครั้ง

1 ครั้ง
1 ครั้ง
1 ครั้ง

ยอดรวม
ผลการ
ดาเนินงาน
8 ครั้ง

หมายเหตุ

8 ครั้ง
8 ครั้ง
8 ครั้ง

รับทราบ
3.4 หน่วยงานอื่น ๆ (รายงานเพิ่มเติม ถ้ามี)

ประธาน ขอฝากเป็นข้อคิด ในเรื่องของชมรม To Be Number One ขอให้นาชมรม To Be Number One
ที่ได้รับการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงานมาแสดงในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ที่จะจัดขึ้นในวันที่
26 มิถุนายน 2562 เพื่อเป็นอีก 1 กิจกรรม ที่จะบันทึกเก็บไว้เป็นผลงานในการส่งประกวดจังหวัด To Be
Number One ในระดับภาคครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ระเบียบวาระ...

-19ระเบียบวาระที่ 4
เรื่องการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม รายงานผลการด าเนิ น งานการลด
อันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
กิจกรรม
ผลการดาเนินงาน
หลักฐาน
1. มีการจัดประชุมคณะทางานหรือมีการบรรจุวาระการลด บรรจุในวาระ ศอ.ปส.จ.สส. จานวน 2 ครั้ง คือ
รายงานการประชุม
อันตรายจากยาเสพติดในการประชุม ศอ.ปส.จังหวัด/หรือการ - การประชุ ม ศอ.ปส.จ.สส. ครั้ ง ที่ 3/2562
ประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562
- การประชุ ม ศอ.ป ส.จ.สส. ครั้ ง ที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562
2. มีงบประมาณสนับสนุนการดาเนินงานลดอันตรายจาก ได้รับงบประมาณ จานวน 688,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 1.แหล่งงบประมาณ
ยาเสพติด
653,122 บาท คิดเป็น 94.93%
กระทรวง
สาธารณสุข จัดสรร
ให้ สนง.สสจ.สส
2.แผนการเบิกจ่าย
3. กิจกรรมเพื่อพัฒนา/ขับเคลื่อนการดาเนินงานลดอันตราย ชื่อกิจกรรม :โครงการกิจกรรมการบาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด
จากยาเสพติดในพื้นที่
ยาเสพติด ในระบบสมัครใจในโรงพยาบาล
ระยะเวลา : ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562
กลุ่มเป้าหมาย : 230 คน
หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ : ส านั ก งานสาธารณสุ ข จั งหวั ด
สมุทรสงคราม
4. การบูรณาการการดาเนินงานด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด
4.1 มีการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
( ) มี ทั้งภาครัฐและภาคประชาสังคม
( ) มี เฉพาะภาครัฐ
( ) มี เฉพาะภาคประชาสังคม
( ) ไม่มี
4.2 ด้านการค้นหา
(
) มี หน่วยงานที่ดาเนินการ ได้แก่ ฝ่ายปกครอง
กอ.รมน.จว. ต ารวจ สวั ส ดิ ก ารฯ แรงงานฯ อสม.และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
( ) ไม่มี เนื่องจาก ..................................................
4.3 ด้านการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด
( ) มี หน่วยงานที่ดาเนินการ ได้แก่ โรงพยาบาล 3 แห่ง
คือ รพ.สมเด็จพระพุทธเลิศหล้า, รพ.นภาลัย , รพ.อัมพวา
( ) ไม่มี เนื่องจาก ..................................................
5. มีการจัดบริการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติดด้านสังคม
5.1 การเยี่ยมบ้านรายบุคคล โดยอาสาสมัครภาคประชา
ระหว่างดาเนินการ
สังคมและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
5.2 กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนทั้งในลักษณะกิจกรรมกลุ่ม
ระหว่างดาเนินการ
กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ กิจกรรมบริการสังคม

รายละเอียด
โครงการ/
กิจกรรม

ระหว่างดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

ระหว่างดาเนินการ

/5.3 จัดให้..

-20กิจกรรม
5.3 จัดให้มีพื้นที่ปลอดภัย (Drop in center)ในการดาเนิน
กิจกรรมลดอันตรายจากยาเสพติด โดยเน้นการมีส่ วนร่ว มของ
ชุมชน
5.4 จัดบริการให้คาปรึกษาด้านกฏหมายแก่กลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
6. ปัญหาอุปสรรคการดาเนินงาน
6.1 ปัญหาในการค้นหากลุม่ เป้าหมาย
6.2 ปัญหาในการส่งต่อเข้ารับบริการ
6.3 ปัญหาในการบูรณาการในพื้นที่
6.4 อื่นๆ

ระเบียบวาระที่ 5

ผลการดาเนินงาน
ระหว่างดาเนินการ

หลักฐาน

ระหว่างดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ
ระหว่างดาเนินการ

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายพิพัฒ น์ ทุกข์ สูญ (แทน) ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด สมุท รสงคราม ขอสอบถาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เจอเหตุการณ์นักเรียน กินยาที่เด็กเรียกกันว่า B5 , ลิ้นฟ้า พอกินเข้า
ไปแล้วเกิดอาการชัก ประมาณ 5 คน และได้สอบถามกับตัวนักเรียนว่าเอายานี้ มาจากไหน เด็กนักเรียนแจ้งว่า
ไปซื้อมาราคาเม็ดละ 10 บาท และเวลากินเข้าไปแล้วจะรู้สึกเมาและไม่รู้สึกตัวกล้ามเนื้อเกร็ง อยากสอบถาม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้รู้ ว่ายาชนิดนี้คือยาอะไร
ประธาน ข้อหารือกรณีดังกล่าวที่สถานศึกษาเจอ ฝากฝ่ายเลขานุการ ศอ.ปส.จ.สส. ประสานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องบูรณาการเข้าไปดูแลและเฝ้าระวัง
เลิกประชุม

เวลา 14.30 น.

(นางสาวสุนันทา อิสรารุ่งเรือง)
เจ้าหน้าที่ธุรการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
ผู้จด/บันทึกรายงานการประชุม
(นายพิสิฏฐ์ วัตรสุนทร)
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ ศอ.ปส.จ.สมุทรสงคราม
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

