รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕
วันจันทร์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
....................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
2. นายปริญญา เขมะชิต
3. นายเจษฎา รักวนิชย์
4. นายศุภชัย คงประพันธ์
5. นายคมคะเน หงส์ธนนันท์
6. พ.ต.อ.พีระพันธุ์ จันทร์เทียน
7. พ.อ.ศานิต วงศ์ชวลิต
8. นายสุณิชย์ มะลิทอง
9. นางสาวชมพูนุช ทิพย์แสง
10. นายอภิชาติ เกรียงสิทธิชัย
๑1. นายทยากร พันพอน
12. นางวรัญญา อยู่นาน
13. นายพัทชญา กังผึ้ง
14. นายวิทวัส เฟื่องศิลป์
15. นายสุขเกษม พันธ์นา
16. นายพิษนุกร ย่อมครบุรี
17. นางสาวเมธาพร พูลสุขโข
18. นางสาวสุนิสา ผิวนวล
19. นายสนองวิชญ์ ภูวันทมาตย์
20. นางสาวพูลศรี ม่วงแพร
21. นายวิทย์ ประสมปลื้ม
22. นางสมคะนึงนิจ สีมะสิงห์
23. นายสุระ ศรีอาจ
24. นางวีรวรรณ ดัดเพ็ชร์
25. นายศักดิ์ดนัย วรเดช
26. นายครรชิต จันทร
27. นายสราวุธ สุขเกษม
28. นางไปรมา อิทธิชัย
29. นางสาววงษ์เดือน ญาณะชัย
30. นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์
31. นายนรินทร์ อร่ามโชติ
32. นายทศพล สว่างศรี
33. นายสุเมธ เรืองประยูร

รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน)
ปลัดจังหวัดอ่างทอง
อัยการจังหวัดอ่างทอง
อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายและการบังคับคดีฯ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
แทน รองผู้อานวยการ กอ.รมน.จว.อท. (ทหาร)
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
แทน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
แทน แรงงานจังหวัดอ่างทอง
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
แทน ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
แทน สรรพากรพื้นที่อ่างทอง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แทน นายอาเภอเมืองอ่างทอง
แทน นายอาเภอวิเศษชัยชาญ
แทน นายอาเภอโพธิ์ทอง

-234. นายสิรภพ พึ่งโภคา
35. นายจิรยุทธ อาญาเมือง
36. นายธนพนธ์ วิสุทธิสมาจาร
37. นายศุภฤกษ์ สังข์แก้ว
38. นายชัชพงศ์ รัตนวีระประดิษย์
39. ว่าที่พันตรีวิเชียร ดีฉาย
40. นายคมกฤษ แก้วมณี
41. นายพินิด ศรีคาดี
42. นายอเนกสันต์ พัฒนะ
43. นายบันลือ พลมาลา
44. นายวีระ สระทองแก่น
45. พ.ต.ต.จรูญ ควบคุม
46. พ.ต.ท.สุเมธ ขันทอง
47. พ.ต.ท.รัฐพัฒน์ ยานะนวล
48. พ.ต.ท.อุดม สุขประเสริฐ
49. พ.ต.ท.ทิตวีร์ เอี่ยมสะอาด
50. ร.ต.อ.ถนอม สมบูรณ์
51. พ.ต.ท.มงคล จิตร์พงษ์
52. พ.ต.ท.ฐิติพงษ์ ศิศะภูริ
53. พ.ต.ท.ประยูร ปัตตุลี

แทน นายอาเภอป่าโมก
แทน นายอาเภอไชโย
แทน นายอาเภอแสวงหา
แทน นายอาเภอสามโก้
แทน รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
ป้องกันจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวิเศษชัยชาญ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรโพธิ์ทอง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรป่าโมก
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแสวงหา
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบางจัก
สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรรามะสัก
แทน สารวัตรสถานีตารวจภูธรเกษไชโย
สารวัตรสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. พ.จ.อ.บรรเจิด ขาวิไล
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
2. นางสาวณภาภัช เที่ยงจิตต์
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ
3. นายเสกสรร อารีสีสม
นักวิเคราะห์สาธารณสุขชานาญการ
๔. นางอัญชิสา อยู่สบาย
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
5. นายสุรพันธ์ กิจรัตน์
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
6. นายวินัย กองโชค
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
7. นายสุทธิพจน์ ศรีเพียงจันทร์
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
๘. นางเพชราวรรณ ผลชอบ
เจ้าหน้าที่ปกครอง
๙. นางสาวสุดาวัลย์ โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
10. นางสาววิไลวัลย์ อ่องสะอาด
เจ้าหน้าที่ปกครองปฏิบัติงาน
ผู้ไม่มาประชุม
๑. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ติดราชการ
๒. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง
ติดราชการ
3. ผู้บัญชาการมณฑลมหารบกที่ ๑๓
4. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๕
5. ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
6. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
7. ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง

-3๘. นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
๙. นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
๑๐. ยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
๑๑. ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
1๒. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอ่างทอง
1๓. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชโย
1๔. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามโก้
๑๕. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบางจัก
1๖. สารวัตรสถานีตารวจภูธรสีบัวทอง
๑๗. ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
๑๘. ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
เริ่มประชุม

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน

- ไม่มี -

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๗ มกราคม ๒๕๖๕
ประธาน

ที่ประชุมไม่มีการขอแก้ไข

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๗ มกราคม ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๗ มกราคม ๒๕๖๕
ประธาน

- ไม่มี -

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
๔.๑ นโยบายและข้อสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑)
ผู้แทน ป.ป.ส. ภาค ๑
1. สรุ ป การใช้ จ่ ายงบประมาณการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ปี งบประมาณ
2565 ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดอ่างทอง ได้รับ
งบประมาณด้านป้องกันและบาบัด รวมทั้งสิ้น 353,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 90,000 บาท คิดเป็นร้อยละ
25.48 จัดอยู่ในอันดับที่ 55 ของประเทศ คงเหลือ 263,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 74.52 (ไตรมาส 1
ร้อยละ 30 ไตรมาส 2 ภาพรวมเบิกจ่าย ร้อยละ 51 ไตรมาส 3 ร้อยละ 72 ไตรมาส 4 ร้อยละ 93)

-๔- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมทั้งประเทศ ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจาก
ระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดอ่างทอง อยู่ในพื้นที่สีแดง อันดับที่ 55 ของประเทศ
ผลเบิกจ่าย 25.48%
- ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมด้านการป้องกันยาเสพติดทั้งประเทศ ข้อมูลการ
ใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดลพบุรี อยู่ในพื้นที่สีเขียว อันดับที่ 6
ของประเทศ ผลเบิกจ่าย 75.00%
- ผลการเบิ ก จ่ า ยงบประมาณภาพรวมด้ า นบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด ทั้ ง ประเทศ
ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดลพบุรี อยู่ในพื้นที่สีแดง
อันดับที่ 35 ของประเทศ ผลเบิกจ่าย 0.00%
2. ผลการดาเนินงานป้องกันและบาบัดรักษายาเสพติด ตามตัวชี้วัดแผนบูรณาการป้องกัน
ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 รายจัง หวัด พื้นที่ภาค 1 (ณ วันที่ 14 ก.พ. 65)
- ตัวชี้วัดเป้าหมาย ด้านการป้องกันยาเสพติด ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัย
ไม่กระทาผิดเกี่ยวกับ ยาเสพติด ระหว่างวั นที่ 1 ตุลาคม 2564 – ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัด
อ่างทอง มีจานวนประชากรจากระบบสถิติทางการทะเบียนกรมการปกครอง ปี 2564 จานวน 274,763 คน
ในปีงบประมาณ 2565 มีประชากรที่มีประวัติถูกจับกุม 597 คน คิดเป็นร้อยละ 0.22 และมีประวัติเข้ารับ
การรักษาในระบบ บสต. ของกระทรวงสาธารณสุข 247 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09 รวมมีประชากรที่เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด 844 คน คิดเป็นร้อยละ 0.31 คงเหลือประชากรทุกช่วงวัยที่ไม่กระทาผิด 273,919 คน
คิดเป็นร้อยละ 99.69
- ตั ว ชี้ วั ด แนวทาง ด้ านการป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ร้ อ ยละ 55 ของพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญหา
การแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่
1 ตุลาคม 2564 – ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดอ่างทอง มีเป้าหมายหมู่บ้านชุมชนแพร่ระบาด
ยาเสพติด ปีงบประมาณ 2565 จานวน 172 แห่ง ผลการดาเนินงานเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อให้เกิด
พื้นที่ปลอดภัย จานวน 10 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.81
- ตั ว ชี้ วัด เป้ าหมาย ด้ านการบ าบั ด รัก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ร้อ ยละ 58 ของผู้ ป่ ว ย
ยาเสพติ ด ที่ เข้ าสู่ ก ระบวนการบ าบั ด รั ก ษาได้ รับ การดู แ ลอย่ า งมี คุ ณ ภาพอย่ างต่ อ เนื่ อ งจนถึ งการติ ด ตาม
(Retention Rate) ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565
จังหวัดอ่างทอง มีจานวนผู้เข้ารับการบาบัดรักษา รวมทุกระบบ จานวน 196 คน ได้รับการติดตามหลังการ
สรุปผลการบาบัดรักษา จานวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 74.49
- ตั ว ชี้ วั ด แนวทาง ด้ า นการบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ร้ อ ยละ 50 ของผู้ ป่ ว ย
ยาเสพติ ด ได้ รั บ การดู แ ลติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชน
ปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวัน ที่ 1 ตุลาคม 2564 – ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 จังหวัดอ่างทอง
มีจานวนผู้เข้ารับการบาบัดรักษาแบบสมัครใจ จานวน 65 คน มีผู้เข้ารับการบาบัดรักษาที่ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในการด าเนิ น การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ฟื้ น ฟู ผู้ ใ ช้ ย าเสพติ ด โดยชุ ม ชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง (CBTx) จ านวน 4 คน
คิดเป็นร้อยละ 6.15 สาหรับการวัดผลการดาเนินการวัดจากจานวนผู้เข้ารับการบาบัดที่ชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คัดกรองค้นหาโดยประชาคม ม./ช. ทางบ้านบังคับหรือขอร้อง หรือได้รับการ
บาบัดฟื้นฟูโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx) หรือได้รับการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้งหลังสิ้นสุดการบาบัด หรือได้รับ
ความช่วยเหลือจากศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม
3. ความคืบหน้าการสารวจสภาพปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ปีงบประมาณ 2565
ครั้งที่ 1/2565(ตุลาคม - มีนาคม ) จังหวัดอ่างทอง มีหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 545 แห่ง ได้รับการประเมิน

-๕สถานะแล้ว จานวน 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 16.15 ในจานวนนี้ มีสถานะเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด ร้อยละ 41.98 หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ร้อยละ 58.02
4. ประกาศกระทรวงสาธารณสุ ข เรื่ อ ง ระบุ ชื่ อ ยาเสพติ ด ให้ โ ทษในประเภท 5
พ.ศ. 2565 (ณ วันที่ 8 ก.พ. 65) โดยจะมีผลบังคับใช้อีก 120 วัน หลังจากมีการประกาศลงราชกิจจานุเบกษา
(มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ) เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์จากพืชกัญชาและกัญชงได้ ทั้งใน
ด้านสุขภาพ และเศรษฐกิจ ภายใต้ พ.ร.บ.กัญชากัญชง ทั้งนี้ ประกาศข้างต้น จะส่งผลให้รายชื่อยาเสพติดให้
โทษประเภทที่ 5 ไม่มีกัญชา กัญชง จะเหลือเพียง พืชฝิ่น เห็ดขี้ควาย หรือพืชเห็ดขี้ควาย และ “สารสกัด”
จากทุ ก ส่ ว นของพื ช กั ญ ชาหรื อ กั ญ ชง ซึ่ ง เป็ น พื ช ในสกุ ล Cannabis ที่ มี ป ริ ม าณสาร ที เ อชซี (THC)
เกินร้อยละ 0.2 โดยน้าหนัก
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒ ผลการดาเนินงาน และการนาเสนอปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
4.2.๑ ด้านการปราบปรามยาเสพติด (ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง)
ผู้แทน ตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง

สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ปิ ด ล้ อ มตรวจค้ น ชุ ม ชน/หมู่ บ้ า น ในเดื อ น ก.พ.65 จ านวน 3 ครั้ ง
มีผลการปฏิบัติดังนี้
- พ.ร.บ.ยาเสพติ ด 38 ราย 40 คน ของกลางยาบ้ า 2922 เม็ ด ,ยาบ้ า ผง 4.75 กรั ม
ยาไอซ์ 31.42 กรั ม กั ญ ชา 18 ต้ น กั ญ ชาแห้ ง 13.85 กรั ม ยึ ด ทรั พ ย์ ตาม พ.ร.บ.มาตรการฯ รวม
828,000 บาท
- ผลิตกัญชา 2 ราย 2 คน กัญชา 18 ต้น กัญชาแห้ง 13.85 กรัม
- จาหน่าย ยาเสพติด 6 ราย 7 คน ยาบ้า 1648 เม็ด ยาไอซ์ 0.31 กรัม

-๖- ครอบครองเพื่อจาหน่าย 3 ราย 4 คน ยาบ้า 981 เม็ด ยาไอซ์ 27.3 กรัม
- ครอบครอง 17 ราย 17 คน ยาบ้า 293 เม็ดยา บ้าผง 4.75 กรัม ยาไอซ์ 3.81 กรัม
- เสพยาเสพติด 10 ราย 10 คน
- พ.ร.บ.การพนัน 5 ราย 5 คน
- พ.ร.บ.อาวุธปืน 5 ราย 5 คน
- หมายจับ 9 ราย 9 คน ส่ง สภ.แม่อาย,สภ.บางพลี,สภ.สันทราย สภ.แม่ลาน้อย
ที่ประชุม
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๔.๒.๒ ด้านการป้องกันยาเสพติด
ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
ข้ อ มู ล กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ นจั
น จังหวั ด อ่ า งทอง ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2565
จานวน 235 กองทุน
1. เทศบาลเมืองอ่างทอง
จานวน 3 หมู่บ้าน
2. อาเภอเมืองอ่างทอง
จานวน 36 หมู่บ้าน
3. อาเภอวิเศษชัยชาญ
จานวน 34 หมู่บ้าน
4. อาเภอโพธิ์ทอง
จานวน 33 หมู่บ้าน
5. อาเภอแสวงหา
จานวน 33 หมู่บ้าน
6. อาเภอไชโย
จานวน 35 หมู่บ้าน
7. อาเภอป่าโมก
จานวน 33 หมู่บ้าน
8. อาเภอสามโก้
จานวน 28 หมู่บ้าน
กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- กองทุ น แม่ ของแผ่ น ดิน อาเภอเมื องอ่างทอง กิจกรรมเดินเวรยาม คณะกรรมการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อาเภอเมืองอ่างทอง ดาเนินกิ จกรรมเดินเวรยาม ในหมู่บ้าน เพื่อตรวจความเรียบร้อย
พื้นที่สถานที่สาคัญ ต่างๆ ในหมู่บ้าน เพื่อเฝ้าระวังการก่อเหตุ ภายในตาบล โดย ดาเนินการในพื้นที่ หมู่ที่ 1,2
ต.บ้านแห, หมู่ที่ 5,6 ต.จาปาหล่อ, หมู่ที่ 2 ต.ย่านซื่อ, หมู่ที่ 1,2 ต.คลองวัว, หมู่ที่ 1,2,5,7 ต.ป่างิ้ว
- กองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอสามโก้ โครงการ “กินข้าวด้วยคน” เครือข่ายกองทุนแม่
ของแผ่นดินอาเภอสามโก้ ดาเนินการจัดกิจกรรม โครงการ “กินข้าวด้วยกัน” มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและปัญหาความยากจน ในพื้นที่อาเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง เป็นการทางานเชิงบูรณาการ ร่วมมือกัน
ทั้งภาคส่วนหน่วยงานรัฐ และภาคประชาชน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาของคนในชุมชน โดยสันติวิธี ขจัดปัญหา
ยาเสพติ ด ด้ ว ยพลั งสามั ค คี ข องคนในชุ ม ชน โดยจั ด กิ จ กรรมกิ น ข้ า วด้ ว ยคน ในมื้ อ เย็ น เดื อ นละ 1 ครั้ ง
เพื่อร่วมพูดแก้ปัญหารายครัวเรือน ร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานในอาเภอสามโก้ ผู้นาชุมชนแก้ปัญหาครัวเรือน
กลุ่มเป้าหมาย ร่วมพูดคุยช่วยกันหาวิธีแก้ไข ทั้งปัญหายาเสพติด และความยากจนเชิงบูรณาการ
- กองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอไชโย กิจกรรมส่งเสริมชมรม TO BE NUMBER ONE
ในชุมชน เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอไชโย ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านป่า ม.2 ต.ตรีณรงค์
อ.ไชโย จ.อ่ า งทอง จั ด การอบรมการพั ฒ นาตนเอง ให้ แ ก่ เ ยาวชน ชมรม TO BE NUMBER ONE
เพื่อเสริมสร้าง ภาวะผู้นา และการทางานเป็นทีม การจัดกิจกรรมสร้างสุข และการบริหารจัดการศูนย์เพื่อนใจ
TO BE NUMBER ONE โดยมี วัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ สร้างแกนน าในกลุ่ ม เยาชน ที่ ร่ว มดาเนิ น งานศู น ย์ เพื่ อนใจ
TO BE NUMBER ONE บ้านป่า โดยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่ายแกนนา TO BE NUMBER ONE

-๗ในชุมชน และ การแสดงผลงานที่เป็นเลิศด้านการป้ องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและ TO BE NUMBER
ONE ในชุมชน
- กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น อ าเภอป่ า โมก กิ จ กรรมช่ ว ยเหลื อ สมาชิ ก กองทุ น แม่
ของแผ่นดิน คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่ 8 ต.โผงเผง อ.ป่าโมก มอบเงินช่วยเหลืองานศพแก่
สมาชิกกองทุน แม่ฯที่เสี ยชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อแบ่งเบาภาระ สร้างขวัญ กาลังใจ และสร้างการรับ รู้
งานกองทุนแม่ของแผ่นดินฯ โดยช่วยเหลืองานศพแก่สมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน ศพละ 1,000 บาท
ที่ประชุม
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สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
ข้อมูลสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขนาดสถานประกอบกิจการ
ขนาด 1 – 9 คน
ขนาด 10 – 49 คน
ขนาด 50 – 1,000 คน
รวม

จานวน (แห่ง)
1,138
263
28
1,429

โครงการโรงงานสีขาว
ปี 2544 - 2564
156
263
28
447

มยส.
ปี 2556 - 2564
0
13
14
27

สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง ได้ดาเนินการด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เดือนกุมภาพันธ์ 256๕ ดังนี้
1. กิ จ กรรมรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ จานวน 9 แห่ง
2. กิ จ กรรมรณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ค วามรู้ เกี่ ย วกั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติ ด ในสถานประกอบกิ จ การประเภทอู่ ซ่ อ มรถ ซึ่งอาจมี ก ารดั ด แปลงรถยนต์ เพื่ อ ใช้ ในการซุ ก ซ่ อ น
ขนส่งยาเสพติด จานวน 3 แห่ง
3. เข้ าร่ ว มประชุม อาสาสมั ครแรงงานระดั บ ตาบล (สั ญ จร) ชี้ แจงการป้ องกัน และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ เพื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่การสมัครเข้าร่วมโครงการ
โรงงานสีขาว จานวน 4 ครั้ง
4. จั ด อบรมโครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารสถานประกอบกิ จ การที่ เข้ า สู่ ร ะบบ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจาปีงบประมาณ 2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565
ณ ห้องประชุม 111 ปี เมืองอ่างทอง ศาลากลางจังหวัด (หลังเก่า) ตาบลบางแก้ว อาเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง จานวนผู้เข้าร่วมโครงการ 28 แห่ง 40 คน
ที่ประชุม
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-๘–
ผู้แทน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
รายงานผลการสารวจภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด/การใช้ยาในทางที่ผิดในสถานศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ระบบ CATAS ประจาปีการศึกษา 2564

รายงานผลการสารวจภาพการใช้สารเสพติด/ยาเสพติด/การใช้ยาในทางที่ผิดในสถานศึกษา
จังหวัดอ่างทอง ระบบ CATAS ประจาปีการศึกษา 2564

-๙–
รายงานติ ด ตามงานป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานศึ ก ษาจั ง หวั ด อ่ า งทอง
ระบบ NISPA ประจาปีการศึกษา 2564

ที่ประชุม

รับทราบ

4.2.๓ ด้านการบาบัดรักษายาเสพติด
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เปรี ย บเที ย บเป้ า หมายและผลการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ย าเสพติ ด ทุ ก ระบบจั ง หวั ด อ่ า งทอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – กุมภาพันธ์ 2565
หน่วยงาน
ระบบการบาบัด
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
สถานพยาบาล
ระบบสมัครใจ
343
67
138
(39.36)
บังคับบาบัดไม่ควบคุมตัว
67
คาสั่งศาล ม.168
4
คุมประพฤติ (บังคับบาบัด) ไม่ควบคุมตัว (โปรแกรมคุมประพฤติ)
19
ควบคุมตัว
42
เรือนจา
ต้องโทษ
150
รวม
199
จานวนผู้เข้ารับการบาบัดจาแนกตามระบบบาบัดในสถานพยาบาลรายอาเภอ (ตุลาคม
2564 – กุมภาพันธ์ 2565)
- อาเภอเมืองอ่างทอง ระบบบังคับบาบัด (ไม่ควบคุมตัว) จานวน 14 ราย ระบบสมัครใจ
จานวน 3 ราย รวมทุกระบบ 16 ราย
- อาเภอวิเศษชัยชาญ ระบบบังคับบาบัด (ไม่ควบคุมตัว) จานวน 14 ราย ระบบสมัครใจ
จานวน 24 ราย และ ม.168 จานวน 1 ราย รวมทุกระบบ 38 ราย
- อาเภอโพธิ์ทอง ระบบบังคับบาบัด (ไม่ควบคุมตัว) จานวน 16 ราย ระบบสมัครใจ
จานวน 7 ราย รวมทุกระบบ 23 ราย

- ๑๐ –
- อาเภอป่ าโมก ระบบบั งคับ บาบั ด (ไม่ ควบคุม ตัว ) จานวน 8 ราย ระบบสมั ครใจ
จานวน 20 ราย รวมทุกระบบ 27 ราย
- อาเภอแสวงหา ระบบบังคับบาบัด (ไม่ควบคุมตัว) จานวน 8 ราย ระบบสมัครใจ
จานวน 2 ราย และ ม.168 จานวน 1 ราย รวมทุกระบบ 11 ราย
- อ าเภอไชโย ระบบบั ง คั บ บ าบั ด (ไม่ ค วบคุ ม ตั ว ) จ านวน 3 ราย ระบบสมั ค รใจ
จานวน 9 ราย และ ม.168 จานวน 1 ราย รวมทุกระบบ 13 ราย
- อาเภอสามโก้ ระบบบั งคั บบ าบั ด (ไม่ค วบคุม ตัว ) จานวน 4 ราย ระบบสมั ครใจ
จานวน 2 ราย และ ม.168 จานวน 1 ราย รวมทุกระบบ 7 ราย
ข้อมูลการปลูกกัญชา ได้รับใบอนุญาตแล้ว 1 ราย สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(รพ.สต.ไผ่จาศีล) ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนบ้านสมุนไพรแขวงเมืองวิเศษไชยชาญ ที่อยู่ รพ.สต.ไผ่จาศีล หมู่ 3
ต.ไผ่จาศีล อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ข้อมูลการปลูกกัญชา ผ่านคณะกรรมการจังหวัดรอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการควบคุม
ยาเสพติด จานวน 3 ราย
1. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับวิสาหกิจชุมชนจากใต้ดินสู่บนดิน
ที่อยู่ หมู่ 5 ต.คลองขนาก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
2. ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (รพ.สต.ยี่ ล้ น ) ร่ ว มกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
พืชเศรษฐกิจและพลังงานตาบลยี่ล้น ที่อยู่ 125/10 หมู่ 2 ต.ยี่ล้น อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
3.ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข (รพ.สต.บางจั ก ) ร่ ว มกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
พืชเศรษฐกิจพลังงานตาบลบางจักและคลองขนาก ที่อยู่ 88/2 หมู่ 5 ต.บางจัก อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา
- ไม่มี ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี ที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา

16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(นางสาวณภาภัช เที่ยงจิตต์)
เจ้าหน้าที่บันทึกและพัฒนาระบบข้อมูล

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก
ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(บรรเจิด ขาวิไล)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

