รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมวิเศษชัยชาญ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง
....................................................................
ผู้มาประชุม
1. นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี
2. นายศักดิ์ดา บรรดาศักดิ์
3. นายปริญญา เขมะชิต
4. นายวีรภัทร ทรัพย์มาดีกุล
5. นางสาวฉัตรสุดา วงศ์ธนะบูรณ์
6. พ.ต.อ.พีระพันธุ์ จันทร์เทียน
7. พ.อ.ศานิต วงศ์ชวลิต
8. นางปัญจมาศ เด็ดแก้ว
9. นายอภิชาติ เกรียงสิทธิชยั
๑0. นายทยากร พันพอน
11. นางอัญชลี พงษ์พิทักษ์
12. นายพัทชญา กังผึ้ง
13. นายวิทวัส เฟื่องศิลป์
14. นายบันลือ พรมาลา
15. นายสุขเกษม พันธ์นา
16. นายพิษนุกร ย่อมครบุรี
17. นางสาวเมธาพร พูลสุขโข
18. นางพรรัศมิ์ บัวสาย
19. นางวาสนา ทองจันทร์
20. นางสาวสุคนธ์ หอมดอกไม้
21. นายวิทย์ ประสมปลื้ม
22. นางสมคะนึงนิจ สีมะสิงห์
23. นายสุระ ศรีอาจ
24. นางควนฤมะ คงนวน
25. นายศักดิ์ดนัย วรเดช
26. นายครรชิต จันทร
27. นายสราวุธ สุขเกษม
28. ว่าที่ร้อยตรี อนุสรณ์ ปลั่งศรีสกุล
29. นางสาววงษ์เดือน ญาณะชัย
30. นายเลิศชัย สกลเสาวภาคย์
31. นายทชา เพชรสัมฤทธิ์
32. นางหนึ่งฤทัย จินตสกุล

ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง (ประธาน)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง
ปลัดจังหวัดอ่างทอง
แทน อัยการจังหวัดอ่างทอง
แทน อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายฯ
แทน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
แทน รองผู้อานวยการ กอ.รมน.จว.อท. (ทหาร)
แทน หัวหน้าสานักงานจังหวัดอ่างทอง
แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้บัญชาการเรือนจาจังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการสานักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
แทน ศึกษาธิการจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงห์บุรี อ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง
แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
แทน แรงงานจังหวัดอ่างทอง
แทน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทอง
แทน วัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง
แทน ท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง
แทน สถิติจังหวัดอ่างทอง
แทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอ่างทอง
แทน ประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง
แทน ขนส่งจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง
ผู้อานวยการสานักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง
แทน สรรพากรพื้นที่อ่างทอง
เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง
แทน นายอาเภอเมืองอ่างทอง
แทน นายอาเภอวิเศษชัยชาญ

-233. นายสุเมธ เรืองประยูร
34. ว่าที่ร้อยตรีต่อเกียรติ เมนะรัตน์
35. นายสุทธิชัย อรุณโน
36. นายคมกฤษ แก้วมณี
37. นายพินิด ศรีคาดี
38. นายตุลย์ สุวรรณโฆษิต
39. นายบันลือ พลมาลา
40. นายวินัย กองโชค
41. นายสาฤทธิ์ นิ่มกุล
42. พ.ต.ท.เกียรติศักดิ์ มารศรี
43. พ.ต.ต.จรูญ ควบคุม
44. พ.ต.ท.ทรงพล พันราไพ
45. พ.ต.ท.สิงห์ชัย ทองคา

แทน นายอาเภอโพธิ์ทอง
แทน นายอาเภอสามโก้
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยนาฎศิลปอ่างทอง
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
แทน ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง
แทน ผู้อานวยการโรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ
ศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
แทน ป้องกันจังหวัดอ่างทอง
แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้กากับการสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรเมืองอ่างทอง
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรวิเศษชัยชาญ
แทน ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรแสวงหา

ผู้เข้าร่วมการประชุม
1. พ.จ.อ.บรรเจิด ขาวิไล
2. นางสาวณภาภัช เที่ยงจิตต์
3. นายเสกสรร อารีสีสม
๔. นางอัญชิสา อยู่สบาย
5. นายสุรพันธ์ กิจรัตน์

เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลฯ
นักวิเคราะห์สาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง)
2. อัยการจังหวัดคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง
3. ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
4. ผู้บัญชาการมณฑลมหารบกที่ ๑๓
5. ผู้อานวยการสานักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑
6. ยุติธรรมจังหวัดอ่างทอง
7. ประธานหอการค้าจังหวัดอ่างทอง
8. ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง
9. นายอาเภอป่าโมก
10. นายอาเภอไชโย
11. นายอาเภอแสวงหา
12. รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
13. ผู้อานวยการวิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
14. ผู้อานวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
15. นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง
16. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรป่าโมก
17. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรไชโย
18. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรสามโก้

ติดราชการ
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๑๙. ผู้กากับการสถานีตารวจภูธรบางจัก
20. สารวัตรใหญ่สถานีตารวจภูธรรามะสัก
21. สารวัตรสถานีตารวจภูธรสีบัวทอง
22. สารวัตรสถานีตารวจภูธรสีบัวทอง
23. สารวัตรสถานีตารวจภูธรเกษไชโย
24. สารวัตรสืบสวนตารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
๒๕. ผู้แทนสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง
เริ่มประชุม

๑๓.๓๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประธาน
เน้นยาเรื่องสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัด
อ่างทอง และขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชือไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19) พร้อมทังแสดงความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประธาน

ที่ประชุมไม่มีการขอแก้ไข

ที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง การติดตามผลการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ 2๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
ประธาน

- ไม่มี -

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เพื่อทราบ (นาเสนอโดยการชี้แจง)
๔.๑ นโยบายและข้อสั่งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (สานักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑)
ผู้แทน ป.ป.ส. ภาค ๑
รายงานผลการด าเนิ น งาน ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
พื้นที่ ปปส.ภาค 1 จากระบบ NISPA: Crime: บสต. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 28 กุมภาพันธ์ 2565
แผนบริหารจัดการ
- รายงานของ ศอ.ปส.จ. ระหว่ างวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 – 4 มี น าคม 2565
แผนบริหารจัดการ: การประชุมคณะกรรมการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ่างทอง
ได้ ด าเนิ น การประชุ ม จ านวน 4 ครั้ ง และการประชุ ม โต๊ ข่ าวเฝ้ า ระวั ง ปั ญ หายาเสพติ ด จั ง หวั ด อ่ างทอง
ได้ดาเนินการประชุม จานวน 2 ครั้ง
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- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณจากระบบ GFMIS ณ วันที่ 4 มีนาคม 2565
จังหวัดอ่างทองได้รับงบประมาณด้านการป้องกัน จานวน 120,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว จานวน 105,000 บาท
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 87.50% ด้ า นการบ าบั ด รั ก ษา จ านวน 233 ,200 บาท ยั ง ไม่ มี ผ ลการเบิ ก จ่ า ย

รวมงบประมาณที่ ได้รับการจัด สรรทั้งสิ้ น จานวน 353,200 บาท เบิกจ่ายแล้ว 105,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 29.73 %
แผนการป้องกันยาเสพติด
ผลการด าเนิ น งานตามแผนป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ระหว่ างวัน ที่ 1 ตุ ล าคม 2564 –
28 กุมภาพันธ์ 2565
1. ผลการด าเนิ น งานด้านการป้ องกั น ยาเสพติด ในสถานศึ กษา การใช้ สื่ อการสอน
เพื่อพัฒนาทักษะสมอง (EF) ในเด็กปฐมวัย เป้าหมาย จานวน 312 แห่ง ดาเนินการ จานวน 36 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 11.54% การสร้างภูมิคุ้มกันฯ ในนักเรียน ป.1 - ป.6 เป้าหมาย (แห่ง) จานวน 163 แห่ง ดาเนินการ
จานวน 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.45% เป้าหมาย (คน) จานวน 19,498 คน ดาเนินการ จานวน 631 คน
คิด เป็ น ร้ อยละ 3.24% โรงเรี ย นระดั บ ชั้ น ขยายโอกาสมั ธ ยม อาชีว ะ และอุ ดมศึ ก ษา เป้ าหมาย จ านวน
66 แห่ง ดาเนินการ จานวน 15 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 22.73%
2. ผลการด าเนิ น งานด้ านการป้ องกั น ยาเสพติ ด นอกสถานศึ กษา จ านวนเด็ก และ
เยาวชนนอกสถานศึ กษาทั้งหมดในพื้นที่ จานวน 3,250 คน จานวนเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษาที่มี
พฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จานวน 18 คน ความต้องการของเยาวชนนอกสถานศึกษา จานวน 531 คน
จาแนกได้ดังนี้ ต้องการศึกษาต่อ จานวน 64 คน ฝึกอาชีพ จานวน 2 คน หางานทา จานวน 59 คน กีฬา/
นันทนาการ จานวน 406 คน
3. ผลการดาเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่
10 คน ขึ้นไป (สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เรื่ อ งยาเสพติ ด เป้ า หมาย จ านวน 72 แห่ ง ด าเนิ น การ จ านวน 39 แห่ ง คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 54.17%
ส่วนการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน (สานักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง)
การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพติ ด โดยอาสาสมั ค รแรงงาน เป้ า หมาย จ านวน 28 แห่ ง ด าเนิ น การ
261 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 932.14%
4. ผลการสร้างสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย จานวน 545 หมู่บ้าน/
ชุม ชน ด าเนิ น การ จ านวน 38 หมู่ บ้ าน/ชุม ชน คิด เป็ น ร้อยละ 6.97% และการสร้างสภาพแวดล้ อมใน
หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เป้ า หมาย จ านวน 229 หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ด าเนิ น การ จ านวน
28 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 12.23%
5. ผลการดาเนินงานควบคุมพื้นที่เสียง จานวนครั้งที่มีการออกตรวจ จานวน 8 แห่ง
ไม่พบการกระทาผิด จานวน 143 ครั้ง
6. ผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล
ปี พ.ศ. 2565 การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 172 แห่ง ผลการดาเนินการ 10 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 5.81%
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แผนการปราบปรามยาเสพติด
ผลการดาเนินงานตามแผนปราบปรามยาเสพติด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 –
28 กุมภาพันธ์ 2565
1. ผลการจับกุมคดียาเสพติดทุกข้อหา จานวน 642 คดี ผู้ ต้องหา จานวน 655 คน
แยกได้ ดั งนี้ ข้ อ หาเสพ 419 คดี ผู้ ต้ อ งหา 420 คน, ข้ อ หาครอบครอง 250 คดี ผู้ ต้ อ งหา 250 คน,
ข้อหาครอบครองเพื่ อ จ าหน่ าย 105 คดี ผู้ ต้อ งหา 119 คน, ข้อหาจาหน่ าย 26 คดี ผู้ ต้อ งหา 29 คน,
ข้อหาผลิต 5 คดี ผู้ต้องหา 5 คน
2. รายงานปริมาณของกลาง ดังนี้ ยาบ้า จานวน 31,013 เม็ด, ยาไอซ์ จานวน 0.07
กิโลกรัม, กัญชา จานวน 0.02 กิโลกรัม
แผนการบาบัดยาเสพติด
1. ผลการคัดกรองผู้ใช้/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จานวน 194 ราย จาแนกผู้ป่วยดังนี้
ผู้ใช้ จานวน 8 ราย ผู้เสพ จานวน 62 ราย ผู้ติด จานวน 124 ราย
2. ผลการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การบาบัดรักษาฯ
ภาพรวมทุกระบบ เป้าหมาย 778 ราย ดาเนินการ จานวน 251 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.26% แยกตาม
ระบบการบาบัดรักษาฯ ได้ดังนี้ ระบบสมัครใจ เป้าหมาย จานวน 373 ราย ดาเนินการ จานวน 69 ราย
คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 18.50% ระบบบั ง คั บ เป้ า หมาย จ านวน 155 ราย ด าเนิ น การ จ านวน 128 ราย
คิดเป็นร้อยละ 82.58% ระบบต้องโทษ เป้าหมาย จานวน 150 ราย ยังไม่มีผลการดาเนินการ
3. ผลการติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษายาเสพติด (ได้รับการติดตามอย่างน้อย 1 ครั้ง)
ผลการติ ด ตามผู้ ผ่ า นการบ าบั ด รั ก ษายาเสพติ ด ภาพรวม ทุ ก ระบบเป้ า หมาย จ านวน 575 คน
ผลการด าเนิ น การ จ านวน 284 คน คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 49.39% แยกตามระบบผลการติ ด ตามฯ ได้ ดั งนี้
สถานพยาบาล จานวน 81 คน, ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จานวน 21 คน, บังคับ (แบบควบคุมตัว) จานวน
48 คน, บังคับ (แบบไม่ควบคุมตัว) จานวน 60 คน, ต้องโทษ (ราชทัณฑ์) จานวน 74 คน
4. ร้ อ ยละ 97 ของประชากรทุ ก ช่ ว งวั ย ไม่ ก ระท าผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด จ านวน
ประชากรในจังหวัด 274,763 คน สถิติการจับกุมในระบบ Crime จานวน 659 คน คิดเป็นร้อยละ 0.24%
สถิติผู้เข้ารับการบาบัดรักษาในระบบ บสต. จานวน 251 คน คิดเป็นร้อยละ 0.09% ประชากรทุกช่วงวัยไม่
กระทาผิด จานวน 273,853 คน คิดเป็นร้อยละ 99.67%
5. ร้ อ ยละ 55 ของพื้ น ที่ ที่ มี ปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด เกิ ด การจั ด การเพื่ อ
เสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย เป้าหมายตาบล/เขต จานวน 172 ตาบล/เขต ผลการดาเนินการ 10 ตาบล/เขต
คิดเป็นร้อยละ 5.81%
6. ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาได้รับการดูแลอย่าง
มีคุ ณ ภาพอย่ างต่ อเนื่ อ งจนถึ งการติ ด ตาม (Retention Rate) ระบบสมั ค รใจ เป้ าหมาย จานวน 33 ราย
ผลการด าเนิ น การ จ านวน 15 ราย คิ ด เป็ น ร้อ ยละ 45.45% ระบบบั งคั บ เป้ าหมาย จ านวน 75 ราย
ผลการดาเนินการ จานวน 57 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.00% ระบบต้องโทษ เป้าหมาย จานวน 100 ราย
ผลการดาเนิ นการ จานวน 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00% รวมทุกระบบ เป้าหมาย จานวน 208 ราย
ผลการดาเนินการ จานวน 152 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.08%
ที่ประชุม

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

สรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ต ามเป้ า หมายตั ว ชี้ วั ด ยาเสพติ ด ประจ าปี ง บประมาณ 2565
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565
- ทุกข้อหา เป้าหมาย 1,450 ข้อหา ดาเนินการได้ 743 ข้อหา
- รายสาคัญ เป้าหมาย 420 ราย ดาเนินการได้ 193 ราย
- หมายจับ เป้าหมาย 15 หมายจับ ดาเนินการได้ 10 หมายจับ
- สมคบฯ เป้าหมาย 19 ข้อหา ดาเนินการได้ 8 ข้อหา
- ตรวจสอบทรัพย์สิน เป้าหมาย 30 ราย ดาเนินการได้ 20 ราย
- พ.ร.บ.ฟอกเงิน เป้าหมาย 11 ราย ยังไม่มีผลการดาเนินการ
- มูลค่าทรัพย์สิน เป้าหมาย 22,000,000 บาท ดาเนินการได้ 6,024,700 บาท
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๒.๒ ด้านการป้องกันยาเสพติด
ผู้แทน พัฒนาการจังหวัดอ่างทอง
กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- เครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินอาเภอไชโย ร่วมกับ กองทุนแม่ของแผ่นดินกองทุน
แม่ของแผ่นดินบ้านดอนงิ้ว ม.2 ต.ชัยฤทธิ์ อ.ไชโย จ.อ่างทอง จัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจาก
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ยาเสพติด “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ณ ศาลาประชารัฐร่วมใจ หมู่ที่ 2 บ้านดอน เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล
และสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในการเป็นแนวป้องกันปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้านและชุมชน เพื่อให้ครัวเรือนที่ได้รับการรับรองเกิดความ
ภาคภูมิใจ และรักษาสถานะครอบครัวสมาชิกให้มีความเข้มแข็ง ไม่ยุ่งเกี่ยวยาเสพติด
- กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น บ้ า นแขก หมู่ ที่ 5 ต.บางพลั บ อ.โพธิ์ ท อง ด าเนิ น การ
จั ด กิ จ กรรมท าบุ ญ ทอดผ้ าป่ ากองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ขึ้ น ณ ศาลาสร้ างสุ ข ม.5 ต.บางพลั บ เพื่ อ เป็ น ทุ น
ในการดาเนินกิจกรรมแก้ไขปั ญหายาเสพติดในหมู่บ้าน และเพื่อสมทบทุนในการซื้อเครื่องขยายเสียงให้ แก่
หมู่บ้าน
- ส านั กงานพั ฒ นาชุม ชนจังหวัดอ่างทอง ดาเนิ นการลงพื้ นที่พิ จารณาคัดเลื อกการ
ประกวดกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดีเด่นระดับจังหวัดอ่างทอง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อสานึกใน
พระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และเชิดชูเกียรติรวมถึงการ
สร้างขวัญและกาลั งใจให้ แก่ คณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยดาเนินการระหว่างวันที่ 22 – 24
มีนาคม 2565
ที่ประชุม

รับทราบ

ผู้แทน แรงงานจังหวัดอ่างทอง
สรุปผลการดาเนินงานประจาเดือนมีนาคม 2565
กลุ่มเป้าหมาย

เป้าหมาย
ผลการดาเนินงาน
ร้อยละ
แห่ง/คน ก.พ. 65
สะสม
(ต.ค. 64 – ก.พ. 65)
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน
28
29
214
764.29
ลูกจ้างในสถานประกอบการ
84
67
471
560.71
แรงงานนอกระบบ
365
68
330
90.41
1. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า 10 คน
โดยอาสาสมัครแรงงาน
2. การรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยอาสาสมัคร
แรงงาน
3. การดาเนินงาน TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ได้ดาเนินการให้สถาน
ประกอบการสมัครชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ ดังนี้
3.1 ห้างหุ้นส่วนจากัด โรงงานวุ้นเส้นอ่างทอง
3.2 บริษัท โปร่งแสง รับเบอร์ จากัด
3.3 ห้างหุ้นส่วนจากัด วารุณี
3.4 บริษัท ไทยรวมทุนคลังสินค้า จากัด (อ่างทอง)
3.5 บริษัท เอก – ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม
ที่ประชุม
รับทราบ
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ผู้แทน 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 เดือนมีนาคม 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 3 แห่ง
2. สถานประกอบกิจการที่ได้รับการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ได้ยื่นแบบแจ้งความจานงเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาว
จานวน 11 แห่ง
ที่ประชุม
รับทราบ
4.2.๓ ด้านการบาบัดรักษายาเสพติด
ผู้แทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
เปรียบเทียบเป้ าหมายและผลการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดทุกระบบจัง หวัดอ่างทอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหว่างเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565
หน่วยงาน
ระบบการบาบัด
เป้าหมาย
ผลงาน
ร้อยละ
สถานพยาบาล
ระบบสมัครใจ
343
90
167
(48.69)
บังคับบาบัดไม่ควบคุมตัว
67
คาสั่งศาล ม.168
10
คุมประพฤติ (บังคับบาบัด) ไม่ควบคุมตัว (โปรแกรมคุมประพฤติ)
19
ควบคุมตัว
42
เรือนจา
ต้องโทษ
รวม
228
จานวนผู้เข้ารับการบาบัดจาแนกตามระบบบาบัดในสถานพยาบาลรายอาเภอ (ตุลาคม
2564 – มีนาคม 2565)
- อาเภอเมืองอ่างทอง ระบบบังคับบาบัด (ไม่ควบคุมตัว) จานวน 14 ราย ระบบสมัครใจ
จานวน 6 ราย และ ม.168 จานวน 2 ราย รวมทุกระบบ 22 ราย
- อาเภอวิเศษชัยชาญ ระบบบังคับบาบัด (ไม่ควบคุมตัว) จานวน 14 ราย ระบบสมัครใจ
จานวน 31 ราย และ ม.168 จานวน 1 ราย รวมทุกระบบ 46 ราย
- อาเภอโพธิ์ทอง ระบบบังคับบาบัด (ไม่ควบคุมตัว) จานวน 16 ราย ระบบสมัครใจ
จานวน 7 ราย และ ม.168 จานวน 2 ราย รวมทุกระบบ 25 ราย

-๙–
- อาเภอป่ าโมก ระบบบั งคับ บาบั ด (ไม่ ควบคุม ตัว ) จานวน 8 ราย ระบบสมั ครใจ
จานวน 21 ราย รวมทุกระบบ 29 ราย
- อาเภอแสวงหา ระบบบังคับ บาบัด (ไม่ควบคุมตัว) จานวน 8 ราย ระบบสมัครใจ
จานวน 6 ราย และ ม.168 จานวน 2 ราย รวมทุกระบบ 16 ราย
- อ าเภอไชโย ระบบบั ง คั บ บ าบั ด (ไม่ ค วบคุ ม ตั ว ) จ านวน 3 ราย ระบบสมั ค รใจ
จานวน 17 ราย และ ม.168 จานวน 2 ราย รวมทุกระบบ 22 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
ที่ประชุม

รับทราบ

4.2.๔ สรุปผลการดาเนินงานของ ศป.ปส.อ. ทุกอาเภอ
ผู้แทน นายอาเภอวิเศษชัยชาญ
วันที่ 12 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอาเภอวิเศษชัยชาญ มอบหมาย
ให้ นายทศพล สว่างศรี ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย จนท.อส.ในสังกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
สภ.วิเศษชัยชาญ ได้จับกุมผู้ต้องหา 2 ราย
1.นายวิ ศ รุ ต ม์ แข็ งขั น อายุ 41 ปี อยู่ บ้ านเลขที่ 64 ม.11 ต.ศาลเจ้ าโรงทอง
อ.วิเศษชั ยชาญ จ.อ่างทอง พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จานวน 6,174 เม็ด
ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาไอซ์) น้าหนัก 2.831 กรัม ยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 (กัญชา) น้าหนัก
2 กิโลกรัม สถานที่จับกุม บริเวณบ้านเลขที่ 69 ม.11 ต.ศาลเจ้าโรงทอง อ.วิเศษชัยชาญ จึงนาตัวส่งพนักงาน
สอบสวนเพื่อดาเนินคดีตามกฎหมาย
2. นายธาดา สงดี อายุ 33 ปี อยู่ บ้ านเลขที่ 23 ม.6 ต.โพสะ อ.เมื องอ่างทอง
จ.อ่างทอง พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ 5 (กัญ ชา) น้าหนัก 900 กรัม สถานที่จับ กุม
หน้าบ้านเลขที่ 5/4 ม.1 ต.หัวตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง จึงนาตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดี
ตามกฎหมายต่อไป
วันที่ 22 มีนาคม 2565 นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอาเภอวิเศษชัยชาญ มอบหมาย
ให้ นายทศพล สว่างศรี ปลัดอาเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วย จนท.อส.ในสั งกัด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตารวจ
สภ.วิเศษชัยชาญ ได้จับกุมนายอาทิตย์ บางวัน อายุ 30 ปี อยู่บ้านเลขที่ 9/9 ม.3 ต.ไผ่จาศีล อ.วิเศษชัยชาญ
จ.อ่างทอง พร้ อมด้ว ยของกลาง ยาเสพติดให้ โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) จานวน 200 เม็ด สถานที่ จับกุ ม
บริเวณบ้านเลขที่ 47/4 ม.2 ต.หัว ตะพาน อ.วิเศษชัยชาญ จึงนาตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดาเนินคดีตาม
กฎหมายต่อไป

- ๑๐ –
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่อง เพื่อพิจารณา

ที่ประชุม

เห็นชอบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง เรื่องอื่นๆ
- ไม่มี ที่ประชุม
รับทราบ
ปิดประชุมเวลา 16.00 น.
(ลงชื่อ)

ผู้จดรายงานการประชุม

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวณภาภัช เที่ยงจิตต์)
เจ้าหน้าที่บันทึกและพัฒนาระบบข้อมูล

(บรรเจิด ขาวิไล)
เจ้าพนักงานปกครองชานาญการ

