รายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระนอง
ครั้งที่ 7/๒๕60
วันอังคารที่ 12 กันยายน ๒๕60 เวลา 10.0๐ - ๑2.00 น.
ณ หองประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
********************
ผูมาประชุม
1. นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย
2. พ.ต.อ.สุวัฒน สุขศรี
3. พ.ต.วิรัช สังขเพ็ชร
4. ร.ต.ท.อําพร ประทุมนอย
5. นายวุฒิพงษ เมืองแกว
6. นายยุรพันธ อุนหนู
7. นายณัฐวัจน ทิพยญาณ
8. นายมาณพ เรืองสวัสดิ์
9. นายสายัญ เซงลั่น
10. นายสุทธิพงศ โควสุวรรณวัฒนา
11. นายพิเชษฐ บุญเซียม
12. นางวริญญาภรณ แสงโสมสุวิมล
13. นายทรงศักดิ์ โตะทอง
14. นายสนิท ณ ระนอง
15. นายพรเทพ แปนเพชร
16. นายนิพนธ ลิ้มรักษา
17. นางศรันญา รุงเรือง
18. นายปรารมณ นาคบํารุง
19. นายไพศาล สงาศรี
20. น.ส.ทรงศิริ มุสิกะ
21. นายกฤษณะ อยูเจริญ
22. นางจงกล คําวังพฤกษ
23. น.ส.จีรนันท ชูภู
24. นายจรัลรัตน สุวรรณรัตน
25. น.ส.ปณิตา อิทธิกุล
26. นายพิชยั ยุทธ สิงหสหาย
27. นางสุจินดา ผาจันทร
28. นายสุวิทย หลักชัย
29. นายชัยณรงค วชิราภรณ
30. นายอภินันท อนันตกุล
31. นายเชาว เฉลิมเกียรติ
32. ร.ต.ท.เศรษฐพงศ ชุมแสง
33. พ.ต.ท.ยุทธนา ทองปาน
34. พ.ต.ท.กฤษ แทสงู เนิน
35. พ.ต.ท.อารมณ แชมเกษม

รองผูวาราชการจังหวัดระนอง
ประธานการประชุม
รองผูบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดระนอง
แทน ผูบงั คับหนวยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25
แทน รอง ผอ.รมน.จว.ระนอง (ฝายทหาร)
แทน ผูอํานวยการสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 8
แทน นายอําเภอเมืองระนอง
แทน นายอําเภอกระบุรี
แทน นายอําเภอกะเปอร
แทน นายอําเภอละอุน
แทน นายอําเภอสุขสําราญ
แทน นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แทน ผูอํานวยการโรงพยาบาลระนอง
แทน ศึกษาธิการจังหวัดระนอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง
ประธานเครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จ.ระนอง
ประธานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดระนอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบฯ จังหวัดระนอง
แทน ผูอํานวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง
แทน ผูบญ
ั ชาการเรือนจําจังหวัดระนอง
แทน ผูอํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง
แทน ผูอํานวยการสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง
แทน แรงงานจังหวัดระนอง
แทน จัดหางานจังหวัดระนอง
ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัดระนอง
แทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดระนอง
แทน วัฒนธรรมจังหวัดระนอง
แทน พัฒนาการจังหวัดระนอง
แทน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระนอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองระนอง
แทน นายกเทศมนตรีเมืองบางริ้น
แทน นายดานศุลกากรระนอง
แทน ผูบงั คับกองรอยตระเวนชายแดนที่ 415
แทน ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรเมืองระนอง
แทน ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรกะเปอร
แทน ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรละอุน
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36. พ.ต.ท.พิทักษพล สมพงศ
37. พ.ต.ท.ลือชัย ทองสินธุ
38. พ.ต.ท.ไชยณรงค สายสุวรรณ
39. นายวิทยา สิมประดิษฐพันธ
40. นายไพศาล มงคล
41. นายสุรัช วิเศษ
42. นางปทุมา เหลียวเจีย้ ง
43. นางเปรมปรี เจริญสม
44. นายนําพล เวฬุวนารักษ
45. วาที่ ร.ต.ไพรัตน รุง เรือง
46. นายชฎิล ศรีสง

แทน ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรสุขสําราญ
แทน ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรปากน้ํา
แทน ผูกํากับการสถานีตาํ รวจภูธรราชกรูด
แทน ทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ/ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ.รน
แทน สาธารณสุขอําเภอเมืองระนอง
แทน สาธารณสุขอําเภอกระบุรี
แทน สาธารณสุขอําเภอกะเปอร
แทน สาธารณสุขอําเภอสุขสําราญ
เจาพนักงานปกครองชํานาญการ
เจาพนักงานปกครอง

ผูไมมาประชุม (เนื่องจากติดราชการ)
1. อัยการจังหวัดระนอง
2. ผูอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 4 สวนแยก 1
3. ผูบ ังคับการกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 25
4. หัวหนาสํานักงานจังหวัดระนอง
5. สวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดระนอง
6. ประชาสัมพันธจังหวัดระนอง
7. ขนสงจังหวัดระนอง
8. ทองถิ่นจังหวัดระนอง
9. ผูอํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง
10. ผูอํานวยการ ศปชล.ทม.
11. สารวัตรใหญสถานีตํารวจทองเทีย่ วระนอง
12. ผูกํากับการตรวจคนเขาเมืองจังหวัดระนอง
13. สารวัตรสถานีตํารวจน้ําที่ 1 กองกํากับการ 8 กองบังคับการตํารวจน้ํา
14. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรกระบุรี
15. ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรปากจั่น
16. สารวัตรสถานีตํารวจภูธรบางแกว
17. สถิติจงั หวัดระนอง
18. ผูแทนภาคประชาสังคมจังหวัดระนอง
19. ประธานเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัดระนอง
16. สาธารณสุขอําเภอละอุน
ผูเขารวมประชุม
1. น.ส.รุงนิภา แกลวทะนงค
2. น.ส.สุรัตนา คุมเพชร

เจาหนาที่บันทึกขอมูลและพัฒนาระบบ (ศอ.ปส.จ.รน.)
เจาหนาที่ธุรการ (ศอ.ปส.จ.รน.)
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เริ่มประชุม

เวลา 10.0๐ น.
นายสมศักดิ์ เวชพาณิชย รองผูวาราชการจังหวัดระนอง ประธานที่ประชุมไดกลาวเปด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องที่ประธานแจงใหทปี่ ระชุมทราบ
-

ระเบียบวาระที่ 2
หน.สนง.ศอ.ปส.จ.รน.

เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครัง้ ที่ 6/2560 เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม 2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการ ศอ.ปส.จ.รน. ครั้งที่ 6/2560 ซึ่งประชุมไปแลวเมื่อ
วั น ที่ 10 สิ ง หาคม 2560 ปรากฏตามเอกสารแนบ มี ทั้ ง สิ้ น 11 หน า โดยก อ นหน า นี้
ศอ.ปส.จ.รน. ไดนําเขาเว็บไซตจังหวัดไวแลว จึงขอใหที่ประชุมไดตรวจรับรองดวยครับ
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
อําเภอเมืองระนอง

เรื่อง เพื่อทราบ
3.1 สรุปผลการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของ ศป.ปส.อ. (นําเสนอโดย VTR)
1. ดานการปองกัน
- การจัดการประชุมคณะกรรมการ ศป.ปส.อ.เมืองระนอง เมื่อวันที่ 31 ก.ค. 60
เพื่อชี้แจงนโยบาย ขอสั่งการเกี่ยวกับปญหายาเสพติดของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย พรอมทั้ง
รับการรายงานผลการดําเนินการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ในพื้ นที่อําเภอเมือง
ระนอง จากสวนราชการที่เกี่ยวของ
- การประชุ มชี้ แจงนโยบายข อสั่ งการจากรัฐบาลกระทรวงมหาดไทย ในเรื่องการ
แกไขปญหายาเสพติด แกกํานันผูใหญบาน เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 60
- การตรวจสถานบริการ สถานประกอบการ รานเกมส รานคาราโอเกะ ในพื้นที่ โดย
บูรณาการทั้งตํารวจ ทหาร พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กํานัน และผูใหญบาน จํานวน
1 ครั้ง พบผูมีสารเสพติดในปสสาวะประเภทยาบาและกัญชา พรอมอุปกรณเสพ จํานวน 1 ราย
- กิ จ กรรมการดํ า เนิ น การต า ง ๆ จากกองทุ น แม ดั ง นี้ วั น ที่ 18 ส.ค. 60
คณะกรรมการคัดเลือกกองทุนแมของแผนดินดีเดนจังหวัดระนอง ลงพื้นที่ ม.3 บานราชกรูด เพื่อ
ประเมินกิจกรรมกองทุนแมของแผนดิน ณ ศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน บานราชกรูด ต.ราช
กรูด อ.เมืองระนอง วันที่ 28 ส.ค. 60 คณะกรรมการเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัด
ระนอง ประชุมวางแผนการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดินจังหวัดระนอง ณ ที่ทําการเครือขาย
กองทุนแมของแผนดินจังหวัดระนอง
2. ดานการปราบปราม
- สถิ ติจั บ กุมปราบปรามยาเสพติ ดของ สภ.เมื องระนอง ข อหามี ไว ในครอบครอง
จํานวน 49 คดี ผูตองหา 49 ราย ขอหามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย จํานวน 31 คดี ผูตองหา
30 ราย ขอหาผลิต ยาเสพติด จํานวน 6 คดี ผู ตองหา 6 ราย ขอหาจํา หน าย จํ านวน 2 คดี
ผูตองหา 1 ราย ขอหาเสพ จํานวน 3 คดี ผูตองหา 3 ราย
- สถิติจับกุมปราบปรามยาเสพติดของ สภ.ปากน้ํา ขอหามีไวในครอบครอง จํานวน
21 คดี ผูตองหา 21 ราย ขอหามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย จํานวน 3 คดี ผูตองหา 3 ราย
ขอหาผลิตยาเสพติด จํานวน 1 คดี ผูตองหา 1 ราย ขอหาจําหนาย จํานวน 1 คดี ผูตองหา 2
ราย ขอหาเสพ จํานวน 13 คดี ผูตองหา 13 ราย
- สถิติจับกุมปราบปรามยาเสพติดของ สภ.ราชกรูด ขอหามีไวในครอบครอง จํานวน
10 คดี ผูตองหา 10 ราย ขอหามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย จํานวน 2 คดี ผูตองหา 2 ราย
ขอหาเสพ จํานวน 12 คดี ผูตองหา 12 ราย
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อําเภอกระบุรี

อําเภอกะเปอร

3. ดานการบําบัดรักษา
- ศป.ปส.อ.เมืองระนอง รวมกับเจาหนาที่ตํารวจ ดําเนินการดานการบําบัดฟนฟูผูเสพ
ยาเสพติดในพื้นที่ ดําเนินการคนหาและคัดกรองชุมชนเปาหมายเขารับการบําบัดฟนฟู ทั้งสิ้น 1
ราย เขาสูการบําบัดแบบสมัครใจในสถานพยาบาล
1. ดานการปองกัน
- วันที่ 25 ส.ค. 60 ศป.ปส.อ.กระบุรี รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ออกตรวจสถาน
บริการและรานเกมส ในพื้นที่อําเภอกระบุรี ไมพบผูกระทําผิด
- วันที่ 16 ส.ค. 60 ศป.ปส.อ.กระบุรี รวมกับเจาหนาที่ทหาร เจาหนาที่ตํารวจ และ
สมาชิก อส. จัดตั้ งด านตรวจเพื่ อคนหาสิ่งผิด กฎหมาย ในพื้นที่ ต.จ.ป.ร. ต.ลําเลียง ต.ปากจั่ น
ตรวจปสสาวะทั้งหมด 23 คน พบผูเสพ จํานวน 3 คน ไมพบสิ่งผิดกฎหมายอื่น
- วันที่ 22 ส.ค. 60 ศป.ปส.อ.กระบุรี ลาดตระเวนใน ต.น้ําจืด และน้ําจืดนอย เพื่อ
ตรวจตราความเปนระเบียบเรียบรอย เหตุการณปกติ
2. ดานการปราบปราม
- สถิติจับกุมปราบปรามยาเสพติดของ สภ.กระบุรี ขอหามีไวในครอบครอง จํานวน 4
คดี ผูตองหา 4 ราย ขอหามีไวในครอบครองเพื่อจําหนาย จํานวน 5 คดี ผูตองหา 6 ราย ขอหา
ผลิตยาเสพติด จํานวน 4 คดี ผูตองหา 4 ราย
3. ดานการบําบัดรักษา
- วั น ที่ 4 และ 6 ส.ค. 60 ศป.ปส.อ.กระบุ รี และเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ ง ออก
ปฏิบัติการเรงรัดคนหาผูเสพยาเสพติด ในพื้นที่ ต.น้ําจืดนอย ต.บางใหญ เพื่อนําผูเสพผูติดยาเสพ
ติดเขารับการบําบัดรักษา ตอไป
1. ดานการปองกัน
- วันที่ 4 ส.ค. 60 ปลัดฝายความมั่นคงอําเภอกะเปอร รวมกับเจาหนาที่สาธารณสุข
อําเภอกะเปอร และเจาหนาที่โรงพยาบาลกะเปอร ชุดพัฒนาสัมพันธมวลชนที่ 4108 ไดสุมตรวจ
นั กเรี ย นชั้ น ม.1-6 จํ า นวน 79 คน พบผู มี ส ารเสพติ ด จํ า นวน 23 คน ส ง ให ท างโรงเรี ย น
ดําเนินการตอไป ณ โรงเรียนกะเปอรวิทยา
- วันที่ 10 ส.ค. 60 นายไมตรี ทองวล หัวหนากลุมงานความมั่นคง เปนประธานพิธี
เปดโครงการคายอาสายุวกาชาดเปนหนึ่งโดยไมพึ่งยาเสพติด แทนนายอําเภอกะเปอร ณ ระนองรี
สอรท แอนด ลากูนา ม.3 บานสํานัก ต.มวงกลวง อ.กะเปอร จํานวน 30 คน
2. ดานการปราบปราม
- ฝ ายปกครองสนธิกําลั งฝายตํารวจ สภ.กะเปอร สมาชิก อส.อ.กะเปอร ที่ 4 ชุ ด
พัฒนาสัมพันธมวลชนที่ 4108 ตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อคนหาผูคา ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ไดทํา
การตรวจคนพบผูกระทําผิดกฎหมาย และของกลาง ดังนี้ ขอหามีไวในครอบครอง 6 คดี ผูตองหา
8 คน ของกลาง น้ํ าต มพื ชกระท อม ปริมาณ 250 มล. ใบพื ชกระท อมสด 11.3 กก. ยาบ า
412.5 เม็ด
3. ดานการบําบัดรักษา
- ศป.ปส.อ.กะเปอร คั ด กรองผู เ สพยาเสพติ ด ตามโครงการบํ า บั ด รั ก ษาฟ น ฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด และไดสงเขารับการบําบัด คายศูนยขวัญแผนดิน จังหวัดระนอง รุนที่
5 ประจําปงบประมาณ 2560 ระหวางวันที่ 31 ก.ค. – 11 ส.ค. 60 ณ กองรอยอาสารักษา
ดินแดน จังหวัดระนอง ที่ 1

-5-

อําเภอละอุน

อําเภอสุขสําราญ

1. ดานการปองกัน
- อ.ละอุน นํากําลังสมาชิก อส. รวมกับเจาหนาที่ ทหาร ตํารวจ กํานัน ผูใหญ บาน
และชุดรักษาความปลอดภัยหมูบาน ตั้งจุดตรวจจุดสกัด จํานวน 5 ครั้ง สุมตรวจปสสาวะผูขับขี่
รถยนต และรถจักรยานยนต จํานวน 36 ราย พบผูมสี ารเสพติดในรางกาย จํานวน 9 ราย และ
ไดทําการคัดกรองเพื่อนําเขาคายบําบัดรักษา
- อ.ละอุน นํากําลังสมาชิก อส. ออกลาดตระเวนตรวจตราพื้นที่เสี่ยง พื้นที่สาธารณะ
แหลงมั่วสุมภายในหมูบาน ชุมชน เพื่อปองกันการกระทําผิดกฎหมายตาง ๆ จากการตรวจ ไมพบ
การกระทําผิด
- ชุ ด ชพส.ที่ 4105 รว มกั บ ส ว นราชการ กํ า นั น ผู ใหญ บ า น จั ด อบรมโครงการ
ราษฎรอาสาปองกันภัยยาเสพติด ณ ม.1 ต.บางพระใต จํานวน 1 รุน มีผูเขารับการอบรมจํานวน
40 คน
2. ดานการปราบปราม
- สถานี ตํ า รวจภู ธรละอุ น จั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด ให โทษประเภทที่ 1 (ยาบ า ) และ
ประเภทที่ 5 (พืชกระทอม) จํานวน 9 คดี ผูตองหา 11 คน ของกลางยาบา จํานวน 254 เม็ด
พืชกระทอม น้ําหนัก 1.2 กก. น้ําตมพืชกระทอม 2.7 ลิตร ตนกระทอม จํานวน 1 ตน
- สถานี ตํ ารวจภู ธ รบางแก ว จั บ กุ ม คดี ย าเสพติ ด ให โ ทษ 1 (,ยาไอซ ) และ
ประเภทที่ 5 (พืชกระทอม) จํานวน 2 คดี ผูตองหา 2 คน ของกลาง ยาไอซ 0.05 กรัม กากใบ
พืชกระทอม จํานวน 1 กก.
3. ดานการบําบัดรักษา
- อําเภอละอุน นําผูเสพผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษา จํานวน 9 ราย แยก
เป นบํ าบั ด รักษาแบบปรับ เปลี่ ย นพฤติ กรรม จํ านวน 7 ราย และบํ าบั ดรั กษาแบบผูป ว ยนอก
จํานวน 2 ราย
1. ดานการปองกัน
- ศป.ปส.อ.สุ ข สํ า ราญ สนธิ กํ า ลั ง ทหาร ตํ า รวจ ปกครอง สมาชิ ก อส. กํ า นั น
ผู ใหญ บ า น ตั้ ง จุ ด ตรวจจุ ด สกั ด บริ เวณพื้ น ที่ ม.1 ต.นาคา และ ม.2 ต.กํ า พวน ตรวจค น
ยานพาหนะปองกันการลักลอบขนสิ่งผิดกฎหมาย และการกระทํ าความผิดทุกรูปแบบ ผลการ
ปฏิบัติ ไมพบการกระทําความผิด
- เจาหนาที่ ฝายความมั่นคง อ.สุข สําราญ เจาหนาที่ ตํารวจ และสมาชิ ก อส. สนธิ
กําลังปดลอมตรวจคน บริเวณพื้นที่ ม.3 ต.นาคา ผลการปฏิบัติ พบผูกระทําความผิด มีอาวุธปน
และเครื่องกระสุน ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย จํานวน 1 ราย
- ตรวจหาสารเสพติดในปสสาวะ บริเวณ ม.3 ต.นาคา และ ม.3 ม.4 ต.กําพวน พบผู
มีสารเสพติดในปสสาวะ จํานวน 4 ราย ไดสงตัวเขาคัดกรองเพื่อรอสงเขารับการบําบัด ตอไป
- เจาหนาที่ ฝายปกครอง รวมกับเจาหนาที่ สาธารณสุ ข อ.สุขสํ าราญ ได รวมกันสุ ม
ตรวจป สสาวะ ตามโครงการสถานศึ กษาสี ขาว ปลอดอบายมุข และยาเสพติ ด ในสถานศึกษา
จํานวน 2 แหง คือ โรงเรี ยนบ านบางมั น สุมตรวจปส สาวะ นั กเรียนในระดับชั้ น ป.5 – ป.6
จํานวน 40 ราย ไมพบสารเสพติดในปสสาวะแตอยางใด
- เจาหนาที่ฝายปกครอง ออกลาดตระเวนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อปองกันเยาวชนใชเป น
แหล ง มั่ ว สุ ม และป อ งกั นการกระทํ า ความผิ ด ทุ ก รู ป แบบ บริ เ วณพื้ น ที่ ม.2 ม.3 ม.4 ม.5
ต.กําพวน และ ม.1 ม.2 ม.3 ต.นาคา
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2. ดานการปราบปราม
- ผลการดํ า เนิ นการจับ กุ มคดี ย าเสพติ ด ในพื้ นที่ อํา เภอสุ ข สํ า ราญ สภ.สุ ข สํ า ราญ
จับกุมน้ําตมพืชกระทอม ในขอหามียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 (กระทอม) ไวในครอบครองโดย
ผิดกฎหมาย จํานวน 6 ราย ของกลางน้ําตมพืชกระทอม จํานวน 3,450 มล. จับกุมใบกระทอม
ในขอหามียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 (กระทอม) ไวในครอบครอง และมีไวในครอบครองเพื่อ
จําหนายโดยผิดกฎหมาย จํานวน 4 ราย ของกลางพืชกระทอม จํานวน 530 กรัม จับกุมตนพืช
กระทอม ในขอหามียาเสพติดใหโทษประเภทที่ 5 (กระทอม) ไวในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
จํานวน 1 ราย ของกลางตนพืชกระทอม จํานวน 2 ตน จับกุมยาบา ในขอหามียาเสพติดใหโทษ
ประเภทที่ 1 (ยาบา) ไวในครอบครองและมีไวในครอบครองเพื่อจําหนายโดยผิดกฎหมาย จํานวน
5 ราย ของกลางยาบา จํานวน 215 เม็ด
3. ดานการบําบัดรักษา
- สงตัวผูเสพผูติด เขารับการบําบัด รักษา ค ายศูนยขวัญแผนดิน รุนที่ 5 จํานวน 5
ราย และออกตรวจเยี่ยมติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูคายศูนยขวัญแผนดินจังหวัดระนอง จาก
การตรวจปสสาวะ ไมพบสารเสพติดในรางกายแตอยางใด
3.2 สรุปผลการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดฝายตางๆ
1) คณะอนุกรรมการดานการปองกันและสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ.รน.
รายละเอียดตามเอกสารหนา 12-13
2) คณะอนุกรรมการดานการบําบัดรักษาและฟนฟูผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
ผูแทน นพ.สสจ.รน.
ผลการบํ า บั ด รัก ษาผู เสพ/ผู ติ ด ยาเสพติ ด สํ า หรั บ ระบบสมั ค รใจในสถานพยาบาล
สาธารณสุข ทั้งโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เปาหมาย
153 ราย ดําเนินการไปแลว 174 ราย คิดเปนรอยละ 113.7 สําหรับคายศูนยขวัญแผนดิ น
เป าหมาย 250 ราย ดําเนินการไปแลว 181 ราย คิดเปนรอยละ 72.4 สําหรับระบบบังคั บ
บําบัดของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง (ไมควบคุมตัว) เปาหมาย 24 ดําเนินการไปแลว
14 คิดเปนรอยละ 58.3 ของสํานักงานคุมประพฤติ (ควบคุมตัว) เปาหมาย 25 ราย ดําเนินการ
ไปแลว 32 ราย คิดเปนรอยละ 128 ระบบตองโทษของเรือนจําจังหวัดระนอง เปาหมาย 80
ราย ดําเนินการไปแลว 80 ราย คิดเปนรอยละ 100 การติดตามผูผานการบําบัดรักษาผูติดยา
เสพติดในจังหวัดระนอง สําหรับระบบสมัครใจในสถานพยาบาล เปาหมาย 69 ราย ติดตามไป
แลว 43 ราย สําหรับคายศูนยขวัญแผนดิน เปาหมาย 292 ราย ติดตามไปแลว 190 ราย ตอไป
ในเรื่องของการใหความชวยเหลือ ตอนนี้มผี ูประสงคของความชวยเหลือดานการศึกษาอยู 2 ราย
ซึ่ง ก็ยั งไม ได รับ การช วยเหลือ และมี ผู ป ระสงคข อความช วยเหลื อด า นการจั ดหางานใหทํ า อยู
จํานวน 1 ราย ซึ่งตอนนี้ก็ยังไมไดรับการชวยเหลือเชนกัน ประสงคฝกอาชีพ จํานวน 6 ราย และ
ประสงคเรื่องเงินทุนประกอบอาชีพ เรื่องถัดไป เปนเรื่องของขอมูลของผูเขารับการบําบัดรักษายา
เสพติ ด จั งหวั ดระนอง ระหวางวั นที่ 1 ตุ ลาคม 59 – 31 ส.ค. 60 จํานวนผูเขา สูระบบการ
บําบัดรักษาทั้งหมด 431 คน แบงเปนเพศชาย รอยละ 87.2 เพศหญิง รอยละ 5.6 ไมระบุ รอย
ละ 7.2 ในหวงอายุ ก็จะเปนกลุมอายุ 18-24 ป รอยละ 40.8 รองลงมา กลุมอายุ 25-29 ป
รอยละ 18.1 และกลุมอายุ 30-34 ป รอยละ 17.6 ในสวนของอาชีพ มากที่สุด รับจางรอยละ
41.1 รองลงมาการเกษตร รอยละ 23.0 และวางงาน รอยละ 9.3 ยาเสพติดหลักที่ใช มากที่สุด
ยาบา รอยละ 67.8 รองลงมา กัญชา รอยละ 13.2 กระทอม รอยละ 9.7
ประธาน
มีใครจะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือไมครับ เชิญครับ
ผูแทน ผอ.ปปส.ภ.8
ในเรื่องของเงินทุนประกอบอาชีพ ซึ่งทาง ปปส.ภาค 8 เปนผูจัดสรรเงินทุน คุณเจนณภา
เจาหนาที่ ปปส.ภาค 8 ไดมีการลงพื้นที่ติดตาม ก็มีขอสังเกตอยูเรื่องหนึ่ง จากการลงพื้ นที่เรา
พบวาบางพื้นที่เหมือนกับเปนการขอทุนเพื่อใหทางพอแม คือพอแมเปนคนทํ าเสียมากกวา ซึ่ ง
ตอไปนี้อาจจะมีการเขมงวดขึ้นในการคัดกรองผูที่จะมารับทุน
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ประธาน
ผูแทน ผอ.ปปส.ภ.8
ประธาน

การติดตามผลหลังจากที่รับทุนแลว ทาง ปปส.ภาค 8 เปนผูติดตามใชไหมครับ
ใชครับ ก็จะมีการสุมตรวจปสสาวะดวย มีการพูดคุยกับทางพอแม
ฝากทางอําเภอทุกอําเภอ ใหเขาไปติดตามผูที่ผานการบําบัดดูวา จากการที่เขาไดรับการ
สนับสนุนจากภาครัฐไปแลวนั้น ผลการดําเนินการเปนอยางไร ดีขึ้นหรือไมอยางไร
3) คณะอนุกรรมการดานการปราบปรามและบังคับใชกฎหมาย
รอง ผบก.ตร.จว.ร.น.
ในสวนของตํารวจภูธรจังหวัดระนอง ในรอบเดือนที่ผานมาก็จับกุมไดทั้งหมด 189 ราย
ผูตองหา 196 คน ของกลางยาบา 5,773 เม็ด พืชกระทอม 218 กิโลกรัม ไอซ 305.05 กรัม
กัญชา 105.31 กรัม การจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ เปาหมาย 44 ราย ดําเนินการได 83
ราย การจับกุมผูตองคดียาเสพติดคางเกา 5 ขอหาสําคัญ เปาหมาย 20 ราย เราดําเนินการไป
แลวทั้งหมด 20 ราย คิดเปนรอยละ 100 สวนการดําเนินการทางดานการยึดทรัพย ไดทั้งหมด
จํานวน 2,855,058 บาท มีเรื่องรองเรียน 14 ราย ก็ดําเนินการไปแลวทั้ง 14 ราย จากการ
ตรวจสอบผูที่มีพฤติการณตามที่มีผูรองเรียนจริง ๆ จํานวน 4 ราย
3.3 สรุปผลการดําเนินงานของกองทุนแมของแผนดิน
ผูแทน พัฒนาการจังหวัดระนอง 1.การคัด เลื อกกองทุ นแม ของแผ นดินดี เด น ระดั บ จัง หวัด ประจํา ป 2560 จั งหวั ด
ระนอง โดยสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง รวมกับเครือขายกองทุนแมของแผนดินจังหวัด
ระนอง ไดดําเนินการคัดเลือกหมูบานกองทุนแมของแผนดินดีเดน ระดับจังหวัด ประจําป 2560
ระหว างวันที่ 16-18 สิ งหาคม 2560 โดยมี กองทุ นแม ข องแผ นดิ นระดับ อํ าเภอเข ารับ การ
คัดเลือกในพื้นที่ 5 อําเภอ จํานวน 5 กองทุน ผลการคัดเลือก ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ไดแก กองทุน
แม ข องแผน ดิน บ านราชกรู ด ม.3 ต.ราชกรูด อ.เมื องระนอง รางวั ล รองชนะเลิ ศ อั นดั บ ที่ 1
กองทุนแมของแผ นดิน บานคลองเงิน ม.7 ต.ปากจั่น อ.กระบุ รี รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ที่ 2
กองทุนแมของแผนดิน บานหวยเสียด ม.2 ต.กะเปอร อ.กะเปอร รางวัลชมเชย 2 รางวัล คื อ
กองทุนแมของแผนดิน บานคอกชาง ม.2 ต.ในวงเหนือ อ.ละอุน และกองทุนแมของแผนดิน บาน
ควรไทรงาม ม.4 ต.นาคา อ.สุขสําราญ
2.เครือขายกองทุนแมของแผนดินอําเภอกระบุรี จัดกิจกรรมสมโภชพุมผาปากองทุนแม
ของแผนดิน อําเภอกระบุรี ประจําป 2560 เพื่อระดมทุนไปใชประโยชนในการดําเนินงานของ
กองทุ นแมในหมูบาน เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 60 มี กองทุนแมของแผนดินในอําเภอกระบุรีเขารวม
กิจกรรม จํานวน 60 กองทุน ยอดเงินผาปา จํานวนทั้งสิ้น 238,388 บาท
3.กิจกรรมชวยเหลือผูย ากไร และผู ดอยโอกาส กองทุ นแมของแผนดิ นชุมชนด านท า
เมื อง จั ด กิ จ กรรมเนื่ องในวั นแม แ ห งชาติ เมื่ อวั น ที่ 12 ส.ค. 60 และได ม อบเงิน ช ว ยเหลื อ
ผูด อยโอกาส จํานวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท กองทุนแมของแผนดินชุมชนตลาดเกา ใหการ
สงเคราะหเด็กที่ถูกพอทอดทิ้ง ซึ่งอาศัยอยูกับตายาย ซึ่งยายปวยเปนโรคไต โดยกองทุนแมไดมอบ
โตะนักเรียนใหกับเด็ก และมอบเงินใหกับยายที่ปวย จํานวน 2,500 บาท
4.ชมรม TO BE NUMBER ONE ชุ ม ชนเทศบาลหงาว ร ว มกิ จ กรรมประดิ ษ ฐ
ดอกไมจันทน เพื่อแสดงความจงรักภักดี และความสามัคคีรวมใจเปนหนึ่งเดียว เพื่อนอมสํานึกใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ โดยร ว มทํ า ดอกไม จั น ทน เ พื่ อ นํ า ไปร ว มในงานราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง
พระบรมศพพระบาทสมเด็ จพระปรมิ น ทรมหาภู มิพ ลอดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 เมื่ อวั นที่ 26
สิงหาคม 2560
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3.4 สรุปผลการดําเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE
ผูแทน นพ.สสจ.ระนอง
1. การประกวดผลงานจังหวัดและชมรม TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE
RANONG 2018 จั งหวั ด ระนอง โดยสํ า นั กงานสาธารณสุ ข จั ง หวั ด ระนอง จั ด การประกวด
TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE RANONG 2018 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560
ณ เฮอริเทจแกรน คอนเวนชั่น ฮอล อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อคัดเลือกตัวแทนจังหวัดระนอง เขารวม
การประกวดระดับภาคใต ประจําป 2561 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยจัดการประกวดจํานวน 3 รุน
ดังตอไปนี้ รุน junior อายุ 6-9 ป ชนะเลิศ โรงเรียนบานบางขุนแพง รุน Pre-Teenage ชนะเลิศ
ทีม พรหมมินทร โรงเรียนกะเปอรวิทยา รุน Teenage ชนะเลิศ ทีม STRN School โรงเรียนสตรี
ระนอง
2.การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัด
ระนอง ประจําป 2560 จังหวัดระนอง โดยสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง จัดการประชุม
เชิ ง ปฏิ บั ติ การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู โครงการ TO BE NUMBER ONE จั ง หวั ด ระนอง ประจํ า ป
2560 เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2560 ณ เฮอริเทจแกรน คอนเวนชั่นฮอล อ.เมือง จ.ระนอง โดย
นายวิรัตน รักษ พันธ รองผูวาราชการจังหวัด ระนอง เปนประธานกลาวเป ดการประชุ ม โดยมี
กลุมเปาหมายจากชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา , ชมรม TO BE NUMBER ONE
ในสถานประกอบการ และชมรม TO BE NUMBER ONE ในชุมชน และชมรม TO BE NUMBER
ONE อื่น ๆ ในจังหวัดระนอง รวมจํานวน 200 คน เขารวมการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู
การดําเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในแตละประเภทของจังหวัดระนอง
3.5 ประเด็นที่สาํ นักงาน ปปส.ภาค 8 ขอความรวมมือในการประสานการปฏิบตั ิ
ผูแทน ผอ.ปปส.ภ.8
1.ระหวางวันที่ 12-24 กันยายน 2560 กระทรวงมหาดไทยรวมกับสํานักงาน ป.ป.ส.
จัดประชุมชี้แจงแผนการดําเนินการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ป 2561 แกผูแทนและ
หน วยงานที่เกี่ย วข องทุ กจังหวัด ณ โรงแรมปริ้นทพาเลซ กรุง เทพ ซึ่งในป นี้ห ลังจากมีการจั ด
ประชุมในครั้งนี้แลว ทาง ปปส.ภาค 8 จะไมมีการจัดชี้แจงในระดับภาคแลว การประชุมดังกลาว
เปนการแจงแนวทางการขับเคลื่อนดานการปองกัน ปราบปราม บําบัด การบริหารจัดการ แจง
หนวยงานที่เกี่ยวของขอความรวมมือสงผูที่เกี่ยวของเขารวมประชุมดังกลาวดวย
2.การกําหนดเปาหมายการดําเนินการ ไม วาจะเปนเป าหมายการบําบั ดทั้ง 3 ระบบ
เปาหมายการปองกันในสถานศึกษา สถานประกอบการ เปาหมายดานการปราบปราม ในปนี้มี
ความชัดเจนคือใหหนวยงานปฏิบัติที่รับผิดชอบในแตละดาน ระดับกรมและระดับพื้นที่กําหนด
เปาหมาย โดยมีแหลงขอมูลในพื้นที่ และงบประมาณที่ไดรับจัดสรร
3.แจงเพื่อทราบ จากการประชุมครั้งที่แลว ที่ผูแทน ปปส. ไดแจงในที่ประชุม เรื่องการ
ประเมินหมูบานในรอบที่ 2 กําหนดลงขอมูลในวันที่ 1-31 สิงหาคม 2560 โดยใหฝายปกครอง
และสาธารณสุขไปหารือในพื้นที่แตละอําเภอ และประเมินหมูบาน จากผลการประเมินก็ไดตัวเลข
มา ดังนี้ จังหวัดระนองมี 197 หมูบาน มีหมูบานรุนแรง 4 หมูบาน ในสวนผูคามีอยูจํานวน 3
คน ผูเสพประมาณ 90 คน โดยภาพรวมของภาค 8 ปนี้หมูบานรุนแรงลดลงทุกจังหวัด แตวามี
ขอสังเกตที่เห็นชัดขึ้น คือถึงแมหมูบานจะลดลง แตจํานวนผูคาเพิ่มขึ้น
ระเบียบวาระที่ 4

เรื่อง นําเสนอโดยเอกสาร
4.1 ขอมูลเชิงวิเคราะหจากสถิติคดียาเสพติด ประจําเดือนกรกฎาคม 2560
ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ.รน.
ขอสรุ ปขอมูลจากหนวยงานที่ เกี่ ยวข องดานการปราบปรามยาเสพติดในจังหวั ดทั้ งหมด
ซึ่งจําแนกตามประเภทกลุมคดีที่เกิดขึ้น ในเรื่องของตัวผูตองหาเพศที่กระทําความผิดมากที่สุดคือ
เพศชาย รอยละ 92.03 ในหวงอายุ ก็จะเปนอายุ 21-25 ป รอยละ 27.56 ผูตองหาส วนใหญ
แลวเปนคนไทย รอยละ 75.32 ภูมิลําเนาอยูในจังหวัดระนอง รอยละ 65.34 สวนคดียาเสพติดที่
เกิดขึ้นทั้ งหมด จะเป นขอหาครอบครองมากที่สุ ด รอยละ 56.91 ในส วนของกลางคดี ยาเสพติ ด
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ก็จะปรากฏตามเอกสาร หนา 19-20 พื้นทีท่ ี่เกิดคดียาเสพติดมากที่สุดคือ อ.เมืองระนอง รอยละ
66.17 ตําบลที่มีคดียาเสพติดมากที่สุดคือ ตําบลบางริ้น รอยละ 23.25
ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน
มติที่ประชุม

เรื่องอื่น ๆ
มีทานใดจะเสนอเรื่องอะไรเพิ่มเติมหรือไมครับ
ไมมี

ปดประชุม

เวลา ๑2.00 น.

ลงชื่อ

ลงชื่อ

(นางสาวสุรัตนา คุมเพชร)
เจาหนาที่บันทึกขอมูล

(นายไพศาล มงคล)
ผช.หน.สนง.ศอ.ปส.จ.รน.

ผูจดรายงานการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

