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แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด
ปี ๒๕๖๒
๑. สถานการณ์ยาเสพติดและแนวโน้มของปัญหา
1. สถานการณ์ยาเสพติดนอกประเทศ
1.1 สถานการณ์ยาเสพติดโลก
สถานการณ์ยาเสพติดโลก จากรายงาน World Drug Report 2018 ของสานักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC)
พบว่า ยาเสพติดมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก พื้นที่ที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดจะอยู่บริเวณประเทศในแถบ
ภู มิ ภ าคเอเชีย ตะวั น ออก เอเชี ย ตะวัน ออกเฉีย งใต้ และทวี ป ยุ โ รป นอกจากนี้ ยั ง พบในประเทศออสเตรเลี ย
อีกด้วย ในปี ค.ศ. 2016 พบว่า มีผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก 275 ล้านคน คิดเป็น 5.6% ของประชากรโลก ซึ่งยังเป็น
อัตราคงที่ และเมื่อจาแนกตามชนิดยาเสพติด พบว่า กัญชาเป็นตัวยาที่มีผู้ ใช้มากที่สุด 192 ล้านคน รองลงมา
คื อ กลุ่ ม ฝิ่ น และอนุ พั น ธุ์ ข องฝิ่ น 53 ล้ า นคน และกลุ่ ม ยาเสพติ ด สั ง เคราะห์ ที่ มี ส่ ว นผสมของแอมเฟตามี น
(Amphetamine – type stimulants : ATS) 34 ล้านคน เอ็กซ์ตาซี 21 ล้านคน และโคเคน 18 ล้านคน
ตลาดยาเสพติดสังเคราะห์ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะยาเสพติดสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของแอมเฟตามีน
(Amphetamine – type stimulants : ATS) ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ และเอ็กซ์ตาซี (MDMA) รวมไปถึงสารออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาทชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances : NPS) ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงปี
ค.ศ. 2009 – 2017 พบ NPS ทั้งหมด 803 ชนิด ตลาดของยาเสพติดกลุ่ม ATS ขยายตัวขึ้นในเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และบางพื้นที่ในยุโรป
ยาเสพติดที่มาจากพืช โคเคน มีการขยายตัวของตลาด มีอัตราการค้า การใช้ และการผลิตเพิ่มมากขึ้น
ทั่วโลก ขณะที่การปลูกต้นโคคามีเพิ่มมากขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2013 – 2015 โดยหลักจะพบในประเทศโคลัมเบีย
ฝิ่น จากรายงานการสารวจ Opium Survey 2017 ของ UNODC พบว่า พื้นที่ปลูกฝิ่นแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก
ยั ง คงเป็ น ประเทศอั ฟ กานิ ส ถาน มี พื้ น ที่ ป ลู ก ฝิ่ น เพิ่ ม ขึ้ น 63% จากเดิ ม ในปี ค.ศ. 2016 มี พื้ น ที่ ป ลู ก ฝิ่ น
201,000 เฮกตาร์ (Hectare) เพิ่ ม ขึ้ น เป็ น 328,000 เฮกตาร์ (Hectare) ในปี ค.ศ. 2017 รองลงมา
คือ ประเทศเมียนมา ที่มีพื้นที่ปลูกฝิ่นลดลง 25% จากเดิมในปี ค.ศ. 2015 มีพื้นที่ปลูกฝิ่น 55,500 เฮกตาร์
(Hectare) ลดลงเหลือ 41,000 เฮกตาร์ (Hectare) ในปี ค.ศ. 2017
อาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด มีสัดส่วน 35% ของคดีอาชญากรรมทั้งหมด โดยผลการสารวจของ
สานักงานตารวจยุโรป (European Police Office - Europol) พบว่า อาชญากรรมทางยาเสพติดมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการค้ามนุษย์ การปลอมแปลงสินค้า การขนส่งผู้อพยพ และการค้าอาวุธ
รูปแบบการลักลอบลาเลียงยาเสพติดทั่วโลก ในปัจจุบัน พบว่า เกือบทุกประเทศมีการลักลอบขนส่งเกือบ
ทุกช่องทาง ทั้ งทางบก อากาศ และน้า โดยพบมากขึ้นในบริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือขนส่งสินค้า ทางทะเล
และไปรษณีย์ โดยซุกซ่อนมากับเรือขนส่งสินค้า และเครื่องบินพาณิชย์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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เครื่องสาอาง โทรศัพท์ เพื่อเป็นของขวัญเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ยังพบยาเสพติดซุกซ่อนมากับแผ่นไม้กระดาน
ในโกดังเก็บสินค้า เครื่องกรองน้าโดยส่งทางไปรษณีย์ ซุกซ่อนในขวดน้าชาเชียวและถังปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น
1.2 สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
More Precursor More Drug ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแหล่งผลิตยาเสพติดที่สาคัญแห่งหนึ่ง
ของโลก คือ พื้นที่สามเหลี่ยมทองคา ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ตั้งของแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีกองกาลังติดอาวุธในประเทศเมียนมา บริเวณชายแดน
เมียนมา-จีน และชายแดนเมียนมา-ภาคเหนือของไทย นอกจากนั้นแล้วยังมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็นแหล่งของ
สารตั้งต้น และสารเคมี ที่ส ามารถนาไปใช้ใ นกระบวนการผลิต ยาเสพติด ได้ด้ว ย ที่สาคัญ ได้แ ก่ ประเทศจีน
และประเทศอินเดีย
ปั จ จุ บั น กลุ่ มขบวนการผลิ ตยาเสพติดในพื้นที่ส ามเหลี่ยมทองคา ยังคงพยายามจัดหาสารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดได้อย่า งต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการดาเนินงานอย่างเข้มข้น ของ
ประเทศสมาชิกภายใต้โครงการแม่น้าโขงปลอดภัย ตั้งแต่ปี 2558 - 2561 สามารถตรวจยึดสารตั้งต้น และ
เคมี ภั ณฑ์ รวม 1,178 ตั น ซึ่ งส่ วนใหญ่ ถู กตรวจยึ ดได้ ในประเทศเมี ยนมา อย่ างไรก็ ตาม แม้ จะมี การสกั ดกั้ น
สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย แต่กลุ่มผู้ผลิตมีความพยายามที่จะหาสารเคมีที่ยังไม่ถูกควบคุม มาสกัดเป็น
สารตั้งต้นแทน
ยาเสพติด สาคั ญ ที่มี ก ารผลิ ต จากแหล่ ง ผลิ ต สามเหลี่ ย มทองคา ได้แ ก่ ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอี น
ซึ่ง ส่งออกไปยังตลาดทั้งในและนอกภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง ยาบ้า ตลาดหลักยังอยู่ที่ประเทศไทยและบังคลาเทศ
เห็นได้จากการจับกุมยาบ้าปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่องบริเวณชายแดนภาคเหนือและตอนในของประเทศไทย
รวมทั้งบริเวณรัฐยะไข่ชายแดนเมียนมา-บังคลาเทศ ไอซ์ และเฮโรอีน มีแนวโน้มการส่งออกไปสู่กลุ่มประเทศ
นอกภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงมากขึ้น โดยลาเลียงผ่านประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ส่วน คีตามีน
เป็นยาเสพติดอีกชนิดหนึ่งที่ปรากฏข่าวสารว่ามีการผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
นอกจากนี้ยังพบว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา
ไทย และมาเลเซีย ถูก กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ที่ใช้ ประเทศไทยเป็นฐานเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการจัดหา
ลาเลียงผ่านยาเสพติด และฟอกเงินไปยังประเทศอื่น ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่วนหนึ่ง
เป็ น ผลมาจากการรวมกลุ่ มประเทศในอาเซียน มีความเชื่อมโยงการคมนาคม รวมทั้งการพัฒ นาเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยทาให้เอื้อต่อการค้ายาเสพติดได้ง่ายขึ้น
การแพร่ระบาดยาเสพติด พบผู้เข้าบาบัดเมทแอมเฟตามีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูง สุ ดถึง
80% รองลงมา คือ เฮโรอีน กัญชา และฝิ่น รวมทั้งสารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทชนิดใหม่ (NPS) ที่มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทั้งจานวนและปริมาณ
2. สถานการณ์ในประเทศ
2.1 สถานการณ์การลักลอบนาเข้า
ยาเสพติดที่ลักลอบลาเลียงนาเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะยาบ้า เฮโรอีน และไอซ์ ส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งผลิตในพื้น ที่ส ามเหลี่ย มทองคา สาหรับกัญชาลักลอบนาเข้ามาจาก สปป.ลาว และโคเคน มาจากทวีป
อเมริกาใต้ โดยยาบ้า เป็นตัวยาที่แพร่ระบาดหลักในประเทศ ขณะที่ไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา ส่วนใหญ่ลาเลียงผ่าน
ประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม เห็นได้จากการจับกุมไอซ์ เฮโรอีน และกัญชาในปริมาณมาก ซึ่งพบความเชื่อมโยง
กับเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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ยาเสพติดที่ลักลอบลาเลียงนาเข้าประเทศไทย ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะลักลอบนาเข้าทางพื้นที่ภาคเหนือ
แต่ในช่วงนี้พบแนวโน้มการลักลอบนาเข้าทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มขึ้น โดยแบ่งเป็นรายตัวยา ดังนี้
ยาบ้ า ไอซ์ และเฮโรอี น ยั ง คงถู ก ลั ก ลอบน าเข้ า ด้ า นพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ เป็ น หลั ก โดยเฉพาะด้ า น
จ.เชียงราย (อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น) และ จ.เชียงใหม่ (อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.แม่อาย) รองลงมา
เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้าน จ.เลย (อ.เชียงคาน อ.ท่าลี่) จ.หนองคาย (อ.เมือง อ.สังคม อ.โพนพิสัย
อ.รัตนวาปี) จ.บึงกาฬ (อ.บึงคาด อ.บุ่งคล้า) จ.นครพนม (อ.ท่าอุเทน อ.บ้านแพง) ขณะที่พื้นที่ชายแดนด้านอื่น ๆ
เช่น ด้าน จ.อุบลราชธานี (อ.เขมราฐ) ด้าน จ.กาญจนบุรี (อ.สั งขละบุรี) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ด่านสิ งขร)
พบมีความพยายามลักลอบนาเข้ายาบ้าบ่อยครั้ง และมีป ริม าณที่สูง ขึ้น เรื่อ ย ๆ กัญ ชา ถูก ลัก ลอบนาเข้า ทาง
ภาคตะวัน ออกเฉีย งเหนือ เป็น หลัก ส่ว นใหญ่ ถูกลักลอบลาเลียงเข้าทางด้าน จ.นครพนม (อ.ท่าอุเทน) จ.บึงกาฬ
(อ.ปากคาด) และ จ.หนองคาย (อ.สังคม) โคเคน จากทวีปอเมริกาใต้ กลุ่มขบวนการค้าแอฟริกันตะวันตก ยังคง
ลักลอบนาเข้าทางท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศเป็นหลัก จากความเข้มงวดในการตรวจสอบ กลุ่มผู้ลาเลียง
ใช้วิธีการลาเลียงผ่านทางท่าอากาศยานของประเทศเพื่อนบ้าน และลักลอบนาเข้าทางด่านชายแดนทางบกแทน
เอ็ก ซ์ต าซีห รือ ยาอี กลุ ่ม การค้า ในประเทศที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือเคยไปพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ
จัดหาเอ็กซ์ตาซีหรือยาอีจากประเทศแถบทวีปยุโรป ติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ผิดกฎหมาย (Dark Web)
หรือสื่อสังคมออนไลน์ และจัดส่งผ่านพัส ดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังพบกลุ่มแอฟริกันตะวันตก
เริ่มมีการจัดหาเอ็กซ์ตาซี หรือยาอีเข้ามาจาหน่ายในประเทศนอกจากการจัดหาโคเคน คีตามีน ในรูปของผลึกบรรจุ
ในถุ งชาลั กษณะเหมื อนกั บ ถุ งบรรจุ ไอซ์ ถ ูก ลัก ลอบน าเข้า ทางภาคเหนือ ของประเทศไทยเป็น หลัก ก่อ นที่
ผู้จาหน่ายจะนามาแบ่งใส่ถุงย่อยจาหน่ายเป็นแบบผลึก หรือแปรสภาพผสมน้าบรรจุในขวดก่อนจาหน่ายให้ผู้เสพ
ต่อไป ใบกระท่อม แพร่ระบาดในพื้นที่ ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหลัก ผู้เสพนิยมนาใบกระท่อมไปแปรรู ปเป็ น
4x100 ใบกระท่ อมจ านวนมากจึ งถู กลั กลอบน าเข้า จากรัฐ เคดาห์ และรัฐ เปอร์ล ิส ของประเทศมาเลเซีย
โดยเฉพาะด้า น จ.สตูล (อ.ควนโดน) และ จ.สงขลา (อ.สะเดา อ.นาทวี) ที่พบการลักลอบนาเข้าปริมาณมาก
บ่อยครั้ง ขณะที่กระท่อมผง พบถูก ลักลอบนาเข้าทางด้าน จ.ระนอง โดยกลุ่มชาวเมียนมาในพื้นที่ อ.เกาะสอง
ที่นาเข้ามาจาหน่ายให้ชาวเมียนมาที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นหลัก
รูปแบบการลาเลียง
พื้นที่ภาคเหนือ การลาเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตภายนอกประเทศในรัฐฉานของประเทศเมียนมา
กลุ่มผู้ผลิตจะว่าจ้างกลุ่มผู้ลาเลียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตามแนวชายแดนของเมียนมา-ไทย ในลักษณะ
เป็ น คาราวานล าเลี ย งยาเสพติ ด มี ก องก าลั ง ติ ด อาวุ ธ คุ้ ม กั น เดิ น เท้ า ผ่ า นภู มิ ป ระเทศเข้ า ช่ อ งทางธรรมชาติ
ตามแนวชายแดน ส่ว นใหญ่เลือกลาเลียงช่วงเวลากลางคืน ไปพักเก็บตามหมู่บ้านบริเวณชายแดน หรือนาไป
ส่ ง มอบที่ จุ ด นั ด พบตามที่ ไ ด้ นั ด หมายไว้ ส่ ว นการล าเลี ย งยาเสพติ ด เข้ า ทางภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
กลุ่ มขบวนการจะล าเลี ย งยาเสพติ ดจากแหล่ งผลิ ต ในรัฐ ฉาน ประเทศเมียนมา ก่อนล าเลี ยงเข้าสู่ สปป.ลาว
ด้ า นแขวงบ่ อ แก้ ว ใช้ เ ส้ น ทางบก และทางแม่ น้ าโขงเป็ น เส้ น ทางล าเลี ย ง ก่ อ นน าไปเก็ บ พั ก บริ เ วณหมู่ บ้ า น
ริมแม่น้าโขง เพื่อรอลาเลียงเข้าสู่ประเทศไทยต่อไป
การลาเลียงจากชายแดนเข้าสู่ตอนใน จากพื้นที่ภาคเหนือ กลุ่มผู้ลาเลียงชาติพันธุ์ เช่น อาข่า มูเซอ
จะลาเลียงเฉพาะจากแนวชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในที่ไม่ห่างจากชายแดนมากนัก จากนั้นจะเป็ นกลุ่มผู้ลาเลียง
ชาติพันธุ์ม้ง จะทาหน้าที่ลาเลียงต่อจากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศ เช่นเดียวกับการลาเลียงจาก
พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่วนใหญ่การลาเลียงยาเสพติดในปริมาณมากมักพบกลุ่มชาติพันธุ์ม้ง
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เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย การลาเลียงยาเสพติดในปริมาณมาก (ยาบ้า 1 ล้านเม็ดขึ้นไป ไอซ์ 100 กิโลกรัม
ขึ้นไป) จากพื้นที่ชายแดนเข้าสู่พื้นทีต่ อนในด้วยทางรถยนต์ รถบรรทุก รถขนส่งพัสดุภัณฑ์ รถโดยสาร และรถไฟ
การลาเลียงยาเสพติดของกลุ่มการค้าในพื้นที่แพร่ระบาด
ปัจ จุบ ัน กลุ ่ม ผู ้ค้า หลีก เลี ่ย งการส่ง มอบให้กับ กลุ ่ม ผู ้ซื้อ โดยตรง แต่จ ะใช้ก ารติด ต่อ ผ่า น สื่อสั งคม
ออนไลน์ แล้วแจ้งจุดวางยาเสพติด (Dead Drop) เป็นการตัดตอนในกระบวนการส่งมอบ และยังเป็น การต่อต้าน
การสืบ สวนขยายผลจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มการค้ารายย่อย นิยมซื้อขายยาเสพติด
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควบคู่กับการส่งมอบยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น
2.2 สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด
ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 พบการจับกุมยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากปี งบประมาณ
2560 โดยเฉพาะยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน จากสถิติ การจับกุมของกลางยาเสพติดในปีงบประมาณ 2561
สามารถยึดยาบ้าได้ 302 ล้านเม็ด ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชา 16,399 กิโลกรัม
ปริมาณยาเสพติด ที่ลักลอบนาเข้า มามีมากเกินความต้องการใช้ในประเทศ ส่งผลให้ราคายาเสพติด
ลดลง โดยเฉลี่ยยาบ้าราคาเม็ดละ 100 บาท (จากเดิม 250 บาท) ไอซ์กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท)
ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ยังคงเป็นยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์ และกัญชา ตามลาดับ สาหรั บ
ยาเสพติด ที่มีก ารแพร่ร ะบาดเพิ่ม สูง ขึ้น ได้แ ก่ เฮโรอีน และคีต ามีน ซึ่ง เฮโรอีน พบการแพร่ระบาดใน
กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนโดยเฉพาะในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร และจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส ำหรั บ คี ต ามี น จากเดิ ม
ในปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าบาบัดเพียง 74 คน เพิ่มสูงขึ้นเป็น 470 คน ในปีงบประมาณ 2561 ในจานวนนี้
เป็นรายใหม่ถึง 388 คน
ประชากรที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งเป็น
ผู้มีงานทาถึงร้อยละ 78
พื้ น ที่ แ พร่ ร ะบาดยาเสพติ ด จากการส ารวจหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนทั่ ว ประเทศ รอบที่ 2/2561
โดยกระทรวงมหาดไทย จานวน 82,034 แห่ง พบหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด 24,270 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 29.58 โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก 4,004 แห่ง (ร้อยละ 4.88) มีปัญหาปานกลาง
4,754 แห่ง (ร้อยละ 5.79) และมีปัญหาน้อย 15,512 แห่ง (ร้อยละ 18.90)
3. แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
3.1 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหายาเสพติดที่ผลิตมาจากแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา โดยพื้นที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
3.2 ยาบ้า ยังเป็นตัวยาหลักที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย และในขณะเดียวกันประเทศไทยถูกใช้เป็น
แหล่งพักยาเสพติดและเส้นทางลาเลียงผ่าน เพื่อส่งไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา ไปยังประเทศที่สาม
3.3 เฮโรอีน มีแนวโน้ มการแพร่ ร ะบาดเพิ่มสู ง ขึ้นในกลุ่ มเด็ กและเยาวชนในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร
และจังหวัดเชียงใหม่
3.4 กลุ่ มผู้ ใช้ ยาเสพติ ดมี แนวโน้ มใช้ คี ตามี นมากขึ้ น เห็ นได้ จากสถิ ติ การจั บกุ มและผู้ เข้ าบ าบั ดรั กษา
ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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2. ความเชื่อมโยง กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ได้ยึดกรอบแนวคิดและทิศทาง
ของแผน ประกอบด้วยดังนี้
1. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้ถูกกาหนดให้เป็นประเด็นสาคัญเร่งด่วนที่ต้องดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และกาหนดให้
จัดทาร่างแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงดังกล่าว
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยประเด็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตัวชี้วัดที่ 4.4 จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
3. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558
4. ร่างพระราชบั ญญัติให้ ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ซึ่งส่งผลต่อกรอบทิศทางนโยบายและ
ทิศทางการดาเนินงานในบางประเด็นที่เกี่ยวข้อง
5. การประมวลข้ อสั่ งการระดับนโยบายของรองนายกรั ฐมนตรีและรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงยุ ติ ธ รรม
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ ตั้งแต่ปัญหาต้นน้า กลางน้า
และปลายน้าอย่างต่อเนื่องและประสานสอดคล้อง
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3. แผนการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒
1. ด้านการป้องกันยาเสพติด
ด้านการป้องกันยาเสพติดขับเคลื่อนด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ
๑.1 ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
จุ ด เน้น : การส่ งเสริ มให้ เกิดภูมิคุ้มกัน ในกลุ่ มเด็กปฐมวัย และป้องกัน เด็ก เยาวชน และกลุ่ มผู้ ใช้แรงงานที่มี
ความเสี่ยงของปัญหา
ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย ๔ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายสาคัญ ดังนี้
1.1.1 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
๑. เด็กปฐมวัยในโรงเรียน ๓๒,๙๒๘ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๙,๙๓๔ แห่ง
๒. นักเรียนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 31,335 แห่ง มัธยมศึกษา 11,287 แห่ง อาชีวศึกษา 910 แห่ง
๓. นิสิต นักศึกษา ในสถาบันระดับอุดมศึกษา 156 แห่ง
แนวทาง
สร้ างภูมิคุ้มกัน และป้ องกัน ยาเสพติดให้ เหมาะสมกับช่ว งวัยและดาเนิน การอย่า งเป็นระบบต่ อ เนื่ อ ง
ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมต่อกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
โดยในสถานศึ ก ษา มี ก รอบการด าเนิ น งาน ๕ ด้ า น ประกอบด้ ว ย ด้ า นการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ด้ า นการค้ น หา
ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ โดยมีแนวทาง ดังนี้
๑. ก าหนดกลุ่ มเป้ าหมายตามระดั บช่ วงวั ยและพฤติ กรรม เพื่ อสร้ างภู มิ คุ้ มกั นและป้ องกั นยาเสพติ ด
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ เพื่อให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยจาแนกเป็น
- ระดั บ ปฐมวั ย พั ฒ นาการสอนเด็ ก ปฐมวั ย ด้ ว ยการพั ฒ นาทั ก ษะทางสมอง หรื อ Brain
Executive Function (EF) อย่ างต่อเนื่ อง เพื่อวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระยะยาว ลดพฤติกรรมเบี่ยงเบน
แบบองค์รวม และเพื่อเป็นพื้นฐานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ฯลฯ และขยายการดาเนินงานให้ครอบคลุมมากขึ้น
- ระดั บ ประถมศึ ก ษา พั ฒ นาการสอนเด็ ก ประถมศึ ก ษา ควบคู่ กั บ การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
เพื่ อ การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ควบคู่ ก ารส่ ง เสริ ม คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ต่ อ จากปฐมวั ย โดยการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ในเด็กนักเรียนผ่านวิทยากรบุคคล เช่น ครูตารวจ D.A.R.E. ครูพระ ครูผู้สอน ฯลฯ
- ระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา พั ฒ นาการสอนเด็ ก มั ธ ยมศึ ก ษา ปรั บ กิ จ กรรมการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
ที่ มี ค วามหลากหลาย และแตกต่ า ง สอดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ พฤติ ก รรม ความสนใจของกลุ่ ม เยาวชน
พร้ อ มกั บ การมี ร ะบบดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ให้ ค าปรึ ก ษาในโรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การเสริ ม สร้ า งอาสาสมั ค ร
และส่ งเสริ มให้ นั กเรี ย นมีส่ ว นร่ ว มทากิจ กรรมเพื่อสั งคม และทาจิตสั ง คมในสถานศึกษา (กรณีที่พบนักเรีย น
ใช้ยาเสพติด)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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- ระดั บ อาชี ว ศึ ก ษา พั ฒ นาการสอนในหลั ก สู ต ร ควบคู่ กั บ การสร้า งภูมิ คุ้ ม กั น ที่ ส อดคล้ อง
กับการเรียนรู้ พฤติกรรม ความสนใจของกลุ่มเยาวชน การส่งเสริมอาชีพตามความถนัด พร้อมกับการมีระบบดูแล
ช่วยเหลือให้คาปรึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างอาสาสมัคร และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม
ทากิจกรรมเพื่อสังคม และทาจิตสังคมบาบัดในสถานศึกษา (กรณีที่พบนักศึกษาใช้ยาเสพติด)
- ระดั บ อุ ด มศึ ก ษา มี ก ารสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ป้ อ งกั น ที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเรี ย นรู้ พฤติ ก รรม
ความสนใจของกลุ่ มเยาวชน การเสริ มสร้ างอาสาสมัคร และส่ งเสริมให้ นิสิ ตนักศึกษามีส่ ว นร่ว มทากิจ กรรม
เพื่อสังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ได้แก่ การเป็นแกน
นาเยาวชนต่อต้านยาเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น
3. การใช้สื่อเป็นส่วนช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยจัดทาองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เช่น การพัฒนา
หลักสูตรสาหรับการเสริมสร้างพลังครอบครัว การพัฒนาหลักสูตรสาหรับการเสริมสร้างพลังกลุ่มเพื่อน การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้โทษพิษภัยยาเสพติด การประเมินผลความสาเร็จของโครงการ เป็นต้น
5. ขั บ เคลื่ อ นกลไกการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ในสถานศึ ก ษาทั้ ง ในระดั บ ส ่ว นกลาง จั ง หวั ด และกลไก
ในสถานศึกษา ให้สามารถนาแผนงานและงบประมาณไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กากับ
ติดตามให้กลไกการปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานตามแผน
๖. บริหารจัดการทรัพยากรให้ตรงกับเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการกาหนดเป้าหมาย
กลุ่มเสี่ยงจากกลุ่มเด็กปกติ เพื่อจะได้เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยพิจารณาถึงระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
กับตัวเด็กนักเรียน ได้แก่ เพื่อน ครอบครัว ชุมชน สื่อสังคมออนไลน์ ด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ชุมชน ท้องถิ่น กับบริบทแวดล้อมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทในส่วนที่เกี่ยวข้อง
1.1.๒ แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา หมายถึง เยาวชนอายุ ระหว่าง ๓-๒๕ ปี เป็นกลุ่มอายุระหว่าง ๓-๑๕ ปี
ที่มิได้อยู่ในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขาดโอกาสทางการศึกษา และอายุระหว่าง ๑๖-๒๕ ปี ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ
ไม่มีอาชีพ เป็นหลักแหล่ง
แนวทาง
สานต่อแนวคิดเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง โดย
1. ค้ นหา คั ดกรองกลุ่ มเป้ าหมายตามระดั บพฤติ กรรมเสี่ ยง เพื่ อสร้ างภู มิ คุ้ มกั นและป้ องกั นยาเสพติ ด
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม
2. จัดทาฐานข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษา
3. วิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาความเกี่ ย วข้ อ ง เช่ น แหล่ ง มั่ ว สุ ม สถานบั น เทิ ง โดยมี ม าตรการ เช่ น
การดาเนิ นการจั ดระเบี ยบสั งคม สถานบริ การและสถานประกอบการ การดาเนินการกั บแหล่ งมั่ วสุ มในชุ มชน
สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกที่มาช่วยทดแทนข้อจากัดในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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4. ให้การช่วยเหลือเยาวชนนอกสถานศึกษาที่ต้องการโอกาสในการพัฒนาชีวิต
5. ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ข้ อ มู ล องค์ ค วามรู้ และการพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ท างานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปัญหา
ในกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ
6. บู ร ณาการกลไกการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพติ ด ในเด็ ก และเยาวชนนอกสถานศึ ก ษา ในสั ง กั ด
กรมการปกครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่
และการสนับสนุนจากท้องถิ่น
๗. ส่ งเสริ ม สนั บ สนุ น ให้ กลุ่ มเป้ าหมายมีส่ วนร่วมในการทากิจกรรมป้องกันยาเสพติดในชุมชน เช่น
การสารวจปัญหา แนวทางแก้ไข การเป็นกลุ่มสมาชิกร่วมป้องกันในชุมชน
1.1.๓ แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ
กลุ่มเป้าหมาย
๑. กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ
๒. กลุ่มแรงงานนอกระบบหรือนอกสถานประกอบการ
๓. กลุ่มแรงงานเฉพาะ (แรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว)
แนวทาง
การป้ อ งกั น การใช้ ย าเสพติ ด ของกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ แ รงงานในระบบ นอกระบบ และกลุ่ ม แรงงานเฉพาะ
ต้องดาเนินการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ ควบคู่กับ การสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี
ของสถานประกอบการ การลดปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอาชีพ ในการเข้าไปมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ การสร้างสมดุลระหว่างการทางานกับคุณภาพชีวิต เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งเกิดจากปัจจัยเสี่ยงจากการทางาน โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑. แรงงานในระบบ
1.๑ บูรณาการกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระดับอานวยการ ปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ชุมชน ท้องถิ่น โดยเพื่อให้การสร้างภูมิคุ้มกันเชื่อมโยงกับบริบทแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
1.๒ รณรงค์ให้ ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกั บโทษพิ ษภัย ของยาเสพติด เพื่อเสริมสร้ า ง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงาน และผ่านการฝึกทักษะอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานประกอบการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการทุกประเภทอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นประเภทกิจการ
กลุ่มเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยง
1.๓ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้
แรงงาน โดยรณรงค์ส่งเสริ มสนั บสนุ นให้ส ถานประกอบการ เข้าร่วมจัดทาระบบการจัดการปัญหายาเสพติด
ตามหลักเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิ จ การ (มยส.) โดยมุ่ ง เน้ น ประเภทกิ จ การที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การแพร่ ระบาดของยาเสพติ ด และส่ ง เสริ ม ให้
สถานประกอบกิจการรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
1.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง และดาเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
และรณรงค์การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
และธารงสถานะชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ดาเนินงานต่อเนื่อง

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด ปี 2562

หน้าที่ ๙ จาก 38 หน้า

1.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง
ของสถานประกอบการในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการรวมทั้ง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายในแต่ละพื้นที่
๑.๖ บูรณาการการดาเนินงาน สอดส่อง ตรวจตรา กากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกฎหมายอื่น และประสานส่งต่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็น
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของสถานพยาบาลในพื้นที่
1.๗ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทุกขนาด ทุกประเภทกิจการ มีเจตคติที่ดีและให้โ อกาสลู กจ้าง
ผ ู้เสพ/ผู้ ติดเข้ารั บ การบ าบั ดรั กษาและฟื้น ฟูส มรรถภาพ และเปิดโอกาสรับผู้ ผ่ านการบาบัดรักษาเข้าทางาน
โดยภาครัฐสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ
1.๘ ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาสาสมัครแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่ ม
แรงงาน
1.๙ ส่ งเสริ ม การมีส่ ว นร่ ว มขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น องค์กรพัฒ นาเอกชน องค์กรภาคี
ทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบและนอกระบบ และกลุ่มผู้ประกอบการ
1.๑๐ รณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด บทลงโทษตามกฎหมาย
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าวผ่านกลไก
การดาเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ประกอบการ
2. แรงงานนอกระบบ เป็นแรงงานที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูล เนื่องจากมีการกระจายตัวอยู่ในพื้นที่
ในชุมชน ทั้งในเมืองและนอกเมือง แรงงานนอกระบบจึงมีความใกล้ เคียงกับกลุ่มประชาชนทั่วไป แต่ เพื่อให้เกิด
เป้ า หมายที่ ชั ด เจน จึ ง มี ก ารจ าแนกอาชี พ โดยเฉพาะในส่ ว นที่ เ สี่ ย งต่ อ ปั ญ หา และอาศั ย กลไกของชุ ม ชน
ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น เข้ามาช่วยในการสอดส่องดูแล เนื่องจากสภาพการทางานนั้นอยู่ในชุมชน จึ งเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชน จากการสารวจพบว่าคนที่มีอาชีพรับจ้าง (ซึ่งส่วนหนึ่งอาจอยู่นอกระบบ) กับเกษตรกรรม เป็นตัวเลข
ของการเข้าไปเกี่ยวข้องกลุ่มใหญ่ กาหนดแนวทาง ดังนี้
๒.๑ พั ฒ นาฐานข้ อ มู ล แรงงานนอกระบบ โดยจ าแนกกลุ่ ม อาชี พ และความเสี่ ย งต่ อ ปั ญ หา
ยาเสพติดทีม่ ีความชัดเจนมากขึ้น ได้แก่
- กลุ่มเกษตรกร
- กลุ่มรับจ้างชั่วคราว ตามห้วงเวลา เช่น คนงานก่อสร้าง แรงงานช่าง เป็นต้น
- กลุ่มรับงานไปทางานที่บ้าน
- กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ
๒.๒ กาหนดช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการป้องกัน และกลไกที่เหมาะสม โดย
บูรณาการกลไกที่อยู่ในหมู่บ้ าน/ชุมชนเป็ นแกนหลั ก ร่วมกับกลไกของกระทรวงแรงงาน ซึ่งรับผิดชอบระบบ
แรงงานในภาพรวม และกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น กลไกของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในทุกระดับ เพื่อบูรณาการร่วมกันในการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็นต้น
๒.๓ รณรงค์เผยแพร่ความรู้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบผ่านสื่อ
ทุกประเภทที่เข้าถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบ และกลไกอาสาสมัครในหมู่บ้าน ชุมชน เครือข่ายเกษตรกร ครอบครัว
และนายจ้าง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กรภาคประชาสังคม
ในการดาเนินงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ
๓. แรงงานเฉพาะ (แรงงานไทยที่ไ ปทางานต่า งประเทศ แรงงานต่างด้าว) เป็นกลุ่มแรงงานที่มี
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งจะต้องมี การสร้างสมดุลระหว่างการทางานกับคุณภาพชีวิต เพื่อลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศซึ่งมีแรงงานไทยไม่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด และป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๓.๑ รณรงค์ให้ ค วามรู้ และสร้างความเข้า ใจเกี่ย วกับโทษพิ ษภั ยยาเสพติ ด บทลงโทษตาม
กฎหมายรวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นประเทศ
ที่มีแรงงานไทยไปทางานจานวนมาก
๓.๒ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการที่จัดส่งแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศเข้ามา
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยไปทางานต่างประเทศ
๓.๓ รณรงค์ให้ ค วามรู้ และสร้างความเข้า ใจเกี่ย วกับโทษพิ ษภั ยยาเสพติ ด บทลงโทษตาม
กฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่แรงงานต่างด้าวในระบบสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
นอกระบบสถานประกอบการผ่านศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง และสานักงานจัดหางานทุกแห่ง
1.1.4 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ชุมชนและประชาชนทั่วไป
กลุ่มเป้าหมาย
ประชาชนทุกกลุ่มที่อยู่ในชุมชน และผู้พ้นโทษคดียาเสพติด
แนวทาง
การป้องกันเพื่อมิให้คนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งการเสพ การค้า โดยการสื่อสารทาความเข้าใจถึง
ผลกระทบจากการเสพ การค้า และยาเสพติด ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยมีแนวทางดาเนินการ
ดังนี้
1. ส่ ง เสริ ม ทุ ก ภาคส่ ว นที่ เ กี่ ย วข้ อ งด าเนิ น การผลิ ต และเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ ผ่ า นช่ อ งทาง
ที่เหมาะสม เพื่อสร้างการรับรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ทั้งในมิติของสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง มิติทาง
กฎหมาย และมิติทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันยาเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน
รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2. รณรงค์ ป ระชาสั มพั น ธ์แ ละด าเนิ นกิ จ กรรมเพื่ อ สร้า งทัศ นคติที่ ถู ก ต้ อ งต่อ ตนเองและยาเสพติด
เพื่อป้องกัน ชักจูง มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๓. สร้างกลไกเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ ประชาชน หรือผู้เคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ในชุมชน เพื่อขจัด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สนับสนุนมิให้
คนเหล่านั้นเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
กระทรวงแรงงาน (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงแรงงาน กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
สานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงวัฒนธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง
กรมส่งเสริมการเกษตร)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
สานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแหงประเทศไทย
กรุงเทพมหานคร
องค์กรเอกชนและเอกชนผู้ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อ
เครือข่ายรณรงค์ภาคประชาชนในประเด็นใกล้เคียง ได้แก่ เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เครือข่าย
รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สภาเกษตรกรแห่งชาติ
สื่อสารมวลชน
1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด
จุดเน้น : การสร้างหรือปรับสภาพแวดล้อม โดยมุ่งระบบนิเวศทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นที่เด็กและ
เยาวชน เพื่อให้ เกิดระบบที่ส นั บ สนุ นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการผ่านแผนงาน
โครงการ หน่วยงานในทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบนิเวศทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่
๑. ระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับสิ่งที่มีอิทธิพล ได้แก่ คนในครอบครัว เพื่อน เครือข่ายทางสังคม สื่อต่าง ๆ
2. ระบบนิเวศที่สัมพันธ์ในระดับชุมชน หน่วยงาน องค์กรที่เข้าไปเกี่ยวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา สถาบัน
ทางศาสนา สถานที่ทางาน วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมทีม่ ีอยู่ในชุมชน
๓. ระบบนิเวศเชิงโครงสร้าง ได้แก่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ อิทธิพล จากภายนอก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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การควบคุมระบบนิเวศทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด มีแผนงาน ดังนี้
1.2.1 แผนงานสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ให้กับเด็กและเยาวชน
กลุ่ ม เป้ า หมาย เด็ ก และเยาวชนทั้ ง ในและนอกสถานศึ ก ษา โดยผ่ า นกลไกหลั ก ในสั ง คมคื อ ครอบครั ว
สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา
แนวทาง
สร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ผ่านกลไกครอบครัว
ครอบครัวเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน หรือกลุ่มเป้าหมายอื่น สามารถเป็นแรงผลักดัน กาลังใจ
ท าให้ กลุ่ มเป้ าหมายตั ดสิ นใจเกี่ ยวข้ องหรื อเลิ กเกี่ ยวข้ องกั บยาเสพติ ดได้ โดยกระทรวงการพั ฒนาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดาเนินการ
1. สารวจข้อมูลครอบครัว จาแนกประเภทครอบครัว เพื่อกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานและกิจกรรม
ให้เหมาะสมกับครอบครัว
2. สร้างพลังให้ครอบครัวในลักษณะระเบิดจากข้างใน ให้เกิดพลังความต้องการเปลี่ยนแปลงละเลิก
อบายมุข สิ่งเสพติด
3. สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว ทั้งบทบาทสามี ภรรยา พ่อ แม่
พี่ น้อง และลูก ผ่านทักษะด้าน Soft Skills พร้อมรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเด็ก
4. จั ด เตรี ย มความพร้ อ มก่ อ นสร้ า งครอบครั ว สร้ า งครอบครั ว จากความเข้ า ใจความรั บ ผิ ด ชอบ
ความผูกพัน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันครอบครัว ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาที่จาเป็นแก่ครอบครัว
5. ส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ ครอบครั วทาหน้าที่ห ล่อหลอมกล่ อมเกลาทางสั งคม (Socialization) ให้แก่
สมาชิกในครอบครัว ถ่ายทอดค่านิยม วัฒนธรรม ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และแบบแผนการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง
6. จัดกิจกรรมสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการสมดุลรอบตัวและเหมาะสมตามวัย มีวินัย
ในตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต
7. สนั บ สนุ น ให้ ชุมชนเป็ น ศูน ย์ กลางในการพัฒ นาความรับผิ ดชอบของคนในครอบครัว และชุ ม ชน
จั ดบริ การรั บ เลี้ ย งและพั ฒ นาเด็ ก ในหน่ ว ยงาน สถานประกอบการ และศูนย์พัฒ นาครอบครัว ในชุ มชนเป็ น
กลไกหลักในการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
8. จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัว สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของครอบครัว
บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบครัวพึ่งพาตนเองได้
9. สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ครอบครัว สร้างความมั่นคง
ของครอบครัว สนับสนุนคุณภาพชีวิตของครอบครัวเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง
การสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ผ่านกลไกสถานศึกษา
สถานศึกษาและครู เป็นสถาบันอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ มีความคิด ควบคู่คุณธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนต่อเนื่องจากสถาบัน ครอบครัว โดยกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิ ดชอบ
ดาเนินการ
แนวทาง
1. ให้การศึกษาและพัฒนาการตามวัย แนะนา เพื่อสร้างพฤติกรรมที่ดีอย่างเหมาะสม ให้การดูแลอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ปล่อยทิ้ง และเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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๒. ปลูกฝังลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของคนดี รู้จักหน้าที่ มีวินัย ความรับผิดชอบการมีพฤติกรรม
ที่ดีงาม
3. รั บ ฟังความคิ ด เห็ น เปิ ดพื้น ที่การแสดงออกความเป็ นตัว ตนของ เด็ก เยาวชน ทาความเข้ า ใจ
จั ดกิจ กรรมสร้ างความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กและเยาวชน สนับสนุนการค้นหาตนเอง เพื่อสร้างคุณค่ า
เป้าหมายของชีวิต สร้างทางเลือกของชีวิต
4. สร้างทักษะการจัดการ การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเพื่อนปัญหาการเรียน ปัญหา
ความรัก ปัญหาจากการใช้สื่อออนไลน์ ปัญหาจากโรคทางสมอง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการดารงชีวิต
รู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด
5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง สอดส่องพฤติกรรม แจ้งข้อมูลข่าวสาร
ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนสถานศึกษา
6. จั ดสภาพแวดล้ อมในสถานศึกษา โดยรอบสถานศึกษามิให้ เอื้อต่อการเป็นแหล่ งมั่ว สุ ม มีระบบ
เฝ้ าระวัง ตรวจตราความปลอดภัย ของนั กเรียนจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึก ษา
เพิ่มพื้นที่เชิงบวกที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น ปรับภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่
สามารถควบคุม ดูแล ตรวจตราได้ ไม่มีมุมอับสายตา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงบวก
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครอง และผู้นาศาสนา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียน
8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการให้คาปรึกษาที่มีคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เช่น ครูที่ปรึกษา นักจิตวิทยา เพื่อนปรึกษาเพื่อน เป็นต้น
การสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ผ่านกลไกสถาบันศาสนา
สถาบันศาสนา ที่เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรม คาสอนของศาสนาเพื่อให้คนมีคุณธรรม
เป็นคนดี รวมทั้งเป็นกลไกนาในการให้ความรู้ ให้คาปรึกษา พัฒนาชีวิต โดยกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันทาง
ศาสนา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
แนวทาง
1. สร้างจิตสานึก ให้คนศรัทธา นับถือในเรื่องศาสนา (Religion consciousness) เพื่อปลูกฝังความคิด
ในการใช้หลักคาสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิตเป็นที่พึ่งของการแก้ไขปัญหาชีวิต
2. เป็ น แบบอย่ า งและตัว แทนที่ ทาหน้ าที่ ถ่ ายทอดหลั กธรรมค าสอนที่ถู ก ต้ อ ง ประพฤติปฏิ บั ติ ต น
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชน ศรัทธา เคารพ นับถือ และเชื่อฟัง
3. ใช้ กลไกศาสนาในการแก้ ไขปั ญ หาเด็ ก และเยาวชน โดยผู้ น าศาสนาสอดแทรกประเด็ น ปั ญ หา
ของชุมชน ควบคู่ไปกับการสอนหลักศาสนา สอนจริยศึกษาให้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน จัดการเรียน การสอน
ธรรมศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ชุมชน
4. จัดกิจกรรมให้คนทากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน สร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณ
๕. เป็ น ผู้ น าในการจั ดกิจ กรรมเชิงพัฒ นาคุ ณภาพชีวิต ให้ คาปรึกษากับครอบครัว เด็ก และเยาวชน
ประชาชนในชุมชน
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้กับชุมชน ครอบครัว เด็ก เยาวชน โรงเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทำกิจกรรมป้องกันปัญหาของเด็กและเยาวชนและยาเสพติด

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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1.2.๒ แผนงานสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ด้วยการจัดระเบียบสังคม
เป้าหมาย พื้นที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นปัจจัยเอื้อให้เกิดปัญหายาเสพติด และพื้นที่เชิงบวก เป็นปัจจัยทางเลือก
เพื่อมิให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการ
แนวทาง
1. ควบคุมและจัดการพื้นที่เสี่ยงไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดการจัดระเบียบสังคม ตรวจตราให้
มิให้มีการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมความสงบเรียบร้อยของชุมชน การบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสังคมอย่างเข้มแข็งต่อสถานบริการ สถานบันเทิงหอพักร้านเกม/อินเตอร์เน็ตและพื้นที่สาธารณะที่
เป็นแหล่งมั่วสุมอย่างต่อเนื่อง
2. การเพิ่มพื้นที่เชิงบวก ปัจจัยบวก สารวจพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ปรับภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ สามารถ
ควบคุม ดูแล ตรวจตราได้ ไม่มีมุมอับสายตาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่เชิงบวกพื้นที่สร้างสรรค์ ให้ กับ
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่ ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด
สร้างเสริมปัจจัยบวกเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
1.2.๓ แผนงานสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ด้วยการพัฒนาทางเลือก
เป้าหมาย พื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติด ที่กาหนดเป็นพื้นที่เป้าหมาย
การพัฒนาทางเลือก เป็นการน้อมนาแนวทางศาสตร์พระราชา มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด ในหลายพื้ น ที่ โดยบู ร ณาการทุ ก มิ ติ ทั้ ง ทางด้ า นเศรษฐกิ จ สั ง คม สภาพแวดล้ อ ม การศึ ก ษา
การสาธารณสุข การจัดการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพื่อให้ประชาชนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างบูรณาการทั้งด้านปัจจัยโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรการผลิตเพื่อการประกอบอาชีพ ความสามารถในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน แหล่งน้าอุปโภคบริโภค สุขภาพ การศึกษา การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นการผลิตสินค้า
การพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด นาศาสตร์พระราชา ทฤษฎีใหม่ และหลักปรัช ญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสานักงาน ป.ป.ส. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และองค์กรภาคประชาชน ดาเนินการ ดังนี้
แนวทาง
1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่
2. พัฒนาศักยภาพประชาชนในพื้นที่ให้สามารถดูแลตนเอง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนประชาชน
ในพื้นที่ในลักษณะอาสาสมัครพัฒนาชุมชน
3. การฝึกปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาภาครัฐและเอกชน
เพื่อขยายผลการพัฒนาให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชน เพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานประกันสังคม )
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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กระทรวงมหาดไทย (สานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงวัฒนธรรม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและ
สถาบันครอบครัว)
กระทรวงอุตสาหกรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานสงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน กรมประมง กรมการข าว กรมพั ฒ นาที่ ดิ น
กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง องค์การ
มหาชน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุ พืช
กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล)
กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน)
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท)
กระทรวงพาณิชย
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
กรุงเทพมหานคร
เมืองพัทยา
2. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมราชทัณฑ์)
สานักนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคธุรกิจ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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2. ด้านการปราบปรามยาเสพติด
ด้านการปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ
2.1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
จุดเน้น : การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพื่อนบ้าน อาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อควบคุมหรือลดการผลิต การค้ายาเสพติด รวมทั้งสกัดกั้น ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ
2.1.1 แผนงานแก้ไขปัญหาแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
เป้าหมาย พื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดในบริเวณสามเหลี่ยมทองคา
แนวทาง
ดาเนินการตามแผนแม่บทความร่วมมือในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา และแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้าโขง
ปลอดภัย เพื่อการควบคุมยาเสพติด ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ระหว่างประเทศ กัมพูชา จีน
สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม อย่างต่อเนื่อง โดยมีความร่วมมือด้านการข่าว การปฏิบัติการร่วมในการ
สกัดกั้น ปราบปราม ควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และดาเนินการตามแผนความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เมียนมา
ในด้านการข่าวการปราบปราม การตรวจพิสูจน์คุณลักษณะยาเสพติด การพัฒนาทางเลือกนอกประเทศ และใน
พื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดนอกประเทศ
2.1.๒ แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่า งประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาเสพติด ระหว่า ง
ประเทศและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
เป้าหมาย องค์การระหว่างประเทศและประเทศที่เกี่ยวข้อง
แนวทาง
๑. เพิ่มบทบาทของประเทศไทยในกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประชุม
คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
ประเทศ (International Narcotic Control Board-INCB)
2. ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค
(ไทย สปป.ลาว จีน กัมพูชา เวียดนาม และ UNODC) เพื่อผลักดันการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการลักลอบผลิต
ค้า และเสพยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อควบคุมยาเสพติด (Sub-Regional Action Plan on
Drug Control)
๓. ผลักดันความร่วมมือตามข้อตกลงหรือพันธกรณี ในฐานะประเทศที่มีบทบาทนาในเวทีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาข้อตกลง บันทึกความเข้าใจเพิ่มเติม
๔. ประสานผลักดัน การดาเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากลไก
บริหารจัดการความร่วมมือในการดาเนินงานควบคุมปัญหายาเสพติดและทางวิชาการทุกมาตรการ
๕. ส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคาและอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขงตามแผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อต่อสู้กับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
ภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อประชาคมอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘)
๖. ผลักดันความร่วมมือตามพันธกรณีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในฐานะประเทศที่มีบทบาทนา
ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจเพิ่มเติม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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๗. ประสานผลักดันการเผยแพร่และนาการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระหว่างประเทศอย่างยั่งยืนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ปัญหา
๘. ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมยาเสพติดของประเทศเพื่อนบ้าน
ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศเมียนมา สปป.ลาว
ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม
๙. ผลักดันการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีด้านยาเสพติดกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มี
ศักยภาพในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
๑๐. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง
ประเทศ
๑๑. ผลักดันการพัฒนานโยบายยาเสพติดของประเทศไทย ผ่านกรอบความร่วมมือทางวิช าการระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
๑๒. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนากฎหมายและสร้างความสอดคล้ องทาง
กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ
๑๓. บริ จ าคเงิ น อุ ด หนุ น ให้ กั บ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ด้ า นยาเสพติ ด ที่
ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ เพื่อสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค
หนวยงานรับผิดชอบ
๑. หนวยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส.)
๒. หนวยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงการตางประเทศ (ส านักงานปลั ดกระทรวงการตางประเทศ กรมองคการระหวาง
ประเทศ กรมอาเซียน กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมความรวมมือระหวางประเทศ
กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมอเมริกาและแปซิฟกใต)
กระทรวงสาธารณสุ ข (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรมการแพทย ส านั ก งาน
คณะกรรมการอาหารและยา)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
สานักงานตารวจแหงชาติ
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (ส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห งชาติ ส านั ก ข าวกรองแห งชาติ
กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง กรมปศุ สั ต ว กรมชลประทาน กรมการข าว
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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มูลนิธิแมฟาหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
มูลนิธิโครงการหลวง
2.2 ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
จุ ด เน้น : การพัฒนาศักยภาพการสืบสวนปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติด ด้ว ยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพิ่มขีด
ความสามารถในการบู ร ณาการข่าวกรองยาเสพติด และมีศูนย์กลางบริห ารจัดการข้ อมูล ในการปราบปราม
ยาเสพติด เพื่อมุ่งทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อันส่งผลต่อการลดทอนปัญหาอาชญากรรมได้อย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ
2.2.1 แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
เป้าหมาย : พื้นที่แนวชายแดน เน้นช่องทางนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เป็นหลัก เส้นทางและระบบคมนาคมตอนในทุกระบบ และการคมนาคมที่เชื่อมโยงกับต่างประเทศ
แนวทาง
๑. เน้นความเชื่อมโยงระบบปฏิบัติการเพื่อลดช่องว่างการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
เพื่อไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่ตอนในประเทศและแพร่กระจายในหมู่บ้าน/ชุมชน (ทหาร ฝ่ายปกครอง ตารวจ)
1.๑ กองกาลังป้องกันชายแดนมีการบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสกัดกั้น
ยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ไม่ให้สามารถลักลอบนาเข้า – ส่งออก ระหว่างประเทศได้ เช่น การจัดระเบียบ
พื้นที่ชายแดน การจัดระเบียบเรือ การเฝ้าตรวจชายแดนทั้งทางบกและทางน้า เป็นต้น
1.๒ บูรณาการชุดปฏิบัติการสกัดกั้นของหน่วยงานความมั่นคงทุกประเภท เพื่อปฏิบัติการประจา
ด่านตรวจ จุ ดตรวจ/จุ ดสกัดกั้น ตลอดจนถึงเส้ นทางคมนาคมภายในประเทศ พร้อมกาหนดแผนปฏิบั ติ ก าร
ที่เชื่อมโยงรองรับจากจุดตรวจชายแดนถึงจุดตรวจตอนในทั้งหลักและรอง
1.๓ เสริมสร้างหมู่บ้านชายแดนให้เข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวัง แจ้งเตือนข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มขบวนการค้า ไม่ให้มีการใช้พื้นที่หมู่บ้านของตนเป็นแหล่งพักยาเสพติด และเป็นเส้นทางลาเลียงผ่านเข้าสู่
ตอนในประเทศ
1.๔ จั ด ระบบควบคุ ม การขนส่ ง ทางพาณิ ช ย์ พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ไปรษณี ย์ ภายในประเทศ (ระบบ
โลจิ ส ติ ก ส์ : Logistics) โดยเน้ น การใช้ ก ฎหมายยาเสพติ ด และกฎหมายที่ ส นั บ สนุ น การควบคุ ม ยาเสพติ ด
โดยเฝ้าระวังและควบคุมการขนส่งตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง เพื่อปราบปรามการลักลอบขนส่ง
ยาเสพติดไปกับพัสดุไปรษณีย์ และการลาเลียงสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดไปยังพื้นที่เสี่ยง
เพื่อลักลอบลาเลียงเข้าสู่แหล่งผลิตต่อไป
1.๕ บู ร ณาการสกั ด กั้ น ยาเสพติ ด ณ ด่ า นศุ ล กากร ท่ า อากาศยานภายใต้ โ ครงการ ASEAN
Airport Interdiction Task Force (AAITF) และท่ าเรื อ (ASEAN Seaport Interdiction Task Force: ASITF)
ระหว่างประเทศ โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้ าระวังการลั กลอบนายาเสพติด สารตั้งต้ นและ
เคมีภัณฑ์ไม่ให้มีการลักลอบนาเข้า – ส่งออกทุกรูปแบบ
๒. พัฒนาแหล่งข่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแจ้งเตือนข่าวเกี่ยวกับเครือข่ายการค้า
ระหว่างประเทศจากแหล่งผลิตและกลุ่มเครือข่ายการค้าในประเทศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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๓. บู ร ณาการการใช้ เ ทคโนโลยี เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ ก ารสกั ด กั้ น และเสริ ม เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย
ด้วยเครื่องมือเฝ้าตรวจประสิทธิภาพสูงตามพื้นที่ชายแดนที่เข้าถึงยากและพื้นที่ตอนใน และบริหารข่าวกรอง
ที่ได้จากการเฝ้าตรวจทางเทคโนโลยี เพื่อให้ การสกัดกั้นยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เสริมประสิทธิภาพ
การสกัดกั้นบริเวณชายแดน ด้วยเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกลตามพื้นที่แนวป่าเข้าที่เป็นช่องทางธรรมชาติ Drone
UAV กล้ อ ง CCTV ระบบ License plate เครื่ อ งตรวจค้ น X-ray ตรวจค้ น คนและพาหนะ โดยก าหนดให้ มี
การบูรณาการการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์การสกัดกั้นที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ
๔. หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งวิ เ คราะห์ ส ภาพปั ญ หาและจั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ รองรั บ ภารกิ จ
สกั ด กั้ น ยาเสพติ ด สารตั้ ง ต้ น และเคมี ภั ณ ฑ์ ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งและบู ร ณาการกั น อย่ า งแท้ จ ริ ง พร้ อ มทั้ ง
มีการจัดทาระบบรายงานผลอย่างเป็นระบบ
๕. ส่ ง เสริ ม ภารกิ จ ของส านั ก งานประสานงานแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ชายแดน ( BLO) ให้ มี
การประสานงานชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นระบบ โดยให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
การเฝ้าระวังยาเสพติด และการขับเคลื่อนภารกิจอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๖. พัฒนาความร่ว มมือด้านการข่าวระหว่างประเทศให้ มีความเชื่อมโยงกับการข่าวภายในประเทศ
เพื่อสนับสนุนภารกิจสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
๗. จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ระสานงานปฏิ บั ติ ก ารสกั ด กั้ น ยาเสพติ ด เพื่ อ การบู ร ณาการข้ อ มู ล ด้ า นการข่ า ว
และเทคโนโลยีในการสกัดกั้น การตั้งด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ทั่วประเทศ ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2.2.2 แผนงานปราบปรามยาเสพติด
เป้าหมาย : ปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสาคัญ นายทุน ผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ทุกราย เครือข่ายข้ามชาติและผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนนักค้ารายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
แนวทาง
บูรณาการสืบสวนปราบปรามเครือข่ายและเป้าหมายของแผน ด้วยมาตรการด้านปราบปรามครบทุกมิติ โดย
คานึงถึงคุณภาพของการดาเนินคดีต่อผู้กระทาความผิดรายใหญ่และผู้อยู่เบื้องหลัง ดังนี้
๑. สืบสวนเชิงลึกเพื่อหาข่าวบุคคล รูปแบบ และลักษณะในการกระทาความผิดของเป้าหมายรายสาคัญ
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และเพื่ อ ท าลายเครื อ ข่ า ยการค้ า รายส าคั ญ และลดการเกิ ด ผู้ ค้ า รายใหม่ ที่ จ ะพั ฒ นามาเป็ น
นักค้ารายสาคัญต่อไป
๒. สืบสวนปราบปรามเพื่อยุติบทบาทนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ
๓. สืบสวนปราบปรามเพื่อยุติบทบาทเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มผู้มีอิทธิพล
๔. สื บ สวนปราบปรามและเฝ้ าระวั ง เพื่อยุติบทบาทไม่ ให้ เกิ ด การค้า ยาเสพติด ของกลุ่ มเครื อ ข่ า ย
นักค้ายาเสพติดในเรือนจา
๕. เร่งรัดมาตรการสืบสวนด้านการเงินและการดาเนินการด้านทรัพย์สินของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถทาลายเครือข่ายนักค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลรัษฎากร
๖. บูรณาการการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการสืบสวน และพัฒนาเทคนิคการสืบสวนสอบสวน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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๗. จัดตั้งแหล่งข่าวที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน โดยกาหนดเป้าหมาย
ที่มุ่งหวังในทางปฏิบัติ ติดตามพฤติการณ์ และความเคลื่อนไหวของข่ายงานการค้ายาเสพติด
๘. จั ดตั้งชุดปฏิบั ติก ารเพื่ อ ดาเนิ นการสื บ สวนกลุ่ ม เครื อ ข่า ยนั ก ค้ ายาเสพติ ดรายส าคั ญ เครือ ข่ า ย
อาชญากรรมข้ามชาติ และผู้ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ที่อยู่เบื้องหลัง โดยใช้การขยายผลการบังคับใช้กฎหมายใน
มาตรการสมคบ หรือ ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔
9. กาหนดให้มีแผนยุทธการระดับพื้นที่ปราบปรามนักค้ายาเสพติดระดับชุมชนของจังหวัด แผนปฏิบัติการ
ลาดตระเวน กวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้น ป้องปราม ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก เพิ่มความเข้มข้นในมาตรการและ
ความเข้มแข็งในการดาเนิน งาน และกดดันผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้ งจัดชุดปฏิบัติการระดั บภาค
จังหวัด สถานีตารวจภูธร สถานีตารวจนครบาล และพื้นที่เป้าหมายเฉพาะ
10. ลดทอนบทบาท โอกาส นักค้ารายย่อยที่พัฒนามาจากผู้เสพ ด้วยการป้องปราม นามาตรการทาง
สังคมมาใช้กับนักค้ายาเสพติดระดับชุมชน
11. จัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อดาเนินการต่อผู้กระทาผิดในหมู่บ้าน/ชุมชน และข้อร้องเรียนของประชาชน
แบบครบวงจร โดยการพิสูจน์ทราบบุคคลเป้าหมายและผู้เกี่ยวข้อง แหล่งพักยา เพื่อจับกุม ปิดล้อมตรวจค้น
กดดันเป้าหมาย รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกันเฝ้าระวังและสอดส่องไม่ให้มีผู้กระทาผิด
๑2. สืบสวนปราบปรามและติดตามผู้กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ลักลอบซื้อ – ขายยาเสพติด
ทุกประเภทบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)
๑3. เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบผู้กระทาผิดที่ดาเนินการลักลอบนาเข้า – ส่งออกสารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์ทุกรูปแบบ ภายใต้คาสั่ง/ระเบียบ/กฎกระทรวง และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑4. ตรวจพิสู จ น์ และวิเคราะห์ คุณลั กษณะตัว ยาแบบบูรณาการเชื่อมโยงทั้งกับประเทศเพื่อนบ้าน
และภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการสืบสวนขยายผลและทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดต่อไป
15. ตรวจสอบ เก็บรักษา และทาลายยาเสพติดให้โทษของกลางและของกลางที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ
2.2.3 แผนงานการพัฒนาศักยภาพการปราบปราม
เป้าหมาย : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการข่าวและการปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ
๑. ด้านการข่าวยาเสพติด
1.1 บูรณาการการบริ หารจัดการประชาคมข่าวกรองยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ระหว่ าง
หน่ ว ยงานและชุ ด ปฏิ บั ติ ก าร เพื่ อ รั บ ทราบข้ อ มู ล ข่ า วสารและสถานการณ์ ย าเสพติ ด เพื่ อ สนั บ สนุ น ภารกิ จ
ด้านการปราบปรามยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
๑.2 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการสนับสนุนและแลกเปลี่ยน
ข่าวสาร ข่าวกรองยาเสพติด และการประสานงานปราบปรามยาเสพติด เช่น องค์การตารวจสากล (Interpol)
หน่วยงานด้านยาเสพติดประเทศเพื่อนบ้าน เป็นต้น เพื่อลดศักยภาพการผลิต ลิดรอนเครือข่ายการค้าระหว่าง
ประเทศ และสลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดให้ได้ทั้งระบบ
๑.3 แลกเปลี่ ย นข้อมูล ข่าวสาร ข่าวกรองยาเสพติดภายในประเทศระหว่างหน่ว ยงานภาคี
กับสานักงาน ป.ป.ส. ผ่านเวทีประชุมโต๊ะข่าว ประชาคมข่าวกรอง หรือแบบไม่เป็นทางการ (โต๊ะเล็ก) ทุกเดือน
๑.4 พั ฒ นากระบวนการสื บ สวนหาข่ า วด้ ว ยเทคโนโลยี แ ละรู ป แบบที่ ทั น สมั ย เพื่ อ ให้
การปราบปราม การสืบสวนขยายผลผู้กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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๑.5 พัฒ นาระบบฐานข่าว (Data Base) และระบบการแจ้งเตือน การเฝ้ าระวังสถานการณ์
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ จนนาไปสู่การพัฒนาระบบฐานข่าวในรูปแบบของ Big Data ที่สามารถนาข้อมูล
ไปใช้ประโยชน์ทันต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง
๑.6 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ทั้งด้านการสืบสวนหาข่าว การรายงานข่าวสาร การเขียนรายงาน
เชิงสถานการณ์ และทักษะการสื บ สวนปราบปรามรูปแบบใหม่ ให้ รู้เท่าทันรูปแบบการค้าที่เปลี่ ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา
๒. ด้านการพัฒนากฎหมายและคุณภาพของการดาเนินคดียาเสพติด
๒.๑ พั ฒ นานโยบาย ปรั บ กฎหมายในการควบคุ ม ยาเสพติ ด พื ช เสพติ ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์
๒.๒ เตรียมการรองรับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
๒.๓ สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายยาเสพติดให้กับประชาชน
2.4 พั ฒ นาคุ ณ ภาพของการด าเนิ น คดี ย าเสพติ ด ของหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ให้สามารถดาเนินการต่อผู้กระทาผิดได้ตามพฤติการณ์ และตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีการจัดทาข้อมูล กากับ
ติดตามผลการดาเนินคดี กับนักค้าและผู้เกี่ยวข้องที่เป็นรายใหญ่ รายสาคัญ เพื่อเก็บเป็นฐานข้อมูลและใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพของการดาเนินคดี
๓. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการสืบสวนปราบปราม
๓.๑ ผลั ก ดั น สนั บ สนุ น ให้ ห น่ ว ยงานที่ มี บ ทบาทในการสื บ สวนปราบปรามมี การบูร ณาการ
ในการน าเครื่ องมือ อุป กรณ์ และระบบเทคโนโลยีม าช่ว ยเสริ มภารกิจ ด้านการปราบปรามยาเสพติ ด ทุ ก มิ ติ
ทั้งการสกัดกั้นและการสืบสวนปราบปรามให้มีประสิทธิภาพก้าวทันยุคดิจิทอล (Digital)
๓.๒ พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ให้สามารถนาเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสืบสวน หาข่าวสาร
ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถแจ้งเตือนหรือนาไปสู่การจับกุมได้
๔. ด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
๔.๑ สนั บ สนุ น ข้อมูล ด้านการข่าวจากการสื บสวนปราบปราม เพื่อนาไปสู่ การจัดทา Drugs
Profile ทั้งตัวยาและสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา
๔.๒ น าเทคโนโลยี และเทคนิ ค ทางนิ ติ วิ ท ยาศาสตร์ มาใช้ ใ นการพั ฒ นาการตรวจพิ สู จ น์
ยาเสพติดและสารเสพติด
๔.๓ สร้างเครือข่ายทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจ
พิสู จ น์ ตัว ยา สารเสพติด และสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ อันนาไปสู่ การทาลายแหล่ งผลิ ต การปราบปรามผู้ ค้า
และการเฝ้าระวัง
๔.๔ ศึกษาและพัฒนาทักษะ ความรู้ เกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด เพื่อนาไปสู่การแจ้งเตือน
ตัวยาหรือสารเสพติดชนิดใหม่ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวังและสืบสวนปราบปรามต่อไป
๕. ด้านการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด
5.1 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทุกมิติ ให้มีความรู้
และทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง าน ทั้ ง ด้ า นกฎหมาย เครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ เทคโนโลยี รู ป แบบการสื บ สว นสอบสวน
การฝึกสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ และแนวทางการปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้มีความต่อเนื่อง
5.2 สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการปฏิบัติภ ารกิจ
ปราบปรามยาเสพติด เพื่อลดความสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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2.2.4 แผนงานควบคุมพืชเสพติด
แนวทาง
๑. แก้ไขปัญหาพืชเสพติด ได้แก่ พื้นที่เพาะปลูกพืชฝิ่น กัญชา พืชกระท่อม เฮมพ์ (กัญชง) ซึ่งต้องใช้
มาตรการควบคุมทั้งด้านกฎหมาย ควบคู่กับแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน การนามาใช้ประโยชน์ตามที่กฎหมาย
อนุญาต
2. ควบคุมพืชเสพติด ที่นามาใช้เป็นส่วนผสมเพื่อการค้า หรือการกระทาผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับพืชเสพติด
พร้อมทั้งสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนไม่ให้กระทาผิด
3. ปราบปราม ควบคุม พืชเสพติดที่นาเข้าจากต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์การค้า การใช้ที่ผิดกฎหมาย
หนวยงานรับผิดชอบ
1. หนวยงานหลัก
สานักงานตารวจแหงชาติ
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ สถาบันนิติวิทยาศาสตร
กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร)
สานักงาน ปปง.
สานักงานอัยการสูงสุด
๒. หนวยงานสนับสนุน
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (ส านั ก ข าวกรองแห งชาติ กองอ านวยการรั ก ษาความมั่ น คงภายใน
ราชอาณาจักร)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการตางประเทศ
ธนาคารแหงประเทศไทย
สานักงาน ป.ป.ท.
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน
สานักงานประกันสังคม)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ส านั ก งานส่ ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและตามอั ธ ยาศั ย ส านั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ภาคธุรกิจเอกชน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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3. ด้านการบาบัดรักษายาเสพติด
ด้านการบาบัดรักษายาเสพติดขับเคลื่อนด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ
3.1 ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
จุดเน้น : ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน มีระบบทางเลือกที่เหมาะสมเพิ่มเติม
กับผู้เสพ ผู้ติด ได้แก่ มาตรการในการบาบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือ Community Based Treatment
การลดอันตรายจากยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดเพิ่มความสามารถ
ในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข (Accessibility) ครอบคลุมพื้นที่ (Coverage) ความสะดวกสบาย (Affordability)
ความตระหนักรู้ทางสาธารณสุข (Awareability) และการเตรียมการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด
เป้าหมาย : ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบาบัดรักษา ลดอันตรายจากยาเสพติด ดังนี้
1. นาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา จานวน ๒19,275 ราย แบ่งออกเป็น
๑.๑ ระบบสมัครใจ จานวน ๑๓6,725 ราย
- โรงพยาบาล/สถานพยาบาล
จานวน ๙๑,๕๐๐ ราย
- ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
จานวน ๔๐,725 ราย
- การบาบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง จานวน ๔,๕๐๐ ราย
๑.๒ ระบบบังคับบาบัด จานวน ๕๖,๕๕๐ ราย
- ควบคุมตัว
จานวน ๒๐,๕๕๐ ราย
- แบบไม่ควบคุมตัว
จานวน ๓๖,๐๐๐ ราย
๑.๓ ระบบต้องโทษ จานวน ๒6,๐๐๐ ราย
- ในเรือนจา/ทัณฑสถาน
จานวน ๒3,๐๐๐ ราย
- ในสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกอบรม
จานวน ๓,๐๐๐ ราย
๒. ให้บริการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) จานวน ๗๙,๘๐๐ ราย
ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย ๓ แผนงาน คือ
3.1.1 แผนงานค้นหาและนาผู้เสพเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟู การดูแล และการบริการมาตรการทางเลือก
แนวทาง
๑. จั ด ระบบเพื่ อ ให้ ผู้ ใ ช้ ผู้ เ สพ ผู้ ติ ด เข้ า ถึ ง บริ ก ารด้า นการบาบัด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ มี คุ ณภาพและ
ประสิทธิภาพ
๑.1 พัฒนาเครื่องมือในการชักชวน จูงใจผู้เสพเข้าสู่การบาบัดรักษา เครื่องมือในการคัดกรอง
ที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ด้ า นการเสพติ ด สุ ข ภาพ และทางสั ง คม ตลอดจนพั ฒ นาคุ ณ ภาพการด าเนิ น งานของ
ศูนย์เพื่อการคัดกรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
1.๒ จัดระบบการส่งต่อเข้าสู่ระบบการบาบัดฟื้นฟูอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทุกพื้นที่
๒. ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งในวงกว้างและในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
2.๑ สร้างเจตคติในการยอมรับว่าผู้เสพคือผู้ป่วย และการเสพติดเป็นโรคเรื้อรัง เพื่อให้ครอบครัว
ชุมชน สังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคสมองติดยา และมีเจตคติในการยอมรับผู้เสพผู้ติด รวมถึงให้โอกาส
ในการกลับสู่สังคม และร่วมเป็นพลังในการดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
2.๒ ดาเนินการให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ สถานที่ให้บริการ
ด้านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบาบัดรักษา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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2.๓ พั ฒ นาสื่ อ ที่ เ ข้ า ถึ ง ผู้ เ สพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด โดยตรง เพื่ อ ให้ ค วามรู้ ถึ ง โทษพิ ษ ภั ย และ
ความตระหนักในความสาคัญที่จะต้องเข้ารับการบาบัดรักษา หรือการลดอันตรายจากยาเสพติด โดยดาเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างเจตคติ ผ่านสื่อมวลชน ช่องทางสายด่วนโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ แอพพลิเคชั่น
รวมถึงสื่อบุคคลในพื้นที่ เช่น ตารวจชุมชนสัมพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นาชุมชน อาสาสมัคร
คุมประพฤติ ฯลฯ
๓. ชักชวน จูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่เข้าสู่การบาบัดรักษา โดยใช้กลไกผู้นาชุมชนภาคประชาชน
อาสาสมัครในพื้นที่ และกระบวนการทางสังคม โดยการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรผู้ทาหน้าที่ในการชักชวน จูงใจ
ผู้เสพยาเสพติด ในพื้นที่เข้าสู่การบาบัดรักษา
3.1.๒ แผนงานบาบัดรักษาและมาตรการทางเลือก
1. บาบัดรักษาระบบสมัครใจ
เป้าหมาย : ระบบสมัครใจ สถานพยาบาล/โรงพยาบาล จานวน ๙๑,๕๐๐ ราย แบ่งเป็น
๑) สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๗๔,๐๐๐ ราย
๒) กรมการแพทย์
๑๐,๕๐๐ ราย
๓) กรมสุขภาพจิต
๕,๐๐๐ ราย
๔) กรุงเทพมหานคร
๒,๐๐๐ ราย
- ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จานวน ๔๐,725 ราย
- ระบบสมัครใจ โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment) จานวน ๔,๕๐๐ ราย
แนวทาง
๑. วางกลไกสาธารณสุขในการอานวยการ สนับสนุน และกากับการดาเนินงานด้านการบาบัดรักษา
ในระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับพื้นที่ เพื่อให้เกิดระบบการบาบัดรักษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด
๒. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบาบัดรักษาในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการบาบัดรักษาโดยสหวิชาชีพ
หรือหน่วยงานภาคี เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบาบัด โดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment) รวมถึงการบาบัดรักษาโดยใช้องค์กรเอกชน องค์กร
ศาสนา เพื่อลดการกลับไปเสพติดซ้าของกลุ่มผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติด
๓. ขยายการให้บริการผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดเรื้อรัง ผู้มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด
ให้ ไ ด้ รั บ การบ าบั ด รั ก ษาและบริ ก ารทางการแพทย์ ที่ ส ะดวกและเข้ า ถึ ง ง่ า ย เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยเหล่ า นั้ น คงอยู่
ในการดูแลของสาธารณสุข จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่เกิดอันตรายต่อตนเองและสังคม
๔. น าครอบครั ว และชุ ม ชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลผู้ ใ ช้ และผู้ เ สพยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ร่ ว มกั บ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล หรือสถานพยาบาลในระดับพื้นที่
๕. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา (จิตสังคมในสถานศึกษา)
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๒. บาบัดรักษาระบบบังคับบาบัด
เป้าหมาย : ให้การบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบาบัด จานวน ๕๖,๕๕๐ ราย แบ่งเป็น
- ระบบบังคับบาบัด แบบควบคุมตัว
๒๐,๕๕๐ ราย
๑) หน่วยงานภาคีในสังกัดเหล่าทัพฯ/ปกครอง/ตร. และกรมคุมประพฤติ
๑๗,๒๐๐ ราย
๒) กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต)
๓,๓๕๐ ราย
- ระบบบังคับบาบัด แบบไม่ควบคุมตัว ๓๖,๐๐๐ ราย
๑) กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
๓๑,๐๐๐ ราย
๒) กรุงเทพมหานคร
๕,๐๐๐ ราย
แนวทาง
๑. น าผู้ เ สพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ที่ ถู ก พบโดยเจ้ า หน้ า ที่ ต ามกฎหมาย ที่ ไ ม่ เ ข้ า เงื่ อ นไขที่ จ ะเข้ า รั บ
การบ าบั ดรั กษาในระบบสมัค รใจตามประกาศคณะรัก ษาความสงบแห่ งชาติ ฉบับ ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ เข้ า สู่
การบาบัดรักษาในระบบบังคับบาบัด ก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของตนเองและผลกระทบต่อสังคม
๒. พัฒนาศักยภาพศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด/สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบั งคับ บ าบั ดแบบควบคุ มตัว ให้ เพียงพอต่อ การรองรับ จ านวนผู้ เสพ ผู้ ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าเงื่ อ นไข
การบาบัดรักษาในระบบสมัครใจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ได้
๓. พั ฒ นาคุ ณ ภาพการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด รวมทั้ ง การสงเคราะห์ ท างสั ง คม
ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกาหนด ทั้ง ๒ รูปแบบ คือ
๓.๑ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว ดาเนินการพัฒนาแนวทางการดาเนินงานของ
หน่วยงานภาคีให้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานภายใต้การกากับของกระทรวงสาธารณสุข
๓.๒ ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว ดาเนินการพัฒนากลไกการรับ ส่งต่อ รวมถึง
การบาบัดรักษาเพื่อให้ผู้เข้ารับการบาบัดคงอยู่ในระบบจนสิ้นสุดกระบวนการ
๓. บาบัดรักษาระบบต้องโทษ
เป้าหมาย : ให้การบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบต้องโทษ จานวน ๒6,๐๐๐ ราย แบ่งเป็น
- ผู้ต้องขังในเรือนจา/ทัณฑสถานที่มีประวัติการใช้ยาเสพติด (กรมราชทัณฑ์) ๒3,๐๐๐ ราย
- เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกฯ (กรมพินิจฯ) ๓,๐๐๐ ราย
แนวทาง
๑. พัฒนากระบวนการการบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบต้องโทษในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ
และมี ม าตรฐานตามที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนด เพื่ อ ให้ ผู้ ป่ ว ยได้ รั บ การบ าบั ด และฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และทักษะทางสังคม
๒. ให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการการเตรี ย มการก่ อ นปล่ อ ยตั ว เพื่ อ เตรี ย มความพร้ อ ม ส่ ง เสริ ม
องค์ความรู้ด้านทักษะชีวิต ทักษะสังคม ความเข้มแข็งของจิตใจ และการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้าเมื่อกลับไปสู่
สภาพสิ่งแวดล้อมเดิม
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิต้านทานเพื่อ เตรียมความพร้อม
เด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจตามระยะเวลา ก่อนที่เด็กและเยาวชนจะได้รับการปล่อยตัว นอกจากนั้น
ยังมีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และมีการติดตามภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน
๑ ปี เพื่อติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือ
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4. พัฒนาแนวทางการคัดกรองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเสพติด สุขภาพ และทางสังคม ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันภายใต้แนวทางของสาธารณสุข และคุณภาพการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ
๔. การใช้มาตรการทางเลือก
เป้าหมาย : ให้การบาบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความจาเป็นต้องใช้แนวทางมาตรการทางเลือก
แนวทาง
1. ให้ บ ริ ก ารด้ า นการลดอั น ตรายจากยาเสพติ ด ( Harm Reduction) ในพื้ น ที่ ๓๖ จั ง หวั ด
และกรุงเทพมหานคร ตามคาสั่งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เพื่อ
ลดอันตรายและผลกระทบทางสุขภาพของผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ผู้ใกล้ชิด และสังคม
2. จัดตั้งศูนย์บริการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติดระดับจังหวัด (Harm Unit) ทุกจังหวัด
3. พัฒนารูปแบบการลดอันตรายจากยาเสพติดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทของประเทศไทย
4. ขับเคลื่อนการดาเนินงานพัฒนารูปแบบการให้คาปรึกษาด้านจิตสังคมต่อผู้ต้องหาหรือจาเลยในคดี
ยาเสพติด และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล เพื่อศึกษามาตรการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ในชั้นศาล
ของผู้กระทาความผิดเล็ กน้ อยในคดียาเสพติด โดยใช้กระบวนการให้คาปรึกษาด้านจิตสังคม เพื่อให้สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และป้องกันการกลับมากระทาความผิดซ้า
๕. สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงเหตุผลและความจาเป็นของการนามาตรการทางเลือกมาใช้
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมราชทัณฑ์)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
สานักงานศาลยุติธรรม
กระทรวงศึกษาธิการ
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค)
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
องค์กรศาสนา
ภาคประชาชน
ภาคเอกชน
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3.2 ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม
จุดเน้น : ผู้เสพ ผู้ติดได้รับการติดตามดูแลผ่ านระบบนิเวศของผู้ผ่ านการบาบัดรักษา ผู้ต้องโทษคดียาเสพติด
เมื่อกลับสู่สังคมให้เอื้อต่อการบาบัดรักษาหรือป้องกันการกลับไปใช้ยาหรือกระทาผิดอีก โดยเพิ่มขีดความสามารถ
ในการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดแบบพบตัว และกรณีไม่พบตัว เพื่อทราบสถานะในขั้นต้น พัฒนาการช่วยเหลื อ
โดยใช้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
3.2.1 แผนงานติดตามและช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม
แนวทาง
1. ให้ ผู้ พ้น โทษ ผู้ ผ่ านการบ าบั ดรักษาและฟื้นฟูส มรรถภาพได้รับ การติดตามดู แลช่ว ยเหลื อ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนให้การสนับสนุนในการกลับสู่สังคมของผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพตามความต้องการและความเหมาะสม โดย
๑.1 เตรียมความพร้ อมผู้ พ้นโทษ ผู้ผ่านการบาบัดรักษาในการแก้ไขฟื้นฟู ปรับทัศนคติ ค่านิยม
พฤติกรรม และการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม
1.2 ด าเนิ น การตามหลั ก เกณฑ์ แ นวทางในการติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด รั ก ษา
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการเสพติดรวมถึงกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
1.3 ปรั บ วิ ธี ก ารติ ด ตาม ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด รั ก ษาในระดั บ พื้ น ที่ ใ ห้ เ หมาะสม
กับผู้ผ่านการบาบัดพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
โดยการน าแนวคิดระบบการจั ดการรายกรณี (Case management) โดยมอบหมายให้ มีทีมสหสาขาวิ ช าชี พ
ทาหน้าที่ในการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน โดยการประเมินภาวะสุขภาพของผู้เข้ารับการบาบัดรักษา
และวางแนวทางการดูแล ตลอดจนติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดาเนินงานจะมอบหมายให้ผู้จัดการ
รายบุคคล (Case Manager) ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการ ประสานงาน และดูแล
1.4 พัฒนาศักยภาพของระบบ ทีมติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้สามารถดูแล ช่วยเหลือได้ตามแนวทาง
มาตรฐาน พั ฒ นาทั ก ษะการให้ ค าปรึ ก ษาครอบครั ว เพื่ อ แนะน าการปรั บ สภาพครอบครั ว ให้ ผู้ ผ่ า น
การบาบัดรักษาเพื่อไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้าหรือผู้พ้นโทษไม่กระทาความผิดซ้าในคดียาเสพติด
1.5 เผยแพร่ แ นวคิ ด ให้ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพ ครอบครั ว และชุ ม ชนได้ เ ข้ า ใจว่ า
การติดตามเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ ประคับประคองผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ให้สามารถดาเนินชีวิต
ได้อย่างปกติสุขและไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
1.6 พัฒนาระบบข้อมูลรองรับการส่งต่อจัดระบบการติดตามดูแลช่วยเหลื อเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
บาบัดเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
1.7 สร้ า งโอกาสทางสั ง คมที่ จ ะเรี ย นรู้ ปรั บ ทั ศ นคติ เปลี่ ย นแปลงพฤติ ก รรม และพั ฒ นา
ขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
1.8 สร้ า งชุ ม ชนเอื้ อ อาทรตั ว อย่ า ง รองรั บ ผู้ พ้ น โทษและผู้ ผ่ า นการบ าบั ด รั ก ษาให้ บุ ค คล
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับรองดูแลร่วมกับชุมชน
2. สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของคนและยอมรับ “การคืนคนดีสู่สังคม” โดย
2.๑ สร้างความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดว่าเป็นผู้ป่วยโรคสมองติดยา ทาให้เห็นถึง
ความจ าเป็ น ต่อการให้ ก ารบ าบั ดรั ก ษาผู้ ป่ ว ย และทาให้ ผู้ เสพ ผู้ ติดรู้สึ กเต็มใจในการเข้ารับ การบาบัด รั ก ษา
จนสามารถเลิกยาเสพติดและกลับคืนสู่สังคมได้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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2.๒ จัดทาข้อมูล ข่าวสาร และสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่มีสาระ
การสร้างความตระหนักในคุณค่าของคน และยอมรับ “การคืนคนดีสู่สังคม” รวมถึงตัวอย่างบุคคลผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่าน
การบาบัดที่ได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมที่จัดทาในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์
และสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
2.๓ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น จัดกิจกรรม
รณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของคน และเปลี่ยนทัศนคติไปสู่การยอมรับ “การคืนคนดีสู่สังคม”
2.๔ ประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติที่ดีให้กับสาธารณชน เน้นย้าเรื่องการให้โอกาสแก่ผู้เคยกระทา
ความผิดคดียาเสพติดและผู้เคยติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
2.5 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครอบครัว ให้กาลังใจ ให้อภัย ให้โอกาส
3. เสริมสร้างศักยภาพ สร้างตัวตนของผู้ ผ่านการบาบัดรักษา เพื่อให้มีความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิต สามารถสร้างประโยชน์ เป็นต้นแบบ (Idol) เป็นอาสาสมัคร ให้สังคม
3.๑ พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดให้ได้รับโอกาสในการกลับตนเป็นคนดี
3.๒ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล ความต้ อ งการเกี่ ย วกั บ การฝึ ก วิ ช าชี พ การสงเคราะห์ ทุ น ประกอบอาชี พ
ทุนการศึกษา การหางานทา ระหว่างหน่วยงานกับผู้ผ่านการบาบัด
3.๓ พัฒนาให้มีความรู้และฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงมี
ทักษะในการใช้ชีวิต โดยสถาบั น การศึกษา สถาบันพัฒ นาฝี มือแรงงานทั้งภาครัฐ และเอกชน และกระทรวง
สาธารณสุข
3.๔ สร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบาบัดรักษาที่มีศักยภาพได้รับการจ้างงานหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวที่
สุจริตอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยดึงภาคเอกชนเข้าร่วมและภาครัฐให้ความเชื่อมั่น
3.5 พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่โดยคานึงถึงความต้องการและความเป็นไปได้
ในการนาไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพในอนาคต พัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละบุคคล
เพื่อเข้าทางานในหน่วยงาน ได้งานทาอย่างต่อเนื่อง และมีอาชีพที่มั่นคงในระยะยาว
3.6 จัดหาแหล่งเงินทุนก้อนแรก (Seed money) จากแหล่งทุนปกติที่มีอยู่
3.7 ให้เป็นอาสาสมัคร ผู้ให้ประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้กับบุคคลอื่นในการเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้ให้
4. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อให้ผู้พ้นโทษ ผู้ผ่าน
การบาบัดรักษาที่มีศักยภาพได้กลับเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
4.๑ สร้างมาตรการจูงใจให้ภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชนว่าจ้างผู้ผ่านการบาบัดรักษา ที่ได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ เข้าทางานในองค์กร
4.๒ ส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด รั ก ษาที่ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาศั ก ยภาพได้ เ ข้ า มี ส่ ว นร่ ว มในกิ จ กรรม
จิตสาธารณะในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ
4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เ กี่ยวข้องสร้างมาตรการรองรับแรงงานคืนถิ่นด้านวิชาชีพเพื่อให้
สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ สร้างความสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นที่พึ่งของครอบครัวได้
หนวยงานรับผิดชอบ
1. หนวยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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กระทรวงสาธารณสุ ข (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรมการแพทย์ กรมสุ ข ภาพจิ ต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการส งเสริ ม
การศึกษาเอกชน สานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงาน กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สานักงานประกันสังคม)
กรุงเทพมหานคร
2. หนวยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน)
สานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
ภาคเอกชนและภาคประชาชน
4. ด้านการบริหารจัดการ
ด้านการบริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ
4.1 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
จุดเน้น : ขยายกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งมาตรการป้องกัน
บาบัดรักษา และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อนาไปสู่ตาบลปลอดภัยยาเสพติด
ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มี ๑ แผนงาน คือ
4.1.1 แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลุ่มเป้าหมาย
หมู่บ้าน/ชุมชน ๘๒,๐๓๔ แห่ง
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๒๒,๒๐๖ แห่ง
ตาบลปลอดภัยยาเสพติดต้นแบบ
แนวทาง
๑. ประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อวางบทบาทในการ
มีส่วนร่วม และวางแผนร่วมกันให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่ง
2. สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกลไกในชุมชน ร่วมดาเนินการป้องกันยาเสพติด
โดยคนในชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง
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3. สนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครในชุมชน ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครต่าง ๆ เช่น ชุดรักษา
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจาหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อเป็น
แกนหลักของหมู่บ้านชุมชนในการสนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
4. ส่ ง เสริ ม ให้ เ กิ ด เครื อ ข่ า ยหมู่ บ้ า นชุ ม ชนในแต่ ล ะพื้ น ที่ เพื่ อ เป็ น กลไกในการเข้ า ถึ ง และระดม
การมีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดทาแผน และสนับสนุนให้หมู่บ้าน/
ชุมชนในเครือข่ายให้ร่วมกันป้องกันยาเสพติดได้
5. ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสรุปบทเรียนและถ่ายทอดความรู้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน /
ชุมชน เช่น ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน สนับสนุนวิทยากรกระบวนการ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น
6. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทภารกิจด้านยาเสพติดตามสภาพปัญหาในพื้นที่และ
ความต้องการของประชาชน โดยจัดทาแผนขับเคลื่อนกลไกของท้องถิ่นอย่างจริงจัง
7. สร้ า งแนวร่ ว มจากองค์ ก รภาคเอกชน ทั้ ง มู ล นิ ธิ สมาคมต่ า ง ๆ และองค์ ก รภาคธุ ร กิ จ เอกชน
เพื่อร่วมสนับสนุนและดาเนินการป้องกันยาเสพติด
8. พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนไปสู่หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด เพื่อยกระดับเป็นหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน และพัฒนายกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินตามลาดับ
9. สร้ า งความเชี่ ย วชาญและพั ฒ นาศั ก ยภาพในการขั บ เคลื่ อ นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ให้ เ ข้ ม แข็ ง
อย่างยั่งยืน ทั้งในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และแกนนาภาคประชาชน
10. สนับสนุนการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ ตาบลปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง
ยั่ งยื น โดยบู ร ณาการโครงการในทุกมิติล งสู่ตาบล มีกลไกขับเคลื่ อนระดับตาบล มีผู้ นาในตาบล ผู้ นาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ส านั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
สานักนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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กระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
สื่อสารมวลชน
4.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
จุ ด เน้ น : ขับ เคลื่ อนแผนงานบู ร ณาการด้า นการป้ องกั นและแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติด ก้าวทันการเปลี่ ยนแปลง
ของการปฏิรูปประเทศ ด้วยการพัฒนานวัตกรรม และนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนางานรองรับประเทศไทย ๔.๐
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ
4.2.1 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยาเสพติด
แนวทาง
1. ปรับความคิดของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเข้าสู่การนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับงานยาเสพติดและองค์กร
อย่างเหมาะสม
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างคุ้มค่า พอเพียง และ
ปลอดภัย
3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล กาหนดแนวปฏิบัติ และวางแผนการใช้งาน
เพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กาหนดไว้
4. พัฒนาระบบสารสนเทศและบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่
ทุกเวลาอย่างมั่นคงและปลอดภัย
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง
ประเทศ
6. พั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ป ฏิ บั ติ งานด้ านเทคโนโลยี ดิ จิทั ล เพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถและประสิ ทธิภ าพ
การปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
7. สร้างศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลดิจิทัลด้านยาเสพติดในทุกมิติของปัญหา เพื่อให้เกิดมาตรการแบบ
ผสมผสานและการทางานแบบครบวงจร
นอกจากนี้ การกากับดูแลข้อมูล เพื่อเป็นกลไกในการกาหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหาร
จัดการข้อมูล เพื่อให้หน่วยงานได้ดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้
กาหนดไว้ การกากับดูแลข้อมูลที่ดีก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย
มีคุณภาพ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความคุ้มทุนต่อการดาเนินงาน รวมถึงผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) มีความพร้อมใช้ สามารถนาไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ มีแนวทาง ดังนี้
1. จัดตั้งคณะทางานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตาแหน่งตามที่ได้กาหนดไว้ใน
กรอบการกากับดูแลข้อมูล (Structured /Semi- Structured/ Unstructured) ได้แก่ คณะกรรมการกากับดูแล
ข้อมูลทีมบริกรข้อมูลคณะทางาน Big Data เป็นต้น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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2. กาหนดกระบวนการกากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) ตามที่ได้กาหนดไว้ในกรอบ
การกากับดูแลข้อมูลและแผนการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยพิจารณาถึงการเลือกข้อมูลเพื่อ
ดาเนินการกากับดูแล
3. กาหนดนโยบายมาตรฐาน แนวปฏิบัติ โดยคานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
คาสั่งหรือข้อกาหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน
หน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน เพื่อดาเนินการต่อไป
4. คณะทางานที่กาหนดไว้มีหน้าที่ในการดาเนินงานที่แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่การวางแผนลงมือ
ปฏิบัติการตรวจสอบและปรับปรุงตามลาดับ
5. ตรวจสอบเพื่อการประเมินผลการทางานในภาพรวมเพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้สาหรับการตัดสินใจเพื่อ
การปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคตและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
4.2.2 แผนงานพัฒนานวัตกรรม การวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
แนวทาง
1. ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหายาเสพติด วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
ในลักษณะพหุปัจจัย ศึกษาปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัญหายาเสพติด ทั้งด้านตัวคน ตัวยา และสภาพแวดล้อม
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหายาเสพติดกับปัญหาอื่น ๆ
2. ติดตามพัฒนาการของปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลา โดยครอบคลุมทั้งพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย และตัวยาเสพติด พัฒนาองค์ความรู้ด้านระบาดวิทยา
3. ศึกษาวิเคราะห์ประมาณการขนาดของปัญหายาเสพติด (Problem size)
4. มองภาพสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อวางแผนอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ
(Scenario Planning)
๕. ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนานาประเทศ เพื่อนามาสังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
6. พั ฒ นานวั ต กรรมเชิ ง นโยบายและการปฏิ บั ติ ที่ เ หมาะสมกั บ กรอบความคิ ด เรื่ อ งความยั่ ง ยื น
การเปลี่ยนแปลงของคลื่นลูกใหม่
7. วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ (Meta analysis)
8. เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการพัฒนานโยบายแก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Policy advocacy)
9. ศึกษาวิจัยผลตอบแทนต่อการลงทุน (Return of Investment)
๑๐. จัดการองค์ความรู้ (Knowledge management) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๑. พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านยาเสพติด
4.2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แนวทาง
1. พั ฒ นาก าลั ง พลเจ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านให้ ส อดคล้ อ งกั บ จุ ด เน้ น ของแผนปฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ ดึ ง
ขีดความสามารถออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหา
2. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สานักงาน ป.ป.ส. เพื่อให้ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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3. จั ด ท าแผนแม่ บ ทการพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ทั้ ง ภายใน
สานักงาน ป.ป.ส. และภายนอก
4. จั ด ให้ มี ก ารสรุ ป บทเรี ย น องค์ ค วามรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด และเผยแพร่
ให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ
5. น าเทคโนโลยี ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร สมั ย ใหม่ ม าใช้ เ พื่ อ ให้ ร องรั บ กั บ จ านวนก าลั ง พลที่ มี
การสับเปลี่ยนตามวาระ
4.2.๔ แผนงานสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์เชิงรุก
แนวทาง
เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่ นและการสนับสนุนของ
สาธารณชนต่อภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสื่อสารเพื่อสร้างทัศนคติการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด โดยมีแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
๑. วิเคราะห์ กลุ่ มเป้ าหมายผู้ รั บ สารเป็นหลั ก ถ่ายทอดเนื้อหาที่ตรงต่อการสื่ อสารเพื่อ การป้ อ งกั น
ยาเสพติดโดยตรง (True Content) จดจาง่าย
๒. พั ฒ นากลไกการประชาสั ม พั น ธ์ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะสมกั บ เป้ า หมาย เช่ น ผ่ า นช่ อ งทาง
ที่เหมาะสมในส่วนกลางที่เป็น Mass Media และส่วนภูมิภาคที่เข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคสื่อมวลชน และใช้กลไกสื่อออนไลน์เป็นเครือข่ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
ยาเสพติดทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สื่อดิจิทัล สื่อ Social Media
๓. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากแหล่ งข่าวต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดาเนินงานพร้อมดาเนิน การ
ปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation)
4. สร้ างกระแสสั ง คม โดยใช้กระบวนการสร้ า งกระแสสั ง คมให้ เ กิ ด ความรู้สึ ก เป็ นเจ้า ของร่ ว มกั น
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. ประชาสั มพัน ธ์เชิงรุ ก โดยวางแผนการประชาสั มพันธ์ให้ ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาธารณะ
(Public problem) ท าให้ สั ง คมเห็ น ว่ า มี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ งจั ด การกั บ ปั ญ หาอย่ า งจริ ง จั ง ประชาสั ม พั น ธ์
กฎหมายยาเสพติดใหม่ รวมทั้งประเมินผลจากการใช้สื่อว่ามีผลมากน้อยเพียงใด
6. ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก ให้ กับประชาชนทั่ว ไป เช่น นโยบายผู้เสพคือผู้ป่วย การให้โอกาสจาก
ภาคประชาชน ภาคเอกชน เป็นต้น โดยใช้สื่อในรูปแบบง่ายต่อความเข้าใจ เนื้อหาตรงประเด็น
7. ส่ ง เสริ ม จิ ต วิ ท ยาในสถานศึ ก ษา ครอบครั ว จิ ต อาสา ในการแก้ ไ ขปั ญ หาให้ กั บ กลุ่ ม เป้ า หมาย
มีข้อความสื่อสารที่วิเคราะห์แล้วถึงความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ
4.2.5 แผนงานพัฒนาระบบกากับ ติดตาม และประเมินผล
แนวทาง
๑. ให้ มี ก ลไกการก ากั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลในระดั บ ภาค ท าหน้ า ที่ ใ นการนิ เ ทศ ตรวจติ ด ตาม
ให้คาปรึกษาแนะนาการดาเนินงานในพื้นที่
2. จัดให้มีการประเมินผลในเชิงคุณภาพที่ชี้ผลลัพธ์ ผลกระทบของแผนต่อการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับ
ภาพรวมระดับยุทธศาสตร์ และระดับพื้นที่ และนาผลการประเมินไปใช้ประกอบการจัดทาหรือปรับแผนปฏิบัติการ
๓. พัฒนาระบบรายงานผลการดาเนินงานทุกระบบให้สอดคล้องกัน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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4. พั ฒ นาระบบการประเมิ น ผล โดยจั ด ระบบการประเมิ น ศั ก ยภาพจั ง หวั ด ในการบริ ห ารจั ด การ
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ดที่พิจารณาในภาพรวม ทั้งด้านสภาพปัญหา ศักยภาพการบริหารจัดการ
ผลการดาเนินงาน ตัวชี้วัด
๕. ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดาเนินงาน เพื่อนาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย (Policy
revision) การให้ข้อเสนอต่อผู้กาหนดนโยบาย
นอกจากแผนงานด้านบริหารจัดการที่เป็นจุดเน้นแล้ว ยังกาหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่ดาเนินการมาแล้ว ดังนี้
๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
๑.1 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร พัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กร ขับเคลื่อนกลไกตามคาสั่ง
ในทุกระดับ ให้มีพลวัต มีการประชุม สั่งการ และบูรณาการ
1.๒ พั ฒ นา ปรั บ ปรุ ง จั ด องค์ ก รในการด าเนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ทั้ ง แบบ
คณะกรรมการ (Committee) อนุ ก รรมการ (Sub-committee) คณะท างาน (Working group) รวมทั้ ง
ศูนย์อานวยการให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดเอกภาพ ทั้งในด้านการกาหนดนโยบาย (Policy
making) และการนานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy implementation)
1.๓ สร้ างและพัฒ นารู ปแบบการมีส่ว นร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน จัดทา
ข้อตกลงในการทางานร่วมกัน ทาสัญญาร่วมเป็นภาคีหุ้นส่วนบริหารภารกิจร่วมกัน
1.4 พัฒนากลไก ศป.ปส.อ. ให้มีความพร้อมในการนานโยบายสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงรูปแบบ ขั้นตอน
การประสานการปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
1.5 พัฒนาระบบการประสานงานและสนับสนุนการดาเนินงานให้เกิดความชัดเจน เป็นเอกภาพ
และมีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
๒. การพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ
2.1 ให้สานักงาน ป.ป.ส. แต่ละระดับ (ส่วนกลาง ภาค) เป็นหน่วยงานหลักในการอานวยการ จัดทา
แผนปฏิ บั ติ ก ารและแผนงบประมาณในเชิ ง บู ร ณาการด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในระดั บ
ที่รับผิดชอบ
๒.2 พัฒนาระบบการจัดทาแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับชาติ โดยมี
จังหวัดเป็นเจ้าของแผน เป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนยาเสพติดไปสู่แผนต่าง ๆ ของจังหวัดและ
จัดทางบประมาณโดยบูรณาการแหล่งงบประมาณให้ไม่ซ้าซ้อนกัน
2.๓ ปรับแผนปฏิบัติการแผนงบประมาณให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
2.๔ พั ฒ นาระบบการจั ด ท าแผนการป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ให้ มี ค วามเชื่ อ มโยงกับ
การจัดทาแผนท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด
2.๕ แสวงหาและบูรณาการงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากงบประมาณภายในจังหวัด
๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
3.๑ พัฒนาระบบข้อมูลปฏิบัติการยาเสพติ ดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ภาค และจังหวัด ให้สามารถ
ติดตาม เฝ้าระวัง และนาไปใช้ในการดาเนินงานได้อย่างทันการณ์
3.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และแนวโน้มของยาเสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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๓.3 ประเมิน สถานการณ์ยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อติดตามความเปลี่ ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในแต่ละห้วงเวลา และวิเคราะห์เหตุปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง
3.๔ วิเคราะห์จาแนกระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดแต่ละห้วงเวลา
3.๕ จัดทาฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของแต่ละพื้นที่ เพื่อนามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมสถานการณ์
และจัดระบบการเฝ้าระวัง
3.๖ ร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ เงื่อนไขของปัญหาในแต่ละพื้นที่
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
สานักงาน ป.ป.ส.
๒. หน่วยงานสนับสนุน
ทุกหน่วยงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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4. การบริหารจัดการ อานวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
๑. กลไกอานวยการและปฏิบัติ
กลไกการบริหารจัดการ อานวยการ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษา
ยาเสพติ ด ปี 2562 ใชศู น ยอ านวยการเฉพาะกิ จ ระดั บ ชาติ ระดั บ ภารกิ จ และระดั บ พื้ น ที่ เพื่ อ เป นกลไก
อานวยการ กากับ ติดตาม และบูรณาการการดาเนินงานดานยาเสพติด โดยแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ
๑. กลไกระดับชาติ (Agenda) มีศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.)
เปนกลไกอานวยการ กากับ ติดตามแผนยุทธศาสตรในแตละระดับไปสู การปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค รวมทั้ง
ประเมินผลการดาเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรค ขอขัดของ ใหสามารถขับเคลื่อนแผนไดอยางสอดคลอง
ตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๒. กลไกระดับภารกิจ (Function) มีศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับกระทรวง
กรม และหนวยงาน ซึ่งรับผิดชอบดาเนินงานตามภารกิจ โดยเนนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณภายใน
หนวยงาน และระหวางหนวยงานใหเกิดเอกภาพ และสนับสนุนการดาเนินงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งกากับติดตาม
การดาเนินงานของหนวยงานในสังกัด
๓. กลไกระดับพื้นที่ (Area) มีกลไกหลักรับผิดชอบในการเฝาระวังและดาเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
๓.๑ ศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) คณะกรรมการบริหาร
การปองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุ งเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) โดยผู ว าราชการจังหวัดและผู ว าราชการกรุงเทพมหานครเปนผู รับผิดชอบ
มีอานาจหนาที่ในการบูรณาการแผนงานงบประมาณ และอานวยการ กากับการดาเนินงานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบรวมกับสวนราชการ องคกรภาคประชาชน และองคกรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ (ศป.ปส.อ.) และศูนยปฏิบัติการ
ปองกั น และปราบปรามยาเสพติ ด เขต (ศป.ปส.ข.) โดยนายอ าเภอและผู อ านวยการเขต เปนผู้ อ านวยการ
ทาหนาที่ รั บ นโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครกาหนด นาไปประสาน
การปฏิบัติการรวมกับสวนราชการ องคกรภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่
3.3 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศป.ปส.อปท.)
โดยนายกองคกรปกครองสวนทองถิ่น (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/ตาบล นายกเทศมนตรีเมือง/นคร/ตาบล)
เปนผูอานวยการ ทาหนาที่ประสานการปฏิบัติรวมกับสวนราชการ องคกรภาคประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ ศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนยอานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอาเภอ
(ศป.ปส.อ.) ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) และศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด องคกรปกครองสวนทองถิ่น (ศป.ปส.อปท.) กลไกระดับพื้นที่ จะไดรับ การเสริ มสราง
ความเข้มแข็ง การมอบอานาจ และการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกสวนราชการที่เหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับ
มอบหมาย อีกทั้งมีความรับผิดชอบในกรณีที่ปลอยปละละเลยไมเอาใจใสดูแลปญหายาเสพติดในพื้นที่
๓.4 พื้นที่เฉพาะ
3.4.1 พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ มีศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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3.4.2 พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนยอานวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ.ปส.ชอน.)
3.4.3 พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.ปส.จชต.)
๓.5 พื้นที่สถานศึกษา มีศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาอาเภอ
๒. การบูรณาการแผนและงบประมาณ
2.1 ส านั ก งาน ป.ป.ส. เป นเจาภาพในการบู ร ณาการ ขั บ เคลื่ อ นแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น
ปราบปราม และบ าบั ดรั กษายาเสพติด ปี ๒๕๖2 ในภาพรวมของประเทศ โดยศูนยอานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร
(ศอ.ปส.กทม.) บูรณาการแผนปฏิบัติการฯ ในระดับพื้นที่ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อาเภอ/เขต และทองถิ่น)
และมีอานาจในการบูรณาการงบประมาณเบิกจายแทนกันในระดับพื้นที่ (จังหวัดและอาเภอ) ไดตามระเบียบ
ที่กระทรวงการคลังกาหนด
2.2 ส วนราชการระดั บ กระทรวง ทบวง กรม จั ด ท าแผนปฏิ บั ติ ก ารระดั บ หน วยงาน
ใหมีความประสานสอดคลองกับแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖2 และให้
ส่วนราชการในระดับพื้นที่ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อาเภอ/เขต และทองถิ่น) จัดทาแผนปฏิบัติการบูรณาการ
ร วมกั บ ส วนราชการในระดั บ พื้ น ที่ ให สอดคล องกั บ สถานการณ ป ญหายาเสพติ ด เพื่ อ ให เกิ ด เอกภาพ
ในการอานวยการและขับเคลื่อนแผน
๓. การรายงาน ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
3.1 การรายงานผลการด าเนิ นงาน ใหทุ กหนวยงานที่ เกี่ ยวของรายงานผลการด าเนิ น งาน
ตามแผน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามรูปแบบและหวงเวลาที่กาหนด เปนประจาทุกเดือน ใหสานักงาน ป.ป.ส.
เพื่อรวบรวม ประมวล และวิเคราะห นาเสนอตอศูนยอานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ
3.๒ การกากับติดตาม
3.๒.๑ กากับติดตามในภาพรวม โดยคณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3.๒.๒ กากับ ติดตาม โดยกลไกผู ตรวจราชการ ทั้งผู ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี
ผูตรวจราชการ กระทรวง และกรม
3.๒.๓ ก ากั บ ติ ดตามภายในหนวยงาน โดยหนวยงานที่ มี ห นาที่ ค วามรั บผิ ดชอบดาน
การติดตาม
3.๒.๔ กากับติดตามในระดับพื้นที่ โดยคณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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5. เป้าประสงค์ ตัวชี้วดั
เป้าประสงค์ของแผน : สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
ตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : จานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
ตัวชี้วัดแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
แผนด้านป้องกัน
1. ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ไม่เกิน 47 คน ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 100,000 คน
๑.๑ จานวนของกลุ่มเป้าหมาย 9,675,196 คน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด
1.2 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ
แผนด้านปราบปราม
๒. ร้ อ ยละ 80 ของจ านวนผู้ ต้ อ งหา ในความผิ ด ฐานสมคบ สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ ต้ อ งได้ รั บ
การออกหมายจับ
2.1 จานวนคดียาเสพติดรายสาคัญที่มีการจับกุมไม่น้อยกว่า 62,000 คดี
2.2 การดาเนิ น การตามโครงการหรื อ กิจ กรรมหรื อ ข้ อตกลงความร่ว มมื อระหว่ างประเทศ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่า ๗ เรื่อง
แผนด้านบาบัดรักษา
๓. ร้ อยละ ๒๐ ของผู้ ติดยาเสพติดที่บาบัด ครบตามเกณฑ์ที่ กาหนดของแต่ล ะระบบ และได้ รั บ
การติดตามดูแลต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate)
3.1 ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บาบัดครบตามเกณฑ์ที่กาหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเนื่อง
หลังจาหน่ายจากการบาบัด 3 เดือน (Remission Rate)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)

