คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๑๒ / ๒๕๕๕
เรื่อง แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕
(เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕)
-----------------ตามคําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ มีวัตถุประสงค์
หลั กในการยุติส ถานการณ์ การแพร่ระบาดของยาเสพติด จนไม่ส่ งผลกระทบต่อความเดือดร้ อนของ
ประชาชน โดยมีระยะเวลาการดําเนินงาน ตั้งแต่ ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕ นั้น
เพื่ อให้ ก ารดํ า เนิน งานตามแผนยุท ธศาสตร์ พลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด พ.ศ.๒๕๕๕
มีความต่อเนื่อง สามารถลดระดับของปัญหายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนได้ ในการประชุม
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๕ ให้ความเห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๕๕ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕) ดังนี้
๑. กลยุทธ์การปฏิบัติงาน คือ “ยึดงานคุณภาพ แก้ปัญหาตรงจุด บูรณาการครบวงจร”
โดยให้ผนวกอยู่ในการปฏิบัติทุกมาตรการและแผนงาน
๒. กําหนดทิศทางเน้นหนัก ประกอบด้วย ๗ ทิศทางหลัก ได้แก่ การลดระดับปัญหาการค้า
และแพร่ระบาดยาเสพติดที่ส่งผลและสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชน นําผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การ
บําบัดรักษาให้ครบตามเป้าหมาย และให้ความสําคัญในการติดตามผู้ผ่านการบําบัด ผลักดัน วาระแห่ง
ภูมิภาค ให้ปรากฎความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม กําหนดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการที่จะบูรณาการแก้ไข
ปัญหาอย่างครบวงจร ดําเนินการโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหาราชินี ป้องกันกลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงให้เพิ่มมากขึ้น เร่งขจัดปัจจัยเสี่ยงสําคัญ เพื่อตัดวงจรผู้เสพ
ยาเสพติดรายใหม่ และยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไอซ์
๓. ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทําแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดและแนวการปฏิบัติ
ในแต่ละมาตรการเป็นการเฉพาะ รองรับแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕)
/๔. ให้ทุกหน่วยงาน...

-๒๔. ให้ ทุกหน่วยงาน จังหวัด และกลไกที่จัดตั้งขึ้นเป็ นการเฉพาะ จั ดทําแผนปฏิ บัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕) รองรับแนวทางการขับเคลื่อน
แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕)
๕. ให้ สอร.ศพส. จัดทําแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามหลัก ๓ ยุทธ รองรับ
แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ (เมษายน – กันยายน
๒๕๕๕)
๖. ให้ทุกหน่วยงาน จังหวัด และกลไกที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ จัดทําแผนติดตามและ
ประเมินผลการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการปฏิบัติให้ประชาชนได้รับ
ทราบอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นใจของประชาชนและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๗. ให้ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
และผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ ที่จัดตั้งขึ้นเป็นการเฉพาะ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ
เพื่อกํากับ ติดตาม และประเมินผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน และรายงานผลให้ ผอ.ศพส. ทราบ
ทุกเดือน
โดยมีรายละเอียดแนวทางการดําเนินงาน ตามผนวกแนบท้าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕

-๓ผนวกแนบท้ายคําสั่ง ศพส. ที่ ๑๒ / ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๕
ผนวก ก : แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕
(เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕)
๑. กล่าวนํา
จากการประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน พบว่า ปริมาณยาเสพติดจากนอกประเทศยัง
ตกค้างอยู่จํานวนมากและพร้อมที่จะนําเข้าสู่ประเทศไทยตลอดเวลา แม้หน่วยงานต่างๆจะทุ่มเททํางาน
อย่างจริงจัง และปรากฎผลการดําเนินงานเป็นที่พึงพอใจของประชาชนโดยรวม แต่สภาพปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติ ด ในระดั บ พื้ น ที่ ยั ง คงเป็ น ปั ญ หาที่ มี ค วามสํ า คั ญ และส่ ง ผลต่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต
ทรัพย์สินของประชาชนและสังคม ซึ่งจําเป็นต้องมีการแก้ไขอย่างเร่งด่วน เพื่อให้เจตนารมย์และนโยบาย
ของรัฐบาลประสบผลสําเร็จตามที่คาดหวัง
๒. กลยุทธ์
เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดทั่วประเทศตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จึงให้
กําหนด กลยุทธ์การปฏิบัติงาน ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕) คือ “ยึดงานคุณภาพ แก้ปัญหา
ตรงจุด บูรณาการครบวงจร” โดยให้กลยุทธ์นี้ ผนวกอยู่ในการปฏิบัติทุกมาตรการและแผนงาน
๓. ๗ ทิศทางเน้นหนักในการขับเคลื่อนปฏิบัติการ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์และความต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหาในรอบ ๖ เดือนที่ผ่านมา
จึงกําหนด ๗ ทิศทางเน้นหนักในห้วง ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕) ดังนี้
๑. เน้นลดระดับปัญหาการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดที่ส่งผลและสร้างความเดือดร้อนให้กับ
ประชาชนทั่วประเทศ ทําให้ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยมากขึ้น
๒. เน้นนําผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบําบัดรักษาให้ครบตามเป้าหมายที่กําหนด และให้ความสําคัญ
ในการติดตามผู้ผ่านการบําบัดให้ทั่วถึง มิให้กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ําอีก ๘๐ % ในระยะ ๑ ปี
๓. ผลักดัน วาระแห่งภูมิภาค ให้ปรากฎความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ร่วมกันสกัดสารตั้งต้น
และเคมีภัณฑ์
๔. กําหนดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการที่จะบูรณาการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร จํานวน ๑๓๗
อําเภอทั่วประเทศ (พื้นที่ที่ต้องเร่งรัด ๓ พื้นที่เฉพาะ ให้ยึดเป้าหมายตามคําสั่ง ศพส.ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่
๒๒ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๔)
๕. เน้นการปฏิบัติโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา มหา
ราชินี
๖. เน้นป้องกันกลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงให้เพิ่มมากขึ้น เร่งขจัดปัจจัยเสี่ยงสําคัญ เพื่อตัดวงจร
ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่
๗. ยกระดับมาตรการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา ไอซ์ อย่างจริงจังและตรงจุด
/๔. จุดเน้น...

-๔๔. จุดเน้นและแนวทางการดําเนินงานในแต่ละแผนงาน
ในช่วง ๖ เดือนข้างหน้า (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕) เป็นช่วงต่อเนื่องจากการปฏิบัติใน ๖
เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๔ – มีนาคม ๒๕๕๕) จึงให้ดํารงแผนงานทั้ง ๗ ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดไว้คงเดิม แต่ให้มีการกําหนดจุดเน้นในแต่ละแผนงาน โดยจุดเน้นที่จะกําหนดนี้ จะต้อง
เน้นในส่วนที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องของการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ครบวงจร หรือเน้นในส่วนที่ยังมีผลการ
ปฏิบัติน้อยหรือยังมีสัดส่วนที่ต่ําและจะมีส่วนสําคัญต่อผลสําเร็จของแผน หรือเน้นในพื้นที่ที่ยังปรากฎ
สภาพปัญหาที่มีนัยสําคัญและจําเป็นต้องลดปัญหาให้ได้มากกว่าที่เป็นอยู่ โดยมีสาระสําคัญและการปฏิบัติ
ดังนี้
๔.๑ แผนการสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
๔.๑.๑ จุดเน้นสําคัญ ๓ ประการ
๔.๑.๑.๑ เน้นการผนึกกําลังร่วมของภาคส่วนต่างๆในสังคม แสดงให้เห็นถึงเจตนารมย์
ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยพลังแผ่นดิน
๔.๑.๑.๒ เน้นการดําเนินงานในหมู่บ้านและชุมชนที่กําหนดเป็นเป้าหมายให้ครบทุก
ขั้นตอน
๔.๑.๑.๓ เน้นการปฏิบัติโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา มหาราชินี อย่างจริงจังและด้วยความจงรักภักดี
๔.๑.๒ แนวทางการปฏิบัติในแต่ละจุดเน้น
จุดเน้นที่ ๑ ผนึกกําลังร่วมของภาคส่วนต่างๆ แสดงเจตนารมย์ของพลังแผ่นดิน โดย
๔.๑.๒.๑ ผนึกกําลัง รวบรวมภาคส่วนต่างๆ ที่มีเจตนารมย์ร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
มาแสดงออกถึงความเป็นพลังแผ่นดิน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างกระแสความตื่นตัวของ
สังคมต่อเนื่อง ตลอดระยะ ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕)
๔.๑.๒.๒ ให้ สอร.ศพส. จัดทําแผนการรณรงค์ สร้างกระแสความตื่นตัวของสังคมต่อ
ปัญหายาเสพติด โดยให้กําหนดกิจกรรรมการเปิดโครงการ ด้วยบุคคลผู้มีชื่อเสียง และผู้มีต้นทุนทางสังคม
มาประกาศเจตนารมย์ร่วมกัน เป็นพลังแผ่นดิน รวมทั้งให้ ศพส.จ.จัดทําแผนในระดับจังหวัดเช่นเดียวกัน
จุดเน้นที่ ๒ การดําเนินงานในหมู่บ้านและชุมชนที่เป็นเป้าหมาย จํานวน ๖๐,๕๘๔ แห่ง
โดย
๔.๑.๒.๓ ทุกจังหวัดยึดคําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่
๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ ที่ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่เป็นเป้าหมายดําเนินการตาม
ขั้นตอนให้ครบ ๗ ขั้นตอนตามที่ระบุ และให้รายงานผลในแต่ละขั้นตอนเข้าในระบบรายงานผลข้อมูลของ
ศพส. ให้ครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดําเนินการ
๔.๑.๒.๔ ให้ สอร.ศพส.และ ศพส.มท. คิดระบบการวิเคราะห์ความเข้มแข็ง และการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ดําเนินการแล้ว และให้ประเมินความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชนเชิงคุณภาพ
/จุดเน้น...

-๕จุดเน้นที่ ๓
๔.๑.๒.๕ ช่วงระยะ ๖ เดือนของแผน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕) อยู่ในช่วงเดือน
สิงหาคม ซึ่งในปีนี้ เป็นปีครบรอบ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ผู้พระราชทาน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน แก้ไขปัญหายาเสพติด และมติของคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน พ.ศ.
๒๕๕๕ ได้รับทราบและเห็นชอบโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหาราชินี ปี ๒๕๕๕ รวมทั้งคําสั่ง ศพส.ที่ ๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้ทุกจังหวัด
ปฏิบัติโครงการดังกล่าวอย่างจริงจังและด้วยความจงรักภักดีสูงสุด
๔.๑.๒.๖ ให้ทุ กจังหวัดจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ ให้ครบแนวทาง กิจกรรมและห้วงเวลาที่กําหนด โดยคํานึงถึงการสร้างความ
ตื่นตัวของชุมชน ยึดกระบวนการทํางานเชิงคุณภาพ ไม่เน้นงานปริมาณที่ปราศจากคุณภาพ
๔.๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (DEMAND)
๔.๒.๑ จุดเน้นสําคัญ ๓ ประการ คือ
๔.๒.๑.๑ ปรับเป้าหมายการบําบัดรักษาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงที่กระทําได้
ในแต่ละระบบบําบัดรักษา
๔.๒.๑.๒ เพิ่มแนวทางการบําบัดรักษาในแต่ ละระบบบําบัดให้กว้างมากขึ้น รองรับ
กลุ่มเป้าหมายที่จะเพิ่มขึ้น
๔.๒.๑.๓ เน้ น การติดตาม ช่ ว ยเหลื อ ฟื้ นฟู ผู้ ผ่า นการบํ าบั ด ในทุ ก ระบบให้ ค รบตาม
เป้าหมายที่กําหนด ร้อยละ ๘๐ ของผู้ผ่านการบําบัดในแผนปฏิบัติการฯ และไม่กลับมามีพฤติการณ์ซ้ําอีก
๔.๒.๒ แนวทางการปฏิบัติในแต่ละจุดเน้น
จุดเน้นที่ ๑ การปรับเป้าหมายการบําบัดฯในแต่ละระบบ
๔.๒.๒.๑ การแก้ไขปัญหาผู้เสพด้วยการบําบัดฯ เป็นเจตนารมย์หลักที่สําคัญอย่างหนึ่ง
ของรัฐบาลและแผนยุทธศาสตร์นี้ จึงยังคงยืนยันจํานวนเป้าหมายการบําบัดที่จํานวน ๔๐๐,๐๐๐ คน
เช่นเดิม
๔.๒.๒.๒ ให้ทุกจังหวัด พิจารณาปรับสัดส่วนการบําบัดในแต่ละระบบย่อยตามความ
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทของพื้นที่ในปริมาณที่จะทําได้ใน ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน
๒๕๕๕) ทั้งนี้ ศพส. ยังคงยืนยันที่กําหนดให้การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจและค่ายพลังแผ่นดิน ยังคง
เป็นแนวทางหลักต่อไป
จุดเน้นที่ ๒ เพิ่มแนวทางการบําบัดในแต่ละระบบย่อยให้มากขึ้น เพื่อขยายจํานวนยอด
ผู้ที่จะเข้ารับการบําบัด โดย
๔.๒.๒.๔ ในระบบสมัครใจ และค่ายพลังแผ่นดิน ให้ขยายการดําเนินงาน โดย
ช่องทางที่ ๑ ส่งเสริมการบําบัดในหมู่บ้าน/ชุมชน วัด หรือ มัสยิด ฯลฯ ที่มี
ความพร้อมดําเนินการบําบัดให้มากขึ้น มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อ และสาธารณสุขจังหวัดรับรองผลการ
บําบัดรักษา
/ช่องทาง...

-๖ช่องทางที่ ๒ ส่งเสริมและเพิ่มช่องทางในการนําผู้เสพที่ถูกจับกุมและมีเงื่อนไข
เหมาะสม ทั้งจากผู้ที่เข้าเงื่อนไขคุมประพฤติและได้รับการประกันตัว และผู้ที่ถูกจับกุมตามมาตรา ๕๖
โดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากกระบวนการยุ ติ ธ รรม ให้ เ ข้ าค่ า ยพลั ง แผ่ น ดิ น ทั้ ง นี้ ในช่ อ งทางนี้ ให้ ศพส.จ.
ประสานงานกับกระบวนการยุติธรรม เพื่อนําผู้เสพเข้าระบบบําบัด
สําหรับ การนําผู้เสพเข้าโดยผ่านกระบวนการประชาคม หรือ การใช้แนวทางกึ่ง
บังคับสมัครใจ ยังเป็นแนวทางหลักของการนําผู้เสพเข้าบําบัด จึงให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง และ ศพส.จ.
แสวงหาแนวทางปรับประสิทธิภาพ และเน้นย้ําแก่หน่วยปฏิบัติให้ชัดเจน
๔.๒.๒.๕ ในระบบบังคับบําบัด ให้มีการปฏิบัติ ดังนี้
ประการ ที่ ๑ พัฒนาประสิทธิภาพการฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว
ประการ ที่ ๒ พัฒนาประสิทธิภาพการฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว โดยจัดทําแผน
เพื่อเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯ ปริมาณจํานวนคดีที่อยู่ในเกณฑ์สูงหรือจังหวัดที่มีความพร้อมในการเปิดศูนย์ฟื้นฟูฯ
เป็นกลุ่มจังหวัดที่สามารถให้การฟื้นฟูฯ ได้อย่างเหมาะสม
จุดเน้นที่ ๓ เน้นการติดตาม ช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ผ่านการบําบัด
๔.๒.๒.๖ ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูลด้าน Demand รวบรวมข้อมูลผู้ผ่านการบําบัด
ในจังหวัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รายชื่อผู้ผ่านการบําบัดในระบบค่ายพลังแผ่นดินที่จังหวัดดําเนินการ เพื่อ
เป็นกลไกการบริหารจัดการด้านบําบัด
๔.๒.๒.๗ ให้ ศพส.จ. และ ศพส.อ. กํ าหนดหน่วยงาน บุค คลให้ ชัดเจน และเร่งรั ด
ติดตามผู้ผ่านการบําบัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในระบบค่ายฯ รวมทั้งมีการรายงานเข้าระบบอย่างครบถ้วน
๔.๒.๒.๘ ให้ ศพส.จ. และ ศพส.อ. ประสานกั บ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งรัด ช่วยเหลือ ฟื้นฟูด้านอาชีพ การงานและปัญหาพื้นฐานแก่ผู้ที่ผู้ผ่านการบําบัด
ตามยุทธศาสตร์ฯ นี้
๔.๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
๔.๓.๑ จุดเน้นสําคัญ ๓ ประการ คือ
๔.๓.๑.๑ เน้นการป้องกันกลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง (นักเรียนชั้น ป.๖) และป้องกัน
เยาวชนในสถานศึกษา
๔.๓.๑.๒ เน้นการป้องกันกลุ่มเสี่ยง สถานประกอบการ และจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ
๔.๓.๒ แนวทางการปฏิบัติในแต่ละจุดเน้น
จุดเน้นที่ ๑ การป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และป้องกันเยาวชนในสถานศึกษา
๔.๓.๒.๑ เพื่อขยายการป้องกันยาเสพติ ดในเยาวชนก่ อนวั ยเสี่ยง จึ งกําหนดให้ เพิ่ม
เป้าหมายนักเรียนชั้น ป.๖ เป็น ๕๐ % ของทั้งประเทศ (จํานวน ๔๐๓,๗๑๙ คน) ได้รับการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติดมากขึ้น โดยให้ทุกจังหวัด ปรับเพิ่มเป้าหมายดําเนินการตามสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น
/๔.๓.๒.๒ วางแผน...

-๗๔.๓.๒.๒ วางแผนสร้างวิทยากรป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ให้เพียงพอต่อการเพิ่ม
เป้าหมาย เช่น วิทยากร ครู D.A.R.E วิทยากรป้องกันอื่นๆ พระวิทยากร ฯลฯ และกําหนดเป็นนโยบายใน
การประสานเชื่อมต่อระหว่างวิทยากรฯ กับโรงเรียนอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง ให้มีการวัดผลสัมฤทธิ์จากการ
สร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียนที่ดําเนินการ
๔.๓.๒.๓ สําหรับสถานศึกษาเป้าหมายที่ดําเนินการ ๑๑,๓๑๖ แห่ง ให้เพิ่มกิจกรรมที่
สําคัญ ๔ กิจกรรมตามระบุ เพื่อสร้างระบบเฝ้าระวัง ระบบแก้ไขปัญหา และสนับสนุนงบประมาณในการ
ดําเนินงาน จากแหล่งต่างๆ ให้ครบทุกสถานศึกษา
จุดเน้นที่ ๒ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง สถานประกอบการ และจัดระเบียบสังคมฯ
๔.๓.๒.๔ ให้ทุกจังหวัด จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ โดยเน้นดําเนินงานต่อปัจจัย
เสี่ยงที่ส่งผลต่อปัญหายาเสพติด ได้แก่ สถานบันเทิงที่ฝ่าฝืนระเบียบกฎหมาย หอพักและที่พักอาศัย
เชิงพาณิชย์ ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต แหล่งมั่วสุมของเยาวชน การรวมกลุ่มรถซิ่งต่างๆ การพนัน/โต๊ะพนัน
บอล ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กวดขัน มิให้มีปัจจัยเสี่ยงเหล่านี้รอบสถานศึกษา รวมทั้งส่งเสริมให้ภาค
สังคม/ประชาชนร่วมเฝ้าระวัง และแจ้งข้อมูลปัจจัยเสี่ยงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบเพื่อดําเนินการ
ต่อไป
๔.๓.๒.๕ ให้ ศพส.อ. ให้ความสําคัญในการดําเนินการต่อกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
โดยประสาน/บู ร ณาการหน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่ มี ศั ก ยภาพในพื้ น ที่ เช่ น ตํ า รวจ สาธารณสุ ข ฯลฯ และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง นอกจากนี้ ควรจัดกิจกรรมอาสา บําเพ็ญ
ประโยชน์ และบริการสังคมในพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อเปลี่ยนเยาวชนกลุ่มเสี่ยงให้กลับเป็นพลังของสังคม
รวมถึงมีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
๔.๓.๒.๖ ให้ทุกจังหวัด ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการตามแนว
ทางการสร้างสถานประกอบการสีขาว และกิจกรรมด้านการให้คําปรึกษาแก่ลูกจ้างแรงงานที่ประสบ
ปัญหายาเสพติด โดยเน้นงานเชิงคุณภาพ
๔.๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
๔.๔.๑ จุดเน้นสําคัญ ๔ ประการ คือ
๔.๔.๑.๑ เน้นลดความเดือดร้อนของประชาชน จากปัญหายาเสพติด
๔.๔.๑.๒ เน้นดําเนินการต่อนักค้ารายสําคัญ
๔.๔.๑.๓ เน้นการดําเนินงานทางด้านทรัพย์สินแบบบูรณาการ
๔.๔.๑.๔ เน้นการป้องกันจากปัจจัยที่เกี่ยวเนื่อง
๔.๔.๒ แนวทางการปฏิบัติในแต่ละจุดเน้น
จุดเน้นที่ ๑ เน้นลดความเดือดร้อนของประชาชนจากปัญหายาเสพติด
๔.๔.๒.๑ เร่งรัด สืบสวน จับกุม ปราบปรามต่อนักค้ายาเสพติดระดับแพร่ระบาด ทั้ง
ระดับกลางและรายย่อยในทุกพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่อําเภอเป้าหมาย
บูรณาการตามมาตรการ ๖ เดือน (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕)
/๔.๔.๒.๒ เร่งรัด...

-๘๔.๔.๒.๒ เร่งรัดดําเนินงานตามเรื่องร้องเรียนของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จาก
หมายเลข ๑๓๘๖ และจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ปรับปรุงระบบปฏิบัติการให้บังเกิดผลโดยเร็ว
จุดเน้นที่ ๒ การดําเนินการต่อนักค้ารายสําคัญ
๔.๔.๒.๓ มุ่งดําเนินการต่อนักค้ายาเสพติดรายสําคัญ (MOST WANTED) โดยจัดระบบ
ปราบปราม ระบบงานข่ า ว บู ร ณาการการปฏิ บั ติ แ ละ จั ด ระบบอํ า นวยการ สนั บ สนุ น ฯลฯ ให้ มี
ประสิทธิภาพ
๔.๔.๒.๔ มุ่งดําเนินการต่อนักค้ายาเสพติดรายสําคัญที่มีหมายจับ โดย มีเป้าหมายที่
ชัดเจน จัดระบบและชุดปฏิบัติการ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าว จัดระบบสนับสนุน ฯลฯ ให้มีผลปฏิบัติ
โดยเร็ว
๔.๔.๒.๕ กดดั น ปราบปรามกลุ่ ม การค้ า ยาเสพติ ด ของต่ า งประเทศที่ มี บ ทบาทใน
ประเทศไทยอย่ างต่ อเนื่อง ทั้งในพื้นที่ กทม และจังหวัดท่องเที่ยว โดยจัดให้ มีแผนปฏิบัติการที่ เป็น
รูปธรรม ดํารงการปิดล้อม ตรวจค้น การใช้อํานาจทางกฎหมายทั้งปวง ฯลฯ เพื่อลดทอน ตัดวงจรการค้าการเงิน และยุติบทบาทของกลุ่มนักค้ายาเสพติดเหล่านี้ ในประเทศไทย
จุดเน้นที่ ๓ การดําเนินการทางด้านทรัพย์สินแบบบูรณาการ
๔.๔.๒.๖ เพื่อส่งเสริมการทําลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดด้วยมาตรการ
ทางด้านทรัพย์สิน จึงให้เพิ่มประเภทเป้าหมาย จากเป้าหมายที่กําหนด ๘,๐๐๐ คดี ให้เพิ่มทางเลือกของ
เป้าหมายเป็นมูลค่าทรัพย์สินที่ยึด อายัด เป็น ๑,๖๐๐ ล้านบาท เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง (คิดค่าเฉลี่ยของคดี
เป็ น เงิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท) ทั้ ง นี้ ให้ ห น่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ ง ในระดั บ ภาค และจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การเพิ่ ม
ทางเลือกของเป้าหมายตามสัดส่วนของมูลค่าทรัพย์สินตามเกณฑ์ที่กําหนด
๔.๔.๒.๗ ขยายแนวทางการดําเนินงานทางด้านทรัพย์สิน โดยใช้กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น กฎหมาย ปปง. กฎหมายสรรพากร และการบังคับโทษปรับ ให้มีผลทางปฏิบัติมากขึ้น สนับสนุนซึ่ง
กันและกันให้มากขึ้น รวมทั้ง ปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจสอบทรัพย์สินให้ดียิ่งขึ้น รองรับจํานวนคดีที่
เพิ่มขึ้น
จุดเน้นที่ ๔ การป้องกันจากปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
๔.๔.๒.๘ เน้นป้องกัน การสั่งการ การค้าในเรือนจํา โดยปรับปรุง พัฒนาเรือนจําความ
มั่นคงสูงที่จะควบคุมนักโทษรายสําคัญ ใหัมีความพร้อมในด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ ระบบตรวจสอบต่างๆ
เร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามพฤติการณ์ผู้มีพฤติการณ์ยาเสพติดในเรือนจํา และดําเนินการปราบปรามอย่าง
ต่อเนื่อง
๔.๔.๒.๙ เน้นสกัดกั้นสารเคมี/สารตั้งต้น ที่นําไปใช้ในการผลิตยาเสพติด ทั้งจาก
กระบวนการนําเข้าที่ผิดกฎหมาย การ Diversion จากระบบ ฯลฯ ทั้งตัวสารเคมีที่กําลังเป็นปัญหาใน
ปัจจุบัน และที่คาดว่า อาจจะถูกนํามาใช้ต่อไป
๔.๔.๒.๑๐ เน้ นดํ าเนิ น การป้ องกัน และลงโทษเจ้ า หน้าที่ ของรั ฐ ที่ มี พ ฤติก ารณ์ด้า น
ยาเสพติดอย่างจริงจังและเด็ดขาด ทั้งในด้านบริหาร ด้านปกครอง และทางกฎหมาย เพื่อฟื้นฟูความ
เชื่อมั่นของประชาชน โดย จัดตั้งกลไกรับผิดชอบเรื่องนี้อย่างชัดเจน
/๔.๕ แผนความร่วมมือ...

-๙๔.๕ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ
๔.๕.๑ จุดเน้นสําคัญ คือ ขยายการปฏิบัติ “วาระแห่งภูมิภาค” ให้เป็นรูปธรรม
๔.๕.๒ แนวทางการปฏิบัติในแต่ละจุดเน้น
๔.๕.๒.๑ ดําเนินการทางการข่าวและการปฏิบัติเพื่อความร่วมมือด้านยาเสพติดกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดยให้มีโครงการร่วม การแลกเปลี่ยนการข่าวและปฏิบัติการร่วมกัน รวมทั้ง ความ
ร่วมมือในการส่งนักโทษที่หลบหนีคดียาเสพติดและหมายจับที่เกี่ยวข้อง
๔.๕.๒.๒ ผลักดันโครงการพัฒนาทางเลือกกับประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นรูปธรรม
๔.๕.๒.๓ พัฒนาประสิทธิภาพของสํานักงานประสานงานชายแดน (BLO) ทั้ง ๒๐ จุด
ให้มีกิจกรรมและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้ดียิ่งขึ้น
๔.๖ แผนการสกัดกั้นยาเสพติด
๔.๖.๑ จุดเน้นสําคัญ ๒ ประการ คือ
๔.๖.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
๔.๖.๑.๒ จัดระบบและพัฒนาประสิทธิภาพจุดสกัดยาเสพติดพื้นที่ตอนใน
๔.๖.๒ แนวทางการปฏิบัติในแต่ละจุดเน้น
จุดเน้นที่ ๑ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
๔.๖.๒.๑ กําหนดให้พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ ยังคงเป็นพื้นที่หลักที่จะวางน้ําหนักของการ
สกัดกั้นมากที่สุด โดย ให้ สอร.ศพส. ร่วมกับ ศพส.ชน. กําหนดพื้นที่ตําบลนําเข้าหลักที่มีการนําเข้า
ยาเสพติดเป็นจํานวนมาก และให้มีแผนยุทธการเฉพาะพื้นที่ พิจารณาจัดตั้ง บก.ควบคุมพื้นที่เฉพาะ มุ่ง
ผลต่อการบั่นทอนโครงสร้างการค้าและอิทธิพลตามแนวชายแดนที่ส่งผลต่อการสกัดกั้นยาเสพติด
๔.๖.๒.๒ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ สอร.ศพส. ร่วมกับ ศพส.กองทัพภาคที่
๒ /กอ.รมน.ภาค ๒ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กําหนดพื้นที่นําเข้าสําคัญที่มีการนําเข้ายาเสพติดจํานวน
มาก เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่นําเข้าต่างๆในภาค และจัดทําแผนยุทธการเฉพาะพื้นที่ เสริมแผนสกัดกั้น
ยาเสพติดที่มีอยู่แล้ว เพื่อป้องกันการนําเข้ายาเสพติดในพื้นที่ภาคนี้ ซึ่งกําลังจะเป็นแนวโน้มสําคัญต่อไป
จุดเน้นที่ ๒
๔.๖.๒.๓ จัดระบบจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติดในพื้นที่เส้นทางตอนใน โดยให้ สอร.ศพส.
ร่วมกับ ศพส.ตร. พิจารณาจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัดยาเสพติดตามเส้นทางตอนในทุกภาค ทั่วประเทศให้
ชัดเจน และมีแผนการพัฒนาความพร้อมในด้านต่างๆในจุดตรวจ/จุดสกัดที่กําหนด
๔.๗ แผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
๔.๗.๑ จุดเน้นสําคัญ ๒ ประการ คือ
๔.๗.๑.๑ เน้นการแก้ไขปัญหาเฉพาะและกลุ่มพื้นที่ปัญหาเน้นหนัก
๔.๗.๑.๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ
๔.๗.๒ แนวทางการปฏิบัติในแต่ละจุดเน้น
/จุดเน้น...

- ๑๐ จุดเน้นที่ ๑ การแก้ไขปัญหาเฉพาะและกลุ่มพื้นที่ปัญหาเน้นหนัก
๔.๗.๒.๑ ด้วยในปัจจุบัน ปัญหา ไอซ์ เริ่มมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดรุนแรงมากขึ้น
และจะเป็นมหันตภัยต่อไปในอนาคต หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพียงพอ จึงให้กําหนดและ
ยกระดับมาตรการป้องกัน และแพร่ระบาด ไอซ์ เป็นแผนเฉพาะ ใน ๖ เดือนต่อจากนี้ และให้เร่งปฏิบัติ
โดยเร็ว
๔.๗.๒.๒ กําหนดพื้นที่อําเภอเน้นหนักที่จะให้มีการบูรณาการมากขึ้น มุ่งผลต่อการลด
ระดับปัญ หายาเสพติ ด ในระดั บพื้ นที่ ดัง กล่าว จํ านวน ๑๓๗ อําเภอ โดยให้ ศพส.อ. พิ จารณาจัดทํ า
กิจกรรมเพิ่มเติมที่ส่งผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด และจัดส่งมายัง ศพส.มท และ ศพส. เพื่อพิจารณา
การสนับสนุนเพิ่มเติมตามสมควร
ทั้งนี้ ให้ สํานักงาน ปปส.ภาค ร่วมกับ ศพส.จ. และหน่วยงานในระดับภาคที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกันพิจารณาว่า พื้นที่อําเภอใดที่มีปัญหาเชื่อมโยงกัน สมควรต้องออกเป็นแผนยุทธการร่วมหลาย
อําเภอ ที่ข้ามจังหวัดกัน ให้สามารถกระทําได้ และให้นําเสนอมายัง ศพส. อนุมัติแผนยุทธการ
๔.๗.๒.๓ เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กทม และจังหวัดปริมณฑลให้มีผลปฏิบัติ
มากขึ้น ภายใต้ แผนยุทธการ ๓๑๕ โดยให้ปรับปรุง พัฒนาการจัดกลไกโครงสร้าง การกําหนดเป้าหมาย
การประกอบกําลังร่วม การประสานงานบูรณาการ ฯลฯ และเร่งผลการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
๔.๗.๒.๔ เร่งรัดแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามโครงสร้าง
ศพส.จชต.ให้มีผลเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดกับความมั่นคง การลดกลุ่ม
การค้าระดับต่างๆ การตัดวงจรทางการเงิน การสกัดกั้นเส้นทางลําเลียง เน้นการลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่
แก้ไขปัญหาผู้เสพอย่างบูรณาการร่ วมของทุกหน่วย นอกจากนี้ ให้ กอ.รมน.ภาค ๔ ส่วนหน้า และ
ศพส.จชต. สนับสนุนการปฏิบัติในโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา
มหาราชินี กับ ศพส.จ. เพื่อถวายความจงรักภักดีร่วมกัน
จุดเน้นที่ ๒ การพัฒนาการบริหารจัดการ
๔.๗.๒.๕ ผลักดัน War Room ทั้งในระดับชาติ ศพส. กระทรวง และ ศพส.จ. ให้เป็น
เครื่องมือการกํากับการดําเนินงานในแต่ละระดับ
๔.๗.๒.๖ จัดทําแผนพัฒนาบุคลากร ในแผนและกิจกรรมที่มีการเน้นหนักในระยะ ๖
เดือน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
๔.๗.๒.๗ พัฒนาและสรุปองค์องค์ความรู้ในแต่ละแผนงาน และสร้าง Best Practice ใน
ทุกภาค เพื่อสรุปและยกระดับการปฏิบัติต่อไป
๔.๗.๒.๘ ประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามแผนยุทธศาสตร์ และในทุกจังหวัด /กทม
๔.๗.๒.๙ ปรั บ ปรุ ง ทะเบี ย นกํ า ลั ง พลด้ า นยาเสพติ ด ปี ๒๕๕๕ และเสนอความดี
ความชอบพิเศษ ประจําปี

- ๑๑ ผนวก ข : พื้นที่เป้าหมายการดําเนินงาน
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๑๓
เมืองชลบุรี
บ้านบึง
บางละมุง
ศรีราชา
สัตหีบ
เมืองระยอง
เมืองจันทบุรี
เมืองฉะเชิงเทรา
บางน้ําเปรี้ยว
บางปะกง
พนมสารคาม
กบินทร์บุรี
เมืองนครนายก
อรัญประเทศ
๑๔

- ๑๒ ภูมิภาค

ปปส.ภาค
ปปส.ภาค ๗

จังหวัด
ราชบุรี
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี

รวมปปส.ภาค ๗
รวมภาคกลาง
ตะวันออกเฉียงเหนือ ปปส.ภาค ๓

สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
๕
๑๘
นครราชสีมา
ศรีสะเกษ

อุบลราชธานี
ยโสธร

ชัยภูมิ

รวม ปปส.ภาค ๓
ปปส.ภาค ๔

อํานาจเจริญ
๖
หนองบัวลําภู
อุดรธานี

อําเภอ
เมืองราชบุรี
โพธาราม
เมืองกาญจนบุรี
ท่ามะกา
เมืองสุพรรณบุรี
อู่ทอง
เมืองสมุทรสงคราม
เมืองเพชรบุรี
๘
๓๕
เมืองนครราชสีมา
ปากช่อง
เมืองศรีสะเกษ
กันทรลักษ์
ขุนหาญ
เขมราฐ
เมืองยโสธร
กุดชุม
ป่าติ้ว
เลิงนกทา
เมืองชัยภูมิ
คอนสวรรค์
หนองบัวแดง
จัตุรัส
ภูเขียว
แก้งคร้อ
ชานุมาน
๑๗
นากลาง
เมืองอุดรธานี
ศรีธาตุ
วังสามหมอ

- ๑๓ ภูมิภาค

ปปส.ภาค

จังหวัด
เลย

๙

เมืองเลย
เชียงคาน
ปากชม
ท่าลี่
วังสะพุง
ศรีเชียงใหม่
เมืองบึงกาฬ
บุ่งคล้า
วาปีปทุม
เมืองร้อยเอ็ด
หนองพอก
เมืองกาฬสินธุ์
กุฉินารายณ์
ยางตลาด
คําม่วง
หนองกุงศรี
ห้วยผึ้ง
สามชัย
ท่าอุเทน
บ้านแพง
ธาตุพนม
ศรีสงคราม
โพนสวรรค์
๒๗

๑๕

๔๔

หนองคาย
บึงกาฬ
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
กาฬสินธุ์

นครพนม

รวม ปปส.ภาค ๔
รวมภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ
เหนือ
ปปส.ภาค ๕

อําเภอ

เชียงใหม่

เมืองเชียงใหม่
ดอยสะเก็ด
แม่แตง
แม่ริม
สันป่าตอง
สันกําแพง

- ๑๔ ภูมิภาค

ปปส.ภาค

จังหวัด

ลําปาง
พะเยา
รวม ปปส.ภาค ๕
ปปส.ภาค ๖

๓
นครสวรรค์

กําแพงเพชร
พิษณุโลก

อุตรดิตถ์
รวม ปปส.ภาค ๖
รวมภาคเหนือ
ใต้

ปปส.ภาค ๘

๔
๗
นครศรีธรรมราช

กระบี่
ภูเก็ต

อําเภอ
สันทราย
ฮอด
อมก๋อย
สารภี
เมืองลําปาง
งาว
เมืองพะเยา
๑๓
เมืองนครสวรรค์
เก้าเลี้ยว
ตาคลี
เมืองกําแพงเพชร
เมืองพิษณุโลก
นครไทย
วังทอง
เมืองอุตรดิตถ์
๘
๒๑
เมืองนครศรีธรรมราช
ฉวาง
ชะอวด
ท่าศาลา
ทุ่งสง
ทุ่งใหญ่
ร่อนพิบูลย์
สิชล
ขนอม
บางขัน
ถ้ําพรรณรา
เมืองกระบี่
เมืองภูเก็ต
ถลาง

- ๑๕ ภูมิภาค

ปปส.ภาค

จังหวัด
พังงา
สุราษฎร์ธานี

อําเภอ

ตะกั่วป่า
เมืองสุราษฎร์ธานี
กาญจนดิษฐ์
ดอนสัก
เกาะสมุย
เกาะพะงัน
ไชยา
ท่าชนะ
บ้านนาสาร
เคียนซา
เวียงสระ
พระแสง
พุนพิน
ชุมพร
เมืองชุมพร
สวี
รวม ปปส.ภาค ๘
๖
๒๙
ปปส.ภาค ๙
สงขลา
เมืองสงขลา
สะเดา
หาดใหญ่
สตูล
เมืองสตูล
ละงู
ตรัง
เมืองตรัง
ห้วยยอด
พัทลุง
เมืองพัทลุง
รวม ปปส.ภาค ๙
๔
๘
รวมภาคใต้
๑๐
๓๗
รวมทั้งประเทศ
๕๐
๑๓๗
หมายเหตุ : พื้นที่พิเศษ ๓ พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนบน ๓ จังหวัด พืน้ ที่กรุงเทพ
มหานครและจังหวัดปริมณฑล และจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ยึดถึอตามเป้าหมายที่
กําหนดไว้ ในคําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๔
ลงวันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๕

- ๑๖ ผนวก ค : บทบาทหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๑. หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑.๑ ศพส. กระทรวงมหาดไทย
๑) เร่งรัด ศพส.จ.ทุกจังหวัดดําเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
๒) เร่งรัด ศพส.จ.ในพื้นที่เป้าหมายบูรณาการ เพื่อลดปัญหาในพื้นที่
๓) เร่งรัดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งและพัฒนา WAR ROOM
๔) เร่งรัดให้ทุกจังหวัดจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูล DEMAND
๕) ให้ทุกจังหวัดสนับสนุนการดําเนินงานบําบัดฟื้นฟูฯ ในชุมชน และดําเนินการหมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็งยั่งยืนเพื่อรองรับการดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูฯ ในชุมชน
๖) ให้ทุกจังหวัดสนับสนุ นการนําผู้ถูกคุมประพฤติตามมาตรา ๕๖ (๔) และ (๕) นําเข้ าค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามความเหมาะสม
๗) ให้ทุกจังหวัดดําเนินงานตามโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๕ ตามที่ระบุใน
แผนปฏิบัติการ
๘) เร่งรัด ศพส.จ. ดําเนินงานต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาตามแนวทางที่กําหนด
๑.๒ ศพส. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑) เร่งรัด การปราบปรามการค้าและแพร่ระบาดในพื้นที่ และดําเนินการต่อข้อร้องเรียนของ
ประชาชนอย่างจริงจัง
๒) เร่งรัดดําเนินการให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่กําหนด
๓) ดําเนินการผลิตครู D.A.R.E. ให้ครบตามเป้าหมาย
๔) มอบหมายชุดมวลชนสัมพันธ์ในพื้นที่เป้าหมาย ดําเนินการในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
๕) สนับสนุน ศพส.จ. ดําเนินงานต่อเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาตามแนวทางที่กําหนด
๖) เร่งรัดดําเนินการต่อกลุ่มการค้าต่างประเทศที่มีบทบาทในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
๗) เร่งรัดดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ศพส.กระทรวงสาธารณสุข
๑) เร่งรัดดําเนินการบําบัดรักษาโดยสมัครใจ และค่ายฯ ให้ครบตามเป้าหมาย
๒) เตรียมการรองรับมาตรการไอซ์
๓) พัฒนาบุคลากรด้านบําบัด
๔) ดําเนินการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดอย่างครบวงจร
๕) จัดระเบียบการควบคุมตัวยาที่อาจเกี่ยวข้องกับการผลิตยาเสพติดอย่างเข้มงวด
๖) ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง

- ๑๗ ๑.๔ ศพส.กระทรวงศึกษาธิการ
๑) เร่งรัดดําเนินการในโรงเรียนที่กําหนดให้บรรลุตามเป้าหมายของแผน
๒) ให้การสนับสนุนหน่วยงานต่างๆในการดํานินการในโรงเรียนเป้าหมายที่กําหนด
๑.๕ ศพส.กระทรวงยุติธรรม
๑) เร่งรัด การปราบปรามการลักลอบค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจํา/ทัณฑสถาน
๒) พัฒนากระบวนการฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบําบัดและต้องโทษ
๓) สรุปองค์ความรู้ และ Best Practice ของงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ
๑.๖ ศพส.กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑) สนับสนุนการจัดระเบียบสังคม และเสริมสร้างเครือข่ายภาคประชาขนเพื่อร่วมเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในหอพักและที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์
๒) สนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัวเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
๑.๗ กระทรวงแรงงาน
๑) ระดมความร่ ว มมื อ จากผู้ ป ระกอบการเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในสถาน
ประกอบการ
๒) สนับสนุน ฝึกอาชีพ และจัดหางานให้ผู้เสพที้เข้ารับการบําบัดรักษา ให้สามารถดํารงชีวิตได้
ภายหลังผ่านการบําบัดรักษา
๑.๘ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร / ศพส.กองทัพไทย
๑) เร่งรัดกํากับ สั่งการ ให้กกล.ตามแนวชายแดนดําเนินการสกัดกั้นการนําเข้ายาเสพติดจากนอก
ประเทศอย่างจริงจัง
๒) จัดทําแผนยุทธศาสตร์สกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายเน้นหนักที่กําหนดป็นการเฉพาะ
และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาในพื้นที่เหล่านี้
๓) เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดนที่กําหนดเป็นเป้าหมาย
๔) ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
๕) สนับสนุนการดําเนินโครงการบําบัดรักษาในกลุ่มทหารเกณฑ์
๖) ดําเนินการทางการข่าวในส่วนที่เกี่ยวข้อง
๑.๙ สํานักงาน ป.ป.ส.
๑) เป็นฝ่ายเลขานุการ ศพส.
๒) รายงานและนําเสนอการดําเนินงานต่อฝ่ายบริหาร และฝ่ายบังคับบัญชา สอร.ศพส.
๓) อํานวยการการปฎิบัติ
๔) สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรแก่หน่วยปฏิบัติ

- ๑๘ ๕) จัดทําข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล เพื่อให้การดําเนินงานบรรลุผลสําเร็จ
๖) ประสานการปฏิบัติกับหน่วยต่าง ๆทั้งส่วนกลางและพื้นที่
๗) รายงานสถานการณ์ยาเสพติด
๘) ปฏิบัติการในด้านการบังคับใช้กฎหมาย
๙) ประเมินผล แผน ปฏิบัติการ
๑๐) สรุปองค์ความรู้ และ Best Practice
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวง กรม ศพส. ทุกระดับให้การสนับสนุนและเสริมการปฏิบัติ ร่วมกับหน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก ตามแนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ (เดือน
เมษายน – กันยายน ๒๕๕๕) เพื่อให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนด

