๑

คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๒๓ / ๒๕๕๕
เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖
-----------------------ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ซึ่งกําหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนําไปปฏิบัติ และให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสําคัญ
ในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการบูรณาการ คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรีที่ ๑๕๕/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙
กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง จัดตั้งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เพื่อเป็นศูนย์อํานวยการ
บริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทําหน้าที่ในการนํานโยบาย ยุทธศาสตร์และ
มาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติ
ในการประชุ ม ศู น ย์ อํ า นวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔/๒๕๕๕ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔
กันยายน ๒๕๕๕ ได้ให้ความเห็นชอบปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ ดังนั้น เพื่อให้
การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีคําสั่ง ดังนี้
๑. ให้มีปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖
๒. ให้ ห น่ ว ยงานที่ เ ป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในแต่ ล ะแผนงาน จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารเชิ ง บู ร ณาการ โดยร่ ว มกั บ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และให้สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้รับผิดชอบ
ในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ ในภาพรวมตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ภายในวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
๓. ในระดับส่วนกลาง ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน ดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ กระทรวงมหาดไทย
๑) พัฒนาระบบการอํานวยการของ ศพส.จ./อ. ให้มีประสิทธิภาพ
๒) ส่งเสริมกระบวนการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน และต่อยอดการบูรณาการร่วมกับการ
พัฒนาให้เกิดความยั่งยืน
๓) มอบหมายให้ องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น เข้ามามี ส่ว นร่ ว มในการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติด
๓.๒ กระทรวงสาธารณสุข
๑) เร่งจัดทําแผนการพัฒนาระบบ บุคลากร อุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อม
๒) พัฒนากระบวนการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๓) พัฒนาระบบการติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราเสพซ้ําให้ได้
ตามเป้าหมายที่กําหนด

๒
๓.๓ กระทรวงศึกษาธิการ
๑) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการผลิ ตวิทยากรป้องกันฯ ครบถ้วนตามเป้าหมาย ได้แ ก่
วิทยากร D.A.R.E. วิทยากรพระ วิทยากรครูทหาร วิทยากรตํารวจ วิทยากรที่เป็นครูในโรงเรียน เป็นต้น
๒) ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ขยายครอบคลุมทั้งในระดับชั้น ป.๕ -ป.๖ ทั่วประเทศ
๓) สร้างความเข้มแข็งของสถานศึกษาทั่วประเทศ ให้มีกระบวนการการต่อเนื่อง
๔) ร่วมกับสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดําเนินการควบคุมปัจจัยเสี่ยง/แหล่งมั่วสุมรอบสถานศึกษา
๓.๓ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๑) จัดระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด และการจัดตั้ง War Room ทุกระดับ
๒) ปราบปรามนักค้ายาเสพติด ภายหลังการจับกุมคดียาเสพติด โดยขยายผลทางการข่าว การ
สืบสวน หรือใช้มาตรการทางทรัพย์สิน จํานวน ๔๐,๐๐๐ คดี
๓) กําหนดการสืบสวนเครือข่าย/กลุ่มการค้ายาเสพติดระดับสําคัญมาก ภาคละ ๑ กลุ่มสําคัญ
๔) บูรณาการมาตรการทรัพย์สินคดียาเสพติด
๕) พัฒนาวิทยากรป้องกันยาเสพติด ครู D.A.R.E. เข้าดําเนินการในสถานศึกษา
๖) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ และ กระทรวงมหาดไทย ในการควบคุมปัจจัยเสี่ยง/แหล่งมั่วสุม
๓.๔ กระทรวงกลาโหม
๑) สกัดกั้นการนําเข้า/ส่งออกยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดน
๓.๕ ให้สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกรมการ
พัฒนาชุมชน เป็นเจ้าภาพหลักในการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยบูรณาการการทํางาน
ร่วมกับจังหวัด/อําเภอ
๓.๖ กระทรวง กรม หน่วยงานอื่น ให้การสนับสนุนผู้รับผิดชอบหลัก ตามที่ได้รับการประสานงาน
๔. ในระดับจังหวัด/อําเภอ ให้ดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ให้ทุกจังหวัด/อําเภอ กําหนดเป้าหมายในแต่ละแผนงาน ให้ส อดคล้องกับสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติด
๔.๒ ทุกจังหวัด/อําเภอ บูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณ ปี ๒๕๕๖ จากทุกแหล่งของทุก
หน่วยงานภายในจังหวัด/อําเภอ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๕
๔.๓ การปฏิบัติในช่วงเดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ดําเนินการ ดังนี้
๑) ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และจําแนกสถานะตามกลุ่มประเภท
๒) คั ด เลื อ กและฝึ ก อบรมพี่ เ ลี้ ย ง/ผู้ป ระสานงานชุ ม ชน จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ อย่ า งชั ด เจนและ
ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
๓) ส่งเสริมบทบาทของภาคประชาชน ภาคประชาสังคมเข้าร่วมป้องกันยาเสพติด

๓
๔) เร่งปฏิบัติการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจให้ผู้เสพเข้าบําบัดโดยสมัครใจทั่วประเทศ
๕) พัฒนาศูนย์จําแนกคัดกรองผู้ผ่านการบําบัดรักษาระดับอําเภอ
๖) พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของทีมวิทยากรค่ายปรับพฤติกรรมของอําเภอ
๗) จัดทําแผนพัฒนาระบบการบําบัดรักษาอย่างครบวงจรทุกจังหวัด
๘) จัดเตรียมระบบติดตาม ช่วยเหลือ และจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ติดตาม และประสานความช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบําบัดรักษา
๙) คัดเลือกและฝึกอบรมวิทยากรเพื่อการป้องกันยาเสพติด เช่น วิทยากรตํารวจ ครูสอนศาสนา
และวิทยากรอื่น ๆ เพื่อดําเนินการในสถานศึกษาให้ครอบคลุมทุกสถานศึกษาที่จะดําเนินการ
๑๐) เร่งป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๑๒) สํา รวจข้อ มูล และเร่งป้ องกั น กวดขัน พื้นที่เสี่ย ง /ปัจ จั ยเสี่ย ง โดยเฉพาะปั จจั ย เสี่ ย งรอบ
สถานศึกษา และการรวมกลุ่มของเยาวชน
๑๓) ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งของสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด
๑๔) พัฒนาศูนย์อํานวยการข่าวและปราบปรามยาเสพติด
๑๕) จัดตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสําคัญ (Task Force)
๑๖) จัดตั้งทีมปฏิบัติการด้านการปราบปรามและสืบสวนทางการเงิน
๑๗) เร่งดําเนินการด้านทรัพย์สินของผู้ค้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๑๘) ปฏิ บั ติ ก ารเฝ้ า ตรวจและสกั ด กั้ น ตามแนวชายแดนในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเข้มข้น
๑๙) พัฒนาระบบการอํานวยการของ ศพส. ในทุกระดับ
๒๐) บูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณของทุกหน่วยงานในจังหวัด
๒๑) จัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในพื้นที่พิเศษและมาตรการเฉพาะ ให้ครบทุกแผน
๒๒) เร่งรัดการดําเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ตามโครงการ
“ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน
๒๓) จัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อควบคุมและลดระดับปัญหายาเสพติดระดับอําเภอให้เห็นผลเป็น
รูปธรรม
โดยมีรายละเอียดปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ ตามภาคผนวกแนบท้าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑ จาก ๕๒ หน้า

ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖
----------------------------๑. ทบทวนสถานภาพปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๕
๑.๑ สถานการณ์ยาเสพติดโดยสังเขป
๑.๑.๑ สถานการณ์การผลิตยาเสพติด
๑.๑.๑.๑ สถานการณ์การผลิตยาเสพติดนอกประเทศ ยังเป็นปัจจัยหลักที่เป็น supply
ยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี จนถึงปัจจุบัน โดยกลุ่มโกกั้ง และกลุ่มว้า
ซึ่งเป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศพม่า ยังคงผูกขาดการผลิตหัวเชื้อยาบ้า และมีปริมาณการผลิตเป็นจํานวนมากในแต่ละ
ปี ประมาณว่าที่ตั้งแหล่งผลิตหัวเชื้อจะอยู่ในส่วนลึก ยากที่กองกําลังของรัฐบาลจะเข้าถึงได้โดยง่าย ประมาณการผลิต
หัวเชื้อในปีนี้ เฉพาะที่คิดจากจํานวนยาบ้า และไอซ์ ที่จับกุมได้ในประเทศไทยภายใต้ปฏิบัติการฯที่เป็นวาระแห่งชาติ
ในครั้งนี้ ที่มีการจับกุมยาบ้าร่วม ๘๐ ล้านเม็ด ไอซ์ ประมาณ ๑,๖๐๐ กิโลกรัม จะต้องใช้หัวเชื้อ ประมาณ ๓,๓๐๐
กิโลกรัมในการผลิตยาเสพติดในจํานวนที่จับกุมได้ แต่ถ้าหากนับจํานวนยาเสพติดที่คาดว่าสามารถหลุดรอดไปได้ ซึ่ง
ประมาณว่ามีถึง ๕๐-๖๐ % จะต้องผลิตหัวเชื้อทั้งหมด ประมาณ ๘,๐๐๐-๑๐,๐๐๐ กิโลกรัมต่อปี ส่วนการผลิต
ยาเสพติดแบบอัดเม็ดในพื้นที่นอกประเทศ มีการกระจายตัวและเพิ่มจํานวนแหล่งผลิตมากขึ้น จากการรวบรวมข้อมูล
การตรวจพิสูจน์ยาบ้าที่จับกุมได้ ในช่วงปี ๒๕๕๕ มีการผลิตเพิ่มขึ้นจากกลุ่มเดิมอีก ๑ กลุ่มหลัก เป็นของเครือข่าย
มูเซอ จากเดิมที่มีของกลุ่มว้า กลุ่มโกกั้ง และกลุ่มไทยใหญ่อยู่แล้ว เมื่อใช้หลักเศรษฐศาสตร์ ประมาณมูลค่าการผลิต
ดังกล่าว สามารถสร้างรายได้ขั้นต่ําให้กับกลุ่มผลิต หลายพัน ถึงร่วมหมื่นล้านบาท ต่อปี
๑.๑.๑.๒ สถานการณ์การผลิตยาเสพติดภายในประเทศ ในช่วงปี ๒๕๕๕ มีแ นวโน้ม
เพิ่มขึ้น แต่ส่วนใหญ่ยัง เป็นการผลิตประเภทอัดเม็ด ด้วยเครื่องอัดเม็ดชนิดหนึ่งหัวตอด (Single punch) ซึ่งเป็นกลุ่ม
ผู้ผลิตในพื้นที่ กทม.และปริมณฑล ที่มีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการการค้ายาเสพติดในเรือนจํา แต่ปริมาณการผลิต
ยาเสพติดในประเทศยังไม่มีนัยยะ ต่อสถานการณ์ยาเสพติดโดยรวมแต่อย่างใด ส่วนใหญ่ มุ่งที่จะผสมเพิ่มให้ได้
ปริมาณเพิ่มขึ้นเพื่อการแสวงหากําไรเท่านั้น
๑.๑.๑.๓ โครงสร้างกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติด ยังเป็นโครงสร้างกลุ่มผลิตเดียวกันกับในช่วง
หลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นทั้งกลุ่มผลิตยาบ้าและไอซ์ แต่ในขั้นตอนการผลิตอัดเม็ดยาบ้านั้น กลุ่มผู้ผลิตกระจายตัวมาก
ขึ้น ลดการผูกขาดจากกลุ่มเดิม โดยกลุ่มผู้ผลิตอัดเม็ดใหม่ ได้แก่ กลุ่มอาสาสมัครทหารพม่าเชื้อสายมูเซอ ฯลฯ
สถานการณ์ปัจจุบัน แต่ละกลุ่มต่างเพิ่มกําลังการผลิตแบบอัดเม็ดมากขึ้น แต่คุณภาพการผลิตยาเสพติด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ยาบ้า กลับมีคุณภาพต่ําลง เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงหลายปีที่ผ่านมา
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๑.๑.๑.๔ สถานการณ์สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ การใช้สารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไป ซูโดอีเฟดรีน มีบทบาทหลักที่ถูกใช้เป็นสารตั้งต้นผลิตยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น จากประมาณ
การการผลิตยาบ้าและไอซ์ในช่วง ๑-๒ ปีมานี้ พบว่า มีความต้องการใช้ซูโดอีเฟดรีนเป็นสารตั้งต้น ประมาณไม่ต่ํากว่า
๑๕๐- ๒๕๐ ล้านเม็ดที่อยู่ในรูปยาแก้หวัดสู ตรผสมซูโดอีเฟดรีน (เฉพาะที่จับกุมทั้งยาบ้าและไอซ์ นับตั้งแต่เปิด
ปฏิบัติการเดือนกันยายน ๒๕๕๔-ปัจจุบัน ต้องนํายาแก้หวัดผสมซูโดอีฟรีดรีนมาใช้ ประมาณ ๖๐ ล้านเม็ด ) โดยมีทิศ
ทางการนํายาแก้หวัดผสมสูตรซูโดอีเฟดรีน มาสู่แหล่งผลิต ๓ ทิศทางหลัก ได้แก่ ทางที่ ๑ นําเข้าผ่านประเทศไทย ทั้ง
โดยการลักลอบเข้าและการ divert จากระบบโรงพยาบาล ทางที่ ๒ นําเข้าผ่านประเทศจีน และทางที่ ๓ นําเข้าผ่าน
อินเดีย โดยในระยะหลัง มีทิศทางการนําเข้าจากอินเดียเป็นทิศทางหลัก การทลายโครงสร้างการค้าซูโดอีเฟดรีนใน
ประเทศไทย ในช่วงปี ๒๕๕๕ สามารถทําลายเครือข่ายการค้าได้ระดับหนึ่ง ปัจจุบันการลําเลียงซูโดอีฟรีดรีนเข้าและ
ผ่านประเทศไทยทําได้ยากขึ้น แต่สําหรับแหล่งผลิตยังไม่ขาดแคลนสารตั้งต้นที่ใช้ผลิตยาเสพติดแต่อย่างใด เนื่องจาก
กลุ่มผู้ผลิต สามารถลักลอบนําเข้าทางด้านชายแดนพม่า-อินเดีย และชายแดนพม่า-จีน ทดแทน
๑.๑.๒ สถานการณ์การการค้ายาเสพติดประเทศไทย
๑.๑.๒.๑ สถานการณ์ ก ารนํ า เข้ า ยาเสพติ ด เมื่ อ พิ จ ารณาจากประมาณการการผลิ ต
ยาเสพติด ในปี ๒๕๕๕ พบว่า การลักลอบนําเข้ายาเสพติดสู่ประเทศไทยปรากฎมากขึ้น เนื่องจากสถานการณ์การผลิต
ยาเสพติดภายนอกประเทศยังไม่ลดลงตามที่กล่าว ทําให้ยังมียาเสพติดพักคอยตามแนวชายแดนพร้อมที่จะนําเข้าไทย
อยู่ตลอดเวลา โดยพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน ยังคงเป็นพื้นที่นําเข้าหลักของประเทศ ประมาณไม่น้อยกว่า
๘๐ % ของปริมาณการนําเข้าทั้งหมด ในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความสําคัญรองลงมา
๑.๑.๒.๒ โครงสร้ า งการค้ า /เครื อ ข่ า ยการค้ า ยาเสพติ ด หลั ก ทั้ ง ภายนอกและ
ภายในประเทศยังคงมีบทบาทต่อการค้าในระดับสูง เครือข่ายการค้านอกประเทศ ซึ่งเป็นเครือข่ายชนกลุ่มน้อยที่มี
กองกําลังเป็นของตนเอง มีศักยภาพในการผลิตและการค้าสูง ส่วนเครือข่ายภายในประเทศในระดับสําคัญยังถูก
ทําลายไม่มากนัก การจับกุมส่วนใหญ่ จะจับกุมได้เฉพาะผู้ลําเลียง มือขน ผู้ประสานงาน เท่านั้น ส่วนนักค้าที่เป็นระดับ
นายทุนหรือเจ้าของยาเสพติดโดยตรง ผู้บงการสําคัญ มักจะไม่เข้ามาใกล้ชิดกับยาเสพติด ทําให้ไม่สามารถขยายผลจับกุม
ได้ทุกราย นอกจากนั้น กลุ่มนักค้ายาเสพติดทั้งภายนอกและภายในประเทศ ยังมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนักค้า
ยาเสพติดในเรือนจํา และเครือข่ายธุรกิจเพื่อฟอกเงิน ทําให้สถานการณ์ค้ายาเสพติดมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น
๑.๑.๒.๓ การเปลี่ยนแปลงของอาชญากรรมยาเสพติด ในช่วงหลัง การค้ายาเสพติด มัก
ควบคู่กับการใช้ความรุนแรง มีการใช้อาวุธ ตอบโต้เจ้าหน้าที่ ทําให้เจ้าหน้าที่หลายนายต้องเสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ
และพบว่า อาชญากรรมยาเสพติดมีส่วนสัมพันธ์กับการก่อคดีอาญาประเภทต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คดีที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สิน เช่น ลักทรัพย์ ปล้นทรัพย์ คดี
ที่เกี่ยวกับชีวิต เช่น การฆ่าคนตาย อุบัติเหตุ ฯลฯ
๑.๑.๒.๔ การค้ า ยาเสพติ ด ในเรื อ นจํ า เป็ น กลุ่ ม นั ก ค้ า ที่ ส่ ง ผลต่ อ สถานการณ์ ก ารค้ า
ยาเสพติดค่อนข้างมาก โดยมีนักค้าที่อยู่ภายนอกเรือนจํา เป็นผู้ประสานงาน และดําเนินการลําเลียง จําหน่าย รวมทั้ง
การจัดการด้านทรัพย์สิน ฯลฯ กล่าวสําหรับ รูปแบบการค้าที่เกี่ยวข้องกับเรือนจํา เพิ่งมีสัดส่วนมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีมา
นี้ ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญหนึ่ง ทําให้จํานวนผู้ค้ายาเสพติดในภาพรวมไม่ลดจํานวนลง เนื่องจากใช้สถานที่ในเรือนจํา
ลักลอบค้าขายยาเสพติดแทน
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๑.๑.๓ สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศ
๑.๑.๓.๑ ด้านพื้นที่แพร่ระบาด ในปี ๒๕๕๕ ประมาณการว่า มีพื้นที่ปัญหายาเสพติดที่นับ
จากฐานข้อมูลการจับกุมยาเสพติด ข้อมูลการบําบัดยาเสพติดและการข่าวของหน่วยงานต่างๆที่มีมายังสํานักงาน
ป.ป.ส. มีประมาณ ๖๕,๐๔๐ หมู่บ้าน/ชุมชน หรือคิดเป็น ๗๗.๒๑ % ของพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ และพื้นที่
ที่ไม่มีปัญหายาเสพติด ประมาณ ๑๙,๒๐๒ หมู่บ้าน/ชุมชน
๑.๑.๓.๒ ด้านกลุ่มประชากรปัญหา จากการศึกษาประมาณการผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
นับจากช่วงก่อนแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในครั้งนี้ เมื่อปี ๒๕๕๓ คาดการณ์ว่า มีผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดทั่วประเทศ ประมาณ ๑.๒ ล้านคน กลุ่มอายุหลัก อยู่ในช่วง ๑๕-๒๔ ปี ในขณะที่กลุ่มเด็ก อายุน้อยกว่า ๑๕
ปี เริ่มมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น รวมทั้ง กลุ่มเยาวชน ทั้งในและนอกสถานศึกษา ก็มีแนวโน้มมากขึ้นเช่นกัน
๑.๑.๓.๓ ด้านตัวยา ยาบ้า ยังคงเป็นตัวยาหลักที่มีการแพร่ระบาด แต่มีแนวโน้มคงที่ และ
เริ่มลดลง ในขณะที่ไอซ์ เริ่มขยายตัวมากขึ้น และกําลังเป็นมหันตภัยยาเสพติดในอนาคตอันใกล้ สําหรับพืชกระท่อม
และ สี่คูณร้อย มีบทบาทเฉพาะพื้นที่โดยเฉพาะภาคใต้ ส่วนเฮโรอีน ฝิ่น กัญชาที่เป็นยาเสพติดดั้งเดิม เริ่มมีแนวโน้ม
ลดลง
๑.๑.๔ การเพิ่มขึ้นของปัญหาไอซ์ ไอซ์ เป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประมาณการใน
ปัจจุบัน มีผู้เสพไอซ์ ประมาณ ๗๐,๐๐๐ คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เป็น ๕๐๐,๐๐๐ คน (ประมาณ ๗ เท่า) ในอีก ๕
ปีข้างหน้า หากไม่สามารถหยุดยั้งการขยายตัวของปัญหานี้ได้ทัน
๑.๑.๔.๑ จากสถิติต่างๆในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน จะเห็นถึงอัตราการก้าวกระโดดของ
ปัญหา ไอซ์ อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในด้านพื้นที่การแพร่ระบาดไอซ์ เพิ่มขึ้น ๓ เท่า จาก ๒๑๐ อําเภอ ขยายเพิ่มขึ้นถึง
๖๖๗ อําเภอ มีผู้ถูกจับกุมไอซ์ เพิ่มขึ้น ๗ เท่า มีผู้เข้าบําบัดไอซ์ เพิ่มขึ้น ๑๑ เท่า มีปริมาณไอซ์ของกลางที่ถูกจับกุม
เพิ่มขึ้น ๒๒ เท่า
๑.๑.๔.๒ การขยายตัวของปัญหาไอซ์ มาจากการปรับกลยุทธ์ทางการตลาดของผู้ผลิต/ผู้ค้า
ที่หวังสร้างแรงจูงใจ ปรับกลยุทธ์การขาย ลดราคาให้ต่ําลง ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดผู้เสพ เปลี่ยนค่านิยม
การเสพ ทําให้ผู้เสพ มีความพึงพอใจในระยะสั้น ไม่เห็นโทษพิษภัย ซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการขยายตัวของไอซ์อย่าง
มากในปัจจุบัน
๑.๒ ผลการปฏิบัติภายใต้ ปฏิบัติการ วาระแห่งชาติ พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๕ (ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๕๕) สามารถจําแนกผลงานเป็นรายแผน ดังนี้
๑.๒.๑ แผนงานที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด แผนนี้ ได้กําหนด
เป้าหมายในการลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติด ๖๐,๕๘๔ หมู่บ้าน/ชุมชน และได้ดําเนินการไปแล้ว ๕๗,๙๕๓
หมู่ บ้ าน/ชุ มชน โดยผ่ านกระบวนการทํ าประชาคมหมู่ บ้ าน ค้ นหาผู้ เสพ/ผู้ ติ ด/ผู้ ค้ ายาเสพติ ด และนํ าเข้ ารั บการ
บําบัดรักษา รวมทั้งจับกุมดําเนินคดีทางกฎหมาย นอกจากนี้ ยังสามารถพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าวครบเกณฑ์ ๗
ขั้นตอนของการสร้างชุมชนเข้มแข็ง จํานวน ๔๘,๙๒๒ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น ๘๐.๗๕ % ของเป้าหมาย
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๑.๒.๒ แผนงานที่ ๒ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด แผนนี้ได้กําหนดให้มีการนําผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาให้ได้ อย่างน้อย ๔๐๐,๐๐๐ ราย ซึ่งได้มีการดําเนินการไปแล้วกว่า ๕๖๐,๐๔๖
ราย หรือ ๑๔๐.๐๑ % ของเป้าหมายที่ตั้งไว้ อาจกล่าวได้ว่า เป็นแผนปฏิบัติการที่มีผู้เสพยาเสพติดเข้าบําบัดรักษา
สูงที่สุดในทุกแผนปฏิบัติการฯที่ผ่านมาทั้งหมด มีการกําหนดให้ทุกอําเภอจัดหาสถานที่ และจัดทําค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ๑ อําเภอ ๑ ค่าย รวมถึงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)ให้สามารถดําเนินการเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในชุมชนและติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษา นอกจากนี้แล้ว ยังได้กําหนดให้มีการเน้นคุณภาพด้านการ
บําบัดรักษาผู้ต้องขังในเรือนจํา เพื่อลดความต้องการที่จะนําไปสู่การแพร่ระบาดของยาเสพติด
๑.๒.๓ แผนงานที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด เป็นมาตรการที่ป้องกันเด็กและ
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ได้มีการกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานต่อ
เด็กก่อนวัยเสี่ยง หรือกลุ่มนักเรียนชั้น ป.๖ ทั่วประเทศ จํานวน ๕๐% หรือ (๔๐๓,๗๑๙ คน) จากนักเรียนชั้น ป.๖
ทั่วประเทศ ๘๐๗,๔๓๘ คน ด้วยการสร้างและพัฒนาวิทยากรการป้องกันยาเสพติด เพื่อส่งเสริมให้วิทยากรเข้าไปมี
บทบาทในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่เยาวชนในสถานศึกษา อาทิเช่น ครูตํารวจ D.A.R.E. ครูพระสอนศีลธรรม
เป็นต้น และในขณะนี้ดําเนินการได้แล้วกว่า ๕๖๖,๐๗๒ คน ทําให้สามารถป้องกันกลุ่มเด็กวัยเสี่ยงไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดได้ ส่วนการดําเนินงานต่อเยาวชนนอกสถานศึกษา มุ่งเน้นกลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยง โดยส่งเสริมการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ/เจตคติ รวมกลุ่มทํากิจกรรมจิตอาสาที่เหมาะสมเพื่อเปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็น พลัง และมีการจัด
ระเบียบสังคมในทุกจังหวัด โดยมีผลการออกตรวจ ๑๗๒,๑๒๓ ครั้ง โดยได้ดําเนินมาตรการทางสังคมต่อพื้นที่เสี่ยง
๒๕,๗๖๐ แห่ง ดําเนิ นการทางกฎหมาย ๒,๘๘๑ แห่ง นอกจากนั้นยังมีการดําเนินการป้ องกันและแก้ไขปั ญ หา
ยาเสพติดในสถานประกอบการและนิคมอุตสาหกรรม โดยมีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ๒,๒๘๒ แห่ง
คิดเป็น ๑๑๔ % ของเป้าหมายที่ตั้งไว้
๑.๒.๔ แผนงานที่ ๔ การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย ผลจากแผนนี้ ทําให้จับกุม
ผู้กระทําความผิดคดียาเสพติด ได้มากถึง ๓๙๓,๙๗๓ คดี ผู้ต้องหา ๓๘๕,๗๒๕ คน ของกลางยาบ้า ประมาณ ๘๓
ล้านเม็ด ไอซ์ ๑,๕๕๑ กิโลกรัม เฮโรอีน ๒๕.๒๓ กิโลกรัม กัญชา ๑๘ ตัน ซูโดอีเฟรดรีน ๔.๕ ล้านเม็ด และสนับสนุน
ให้มีการเร่งรัดการสืบสวน ขยายผล และดําเนินมาตรการด้านทรัพย์สินทุกคดี ทําให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินได้มากถึง
กว่า ๕,๐๕๘ คดี มูลค่าทรัพย์สิน ๑,๗๕๑ ล้านบาท ซึ่งเป็นแผนที่มีจํานวนผลการจับกุมคดียาเสพติดและมีการสั่ง
ตรวจสอบทรัพย์สินสูงที่สุดในช่วง ๒๐ ปี
๑.๒.๕ แผนงานที่ ๕ ความร่ว มมือระหว่ า งประเทศ นโยบายด้ า นความร่ วมมือ ประเทศ เป็ น
นโยบายที่รัฐบาลกําหนดให้เป็นนโยบายเชิงรุกในการสกัดกั้นการนําเข้าของยาเสพติด โดยยกระดับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจาก “วาระแห่งชาติ” เป็น “วาระแห่งภูมิภาค” ซึ่งในการประชุมผู้นําอาเซียน ณ ประเทศกัมพูชา เมื่อ
วันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๕๕ รับรองปฏิญญาอาเซียน ว่าด้วยอาเซียนปลอดยาเสพติดภายในปี ๒๕๕๘ และประเทศไทย
ได้จัดให้มีการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านยาเสพติด ในระหว่างวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๑ กันยายน ๒๕๕๕
เพื่อย้ําเจตนารมณ์การต่อสู้กับปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังร่วมกับประเทศอาเซียน โดยความร่วมมือปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจะเป็นไปในทิศทางเดียวกันระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งจะมุ่งเน้นความร่วมมือในการสกัดกั้น
การลั ก ลอบการค้ า ในภู มิ ภ าคของกลุ่ ม ประเทศอาเซี ยน และวางเป้า หมายให้ ก ลุ่ ม เยาวชนคนรุ่ น ใหม่ป ลอดจาก
ยาเสพติด และนําไปสู่การเป็นเขตปลอดยาเสพติดภายในปี ๒๕๕๘
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๑.๒.๖ แผนงานที่ ๖ การสกั ดกั้น ยาเสพติด การสกัดกั้ น การลั ก ลอบนํ า เข้ ายาเสพติ ด เป็ น
มาตรการที่มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบนําเข้ายาเสพติดและเคมีภัณฑ์ ซึ่งนอกจากจะมีการจัดวางกําลังของกอง
กําลังป้องกันชายแดนทั้ง ๘ กองกําลังทั่วประเทศ ในการลาดตระเวน และตรวจตราบริเวณด่านชายแดนแล้ว ยังได้มี
การเสริมอุปกรณ์รั้วลวดหนามตามท่าข้าม ข่องทาง รวมทั้ง ยังได้เพิ่มความเข้มข้นของด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด
เส้นทางตอนใน ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้านตามแนวชายแดน จํานวน ๑,๕๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ให้
เป็นเกราะป้องกันภัยจากยาเสพติด
๑.๒.๗ แผนงานที่ ๗ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
การอํานวยการและบริหารจัดการการทํางานที่เป็นเอกภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๑๑
กระทรวง ๔๐ หน่วยงาน ภายใต้การอํานวยการของศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
และศูนย์อํานวยการ/ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับต่างๆ ผ่านกลไกการอํานวยการ กํากับ
ติดตาม ของคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ และคณะอนุกรรมการกํากับ ติดตามผลการดําเนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด รวมทั้ง ยังมีการพัฒนาห้อง War Room และระบบการรายงานผล ผ่านทางระบบรายงาน
ของ ศพส. สามารถติดตามสถานการณ์และผลการดําเนินงานได้อย่างทันท่วงที ซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่นําระบบ War
Room มาใช้ในการอํานวยการบริหารแผนระดับประเทศ รวมทั้งรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ
มาดําเนินการด้านยาเสพติดในจํานวนงบประมาณที่สูงที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับทุกปีที่ผ่านมา
๑.๓ การประเมินผลการดําเนินยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทั้งจากการประเมินผลทาง
วิชาการ การจัดประชุมสัมมนาในทุกจังหวัด รวมถึงระดับภาคและประเทศ สามารถประมวลสรุปได้ดังนี้
๑.๓.๑ ภาพรวมการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์
๑.๓.๑.๑ ภาพรวมการดําเนินงานทั้งหมด สามารถสร้างผลงานได้อย่างเป็นรูปธรรม มี
แนวทาง โครงสร้าง และขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจน ประชาชนรับทราบถึงการทํางานของรัฐ มีความเชื่อมั่น และ
มีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในเกณฑ์สูง
๑.๓.๑.๒ มาตรการด้านการปราบปราม/ป้องปราม เป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมชัดเจน
ที่สุด ปรากฏตามข่าวสื่อมวลชนประเภทต่างๆ ทุกวัน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในภาพรวม
๑.๓.๑.๓ สถานการณ์ปัญหาอยู่ในระดับที่ชะงักของปัญหา หรือการควบคุมระดับปัญหา
ไม่ให้ขยายตัวมากขึ้น (freezing) ในปีต่อไป จะต้องเน้นการลดระดับของปัญหา (reducing) ให้ได้
๑.๓.๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยหลักสําคัญที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และมี
ผลกระทบต่อการดําเนินนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด ควรได้รับการพิจารณายกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติต่อไป
๑.๓.๒ การบริหารจัดการและอํานวยการ
๑.๓.๒.๑ มีรูปแบบและวิธีการกํากับติดตามที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดของผลผลิต
จากกระบวนการมีความชัดเจนจับต้องได้ การวัดระดับความสําเร็จ ควรคํานึงถึงความสําเร็จในผลลัพธ์ (outcome)
ควรมีการศึกษาวิจัย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กําหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย และระดับความสําเร็จของ
ผลผลิต ในแต่ ล ะมาตรการ โดยให้ ห น่ว ยงานและผู้ ป ฏิบั ติ ใ นพื้ น ที่ เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการกํ า หนด (bottom-up
approach)
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๑.๓.๒.๒ ควรให้ความสําคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสมรรถนะการ
บริหารจัดการและอํานวยการให้กับ ศพส.จ. และเพิ่มความแข็งแกร่งของการปฏิบัติให้กับ ศพส.อ. โดยเสริมสร้างให้
เป็นรูปธรรม เกิดความเป็นปึกแผ่นในเชิงโครงสร้าง ระบบอํานวยการ และบุคลากร
๑.๓.๒.๓ บูรณาการการทํางานระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่อยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี มี
ปัญหาในการปฏิบัติไม่มากนัก ควรจัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) ระหว่างหน่วยงานในแต่ละแผนงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และกําจัดเงื่อนไขต่างๆ และในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป
๑.๓.๒.๔ แรงจูงใจในการดําเนินยุทธศาสตร์ ควรกําหนดมาตรการจูงใจที่เป็นรูปธรรม และ
ผู้ปฏิบัติสามารถเห็นผลได้ทันที เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวการทํางานมากยิ่งขึ้น
๑.๓.๒.๕ ในพื้นที่พิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปัญหาการทับซ้อนเชิงโครงสร้างระหว่าง
การบริหารราชการส่วนกลาง กับการบริหารแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร ควรสร้างกลไกอํานวยการ ประสานงาน
พิเศษ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑.๓.๓ มาตรการด้านการป้องกัน
๑.๓.๓.๑ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ควรพัฒนากลไกและ
ผลั ก ดั น การบู ร ณาการระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารกั บ หน่ ว ยงานอื่ น โดยเฉพาะหน่ ว ยงานท้ อ งถิ่ น และ
กรุงเทพมหานคร
๑.๓.๓.๒ ยุ ท ธศาสตร์ พ ลั ง แผ่ น ดิ น มี ก ลุ่ ม เป้ า หมายการสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น เป็ น เด็ ก ชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ อย่างไรก็ตาม ในการสร้างภูมิคุ้มกันมีความจําเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างและสะสมที่จะเปลี่ยน
ผ่านจาก ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) จนเกิดเป็นทัศนคติความคิดที่ถูกต้อง (attitude) และกลายเป็นทักษะใน
การใช้ชีวิตที่ห่างจากยาเสพติด (skill/practice) ซึ่งควรเริ่มเร็วขึ้นก่อนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
๑.๓.๓.๓ ในกระบวนการ สร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กชั้นประถมศึกษา พบว่า มีการดําเนินการ
ในหลายรูปแบบแตกต่างกันออกไปตามแต่สภาพพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การสร้างภูมิคุ้มกันจําเป็นต้องใช้เวลาในการสร้าง
และสะสม ในการปรับยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป ควรผลักดันยกระดับจากการอบรมเป็นการเรียนรู้ด้วยการบรรจุอยู่ใน
หลักสูตร และมีการดําเนินการที่ต่อเนื่อง รวมถึงการให้เด็กได้มีส่วนร่วมในการซึมซับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาให้มากยิ่งขึ้น
๑.๓.๓.๔ การสร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ให้ กั บ เด็ ก และเยาวชนนอกสถานศึ ก ษา พบว่ า ยั ง มี ก าร
ดําเนินการไม่มากนัก ทั้งที่มีข้อมูลระบุว่า เป็นกลุ่ม ที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มในสถานศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากขาด
หน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจน
๑.๓.๔ มาตรการด้านการปราบปราม
๑.๓.๔.๑ มาตรการด้านการปราบปรามเป็นมาตรการที่ประชาชน และผู้ปฏิบัติเห็นว่า
ประสบความสําเร็จที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด และในการดําเนินยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป อาจพิจารณาใช้แนวทางเดิม
อย่ า งไรก็ ต าม เพื่ อให้ ก ารทํ า งานด้ า นปราบปรามได้ผ ลยิ่ งขึ้ น และสํ า หรั บ ยุ ท ธศาสตร์ ค รั้ ง ต่ อ ไป ควรผลั กดั น ให้
ความสําคัญจับกุมข้อหาสําคัญ การสืบสวนขยายผลและการยึดทรัพย์มากยิ่งขึ้น รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นกับแกน
นําประชาชนในพื้นที่ในขั้นตอนการจับกุม การตั้งข้อหา และร่วมติดตามการกระทําผิดซ้ํา เมื่อได้รับการประกันตัว
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

หน้าที่ ๗ จาก ๕๒ หน้า

๑.๓.๔.๒ การกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะนักค้ารายสําคัญ เป็นอาชญากรรม
ที่มีลักษณะพิเศษ จําเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีเครื่องมือ องค์ความรู้ ระบบข้อมูล กฎหมาย และทีมปฏิบัติการ
ที่พิเศษกว่าเครื่องมือที่ใช้กับอาชญากรรมปกติทั่วไป
๑.๓.๕ มาตรการด้านการบําบัดและฟื้นฟู
๑.๓.๕.๑ มาตรการด้านการบําบัดและฟื้นฟูเป็นมาตรการที่ต้องใช้ความพยายามทั้งเรื่อง
ของกลไก กําลังพล งบประมาณ และวิธีการในการดําเนินการค่อนข้างมาก เริ่มตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง บําบัด
ฟื้นฟู ติดตาม และกระบวนการกลับคืนสู่สังคม แต่สิ่งสําคัญที่ควรได้รับการผลักดันเพิ่มความเข้มข้นให้มากขึ้น ขั้นตอน
ของการกลับคืนสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม ช่วยเหลือดูแลหลังบําบัด และการพัฒนาคุณภาพชีวิต
๑.๓.๕.๒ ขั้นตอนของการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ หลังจากที่บําบัดเสร็จสิ้น ซึ่งอาจจะ
หวนกลับมาใช้สารเสพติดอีก โดยมีบางส่วนใช้วิธีการเชิงตั้งรับด้วยการให้ผู้เสพมารายงานตัว เพื่อให้การติดตาม ดูแล
และช่วยเหลือหลังบําบัดเสร็จสิ้นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควรให้ความสําคัญและสร้างระบบการติดตามเชิงรุก
๑.๓.๕.๓ การค้นหาผู้เสพแบบสมัครใจ ผู้เสพส่วนใหญ่ไม่สมัครใจเข้ารับการบําบัด ซึ่งทําให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้วิธีการกดดัน เพื่อให้เข้าสู่การบําบัด ในการดําเนินยุทธศาสตร์ต่อไปควรปฏิบัติการเชิงรุกให้ผู้เสพ
เข้ารับการบําบัดแบบสมัครใจ
๑.๔ สรุปสถานภาพปัญหายาเสพติดประเทศไทย ปี ๒๕๕๕ จากผลการดําเนินงานในรอบ ๑ ปีของ
ปฏิบัติการฯในครั้งนี้ สามารถหยุดยั้ง ทําลาย บําบัดรักษา ป้องกัน ได้ในระดับที่สูงกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่ง
หากไม่มีการดําเนินการดังกล่าว สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศต้องอยู่ในภาวะวิกฤติมากกว่านี้ อย่างไรก็ตาม
หากจะสรุ ปและวิ เ คราะห์ ถึ ง สถานภาพปั ญ หาโดยรวม โดยนํ า เอาทั้ง ผลงานและปั จจั ย ที่เ ป็ น ผลลบมาพิ จ ารณา
วิเคราะห์ร่วมกัน ปรากฏผล ดังนี้
๑.๔.๑ ก่อนเริ่มแผนปฏิบัติการ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี ๒๕๕๕ ประมาณการว่า ในปี
๒๕๕๓ ประเทศไทยมีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๑.๒ ล้านคนทั่วประเทศ
๑.๔.๒ ผลการดําเนินงานของทุกหน่วยงานทั้งหมด ทั้งการจับกุมผู้กระทําผิดยาเสพติดและการ
บําบัดรักษา ในปี ๒๕๕๕ ปรากฏผลตามข้อมูลที่ได้รับเชิงปริมาณ คือ
๑.๔.๒.๑ จับกุมผู้กระทําผิดยาเสพติด ๓๙๓,๙๗๓ คดี ผู้ต้องหา ๓๘๕,๗๒๕ ราย (ข้อมูล ณ
วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕)
๑.๔.๒.๒ บําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในทุกระบบ ๕๖๐,๐๔๖ คน
๑.๔.๒.๓ ทั้ ง ๒ จํ านวนตั วเลขนี้ เมื่ อหั กจํ านวนที่ ซ้ํ าคนเดี ยวกั นออก จะเหลื อ ประมาณ
๙๐๕,๐๐๘ คน (ซ้ําร้อยละ ๔.๓๑ หรือ ๔๐,๗๖๓ คน)
๑.๔.๒.๔ เมื่อนําผลงานทั้งจับกุมและบําบัดรักษาที่ดําเนินการได้ตามข้อ ๑.๔.๒.๓ หักออก
จากจํานวนผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประมาณ ๑.๒ ล้านคน จะยังคงเหลือผู้ยังมีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดที่จะต้อง
ดําเนินการต่อไปอีก ประมาณ ๒๙๔,๙๙๒ คน
๑.๔.๓ แต่ในระหว่างปฏิบัติการฯในช่วงนี้ จากฐานข้อมูลและการตรวจสอบรายชื่อของสํานักงาน
ป.ป.ส. มีบุคคลที่ถูกดําเนินการตามข้อ ๑.๔.๒.๓ และมีพฤติการณ์กระทําผิดซ้ําหรือบําบัดรักษาซ้ํา ประมาณ ๓๐ %
หรือ เมื่อคิดเป็นบุคคล ทั้งสิ้น ๒๗๑,๕๐๒ คน บุคคลเหล่านี้ กลับไปสู่วงจรของยาเสพติดซ้ําอีก
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

หน้าที่ ๘ จาก ๕๒ หน้า

๑.๔.๔ เมื่อตรวจสอบรายชื่อจากฐานข้อมูลฯ พบว่า บุคคลที่ถูกดําเนินการเหล่านี้ ไม่เคยมีรายชื่อใน
ฐานข้อมูลสํานักงาน ป.ป.ส. หรือเพิ่งมีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด ในปี ๒๕๕๕ หรือที่เรียกว่า ผู้มีพฤติการณ์ด้าน
ยาเสพติดรายใหม่ ประมาณ ๒๙ % หรือคิดเป็นจํานวน ๒๖๒,๔๕๒ คน
๑.๔.๕ เมื่อนําจํานวนบุคคลที่ยังคงเหลือจากการดําเนินงาน รวมกับ ผู้ที่มีพฤติการณ์ซ้ํา รวมกับ
ผู้มีพฤติการณ์ใหม่ทั้ง ๓ ประเภท จะทําให้ยังคงมีผู้ที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดอยู่ในปัจจุบัน อีกประมาณ
๘๒๘,๙๔๗ คน
และบุคคลเหล่านี้ คือ โจทย์ ของปี ๒๕๕๖ ที่จะต้องดําเนินการ
กล่าวโดยสรุปสถานภาพการดําเนินงานในปี ๒๕๕๕ จากความพยายามของทุกภาคส่วนในการ
ปฏิบัติพลังแผ่นดินฯในครั้งนี้ สามารถควบคุมสถานการณ์ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ให้หยุดชะงักระดับหนึ่ง และเริ่ม
ลดระดับความรุนแรงลงเล็กน้อย หากเปรียบเทียบจํานวนประมาณการในภาพรวมทั่วประเทศ
ในปี ๒๕๕๖ จึงจะต้องระดมสรรพกําลังทั้งปวงที่มีอยู่ บูรณาการร่วมกันที่จะลดสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนให้จงได้
๒. กรอบความคิดยุทธศาสตร์
เพื่อให้ยุทธศาสตร์ฯ ในปี ๒๕๕๖ สําเร็จผลในการลดสถานการณ์ยาเสพติด และเป็นความต่อเนื่องจากการ
ปฏิบัติในปี ๒๕๕๕ จึงให้มีการวางกรอบความคิดทางยุทธศาสตร์ ๓ ประการ ดังนี้
๒.๑ ยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง จะต้องมีความต่อเนื่องใน ๓ ลักษณะ คือ
๒.๑.๑ ต่อเนื่องในกรอบความคิด ได้แก่ ความคิดที่ว่า การเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้ผลอย่าง
แท้จริงนั้น จะต้องใช้พลังของประชาชนทั้งประเทศ ที่เรียกว่า พลังแผ่นดิน ที่มีความตื่นตัว เท่านั้น จึงจะประสบ
ผลสําเร็จ รวมทั้ง การตัดวงจรปัญหาทั้ง ๓ วงจร ได้แก่ วงจรการผลิต วงจรการค้า และวงจรการเสพ โดยใช้หลัก
เมตตาธรรม หลักนิติธรรม-นิติรัฐ เป็นสําคัญ
๒.๑.๒ ต่อเนื่องในแผนปฎิบัติการ ได้แก่ การยืนยันใน ๗ แผนงานหลัก เป็นแผนปฏิบัติการสําคัญใน
การขับเคลื่อนการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
๒.๑.๓ ต่อเนื่องในงานที่ทํา ได้แก่ การต่อยอดในกิจกรรม/งานของแต่ละแผน แต่ละพื้นที่ แต่ละ
กลุ่มเป้าหมายว่าในปี ๒๕๕๕. ได้ดําเนินการไปถึงจุดใด ทั้งทางปริมาณและคุณภาพ ในการปฏิบัติของปี ๒๕๕๖
จึงจะต้องดําเนินการต่อเนื่อง ให้คืบหน้าไปตามลําดับ ไม่ซ้ําวนอยู่กับที่ หรือก้าวข้ามในขั้นตอนสําคัญ
๒.๒ ยุทธศาสตร์ป้องกัน/ป้องปราม ยุทธศาสตร์นี้ เป็นการชี้ทิศทางให้เห็นว่า ในปี ๒๕๕๕ จากการทุ่มเท
ของหน่วยงานต่างๆ ทําให้บรรลุผลงานได้ตามเป้าหมาย สามารถกดหรือสร้างภาวะชะงักงันของปัญหายาเสพติดได้ใน
ระดับที่ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจในนโยบายปราบปรามยาเสพติดของรัฐบาลในลําดับต้น เมื่อเปรียบเทียบกับ
นโยบายด้านอื่น แต่อย่างไรก็ตาม การกดสถานการณ์ปัญหา มิให้ขยายตัว เป็นเพียงการปฏิบัติขั้นต้นเท่านั้น เพื่อให้
ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประชาชนมีความเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐ ดังนั้น ในปี ๒๕๕๖ จะต้องให้น้ําหนักใน
งานป้องกัน/ป้องปราม ก็คือ การรวมพลังทั้งปวงที่มีอยู่ ลดสถานการณ์ยาเสพติด ด้วยจุดเน้น ๔ ป้อง เพื่อเป็น
การวางรากฐานของการลดปัญหายาเสพติดของประเทศอย่างแท้จริง ประกอบด้วย
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๒.๒.๑ ป้องกันรายใหม่ ก็คือ การเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่างๆเพื่อป้องกันมิให้มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น ลดอัตราเพิ่มขึ้นของรายใหม่ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากลดการเกิดขึ้นของรายใหม่
ได้มากเท่าใด จะทําให้ปัญหายาเสพติดของประเทศลดลงเท่านั้น
๒.๒.๒ ป้องกันพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง ก็คือ การเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่างๆ เพื่อควบคุมดูแลพื้นที่เสี่ยง
และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ที่เป็นปัจจัยเงื่อนไขเอื้อให้ประชากรทุกกลุ่มทุกวัยมีโอกาสเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หากควบคุมพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยงได้มากเท่าใด โอกาสที่ประชากรจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดก็จะลดลงเท่านั้น
๒.๒.๓ ป้องกันพฤติการณ์ซ้ํา ก็คือ การเพิ่มการปฏิบัติเชิงรุกต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้บุคคลที่มี
พฤติการณ์ด้านยาเสพติด กลับไปมีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดซ้ําอีก เป็นการลดอัตราการกระทําผิดซ้ํา
๒.๒.๔ ป้องกันชุ มชน ในที่ นี้ บริบทของคําว่า ชุม ชน จะครอบคลุม หน่วยทางสังคมอื่นๆ เช่น
หมู่บ้าน ชุมชน โรงเรียน โรงงาน ฯลฯหากสามารถป้องกันหรือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับ ชุมชน ในบริบทนี้ได้มากเท่าใด ก็
จะเป็นการป้องกันทางสังคมได้มากขึ้นเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ยุทธศาสตร์ ๔ ป้อง จึงเป็นทิศทางสําคัญของการหยุดยั้ง
และลดปัญหายาเสพติดให้ได้ผลในปี ๒๕๕๖ นี้
๒.๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพัฒนา คือ ยุทธศาสตร์ที่เน้นให้เห็นว่า การจะลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่าง
แท้จริงนั้น จะต้องทําให้เกิดการพัฒนา เสริมสร้างอีก ๓ ส่วนสําคัญ ได้แก่
๒.๓.๑ เสริมสร้างและพัฒนามาตรการปฏิบัติ คือ การปรับปรุงและพัฒนามาตรการทั้ง ๔ ให้มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ได้แก่ มาตรการด้าน supply มาตรการด้าน demand มาตรการด้าน potential demand
และ การบริหารจัดการ /management ซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้ จะส่งผลสําเร็จต่อการขับเคลื่อนปฏิบัติการ
๒.๓.๒ เสริมสร้างและพัฒนาวาระภูมิภาคสู่ ๒๐๑๕ ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด คือ การให้
ความสําคัญกับยุทธศาสตร์นอกประเทศ เป็นการแสดงให้ประชาคมของประเทศต่างๆ รับรู้ว่า ปัญหายาเสพติดใน
ประเทศไทย ไม่สามารถแก้ไขได้สําเร็จ หากไม่มีการยกระดับความร่วมมือระหว่างประเทศให้บังเกิดผลในทาง
ยุทธศาสตร์ ประกอบกับ เป็นการเตรียมการอีก ๓ ปีข้างหน้า ที่ประเทศอาเซียนจะกลายเป็นประชาคมเดียวกัน เป็น
ASEAN Economic Community /AEC. ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่ให้ทุกภาคส่วนได้เตรียมความพร้อมและเตรียมการ
๒.๓.๓ เสริมสร้างงานเชิงคุณภาพ คือ การมุ่งเน้นการสร้างงานการแก้ไขปัญหาแบบคุณภาพ จึงจะ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยจะต้องแปรงานที่เป็นงานเชิงประมาณในปี ๒๕๕๕ ให้เป็นงานคุณภาพในปี ๒๕๕๖
๓. เป้าหมาย
เพื่อให้ปฎิบัติการตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในปี ๒๕๕๖ บรรลุผล และต่อเนื่องจาก
การปฏิบัติในปีที่ ๒ จึงให้กําหนดเป้าหมายของแผนจําแนกประเภทต่างได้ ๔ ประเภท ดังนี้
๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) กําหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ไว้ว่า
ควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและสามารถลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหา ให้ได้
อย่างเห็นผลชัดเจน เป็นรูปธรรม สังคมและชุมชนโดยรวมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด เมื่อเสร็จสิ้นแผน ในปี
๒๕๕๖ ในภาพรวมของประเทศ
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๓.๒ เป้าหมายเชิงปริมาณ (Output) กําหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณในภาพรวม เพื่อให้เห็นผลการ
ดําเนินงานเชิงตัวเลขปริมาณทั้งประเทศ และเป็นเป้าหมายที่ปรากฎใน พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม โดยมีเป้าหมาย ดังนี้
๓.๒.๑ ดําเนินการต่อหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งประเทศ ประมาณ ๘๔,๓๒๐ แห่ง
๓.๒.๒ ลดจํานวนผู้เสพยาเสพติดทุกระบบรวมกัน ๓๐๐,๐๐๐ คน ในปี ๒๕๕๖ และเพิ่มเป้าหมาย
การติดตามผู้ผ่านการบําบัดฯ ที่เข้ารับการบําบัดในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖ รวมกัน ประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ
๓.๒.๓ สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่กลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖ ทั้งหมด
ประมาณ ๑.๕ ล้านคนทั่วประเทศ
๓.๒.๔ เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาระดับขยาย
โอกาสขึ้นไป-ระดับอุดมศึกษา จํานวน ๑๑,๔๙๐ โรงเรียน
๓.๒.๕ มีข้อมูลพื้นที่เสี่ยง และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา รวมทั้ง มีแผน กิจกรรมควบคุม
พื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง และแก้ไขพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ในทุกอําเภอ
๓.๒.๖ มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จนมีสถานประกอบการผ่าน
เกณฑ์โรงงานสีขาว ๒,๐๐๐ แห่ง
๓.๒.๗ ปราบปรามผู้กระทําผิดคดียาเสพติด ภายหลังการจับกุม โดยขยายผลทางการข่าว การ
สืบสวน หรือใช้มาตรการทางทรัพย์สิน จํานวน ๔๐,๐๐๐ คดี
๓.๒.๘ ดําเนินการทางด้านทรัพย์สินในคดียาเสพติดจากกฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องแบบบูรณาการ
โดยมีปริมาณทรัพย์สิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท
๓.๓ เป้าหมายเชิงผลลัพธ์/ผลกระทบ (Outcome) ในภาพรวม ให้ความสําคัญในการกําหนดเป้าหมาย
เชิงผลลัพธ์ ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงงานเชิงคุณภาพและเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดยในปี ๒๕๕๖ กําหนด
เป้าหมาย ดังนี้
๓.๓.๑ ปัญหาความไม่ปลอดภัยของสังคมและชุมชนอันเกิดจากภัยของยาเสพติดลดลง การดํารงชีวิต
ประจําวันของประชาชนทั่วไปรู้สึกมั่นคงและปลอดภัยยิ่งขึ้น
๓.๓.๒ กําหนดเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ และเป้าหมายเชิงผลกระทบในทุกแผนงาน
๓.๔ เป้าหมายพื้นที่ (Area Base)
๓.๔.๑ ให้ทุกจังหวัดกําหนดเป้าหมายของแต่ละจังหวัด ให้สามารถควบคุมและลดปัญหายาเสพติด
ภายในจังหวัดให้ได้ ในปี ๒๕๕๖ เป็นเป้าหมายสําคัญเชิงผลลัพธ์ในระดับพื้นที่
๓.๔.๒ การกําหนดเป้าหมายเชิงปริมาณที่เป็นภาพรวมระดับประเทศ ให้แต่ละจังหวัดพิจารณาสัดส่วน
ที่เหมาะสมในการกําหนดเป้าหมายของตน โดยคํานึงถึงเป้าหมายสูงสุดที่จะควบคุมและลดปัญหาของจังหวัดเป็นสําคัญ
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๔. มาตรการ แผนงานการดําเนินงาน
แผนงานที่ ๑ แผนการสร้างพลังสังคมและชุมชนเอาชนะยาเสพติด
๑. เป้าหมายของแผน
๑.๑ กําหนดเป้าหมาย ๘๔,๓๒๐ หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเป้าหมายหลัก โดยในจํานวนนี้ ให้ร้อยละ ๕๐
ของหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดเชิงคุณภาพ
๑.๒ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งหมด สามารถลดปั ญหายาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพตาม
แนวทางสันติวิธีของกองทุนแม่ฯ มีศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติดบูรณาการสู่เศรษฐกิจ
พอเพียง และสามารถเพิ่มเติมใหม่ในปี ๒๕๕๖ ได้อีก จังหวัดละไม่เกิน ๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชนโดยยึดงานคุณภาพเป็น
หลัก
๒. มาตรการดําเนินงาน
การสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด เป็นงานสําคัญที่ต้องมีความ
ต่อเนื่อง ระยะยาว และจะต้องมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างมีคุณภาพ จึงจะส่งผลต่อความสําเร็จในการลด
ปัญหายาเสพติดอย่างแท้จริง การสร้างแนวป้องกันยาเสพติดภาคประชาชนจึงเป็นปัจจัยชี้ขาดที่สําคัญที่สุด และ
ถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญในปี ๒๕๕๖ โดยให้มีแนวทาง ดังนี้
๒.๑ ให้ ศพส.จ. และ ศพส.อ. ทบทวน ประเมินสถานการณ์ปัญหาและการดําเนินงานรายหมู่บ้าน/
ชุมชนที่ได้ดําเนินการถึงขั้นตอนใดในปี ๒๕๕๕ ทั้งทางปริมาณและคุณภาพ เพื่อจะได้ดําเนินการต่อเนื่องในปี ๒๕๕๖
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้ความสําคัญกับการประเมินปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ความเข้มแข็งของแกนนําชุมชน
และความเข้มแข็งของชุมชนในทางคุณภาพ ทั้งนี้ ให้ประเมินผลแล้วเสร็จก่อนภายในไตรมาสที่ ๑ ก่อนที่จะดําเนินการ
ต่อไป หากพื้นที่ใด มีการประเมินก่อนหน้าแล้ว และสามารถใช้ประโยชน์ได้ ก็สามารถใช้ผลประเมินดังกล่าวได้ต่อ โดยให้
นําผลการประเมินมาเป็นฐานพิจารณาเพื่อเสริมความเข้มแข็งของแต่ละหมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๒ การดําเนินการต่อเนื่องจากปี ๒๕๕๕ ในหมู่บ้าน/ชุมชนนั้น เพื่อให้เป็นแนวทางเดียวกันทั้ง
ประเทศ. นอกจากประเมินตาม ๒.๑ แล้ว ให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนระบุสถานะและจําแนกตามกลุ่มประเภทตามความ
เหมาะสม ดังนี้
๒.๒.๑ ประเภทที่ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ระบุไม่มีปัญหายาเสพติด ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชนที่
ไม่ปรากฎในข้อมูลใดว่ามีปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๕๕ โดยในชั้นต้น มีประมาณ ๑๘,๙๒๐ แห่ง ทั่วประเทศ
๒.๒.๒ ประเภทที่ ๒ หมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่อยู่ในตําบลทุก
ตําบลที่ติดกับชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านทุกด้านที่เสี่ยงและมีปัญหาการนําเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศ
ประมาณ ๓,๙๘๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๓๒๒ ตําบล
๒.๒.๓ ประเภทที่ ๓ หมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ได้ แ ก่ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ
พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินตั้งแต่ปี ๒๕๔๗-ปัจจุบัน จํานวน ๑๒,๑๘๙ หมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้งที่จะมีการเสนอ
รายชื่อที่จะเข้ารับพระราชทานใหม่
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๒.๒.๔ ประเภทที่ ๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ดําเนินการครบทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน
เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ในปี ๒๕๕๕ ได้ แ ก่ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ ป รากฎในรายงานของ ศพส. ว่ า ได้ ดํ า เนิ น การตาม
กระบวนการต่างๆ ในการเสริมสร้างชุมชนครบทุกขั้นตอนที่กําหนดแล้วในเชิงปริมาณ จากการรายงานถึงวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๕ มีจํานวน ๔๘,๙๒๑ หมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๒.๕ ประเภทที่ ๕ หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาในระดับรุนแรงที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน
ได้แก่ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ยังมีสภาพปัญหายาเสพติดในระดับที่รุนแรงหรือรุนแรงมาก เช่น มีผู้ค้า ผู้เสพอยู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชนจํานวนมาก ต่อเนื่องมาหลายปี และยังไม่ยุติ สมควรต้องได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง การหาหมู่บ้าน/
ชุมชนประเภทนี้ ให้ ศพส.จ. ทุกจังหวัด และกลไกที่ระบุให้รับผิดชอบโดยเฉพาะ จะต้องค้นหาและกําหนดขึ้นมาเอง
หรืออีกทางหนึ่ง สอร.ศพส. จะส่งข้อมูลไปให้ดําเนินการ ทั้งนี้ ความสําเร็จของการดําเนินงานต่อหมู่บ้าน/ชุมชน
ประเภทนี้ จะส่งผลต่อการควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในจังหวัด ว่าจังหวัด สามารถควบคุมปัญหายาเสพติดได้
แล้วหรือไม่
ทั้งนี้ สอร. ศพส. จะส่งข้อมูลจําแนกสถานะหมู่บ้าน/ชุมชนตามฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้วส่วนหนึ่ง
ให้กับ ศพส.จ. ในแต่ละจังหวัด ดําเนินการทบทวน ตรวจสอบให้ได้สถานะที่แท้จริง ก่อนที่จะวางแผนแก้ไขปัญหา
อย่างตรงจุด
๒.๓ การสร้ า งความต่ อ เนื่ อ งของการดํ า เนิ น งานเสริ ม สร้ า งชุ ม ชนเข้ ม แข็ง ต่ อ จากปี ๒๕๕๕
เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ ให้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๓.๑ ต่อกลุ่มพื้นที่ประเภทที่ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด
๒.๓.๑.๑ ให้ดํารงสถานะ การไม่มีปัญหายาเสพติดในพื้นที่เหล่านี้อย่างต่อเนื่อง
เพื่อจํากัดการขยายตัวของยาเสพติด ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่เหล่านี้
๒.๓.๑.๒ ให้พัฒนาแกนนําในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่เหล่านี้ จํานวน ๑๐-๒๕
คน : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้สร้างไว้แล้ว ให้ทําหน้าที่เฝ้าระวัง ป้องกันมิให้เกิดปัญหายาเสพติดขึ้นในพื้นที่ของตน โดย
สอดส่อง ดูแล ป้องกันและมีช่องทางการแจ้งข้อมูลให้กับ ศพส.อ./ศพส.ข. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ทราบ หากมีสิ่ง
บอกเหตุเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาทันท่วงที
๒.๓.๑.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยจัดทําแผนการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๒.๓.๑.๔ ดําเนินการ รณรงค์ ป้องกันยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันกับคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน ให้ตระหนักต่อโทษพิษภัยของยาเสพติดที่อาจเข้ามาในหมู่บ้าน/ชุมชน เช่น ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้านอย่าง
ต่อเนื่อง เป็นต้น
๒.๓.๑.๕ บูรณาการงานชุมชน แบบองค์รวม รอบด้าน ครบวงจร ในการแก้ปญ
ั หา
ยาเสพติดเพื่อให้มีพลังและยั่งยืนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
ทั้งนี้ ให้ ผอ.ศพส.อ./ผอ.ศพส.เขต ได้กําชับ สอบถามผู้นําที่เป็นทางการทั้งกํานัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เหล่านี้ในทุกเดือนที่มีการประชุมในอําเภอ หรือเขต เพื่อเป็นการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
๒.๓.๒ ต่อกลุ่มพื้นที่ประเภทที่ ๒ หมู่บ้าน/ชุมชน ชายแดนทุกหมู่บ้านที่อยู่ในตําบล/
เทศบาลชายแดน ทุกจังหวัดชายแดนรอบประเทศ ให้ดําเนินการ
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๒.๓.๒.๑ ให้ถือว่า ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนในตําบลและในเทศบาลที่ติดกับชายแดน
เป็นพื้นที่ด่านหน้าของการสกัดกั้นยาเสพติดของประเทศ ที่จะต้องสร้างเป็นกําลังประชาชนร่วมกับกําลังของฝ่าย
รัฐ สกัดกั้นยาเสพติดอย่างเข้มแข็งและจริงจัง ลด supply ยาเสพติดจากนอกประเทศ จึงให้ขยายพื้นที่สกัดกั้นจาก
หมู่บ้านชายแดนเป็นตําบลชายแดนพื้นที่สกัดกั้นยาเสพติด เพื่อสามารถใช้บริบทการปกครองระดับท้องถิ่นและ
ตําบลมาสนับสนุนการดําเนินงาน
๒.๓.๒.๒ ให้ กอ.รมน.ภาคทุ ก ภาค รั บ ผิ ด ชอบหลั ก ในการระดมพลั ง ชุ ม ชน
เสริมสร้างประสิทธิภาพชุมชนเข้มแข็งต่อสู้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน โดยวางกรอบภารกิจการปฏิบัติงาน
ของชุดปฎิบัติการของ กอ.รมน.ให้ครอบคลุมพื้นที่ระดับตําบลชายแดนตามแผนทุกพื้นที่สําคัญ ทั้งนี้ ในระยะก่อนเริ่ม
แผน ให้ กอ.รมน.ภาค /ส่วนแยก ร่วมกับ สอร ศพส. ประเมินความเข้มแข็งและศักยภาพรายหมู่บ้านที่ดําเนินการในปี
๒๕๕๕ ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑
๒.๓.๒.๓ ให้ มี แ ผนปฏิ บั ติ ก ารในระดั บ หมู่ บ้ า นและตํ า บลเป้ า หมายทุ ก พื้ น ที่
ชายแดน ให้บรรลุขั้นตอนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งเชิงคุณภาพและยั่งยืน โดยนําผลการประเมินมากําหนด
กิจกรรมในแผนปฏิบัติการในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนตําบลหรือเทศบาลเป้าหมาย จะต้องมุ่งลดจํานวนผู้ค้า ผู้เสพอย่างเป็น
รูปธรรม
๒.๓.๒.๔ สร้างบทบาทกําลังประชาชนชายแดน ร่วมเฝ้าระวัง สกัดกั้นยาเสพติด
ร่วมกับภาครัฐในทุกพื้นที่สําคัญ เพื่อป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นด่านหน้าในการสกัดกั้นยาเสพติด
ของประเทศ ให้มีการจัดตั้งกําลังประชาชนเป็นหมวด หมู่เพื่อปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และมีการฝึกทบทวน การสร้าง
ความพร้อม และสนับสนุนปัจจัยดําเนินงานต่างๆ
๒.๓.๒.๕ ให้มีการประสานงานบูรณาการร่วมกันระหว่าง ศพส.อ.กับ กอ.รมน.
ในพื้นที่ โดยให้ ศพส.อ.เป็นกลไกกลางประสานงานกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดน และสนับสนุนให้การ
เสริมสร้างชุมชนชายแดนมีความเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การบูรณาการกลไกจัดตั้งของชุมชนที่อยู่ภายใต้บทบาท
ของฝ่ายปกครองในพื้นที่
๒.๓.๒.๖ บูรณาการการปฏิบัติระหว่างการจัดตั้งกําลังประชาชนในหมู่บ้าน/
ชายแดน กําลังปฏิบัติการของฝ่ายรัฐตามแนวชายแดน รวมทั้ง การสกัดกั้นจุดตรวจ/ด่านตรวจเส้นทางตามแนว
ชายแดน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงของการลักลอบนําเข้ ายาเสพติ ด โดยให้ทุกอําเภอชายแดน
สามารถมีระบบปฏิบัติการ กลไกและบุคคลดังกล่าวอย่างชัดเจน ปฏิบัติได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในพื้นที่ตําบลที่เสี่ยง
ต่อการนําเข้ายาเสพติด มีการจัดทําเป็นแผน คําสั่งการปฏิบัติ รวมทั้งให้ กอ.รมน.ส่วนแยก และจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
สามารถแสดงผังการปฏิบัติการสกัดกั้นทั้งระบบตามอําเภอชายแดนที่รับผิดชอบ และมีการประเมินศักยภาพ
๒.๓.๓ ต่อกลุ่มพื้นที่ประเภทที่ ๓ หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๒.๓.๓.๑ นําผลประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินรายหมู่บ้าน/ชุมชนที่
กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทําไว้เมื่อปี ๒๕๕๕ หรือที่อาจมีการจัดทําขึ้นใหม่ในบางพื้นที่ มากําหนดเป็นฐานตั้งต้น
ในการพัฒนาความเข้มแข็งของทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้นกว่าระดับที่ประเมิน สําหรับ
ในพื้นที่ กทม. ให้ประเมินหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินรายชุมชน ให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๔ จาก ๕๒ หน้า

๒.๓.๓.๒ พัฒนาแกนนําและกําลังอาสาประชาชน กองทุนแม่ของแผ่นดินในทุก
หมู่บ้านให้เป็นกําลังอาสาสมัคร ป้องกันภัยยาเสพติด ตามจํานวนของครัวเรือน ๑ : ๕ โดยให้มีการขึ้นทะเบียนรายชื่อ
อย่างชัดเจน เพื่อมีบทบาทการเฝ้าระวังยาเสพติดภาคประชาชน
๒.๓.๓.๓ ใช้ แนวทางทางสัน ติ ตามการพัฒนาตามขั้นตอนที่กํ าหนดในระดั บ
หมู่บ้าน/ชุมชน เสริมความเข้มแข็งของทุกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยยึดมั่นในแนวทางการแก้ไขปัญหาโดย
สันติ การรับรองครัวเรือน การใช้กฎหมู่บ้านกติกาทางสังคม การบําบัดผู้เสพในชุมชน การดูแลผู้ผ่านการบําบัด ตาม
ปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่กําหนดใน Roadmap ของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้ง พัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบูรณาการสู่เศรษฐกิจพอเพียง การสร้างเครือข่าย
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทั้งในระดับอําเภอ จังหวัด ภาค และประเทศให้เข้มแข็ง
๒.๓.๓.๔ ให้จัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นกระบวนการ เกิดกระแสในพื้นที่ทุกจังหวัด
เพื่อแสดงถึงการรวมพลัง ความสามัคคี การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การให้อภัย ตามยุทธศาสตร์พระราชทาน รู้รัก
สามัคคี เป็น พลังแผ่นดิน ซึ่งถือเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่สุดของการเอาชนะปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
๒.๓.๓.๔ สําหรับหมู่บ้านที่จะเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินรอบใหม่
ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ข้อกําหนดให้ปฏิบัติอย่างครบตามขั้นตอน/กระบวนการ ด้วยความสมัครใจและ
ยินดีที่จะปฏิบัติ รวมทั้ง มีการตรวจสอบอย่างมีคุณภาพ และผ่านการอบรมบ่มเพาะในปณิธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ก่อนเข้ารับพระราชทาน
๒.๓.๔ ต่อกลุ่มพื้นที่ประเภทที่ ๔ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ดําเนินการครบทุกขั้นตอนที่กําหนด
ของการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ที่ปรากฎในรายงานของ ศพส ในปี ๒๕๕๕
๒.๓.๔.๑ ให้ ศพส.มท.และ สอร.ศพส. เป็นเจ้า ภาพ มอบหมายให้ ศพส.จ.
ตรวจสอบความเข้มแข็งเชิงคุณภาพในขั้นตอนต่างๆในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสามารถประเมินความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างแท้จริง โดยมีระบบและแบบการประเมินความเข้มแข็งแบบเดียวกันทั่วประเทศ ที่เน้นให้ชุมชนประเมิน
ตนเอง วัดผลตนเอง เพื่อหาความเข้มแข็งที่แท้จริง โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑
๒.๓.๔.๒ ศพส.อ./ศพส.ข. นําผลการประเมินรายหมู่บ้าน/ชุมชนมาปรับปรุง
แก้ไข และพัฒนาขั้นตอนที่ยังไม่สมบูรณ์ ที่ยังไม่มีคุณภาพ ที่ยังไม่มีความเข้มแข็ง และที่ยังไม่ได้ดําเนินการของ
หมู่บ้ าน/ชุมชนแต่ละแห่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ในส่วนของการลดระดับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน การ
ดําเนินการต่อผู้ค้า-ผู้เสพ การพัฒนาแกนนําที่เข้มแข็ง การสร้างระบบเฝ้าระวัง/ป้องกันยาเสพติดของชุมชน การ
พึ่งตนเองของชุมชน ฯลฯ
๒.๓.๔.๓ ให้จัดทําแผนพัฒนาของหมู่บา้ น/ชุมชนที่ได้ประเมินผลมาแล้วตาม
ข้างต้นเชิงคุณภาพ ร่วมกับสมาชิกในหมู่บา้ น/ชุมชน โดยมีเป้าหมายที่จะควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้
ได้ผลสําเร็จ
๒.๓.๔.๔ ให้บรู ณาการงานชุมชนตามแผนพัฒนาหมูบ่ ้าน/ชุมชนแบบองค์รวม รอบ
ด้าน ครบวงจร ในการแก้ปญ
ั หายาเสพติดเพือ่ ให้มพี ลังและยั่งยืน
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๕ จาก ๕๒ หน้า

๒.๓.๕ ต่อกลุ่มพื้นทีประเภทที่ ๕ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาในระดับรุนแรงและต้อง
แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน
๒.๓.๕.๑ ให้ สอร.ศพส. และ ศพส.จ. ชี้เป้าจากฐานข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อหาพื้นที่
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หรือตําบลที่มีปัญหารุนแรง หรือรุนแรงมาก โดยไม่ปกปิดข้อมูล และให้จัดลําดับการแก้ไขปัญหา
เป็นลําดับต้นๆ
๒.๓.๕.๒ ให้ ศพส.จ. ระดมสรรพกําลัง ทรัพยากร กําลังปฏิบัติการอย่างเต็มที่
รวมทั้งจัดระบบริหารจัดการการปฏิบัติอย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหา เพื่อลดระดับปัญหาในพื้นที่เหล่านี้ให้ได้
โดยให้มีแผนแก้ไขปัญหาในพื้นที่เหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรม รายพื้นที่ และขอความเห็นชอบจาก ศพส.จ.ทุกพื้นที่
จัดทําเป็นคําสั่งของ ผอ.ศพส.จ.โดยเฉพาะ ทั้งนี้ ให้พิจารณาการจัดตั้ง บก.ควบคุม หรือ จุดประสานงานเพื่อการ
แก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายที่กําหนดนี้ เพื่อให้มีการปฏิบัติแบบเบ็ดเสร็จ
๒.๓.๕.๓ ใช้มาตรการที่เหมาะสม ทั้งการทําลายโครงสร้างการค้าในพื้นที่ การลด
จํานวนผู้เสพ การป้องกันกลุ่มเสี่ยง ฯลฯ อย่าง บูรณาการ
๒.๓.๕.๔ หลังจากขจัดเงื่อนไข ปัจจัยข้างต้นแล้ว ให้เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
ตามที่ปรากฎใน Roadmap
๒.๔ การควบคุมปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
การลดระดับปัญหายาเสพติดของประเทศ จะเกิดผลสําเร็จ ก็ต่อเมื่อสามารถควบคุม
ปัญหาในระดับพื้นที่ให้ได้ ซึ่งจะต้องเสริมบทบาทของภาคชุมชนให้ตื่นตัวขึ้นมาแก้ไขปัญหาด้วยพลังของตน การ
จัดให้มีระบบพี่เลี้ยงให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อร่วมกันกับชุมชนต่อสู้ปัญหายาเสพติดถือเป็นสิ่งจําเป็นที่จะเสริมให้
พลังชุมชนเข้มแข็งขึ้น เพื่อให้มีปัจจัยนี้ในกรอบการดําเนินงานทั้งประเทศ จึงให้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๔.๑ กําหนดให้มีบุคคลจากหน่วยงานในพื้นที่ เป็นพี่เลี้ยง และผู้ประสานงานให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ในขอบเขตทั่วประเทศ โดยให้ความสําคัญกับหมู่บ้าน/ชุมชนประเภทที่ ๒ -๕ เป็นหลัก และให้
ผอ.ศพส.จ.ทุกจังหวัดกําหนดเป็นนโยบายให้กับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดให้การสนับสนุน มี ศพส.อ.ในแต่
ละอําเภอรับไปปฏิบัติ โดย เป็นแกนกลาง ประสานงาน กําหนดพี่เลี้ยง/ผู้ประสานงานชุมชนจากหน่วยต่างๆ ให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างชัดเจน ประกอบด้วย
๒.๔.๑.๑ มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ตํารวจประสานงานชุมชน หรือที่เป็นเป้าหมาย
สําคัญ
๒.๔.๑.๒ มอบหมายให้มีปลัดอําเภอประสานงานชุมชน
๒.๔.๑.๓ มอบหมายวิทยากรกระบวนการที่มีอยู่แล้วในอําเภอเป็นผู้ประสานงาน
๒.๔.๑.๔ มอบหมายพัฒนาชุมชนปฏิบัติงานประสานชุมชน
๒.๔.๑.๕ มอบหมายชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนของ กอ.รมน. ประสานงานพื้นที่
เป้าหมายตามแนวชายแดนที่เป็นพื้นที่ดําเนินงานของชุด กอ.รมน.
๒.๔.๑.๖ มอบหมายให้กลุ่ม/เครือข่ายภาคประชาชนที่ได้ดําเนินการมาแล้วใน
พื้นที่เป็นผู้ประสานงาน
ฯลฯ
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

หน้าที่ ๑๖ จาก ๕๒ หน้า

ทั้งนี้ การกําหนดผู้ประสานงานชุมชน จะใช้หน่วยเดียว หรือหลายหน่วยตาม
ข้างต้น อยู่ที่ความพร้อมของหน่วย การครอบคลุมพื้นที่ เป็นสําคัญ
๒.๔.๑.๗ ให้ ศพส.อ. และ ผอ.ศพส.อ.แต่ ล ะอํ า เภอ กํ า หนดพี่ เ ลี้ ย ง/ผู้
ประสานงานชุมชนจากหน่วยงานข้างต้นอย่างชัดเจนให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดย มีหน้าที่สําคัญ คือ เป็น
ที่ปรึกษา พี่เลี้ยงชุมชน นําภารกิจที่ได้รับมอบมาประสานงานกับผู้นําชุมชน สํารวจข้อมูล ขับเคลื่อนชุมชน แก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน นําข้อปัญหาของชุมชนรายงานต่อหน่วยงาน เสนอ ศพส.อ. และให้มีการจัดระบบ
ภารกิจ การสนับสนุนอย่างชัดเจน ทั้งนี้ ให้ ผอ.ศพส.อ. จัดทําเป็นคําสั่งรายชื่อและพื้นที่ประสานงานให้ชัดเจน และส่ง
มายัง ศพส.จ. และ สอร.ศพส” เพื่อจัดทําเป็นทะเบียนกําลังพล ทั้งนี้ ให้จัดแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ ๑
๒.๔.๑.๘ ให้ สอร.ศพส. และ ศพส.มท. จัดทําคู่มือผู้ปฏิบัติงานประสานชุมชน
แนวการชี้แจง และมอบหมาย ศพส.จ. และ ศพส.อ.จัดให้มีการประชุม ชี้แจงผู้ประสานงานชุมชนในระดับจังหวัด
และอําเภอ ให้เข้าใจจุดมุ่งหมาย ภารกิจ หน้าที่ ระบบการปฏิบัติ การรายงาน ฯลฯ
๒.๔.๑.๙ ให้ ศพส.จ. รั บ ผิ ด ชอบในการ พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของวิ ท ยากร
กระบวนการระดับอําเภอ เพื่อภารกิจที่จําเป็นต้องใช้บทบาทของวิทยากรกระบวนการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
เสริมงานของ ผู้ประสานงานชุมชน
๒.๔.๒ จั ด ระบบการดํ า เนิน งานภาคประชาชนให้เ ข้มแข็ง รองรับการควบคุ ม ปั ญ หา
ยาเสพติดในระดับพื้นที่ทั่วประเทศ โดย
๒.๔.๒.๑ ให้มีองค์กร กลไกจัดตั้งภาคประชาชนป้องกันยาเสพติดตั้งแต่ระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ตําบล ขึ้นไปเป็น กลุ่มพลังแผ่นดิน ป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย ผู้นําที่เป็น
ทางการ ผู้นํากลุ่มต่างๆในหมู่บ้าน/ชุมชน อสม. ตาสัปปะรด ผู้นํากองทุนแม่ของแผ่นดิน (เฉพาะหมู่บ้านที่มี) ฯลฯ เพื่อ
เป็นการสร้างพลัง รวมกลุ่มชุมชน มีระบบปฏิบัติ มีภารกิจ และมีคําสั่งรองรับที่ถูกต้อง โดยมีสถานที่ประสานงานใน
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน. สําหรับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มสี ถานที่ประสานงานแล้ว ให้ใช้สถานที่เดิมก็ได้
๒.๔.๒.๒ พิ จ ารณา และมอบบทบาท อํ า นาจของภาคประชาชนในการ
ปฏิบัติงานป้องกัน เฝ้าระวัง โดยบูรณาการอํานาจที่มีอยู่ของกลไกต่างๆใน หมู่บ้าน/ชุมชน เช่น คณะกรรมการ
หมู่บ้าน ตํารวจบ้าน อป.พร. ตาสัปปะรด หรือกลุ่มพลังมวลชนที่มีอยู่ ฯลฯ มาร่วมกันเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติในการป้องกัน เฝ้าระวัง
๒.๔.๒.๓ พัฒนากลุ่มผู้นํา คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นกําลังสําคัญ
และมีบทบาทนําคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ด้วยการเสริมประสิทธิภาพ
อบรม สัมมนา ผู้นําชุมชนต่างๆ เพื่อการนี้ มอบหมายให้ ศพส.จ.ทุกจังหวัด จัดให้มี โครงการเสริมทักษะ/เพิ่ม
ศักยภาพผู้นําชุมชนป้องกันยาเสพติด และมอบหมายภารกิจให้ทําหน้าที่ในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
โดย ให้ทุกจังหวัดจัดวิทยากรกระบวนการเป็นวิทยากร ส่วนเนื้อหาหลักสูตร คู่มือ สอร.ศพส. จะเป็นผู้รวบรวม
๒.๔.๒.๔ ส่งเสริมบทบาทชุมชนในงานยาเสพติด ได้แก่ การเฝ้าระวังยาเสพติด
โดยชุ มชน การค้ นหาผู้ เสพในชุ มชน การบํา บัดรักษาในชุมชนต่อผู้ เ สพ/ผู้ ใ ช้ใ นกลุ่ม ที่ส ามารถบําบัดในชุ ม ชนได้
รวมทั้ง การติดตามผู้ผ่านการบําบัดโดยชุมชน ฯลฯ
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.
๒.๔.๒.๕ จัดให้มีทุนส่งเสริมกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นการสนับสนุนการใช้จ่ายของหมู่บ้าน/ชุมชน รวมทั้ง ให้มีสวัสดิการให้กับชุมชนที่ร่วม
กิจกรรมดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การแสวงหาความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒.๔.๓ ส่งเสริมองค์กร กลุ่มต่างๆในจังหวัด รวมตัวกันเป็น ภาคประชาสังคมป้องกัน
ยาเสพติดจังหวัด ให้กว้างขวางและจริงจัง ทั้งนี้เพราะ ความตื่นตัวและเข้าร่วมของภาคประชาสังคมในงาน
ป้องกันยาเสพติด จะแสดงให้เห็นถึง พลังแผ่นดินอย่างแท้จริง โดยส่งเสริม ผลักดันให้องค์กร สมาคม กลุ่ม ชมรม
บุคคล ที่ทํากิจกรรมยาเสพติดในจังหวัด มารวมกัน เพื่อ เป็นเวที สะท้อนข้อมูล แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้าน
ยาเสพติด เสนอข้อปัญหาเพื่อผลักดันให้มีการแก้ไข ทั้งในระดับพื้นที่ และระดับประเทศ ฯลฯ ได้แก่
๒.๔.๓.๑ ให้ ศพส.จ. ทุกจังหวัด จัดทํา ปรับปรุงข้อมูลองค์กร กลุ่ม ชมรม สื่อ
ต่างๆ บุคคลที่ทํางานด้านยาเสพติดเด่นๆ ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาคเอกชน ภาคชุมชน เพื่อนําองค์กร บุคคล
เหล่านี้ เป็นฐานของภาคประชาสังคมของจังหวัด
๒.๔.๓.๒ ให้ทุกจังหวัด จัดให้มีการประชุม ประสานงานภาคประชาสังคมของ
จังหวัด เป็นเวทีงานด้านป้องกันยาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเป็นเวทีของจังหวัดในงานด้านยาเสพติดอย่าง
ต่อเนื่อง และตามที่ตกลงร่วมกันของภาคประชาสังคมของจังหวัดนั้นๆ
๒.๔.๓.๓ ให้ทุกจังหวัดมีการค้นหาผู้นําธรรมชาติในระดับต่างๆในจังหวัด ที่มี
จิตใจต้องการดําเนินงานด้านยาเสพติดหรือด้านสังคมอื่นที่เกี่ยวเนื่อง และสนับสนุน ส่งเสริมการดําเนินการดังกล่าว
เพื่อก่อให้เกิดการตื่นตัวของภาคประชาสังคมอย่างแท้จริง โดยให้จัดทําเป็นฐานข้อมูลบุคคลผู้นําธรรมชาติสําหรับการ
สนับสนุนและกําหนดบทบาทแก่บุคคลดังกล่าวต่อไป
๒.๔.๓.๔ ให้ ศพส.สนับสนุนให้มีการประชุม แลกเปลี่ยน เรียนรู้การดําเนินงาน
ด้านยาเสพติดของภาคประชาสังคมในระดับภาค และระดับประเทศ รวมทั้ง ให้ภาคประชาสังคมมีโอกาสนําเสนอ
นโยบายด้านยาเสพติดให้กับภาครัฐ
๓. โครงการสําคัญ
๓.๑ โครงการเสริมสร้างหมู่บา้ น/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๑
เฝ้าระวัง พัฒนาแกนนําหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๒
บูรณาการงานชุมชนแบบองค์รวมในการแก้ปญ
ั หายาเสพติดเพื่อให้มพี ลังและยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๒ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน
กิจกรรมหลักที่ ๑
ประเมินศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน
กิจกรรมหลักที่ ๒
พัฒนาความเข้มแข็งหมู่บ้านชายแดน
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๓.๓ โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บา้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมหลักที่ ๒
เสริมความเข้มแข็งในหมู่บ้านประเภท A ศูนย์เรียนรู้งานยาเสพติดบูรณาการ
เศรษฐกิจพอเพียง
กิจกรรมหลักที่ ๓
เตรียมหมู่บ้าน/ชุมชนใหม่
๓.๔ โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านกระบวนการครบทุกขั้นตอน
กิจกรรมหลักที่ ๑
ประเมินศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนเชิงคุณภาพ
กิจกรรมหลักที่ ๒
การจัดทําแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
กิจกรรมหลักที่ ๓
บูรณาการงานชุมชนแบบองค์รวมในการแก้ปัญหายาเสพติดเพือ่ ให้มพี ลังและยั่งยืน
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
๓.๕ โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มรี ะดับรุนแรง
ค้นหาหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาในระดับรุนแรง
กิจกรรมหลักที่ ๑
กิจกรรมหลักที่ ๒
การแก้้ไขปัญหาแบบบูรณาการ
๓.๖ โครงการพัฒนาบทบาทภาคประชาชน ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๑
จัดพี่เลี้ยง/ผู้ประสานงานชุมชน
กิจกรรมหลักที่ ๒
จัดระบบการดําเนินงานของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
๓.๗ โครงการ ส่งเสริมภาคประชาสังคมป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๑
สํารวจ ค้นหาภาคประชาสังคม
กิจกรรมหลักที่ ๒
ภาคประชาสังคม ป้องกันยาเสพติด
๔. ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๔.๒ หน่วยงานร่วม
ผู้แทนองค์กรภาคประชาชน
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น
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กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)
กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว)
กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
กระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี (กอ.รมน.)
กระทรวงกลาโหม (กองทัพไทย)
กรมประชาสัมพันธ์
๕. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๕.๑ ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติดสามารถคงความเข้มแข้งและมีระบบเฝ้าระวัง
๕.๒ ร้อยละของหมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลงเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่กําหนด
๕.๓ ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสามารถลดปัญหายาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ
แผนงานที่ ๒ แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
๑. เป้าหมายของแผน
๑.๑ นําผู้เสพเข้าบําบัดรักษาในระบบที่เหมาะสมและผ่านการคัดกรอง รวมจํานวน ๓๐๐,๐๐๐ คน ในทุก
ระบบการบําบัด ทั่วประเทศ
๑.๒ จัดลําดับความสําคัญเร่งด่วน ให้ทุกพื้นที่ ค้นหาและนําผู้เสพ/ผู้ติดที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน
และสังคมเข้าบําบัด เพื่อลดอันตรายของชุมชนอันเกิดจากยาเสพติด
๑.๓ ติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษา ทั้งในปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ ให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของผู้เข้าบําบัด
รวมประมาณ ๗๐๐,๐๐๐ คนทั่วประเทศ เพื่อไม่ให้กลับไปมีพฤติกรรมซ้ําอีก
๒. มาตรการดําเนินงาน
๒.๑ นโยบายของรัฐบาล ถือว่า ผู้เสพเป็นผู้ป่วย เป็นอาการของโรคสมองติดยาหรือติดสารเคมี ที่
จําเป็นต้องเข้ารับการบําบัดรักษา ฟื้นฟู และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ โดยให้
ยึดถือระยะของการรักษาครอบคลุม จนถึงขั้นการติดตามการรักษาอีก ๑ ปี รวมระยะเวลาการบําบัดรักษา ๑๒
เดือนขึ้นไป เป็นห้วงของการบําบัดรักษายาเสพติดจนครบทุกกระบวนการ
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๒.๒ นโยบายของ ศพส. ในปี ๒๕๕๖ ยังคงยืนยันที่จะให้การบําบัดแบบสมัครใจเป็นระบบหลักของ
การนําผู้เสพเข้าบําบัด เช่นเดียวกับจุดเน้นในปี ๒๕๕๕ แต่ให้มีการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ดังนี้
๒.๒.๑ ปรับปรุงกระบวนการชักชวน จูงใจนําผู้เสพ เข้าบําบัดรักษาโดยสมัครใจ เป็น
แนวทางแรก โดยให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ การส่ ง เสริ ม บทบาทของครอบครั ว วิ ท ยากรกระบวนการ เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ผู้ประสานงานชุมชน และชุมชนเอง ฯลฯ ในการชักชวนให้มากยิ่งขึ้น ด้วยการอบรม สัมมนา ถ่ายทอดบทเรียน ฯลฯ
ให้บุคคลเหล่านี้ ได้เห็นถึงตัวอย่างที่ประสบผลสําเร็จ และนํากลับมาใช้ในพื้นที่
๒.๒.๒ ให้ทุกอําเภอ จัดตั้งศูนย์จําแนกและคัดกรองผู้เข้าบําบัดรักษายาเสพติดในระดับ
อําเภอ ๆ ละ ๑ แห่ง โดยพิจารณาใช้ โรงพยาบาลอําเภอ หรือ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของอําเภอ เป็นศูนย์คัด
กรองฯ ตามความเหมาะสม มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆร่วมเป็นเจ้าหน้าที่คัดกรอง ได้แก่ แพทย์หรือพยาบาลที่มี
ความรู้เกี่ยวกับจิตเวชชุมชน พยาบาลทั่วไป เจ้าหน้าที่ตํารวจ ฝ่ายปกครอง ครูอาจารย์ ฯลฯ ทําหน้าที่จําแนก คัด
กรองผู้เสพทั้งทางด้านสุขภาพ ประวัติทั่วไป ประวัติยาเสพติด ข้อมูลทางสังคม การข่าว ฯลฯ เพื่อจําแนกระดับความ
รุนแรงของการเสพติด
๒.๒.๓ ผู้เสพที่เข้าบําบัดรักษา จะถูกจําแนกและคัดกรองจากศูนย์จําแนกและคัดกรองฯ
เพื่ อ จํ า แนกสถานะ ระดั บ ความรุ น แรงของการเสพติ ด และจะถู ก นํ า ส่ ง เข้ า สู่ ก ารบํ า บั ด รั ก ษาที่ เ หมาะสม
ประกอบด้วย
๒.๒.๓.๑ การบําบัดรักษาในหมู่บ้าน/ชุมชนในกรณีที่เสพไม่มากนัก และชุมชนมี
ความพร้อม
๒.๒.๓.๒ ระบบการบําบัดรูปแบบผู้ป่วยนอก matrix program ไป-กลับ ในกรณีที่
เป็นเพียงผู้เสพ หรือมีอาชีพการงานทําชัดเจน ไม่เหมาะที่จะเข้าบําบัด โดยเสียการงาน และสามารถบําบัดแบบไปกลับได้
๒.๒.๓.๓ ระบบเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ในกรณีที่มีอาการเสพติดและสมควร
ต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งแบบต่อเนื่อง โดยพิจารณาการขยายระยะเวลาของค่าย
๒.๒.๓.๔ ระบบบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพระยะยาวรูปแบบผู้ป่วยในพักค้าง สําหรับผู้มี
อาการเสพติดแบบผู้ติด
การจําแนกระบบบําบัดรักษาดังกล่าว ก็เพื่อมิให้ผู้เสพที่ต่างระดับการเสพกัน ต้อง
เข้ามาบําบัดในสถานที่เดียวกัน อันจะเกิดผลเสียในการเลียนแบบพฤติกรรมกัน
๒.๒.๔ ให้ทุกจังหวัดปรับปรุง พัฒนาศักยภาพและคุณภาพของทีมวิทยากรในค่ายปรับ
พฤติกรรมของอําเภอให้รับกับการทําหน้าที่ศูนย์คัดกรองฯ รวมทั้ง จัดให้มีศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจ
จังหวัดละ ๑ แห่ง โดยคัดเลือกจากศูนย์ฟื้นฟูฯประจําอําเภอที่ดําเนินการในปีที่ผ่านมาที่มีศักยภาพสูง เพื่อรองรับ
ผู้ติดยาที่ต้องใช้เวลาในการบําบัดรักษา หรืออาจจะจัดเป็นโซนจังหวัด ต่อ ๑ แห่ง ตามความหนาแน่นของปัญหา
รวมทั้ง จัดระบบส่งต่อผู้เสพที่เข้าบําบัดตามระดับของการเสพในจังหวัด หรือภายในกลุ่มโซน
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๒.๓ การติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา ถือเป็นขั้นตอน (After Care) ที่มีความสําคัญที่สุด
ในปี ๒๕๕๖ แต่ยังเป็นจุดอ่อนที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา ดังนั้น จะต้องวางระบบ ปรับปรุง พัฒนาการติดตาม
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ เพื่อลดอัตราเสพซ้ําให้ได้ตามเป้าหมายที่กําหนด โดยจัดระบบติดตาม ดังนี้
๒.๓.๑ ระบบติดตามโดยชุมชน เป็นระบบที่สําคัญที่สุด ที่จะแสดงถึงความเข้มแข็งของ
ชุมชนอย่างแท้จริง โดยมอบหมายภารกิจให้องค์กรชุมชนป้องกันยาเสพติดที่ได้จัดตั้งขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นกําลัง
ในการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฯในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน ทั้งโดยการสุ่มตัวอย่างตรวจปัสสาวะ การติดตามพฤติการณ์
การเยี่ยมบ้าน /เยี่ยมครอบครัว การรับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติด การว่ากล่าวตักเตือน การใช้กฎกติกาของ
หมู่บ้านต่อผู้ฝ่าฝืน การจัดกิจกรรมสําหรับผู้ผ่านการบําบัดเพื่อการติดตาม ฯลฯ
๒.๓.๒ ระบบติดตามโดยครอบครัว ให้ความสําคัญกับครอบครัวของผู้ผ่านการบําบัด ใน
ฐานะที่ครอบครัว เป็นหน่วยสังคมขั้นพื้นฐานและใกล้ชิดผู้เสพมากที่สุด. โดยดําเนินการต่างๆให้ครอบครัว มีความรู้ใน
การติดตามผู้ผ่านการบําบัด ให้ความเอาใจใส่ ดูแล อย่างใกล้ชิด จัดกิจกรรมในครอบครัว อบรมให้ความรู้ครอบครัว
รวมทั้ง พัฒนาศูนย์ครอบครัวประจําตําบลให้สามารถมีบทบาทในการติดตามผู้ผ่านการบําบัดได้ ฯลฯ
๒.๓.๓ ระบบติดตามโดยทางสาธารณสุข โดยให้กระทรวงสาธารณสุข กําหนดให้การ
ติดตามผู้ผ่านการบําบัดยาเสพติด ผนวกในระบบการเยี่ยมบ้านของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และมอบหมายให้ อสม. เป็น
กลไกในการติดตาม ผู้ผ่านการบําบัดในระดับพื้นที่ตามวงรอบที่กําหนด
๒.๓.๔ ระบบติดตามแบบป้องปราม โดย มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตํารวจในพื้นที่ที่ได้รับ
มอบหมาย หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ประสานงานชุมชน มีภารกิจติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัด
๒.๓.๕ จัดระบบสนับสนุนการปฏิบัติงาน สําหรับผู้ทําหน้าที่ติดตามผู้ผ่านการบําบัดฯ
ตามที่ระบุข้างต้น ทั้งในด้านงบประมาณ ข้อมูล การมอบหมายอํานาจหน้าที่ การดูแลความปลอดภัย ฯลฯ
ทั้งนี้ ในปี ๒๕๕๖ ถือได้ว่า เป็นปี แห่งการติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดรักษา เพราะ เป็นกิจกรรม
ที่สําคัญและมีเป้าหมายดําเนินการในปริมาณมาก จึงให้ ศพส.สธ. ร่วมกับ ศพส.จ และ ศพส.อ.วางระบบ มอบหมาย
บุคคลให้ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดความสับสน ซ้ําซ้อนกันในการติดตามในระดับพื้นที่ โดยมอบหมายให้ ผอ.ศพส.อ.แต่ละ
อําเภอ เป็นผู้รับผิดชอบวางระบบติดตาม มอบหมายหน่วยติดตามให้เป็นรูปธรรมชัดเจน มีการแบ่งมอบตัวบุคคล
ที่จะติดตาม การรรายงานข้อมูลกลับ เป็นต้น โดยดําเนินการวางระบบ มอบหมายบุคคลให้แล้วเสร็จภายในไตรมาส
ที่ ๑
๒.๔ ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งศูนย์ข้อมูล ติดตาม และประสานความช่วยเหลือด้าน demand ขึ้น
จังหวัดละ ๑ ศูนย์ มีองค์ประกอบที่สําคัญ ดังนี้
๒.๔.๑ หน้าที่ ภารกิจของศูนย์ฯ คือ
๒.๔.๑.๑ รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลผู้ผ่านการบําบัดในระบบต่างๆ ในศูนย์ฯ
ข้อมูลผลการติดตามผู้ผ่านการบําบัดจากหน่วยงานต่างๆให้เป็นระบบ ข้อมูลความต้องการช่วยเหลือของผู้ผ่านการ
บําบัดเพื่อที่จะดํารงชีวิตได้ตามปกติสุข
๒.๔.๑.๒ ประสานงานกับหน่วย/องค์กรที่เกี่ยวกับการพัฒนาผู้ผ่านการบําบัด ทั้ง
ในด้านฝึกอบรม ฝึกอาชีพ ประสานแหล่งงาน แหล่งทุนที่จําเป็น ฯลฯ
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๒.๔.๑.๓ ออกประกาศรับรองผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะทํางานในสถานที่ต่างๆ
ภายนอก เพื่อเป็นหลักประกันสําหรับเจ้าของผู้ประกอบการ
ฯลฯ
๒.๔.๒ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ฯ ได้แก่ หน่วยงานด้านจังหวัดหรือปกครอง หน่วยงาน
ด้านสาธารณสุข หน่วยงานด้านแรงงาน ทั้งการจัดหางาน การฝึกฝีมือแรงงาน หน่วยงานคุมประพฤติ รวมทั้ง NGO
ที่เกี่ยวข้อง และผู้ผ่านการบําบัดฯ ที่มีความเหมาะสม
๒.๔.๓ ให้ทุกจังหวัด จัดให้มีสถานที่ปฏิบัติงานของศูนย์ฯตามความเหมาะสม เพื่อเป็น
จุดประสานงานและติดต่อกับบุคคลภายนอก โดยให้มีการวางระบบข้อมูล ระบบประสานงาน ระบบสนับสนุนจาก
สถานที่ปฏิบัติงาน ไปยังหน่วยต้นสังกัด เพื่อให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
๒.๔.๔ ให้ทุกจังหวัด ประสานงานกับเจ้าของกิจการ โรงงาน แหล่งงานต่างๆ ที่มีความ
ต้องการแรงงาน เพื่อรับผู้ผ่านการบําบัดที่ประสงค์จะทํางานในสาขาอาชีพเหล่านั้น ได้มีอาชีพ มีงานทํา และ
สามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างถาวร โดยให้ศูนย์ข้อมูลฯนี้ มีประกาศรับรองความประพฤติ สร้างความเชื่อมั่นให้กับ
เจ้าของกิจการดังกล่าว
๒.๕ มาตรการบังคับบําบัด ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ระบบบังคับบําบัด ยังมีปริมาณที่สูงเกินกว่าการ
รองรับของระบบ ทําให้ผู้เสพส่วนใหญ่ในระบบนี้ต้องเข้าสู่โปรแกรมไม่ควบคุมตัว ซึ่งไม่เหมาะสมกับผู้เสพติดที่มีอาการ
รุนแรง รวมทั้ง การติดตามผู้ผ่านการบําบัด ฟื้นฟูยังทําได้ต่ํากว่าเป้าหมาย ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุง พัฒนาระบบนี้
จึงให้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๕.๑ ให้มีการจําแนก คัดกรองผู้เข้าสู่ระบบบังคับบําบัดฯและพัฒนาโปรแกรมการ
บําบัดฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัวให้เหมาะสมกับระดับของการเสพ
๒.๕.๒ จัดหาสถานที่ฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัวให้ได้ปริมาณสัดส่วนที่เหมาะสม กับปริมาณผู้
ที่ควรได้รับการฟื้นฟูฯ โดยพิจารณาจังหวัดที่มีเป้าหมายเข้าสู่ระบบนี้มาก เป็นความเร่งด่วนก่อน
๒.๕.๓ ปรับปรุง พัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ เพื่อความรวดเร็ว ดังนี้
๒.๕.๓.๑ พัฒนา ขั้นตอน กระบวนการตรวจพิสูจน์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
๒.๕.๓.๒ ปรับปรุงให้เกิดการ อบรม เตรียมความพร้อมก่อนการบําบัดรักษาให้กับ
ผู้รอผลตรวจพิสูจน์ ในช่วงรอผลตรวจพิสูจน์
๒.๕.๓.๓ ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข และพั ฒ นากฎหมาย ประกาศ ระเบี ย บ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการบังคับบําบัด
๒.๕.๓.๔ พั ฒ นาโปรแกรม หรื อ นํ า ผู้ เ สพที่ ก ระทํ า ผิ ด ฐานเสพหรื อ เสพและ
ครอบครองและศาลมีคําสั่งให้คุมประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๕๖ ให้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูฯ
๒.๖ การพัฒนาระบบต้ องโทษ ให้เพิ่มประสิทธิ ภาพและคุณภาพ ขยายการบําบัดฟื้นฟู เพื่อ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมผู้ต้องขังในเรือนจําและทัณฑสถาน รวมทั้ง ดําเนินการต่อการบําบัดฟื้นฟูฯ ใน
รูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์สําหรับผู้ต้องขังที่จะพ้นโทษให้ได้ไม่น้อยกว่า ๘๐ %
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๒.๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการมาตรการบําบัดฯ
๒.๗.๑ ปรับปรุงข้อมูลด้านบําบัดรักษาทั้ง ๓ ระบบ ลดขั้นตอนความซ้ําซ้อน ให้สามารถ
เรียกใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในระดับบุคคล และภาพรวม
๒.๗.๒ ปรับปรุงระบบงบประมาณด้านบําบัดรักษา ให้ครอบคลุมกิจกรรมหลักทุกระบบ
ไม่ซ้ําซ้อน สามารถใช้ประโยชน์ด้านการบําบัดได้ทุกระบบ
๒.๗.๓ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพการบําบัดทุกระบบให้ได้ตามมาตรฐานด้าน
การบําบัดฟื้นฟู โดยให้กระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการ
๒.๘ โดยที่ระบบบําบัดรักษาในปี ๒๕๕๖ มีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ จึงให้ ศพส.สธ. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งจัดทําแผนการพัฒนาระบบ บุคลากร อุปกรณ์ต่างๆให้มีความพร้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ด้านบุคลากร จะต้องดําเนินการ ไตรมาสที่ ๑
๓. โครงการสําคัญ
๓.๑ โครงการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ในระบบสมัครใจ
จัดตั้งและพัฒนาศูนย์จําแนกคัดกรองผู้เข้าบําบัดรักษาระดับอําเภอ
กิจกรรมหลักที่ ๒
กิจกรรมหลักที่ ๓
นําผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบ
สมัครใจ
กิจกรรมหลักที่ ๔
จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจ
๓.๒ โครงการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผูเ้ สพ/ผู้ติดยาเสพติดใน
กิจกรรมหลักที่ ๑
ระบบบังคับบําบัด
กิจกรรมหลักที่ ๒
พัฒนากระบวนการบังคับบําบัดแบบไม่ควบคุมตัว
กิจกรรมหลักที่ ๓
ผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบ
บังคับบําบัด
กิจกรรมหลักที่ ๔
จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว
๓.๓ โครงการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ในระบบต้องโทษ
กิจกรรมหลักที่ ๒
การบําบัดในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์
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๓.๔ โครงการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ฟื้นฟูและพัฒนาผูผ้ ่านการบําบัดรักษาอย่างครบวงจร
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการติดตาม
กิจกรรมหลักที่ ๒
จัดตั้งและพัฒนาศูนย์ข้อมูล ติดตาม และประสานความช่วยเหลือด้าน Demand
กิจกรรมหลักที่ ๓
พัฒนาความพร้อมของครอบครัว ชุมชนในการรองรับผู้ผ่านการบําบัดรักษา
๓.๕ โครงการบริหารจัดการมาตรการบําบัดรักษา
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาข้อมูลด้านการบําบัดรักษา แบบบูรณาการ ทั้ง ๓ ระบบ
กิจกรรมหลักที่ ๒
พัฒนาคุณภาพการบําบัดทุกระบบให้ได้มาตรฐาน
กิจกรรมหลักที่ ๓
สรุปบทเรียนการดําเนินงานด้านการบําบัดฟื้นฟูฯ
๔. ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงสาธารณสุ ข (ศพส.สธ. สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข กรมการแพทย์ กรม
สุขภาพจิต)
๔.๒ หน่วยงานร่วม
กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ สํานักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
กระทรวงกลาโหม (ศพส.กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ)
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงแรงงาน (กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
องค์กรศาสนา ภาคเอกชน และภาคประชาชน
๕. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๕.๑ จํานวนผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการจําแนกคัดกรอง และเข้าบําบัดรักษาในระบบทีเ่ หมาะสม จํานวน
๓๐๐,๐๐๐ คน
๕.๒ จํานวนผู้ได้รับการติดตามเมื่อผ่านการบําบัดรักษา ทั้งในปี ๒๕๕๕ และปี ๒๕๕๖ จํานวน
๗๐๐,๐๐๐ คน
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๕.๓ สัดส่วนผู้เสพ ผู้ติดรายใหม่ลดลงเหลือไม่เกินร้อยละ ๓๐
๕.๔ ผู้ผ่านการบําบัดที่ได้รับการติดตาม ดูแลช่วยเหลือ สามารถหยุดใช้ยาเสพติด/เลิกได้ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐
แผนงานที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand)
๑. เป้าหมายของแผน
๑.๑ ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ให้มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ขยายครอบคลุมทั้งในระดับชั้น ป.๕ ป.๖ ทั่วประเทศ ประมาณ ๑.๕ ล้านคน โดย ๘๐ % มีภูมิคุ้มกันยาเสพติด
๑.๒ กําหนดโรงเรียนป้องกันยาเสพติด ๑๑,๔๙๐ แห่งทั่วประเทศ โดย ๘๐ % ของโรงเรียน
มีกระบวนการต่อเนื่อง
๑.๓ ควบคุมและลดปัจจัยเสี่ยงและพื้นที่เสี่ยงทุกจังหวัด ให้ดีขึ้นกว่า ปี ๒๕๕๕
๑.๔ ป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยให้ทุกอําเภอทั่วประเทศ มีแผน มีกิจกรรมเพื่อสร้า ง
ภูมิคุ้มกันที่ชัดเจน
๑.๕. ป้องกันการเสพยาเสพติดรายใหม่ ไม่ให้เกิดขึ้น เกินกว่า ๑๕ %
๑.๖ สถานประกอบกิจการมีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์มาตรฐานโรงงาน
สีขาวป้องกันยาเสพติด ๒,๐๐๐ แห่ง
๒. มาตรการดําเนินงาน
๒.๑ การดําเนินงานป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง และการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเยาวชนก่อนวัย
เสี่ยง จะเป็นยุทธศาสตร์สําคัญที่จะวางรากฐานให้กับเยาวชนในระยะยาว โดย
๒.๑.๑ ให้กลไกและหน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศพส.ศธ. ศพส.สตช. สอร.ศพส ฯลฯ
ประมาณการจํานวนวิทยากรป้องกันที่จะเข้าให้ความรู้ในโรงเรียนว่ามีความต้องการเพิ่มเท่าใด จึงจะครอบคลุม
เป้าหมาย และให้วางแผนการสร้างวิทยากรดังกล่าวให้แล้วเสร็จ ภายในไตรมาสที่ ๑
๒.๑.๒ เพื่อให้การผลิตวิทยากรป้องกันฯ ครบถ้วนตามเป้าหมาย จึงให้ใช้วิทยากรฯจาก
หน่วยและโครงการต่างๆมาดําเนินการ ได้แก่ วิทยากร D. A. R. E. วิทยากรพระ วิทยากรครูทหาร วิทยากรตํารวจ
วิทยากรที่เป็นครูในโรงเรียน ฯลฯ ตามเงื่อนไขของแต่ละพื้นที่ โดยให้มีเนื้อหาหลักของการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
และจํานวนชั่วโมงการสอนใกล้เคียงกัน
๒.๑.๓. ให้กระทรวงศึกษาธิการ มอบนโยบายให้กับทุกโรงเรียนที่มีนักเรียนในชั้น ป.๕
และ ป.๖ ทั่วประเทศ ให้การสนับสนุน ร่วมมือและจัดชั่วโมงการสอนให้กับวิทยากรฯดังกล่าว รวมทั้งสนับสนุนใน
ส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทั้งปริมาณและคุณภาพ
๒.๑.๔ จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต และกิจกรรมป้องกันยาเสพติดเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้กับเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในชั้น ป.๕-ป.๖
๒.๑.๕ มอบกระทรวงศึกษาธิการบรรจุการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด อย่าง
ชัดเจนเป็นรูปธรรมในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษา ซึ่งเป็นวัยก่อนเสี่ยง
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๒.๒ การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขเยาวชนวัยเสี่ยงในโรงเรียน
๒.๒.๑ การสร้างปัจจัยภายนอกสนับสนุนกิจกรรมในโรงเรียน มีดังนี้
๒.๒.๑.๑ ให้ ศพส.สตช. มอบนโยบาย สถานีตํารวจทุกแห่งจัดเจ้าหน้าที่ตํารวจ
ประสานงานโรงเรียน เพื่อประสานงาน เฝ้าระวัง ร่วมแก้ไขปัญหาของนักเรียนร่วมกับโรงเรียน
๒.๒.๑.๒ ให้เสริมความเข้มแข็งให้กับศูนย์เครือข่ายเจ้าพนักงานส่งเสริมความ
ประพฤตินักเรียน นักศึกษาระดับจังหวัด ให้สามารถปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียน
ภายนอกโรงเรียนร่วมกับคณะจัดระเบียบสังคมในพื้นที่อย่างจริงจัง
๒.๒.๒ การสร้างกิจกรรมภายในโรงเรียน
๒.๒.๒.๑ ให้สํารวจข้อมูลปัญหายาเสพติด และพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนใน
โรงเรีย นทุกแห่ ง โดยเฉพาะให้ สถานศึ ก ษาและตํ ารวจ ซัก ถามในรายละเอีย ด ในกรณีที่มีนัก เรี ยนถูกจับกุ ม คดี
ยาเสพติดและคดีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมเสี่ยง เพื่อนํามาเป็นข้อมูลป้องกันและแก้ไขปัญหาต่อไป
๒.๒.๒.๒ ให้ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียน เป็นส่วน
หนึ่งของการเรียนการสอน เช่น กิจกรรม To Be Number ๑ กิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆโดยนักเรียน ค่ายคุณธรรม
กิจการลูกเสือและเนตรนารีป้องกันยาเสพติด กิจกรรมกีฬาป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการรวมกลุ่มของนักเรียนทั้งใน
ส่วนของชมรมและสภานักเรียน เช่น ชมรมเพื่อนใจวัยรุ่น ฯลฯ
๒.๒.๒.๓ สําหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อยาเสพติดและปัญหาต่างๆ ให้
โรงเรียนให้ความสําคัญเป็นพิเศษ ป้องกันไม่ให้เยาวชนเหล่านี้มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด โดยการส่งเสริมให้มี
กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือดูแลช่วยเหลือตามความเหมาะสม เช่น การจัดค่ายอบรม การส่งเสริมกิจกรรม
บําเพ็ญประโยชน์ การเรียนพิเศษ ฯลฯ นอกจากนี้ ให้พิจารณาใช้วิธีการสุ่มตรวจปัสสาวะเป็นห้วงๆ เพื่อการป้อง
ปราม
๒.๒.๒.๔ สําหรับนักเรียนที่มีพฤติกรรมด้านยาเสพติด ให้ถือนโยบายผู้เสพ คือ
ผู้ ป่ว ยที่จ ะต้ อ งรัก ษา จึ งให้ ทุ ก โรงเรี ยนใช้น โยบายนี้ อ ย่ า งจริง จั ง โดยร่วมกั บ สาธารณสุข และหน่ วยที่ เกี่ ย วข้อ ง
นํ า นั ก เรี ย นที่ ต รวจพบว่ า ใช้ ย าเสพติ ด เข้ า รั บ การบํ า บั ด อย่ า งเหมาะสมภายหลั ง การจํ า แนก คั ด กรองแล้ ว ทั้ ง นี้
ให้ส่งเสริมโครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน และเน้นย้ําให้สถานศึกษาจัดให้มีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือนักเรียน
หลังการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต่อไปด้วย
๒.๒.๒.๕ ให้ทุกโรงเรียน จัดให้มีครูจํานวนหนึ่ง รับผิดชอบงานด้านยาเสพติดและ
พฤติกรรมเสี่ยง มีหน้าที่ ประสานและดําเนินกิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวัง และประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๒.๒.๒.๖ ให้กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณาเพิ่มเนื้อหาหลักสูตรการเรียน การสอน
ในเรื่องการพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องยาเสพติดในระบบการเรียน เพื่อให้นักเรียนเกิดพฤติกรรมต่อต้านยาเสพติดอย่าง
แท้จริง
๒.๒.๒.๗ ให้ทุกจังหวัดวิเคราะห์ จําแนกระดับความเสี่ยงของสถานศึกษาต่อ
ปัญหายาเสพติด และกําหนดสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สูง เป็นเป้าหมายที่จะต้อง
ดํ า เนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งจริ ง จั ง มี แ ผนปฎิ บั ติ ชั ด เจน มี เ ป้ า หมาย การวั ด ผล และสนั บ สนุ น
งบประมาณดําเนินการ
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๒.๓ การควบคุมพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง โดยดําเนินการต่อพื้นที่เสี่ยง ประกอบด้วย สถานบันเทิง/
สถานบริการที่ฝ่าฝืนระเบียบ/กฎหมาย หอพักที่มีการมั่วสุมของเยาวชน ร้านเกมส์/อินเตอร์เนต และพื้นที่สาธารณะที่
ขาดการดูแลจนกลายเป็นสถานที่มั่วสุม โดยดําเนินการควบคุมพื้นที่และปัจจัยเสี่ยงเหล่านั้นมิให้เป็นพื้นที่/ปัจจัย
ส่งเสริมการแพร่ระบาดของยาเสพติดในจังหวัด โดยมีขั้นตอนดําเนินงานดังต่อไปนี้
๒.๓.๑ สํารวจข้อมูล หาข่าวเพื่อบ่งชี้พื้นที่/ปัจจัยเสี่ยงทุกแห่ง ในพื้นที่จังหวัด โดยให้
ความสําคัญกับปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษาทุกแห่ง มอบหมายให้บุคคล หน่วยงาน ฯลฯ ดําเนินการ และบันทึกเข้า
สู่ระบบข้อมูลในระบบที่กําหนด
๒.๓.๒ ให้ทุกจังหวัดจัดตั้งชุดจัดระเบียบสังคมของจังหวัด และอําเภอ ประกอบด้วย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีคําสั่งระบุรายชื่อผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจนภายในเดือนพฤศจิกายน.นี้ ส่งมายัง สอร.ศพส.
ให้ ศพส.จ. สนับสนุนปัจจัยในการปฏิบัติงานกับชุดดังกล่าวและออกแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง
๒.๓.๓ ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างบูรณาการทุกฉบับ ดําเนินการต่อปัจจัยเสี่ยงที่ฝ่า
ฝืน เลี่ยงระเบียบและกฎหมายอย่างจริงจัง เพื่อเป็นการป้องปราม กดดัน ปราบปรามเจ้าของผู้ฝ่าฝืนระเบียบและ
กฎหมาย ควบคู่กับใช้มาตรการทางสังคม โดยการขอความร่วมมือเจ้าของพื้นที่ในการดูแลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดมิ
ให้เกิดในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๓.๔ ให้ ศพส.จ. และหน่ ว ยรั บ ผิ ด ชอบในทุ ก จั ง หวั ด ปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ มทาง
กายภาพ ขจัดสถานที่เสี่ยงที่ใช้เป็นแหล่งมั่วสุม จัดให้มีแสงสว่าง ติดตั้งกล้อง CCTV มีจุด/ช่องทางการแจ้ง
ข่าวสาร ส่งเสริมการมีเวรยามชุมชนที่มีจิตอาสา ฯลฯ สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ชุมชนต่างๆ
ที่เป็นจุดเสี่ยงทั้งจากปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม เพื่อขจัดพื้นที่มั่วสุมของเยาวชน
๒.๓.๕ การรวมกลุ่มแก๊งค์ของเยาวชน เช่น แก๊งค์มอเตอร์ไซด์ซิ่ง รวมถึงกลุ่มแก๊งค์ใน
ลักษณะอื่นๆ เนื่องจากกลุ่มแก๊งค์เหล่านี้ กําลังเป็นปัญหาต่อความสงบสุขของสังคม และเริ่มพฤติการณ์ใช้ความ
รุนแรงต่อเจ้าหน้าที่จนต้องบาดเจ็บ และเสียชีวิต จึงให้ทุกจังหวัด เร่งแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง ด้วยการสํารวจ
ข้อมูลกลุ่ม/แก๊งค์ ต่างๆ ช่วงเวลาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง สถานที่มั่วสุม และแหล่งที่สนับสนุน เช่น ร้านแต่งรถ ฯลฯ
และวางแผนปฏิบัติการป้องปราม ปราบปรามตามความเหมาะสมและจําเป็น
๒.๔ การป้ อ งกั น เยาวชนนอกสถานศึ ก ษา ประมาณการว่ า ทั่ ว ประเทศ มี เ ยาวชนนอก
สถานศึกษา อายุระหว่าง ๗-๒๔ ปี ประมาณ ๔ ล้านคน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดในอัตราที่สูง โดย
กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษามีความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติ ดมากกว่าเยาวชนในสถานศึกษา ในอัตรา ๑ ต่ อ ๓
ดังนั้น การจัดลําดับการป้องกันต่อเยาวชนเหล่านี้อย่างทั่วถึงและมากพอ จะทําให้งานการป้องกันยาเสพติดตรงจุดมาก
ขึ้น โดย
๒.๔.๑ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมการ
พัฒนาชุมชน สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ฯลฯ
ร่วมกันรับผิดชอบงานป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษาในระดับพื้นที่ โดยให้ทุกหน่วยงานข้างต้น มีข้อสั่งการให้
หน่วยภายใต้สังกัดในพื้นที่จัดให้มีกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยบูรณาการงานกับ
คณะจัดระเบียบสังคมในแต่ละพื้นที่
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๒.๔.๒ ให้ ศพส.จ ในแต่ละจังหวัด มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสํารวจจํานวนของ
เยาวชนนอกสถานศึกษาในแต่ละหมู่บ้าน ตําบล และอําเภอ รวมทั้งประเภทและปัญหาของพฤติกรรมเสี่ยงของ
เยาวชนเหล่านี้ในแต่ละพื้นที่ ได้แก่ เยาวชนที่รวมตัวเป็นกลุ่มแก๊งค์ก่อความเดือดร้อน เยาวชนเที่ยวสถานบริการ/
สถานบันเทิง หรือมั่วสุมในยามกลางคืน เยาวชนที่เร่ร่อน ลักเล็กขโมยน้อย และเยาวชนที่มั่วสุมอยู่ในร้านเกม/
อินเตอร์เน็ต
๒.๔.๓ ให้ ศ พส.จ./ศพส.อ. และหน่ ว ยงานในพื้ น ที่ ภ ายใต้ สั ง กั ด ตามข้ อ ๒.๔.๑ จั ด
กระบวนการแก้ไขพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยงด้วยการฝึกอบรม สร้างเสริมวินัย และบุคคลิกใหม่ของเยาวชน
เหล่านี้ และ รวมกลุ่ม จัดตั้งเยาวชนให้เป็นหมวดหมู่ เป็นเยาวชนอาสาพลังแผ่นดินในทุกอําเภอ และใช้พลังของ
เยาวชนที่ผ่านการอบรมดังกล่าวทํากิจกรรมบริการสังคมและชุมชน โดยเฉพาะในพื้นที่เพื่อให้เยาวชนกลุ่มเสี่ยงเห็น
คุณค่าของตนเอง และปรับเปลี่ยนตนเป็นพลังพัฒนาและสร้างสรรค์ท้องถิ่นของตนเอง
๒.๔.๔ ในกระบวนการแก้ไขพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ตามข้อ ๒.๔.๓ ให้หน่วยงานที่
รับผิดชอบ เน้นการสร้างการมีส่วนร่ วม และแสดงความรับผิดชอบของครอบครัวเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในการแก้ไข
พฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง และการติดตามรายงานผลความก้าวหน้าในการแก้ไขพฤติกรรมของเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
ด้วย
๒.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
๒.๕.๑ รณรงค์ สร้างความตระหนัก และจิตสํานึกให้กับเจ้าของกิจการ เจ้าของโรงงาน/
สถานประกอบการต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดําเนินการป้องกันยาเสพติดในโรงงาน/สถานประกอบการ
ของตน ภายใต้แนวคิด โรงงานสีขาว ได้แก่ การรณรงค์ป้องกัน การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ การนําผู้เสพเข้ารักษา การให้โอกาสผู้ผ่านการบําบัดรักษาในการทํางาน รวมทั้งส่งเสริมการขยาย
เครือข่ายความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการ ตลอดจนความร่วมมือของ
สถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรม/สวนอุตสาหกรรม ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมสีขาว
๒.๕.๒ จัดกิจกรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงานที่มีความเสี่ยงต่อปัญหา
ยาเสพติดสูง โดยเฉพาะแรงงานไทยที่จะไปทํางานต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย
๒.๖ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการจิตวิทยาป้องกันยาเสพติด
๒.๖.๑ ใช้สื่อสารมวลชนประเภทต่างๆ ทั้ง วิทยุ โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และ social media
รวมทั้ง สื่อท้องถิ่น ทําการรณรงค์ ป้องกัน ปลุกพลังแผ่นดินให้ตระหนักรู้โทษพิษภัยของยาเสพติด และร่วมกัน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างกว้างขวาง
๒.๖.๒ ให้มีการปฏิบัติการในเชิงขับเคลื่อนกิจกรรมขนาดใหญ่ ที่ส่งผลต่อการปฏิบัติการเชิง
ข่าวสาร (INFORMATION OPERATION / IO ) และส่งผลกระทบต่อสังคม ชุมชน ในการสร้างความตื่นตัวต่อปัญหา
ยาเสพติด ทั้งในการป้องกัน การสร้างความตระหนัก การส่งเสริมจิตใจอาสา การมีส่วนร่วมของกิจกรรม ฯลฯ
ตามห้วงเวลา พื้นที่ สถานที่ที่เหมาะสม
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๓. โครงการสําคัญ
๓.๑ โครงการป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาวิทยากร. ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๒
ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ ๓
ส่งเสริมหลักสูตรทักษะชีวิต สร้างเจตคติป้องกันยาเสพติด
๓.๒ โครงการป้องกันเยาวชนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา
ส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังในโรงเรียน
กิจกรรมหลักที่ ๑
กิจกรรมหลักที่ ๒
โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน
กิจกรรมหลักที่ ๓
พัฒนากลไก ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๔
ส่งเสริมหลักสูตรทักษะชีวิต สร้างเจตคติป้องกันยาเสพติด
๓.๓ โครงการจัดระเบียบสังคมและควบคุมพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง
สํารวจข้อมูลพืน้ ที่ และปัจจัยเสี่ยง
กิจกรรมหลักที่ ๑
กิจกรรมหลักที่ ๒
ลดและควบคุมพื้นที่และปัจจัยเสี่ยงด้วยการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
๓.๔ โครงการป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ ๑
สํารวจข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ ๒
ป้องกันและแก้ไขเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา
กิจกรรมหลักที่ ๓
สร้างความเข้มแข็งแก่สถาบันครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
๓.๕ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรมหลักที่ ๑
โรงงานสีขาวป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๒
สร้างภูมิคุ้มกันแก่แรงงานที่มคี วามเสี่ยงสูง
กิจกรรมหลักที่ ๓
ให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดเข้าทํางานเพื่อปรับตนสู่สังคม
กิจกรรมหลักที่ ๔
ส่งเสริมโครงการ ทูบีนัมเบอร์วัน
๓.๖ โครงการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการจิตวิทยาป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๑
รณรงค์ ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมหลักที่ ๒
ขับเคลื่อนกิจกรรมขนาดใหญ่
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๔. ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร (สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร สํ า นั ก งานคณะกรรมการส่ ง เสริ ม
การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม)
๔.๒ หน่วยงานร่วม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงาน ป.ป.ท. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
กระทรวงกลาโหม (กองทัพไทย)
กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา)
กรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา)
กระทรวงอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงฯ สํานักงานกิจการ
สตรีและสถาบันครอบครัว สํานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กรม
พัฒนาสังคมและสวัสดิการ)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรมประชาสัมพันธ์
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๕.๑ ร้อยละ ๘๐ ของเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในระดับชั้น ป.๕ -ป.๖ ทั่วประเทศ ได้รับการสร้างเสริม
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
๕.๒ ร้ อ ยละ ๘๐ ของโรงเรีย นเป้า หมาย ๑๑,๔๙๐ แห่ งทั่ ว ประเทศ มี ก ระบวนการเสริม สร้ า ง
กิจกรรมป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา
๕.๓ มีการสํารวจและจัดการข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอย่างเป็นระบบในทุกอําเภอ และมีการดําเนินการเพื่อ
ควบคุมพื้นที่เสี่ยง ๑๐๐% ของพื้นที่เสี่ยงในทุกอําเภอ
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๕.๔ มีการส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์
มาตรฐานโรงงานสีขาวป้องกันยาเสพติด จํานวนอย่างน้อย ๒,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ
๕.๕. โรงเรียนประถมศึกษามีกิจกรรมสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดในนักเรียนระดับชั้น ป.๕ -ป.๖
ตามเกณฑ์ที่กําหนด
๕.๖ โรงเรียนขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และสถาบันอุดมศึกษามีการจัดกิจกรรมป้องกัน
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์ที่กําหนด
๕.๗ มีการสํารวจและจัดการข้อมูลเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในทุกอําเภอ
และมีการพัฒนาแก้ไขพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและรวมตัวเยาวชนกลุ่มเสี่ยงเพื่อจัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนอาสาพลัง
แผ่นดินโดยให้ออกปฏิบัติงานบริการชุมชน และพัฒนาท้องถิ่นในทุกอําเภอ
แผนงานที่ ๔ แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
๑. เป้าหมายของแผน
๑.๑ ปราบปรามนักค้ายาเสพติด ภายหลังการจับกุมคดียาเสพติด โดยขยายผลทางการข่าว การ
สืบสวน หรือใช้มาตรการทางทรัพย์สิน จํานวน ๔๐,๐๐๐ คดี
๑.๒ จัดระบบศูนย์ฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติดทุกระดับตั้งแต่สถานีตํารวจขึ้นไปจนถึง
ศพส.ตร และเชื่อมโยงกับ สอร.ศพส. รวมทั้ง หน่วยงานและกลไกที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ กําหนดการสืบสวนเครือข่าย/กลุ่มการค้ายาเสพติดระดับสําคัญมาก ภาคละ ๑ กลุ่มสําคัญ
๑.๔ ดําเนินการทางด้านทรัพย์สินคดียาเสพติดโดยใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับแบบบูรณาการ
ประมาณ ๒,๐๐๐ ล้านบาท และมีค่าเฉลี่ยของจํานวนทรัพย์สิน ต่อ คดี ในปี ๒๕๕๖ มากกว่าค่าเฉลี่ยของทรัพย์สิน
ต่อคดี ในปี ๒๕๕๕
๑.๕ พัฒนาประสิทธิภาพการข่าว การปราบปรามยาเสพติด และการตรวจพิสูจน์ ทั้งในด้านการใช้
เทคโนโลยี การใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ การจัดกลไกรองรับการปฏิบัติการสําคัญ และการพัฒนาเจ้าหน้าที่
ฯลฯ ให้ปรากฎผลชัดเจน
๑.๖ สามารถควบคุมและลดสถานการณ์การค้ายาเสพติดได้ในทุกอําเภอ
๒. มาตรการดําเนินงาน
๒.๑ พัฒนาระบบศูนย์ปฎิบัติการ ในลักษณะ war room ในทุกระดับ เพื่อให้เกิดเอกภาพในการ
ขับเคลื่อนในงานปราบปรามยาเสพติดทั้งระบบ โดย
๒.๑.๑ ศพส.ตร. ร่วมกับ สอร.ศพส. ในฐานะหน่วยอํานวยการระดับชาติ จัดระบบการข่าว
การรายงานข่าว การจัดตั้ง War Room ให้กับทุกหน่วยปราบปรามยาเสพติดทุกระดับ ทั้งในระดับส่วนกลาง
ภูมิภาค จังหวัด และสถานีตํารวจและเทียบเท่า และพัฒนาให้เป็นศูนย์อํานวยการงานด้าน supply อย่างแท้จริง
๒.๑.๒ ให้กลไกอํานวยการในด้าน supply
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ศพส.ตร.
อนุกรรมการด้านปราบปรามฯ ศพส.ตํารวจภาค และที่เทียบเคียง ฯลฯ ได้ขับเคลื่อนงานการข่าวและปราบปรามฯ
ภายใต้เครื่องมือ War Room นี้ เพื่อให้สามารถกํากับ ติดตามงานได้อย่างเป็นระบบ
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
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๒.๑.๓ การเตรียมความพร้อมของเทคโนโลยี กลไก เครื่องมือ และบุคคลากร ให้เร่งรัดแล้ว
เสร็จภายในไตรมาส ที่ ๑
๒.๒ การพัฒนางานการข่าว การสืบสวน ปราบปรามให้มีคุณภาพ จะเป็นสิ่งสําคัญที่จะสามารถ
ทําลายเครือข่าย กลุ่มการค้าได้มากยิ่งขึ้น และสามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาการค้ายาเสพติด โดย
๒.๒.๑ ให้ชุดปฎิบัติการข่าว. ชุดปราบปรามยาเสพติดของทุกหน่วย ร่วมกันตระหนักอย่าง
จริ ง จั ง ว่ า กลุ่ ม /เครื อ ข่ า ยการค้ า ยาเสพติ ด ทุ ก ระดั บ มี ค วามเชื่ อ มโยงของบุ ค คลและพฤติ ก ารณ์ ห ลายพื้ น ที่ จึ ง
จําเป็นต้องบูรณาการงานการข่าว เชื่อมโยง สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อที่จะทราบถึงเครือข่ายบุคคลทั้งหมด
๒.๒.๒ ให้ชุดปฏิบัติการข่าว ชุดปราบปรามทุกชุดฯ มีพันธกิจที่จะต้องรายงานการข่าว
การสืบสวนการค้ายาเสพติด การดําเนินการตามหัวข้อข่าวสารที่ได้รับเข้าสู่ระบบตามความเหมาะสมและตามหลัก
ของงานการข่าว และถือการรายงานข่าวเป็นตัวชี้วัดหนึ่งของชุดปฏิบัติการ
๒.๒.๓ ให้ สตช. มอบหมายให้มีทีมวิเคราะห์ข่าวในระดับจังหวัด ภาค และส่วนกลาง
สําหรับการวิเคราะห์ข่าว จัดทําเครือข่ายการค้าเชื่อมโยง โดยร่วมกับสํานักงาน ปปส / ปปส ภาค ในฐานะ
ตัวแทนของ สอร.ศพส สร้างเอกภาพของงานการข่าว และให้มีผลผลิตนี้ในทุกจังหวัด และระดับภาคภายใน
ไตรมาสที่ ๑ เพื่อที่จะใช้เป็นข้อมูลดําเนินงาน
๒.๒.๔ ในกรณีที่มีการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสําคัญ หรือคดีเสพ ครอบครอง ให้
ชุดปฏิบัติการฯที่จับกุมหรือที่ได้รับมอบหมาย ทําการขยายผลทั้งในด้านการข่าว การสืบสวน เพื่อขยายถึงบุคคลและ
อื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง อันนําไปสู่การปฏิบัติการต่อไป
๒.๒.๕ จัดให้มีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางเทคนิค เทคโนโลยีข้อมูล และโปรแกรมที่เหมาะสม
ในการรองรับการจัดระบบงานการข่าวทั้งประเทศ รวมทั้ง ให้มีการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนและใช้ประโยชน์จาก
ฐานข้อมูล การข่าวร่วมกัน เพื่อประโยชน์สูงสุดในด้านปราบปราม
๒.๓ การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับสําคัญ
๒.๓.๑ ให้หน่วยปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วย ตระหนักว่า การปราบปรามเครือข่าย
การค้ายาเสพติดระดับสําคัญ เป็นภารกิจที่จําเป็นที่จะต้องดําเนินการอย่างจริงจัง ทุ่มเทสรรพกําลัง ทรัพยากร
และต้องมีการบูรณาการระดับสูงเพื่อทําลายโครงสร้างการค้าในระดับประเทศให้จงได้
๒.๓.๒ ให้ ศพส.ตร. ร่วมกับ สอร.ศพส. ทั้งในระดับภาคและส่วนกลาง วิเคราะห์เครือข่าย
การค้ายาเสพติดระดับสําคัญที่ส่งผลต่อการค้ายาเสพติดในภาพรวม และกําหนดเป้าหมายที่จะดําเนินการในปี
๒๕๕๖ ให้ชัดเจน ทั้งบุคคล เครือข่าย พื้นที่ โดยมุ่งผลไปที่การพิสูจน์ทราบเครือข่ายและพฤติการณ์ การริดรอน
โครงสร้างในเครือข่าย การสืบสวนด้านการเงิน ฯลฯ
๒.๓.๓ ให้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงาน ปปง. ฯลฯ คัดเลือก
ทีมปฏิบัติการและเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมในปฏิบัติการนี้อย่างชัดเจน จัดตั้งเป็น Task Force หรือแผนยุทธการ
โดยเฉพาะ จัดทําเป็นคําสั่งแผนปฏิบัติการของ ศพส. มีการกําหนดผู้รับผิดชอบ กลไก ชุดปฏิบัติการฯ อย่างชัดเจน
๒.๓.๔ การจัดตั้ง Task Force เพื่อรับผิดชอบในการดําเนินงานด้านการปราบปรามให้
ครอบคลุม ตามความเหมาะสม เช่น ชุดปฏิบัติการสืบสวนทางการเงิน ชุดปฏิบัติการสืบสวนพฤติการณ์ ชุด
รวบรวมพยานหลักฐาน ชุดปฏิบัติการปราบปรามและขยายผล และคณะอํานวยการสืบสวนปราบปราม
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
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๒.๓.๕ ให้ ห น่ ว ยต้ น สั ง กั ด ทุ ก หน่ ว ยที่ จั ด ที ม ปฏิ บั ติ ก ารเข้ า ร่ ว มในปฏิ บั ติ ก ารนี้ ให้ ก าร
สนับสนุนในด้านอุปกรณ์ เครื่องมือ ทรัพยากร งบประมาณฯลฯ อย่างเต็มที่
๒.๓.๖ การอํานวยการ การปฏิบัติการ การประสานงาน การรายงาน และระบบปฏิบัติการ
ต่างๆ ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติการนี้เป็นผู้กําหนด
๒.๔ การควบคุมพื้นที่และลดปัญหาในระดับพื้นที่ ให้ทุกสถานีตํารวจทั่วประเทศ เป็นกําลังสําคัญ
พื้นฐานในการควบคุมสถานการณ์ค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อื่นๆ
โดย
๒.๔.๑ ให้จัดทําข้อมูลการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดและพื้นที่เสี่ยงให้เป็นปัจจุบัน
และรายงานเข้าสู่ระบบที่กําหนด
๒.๔.๒ หากในพื้นที่รับผิดชอบมีสถานการณ์ยาเสพติดในเกณฑ์สูงเกินกว่าชุดปราบปราม
ยาเสพติดเพียง ๑ ชุด จะดําเนินการลดปัญหาได้ ให้พิจารณาเพิ่มเติมจํานวนชุดปฏิบัติการฯมากกว่า ๑ ชุด ในปี
๒๕๕๖ หรือผนวกภารกิจให้กับชุดปฏิบัติการอื่น
๒.๔.๓ ให้ จั ด ชุ ด ตํ า รวจทํ า หน้ า ที่ ง านมวลชน ๑ ชุ ด ตามอั ต ราที่ กํ า หนด ทํ า หน้ า ที่
ปฎิบัติงานมวลชน งานชุมชนสัมพันธ์ งานเกาะติดหมู่บ้าน/ชุมชนตามการแบ่งมอบกับหน่วยงานอื่น งานชักชวนผู้เสพ
เข้าบําบัดแบบสมัครใจ งานติดตามผู้ผ่านการบําบัดแบบป้องปราม งานจัดตั้งเยาวชนนอกสถานศึกษา/เยาวชนกลุ่มเสี่ยง
และงานวิทยากรทั้งวิทยากรกระบวนการและวิทยากรป้องกัน ฯลฯ
๒.๔.๔ จัดให้มีตํารวจประสานงานชุมชนและโรงเรียน โดยจัดระบบร่วมกับหน่วยงานอื่น
ในอําเภอ ทําหน้าที่ประสานงาน ร่วมแก้ปัญหา หรือเป็นวิทยากร
๒.๔.๕ การควบคุมพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องขยายการมีส่วนร่วมของภาคชุมชน
และสังคมให้มากขึ้น โดยให้รวมกลุ่ม จัดตั้งตํารวจบ้านทุกพื้นที่เป้าหมาย เสริมความพร้อมให้กับตํารวจบ้าน และใช้
ตํารวจบ้าน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจที่ได้รับมอบหมาย จัดให้มีการเดินเวรยาม เฝ้าตรวจ เฝ้าระวังบุคคล รักษาความ
ปลอดภัย ควบคุมพื้นที่เสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชน และพื้นที่รอยต่อ ทั้งนี้ ควรจัดให้มีการอบรม เพิ่ม
ทักษะให้กับตํารวจบ้านทั่วประเทศ
๒.๔.๖ ให้ความสําคัญกับการดําเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน ทั้งจากการผ่าน
จากระบบของ สอร. ศพส. และจากพื้นที่เอง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับประชาชน
๒.๔.๗ ปฏิบัติการตรวจค้น ปิดล้อมพื้นที่/แหล่งค้ายาเสพติด เพื่อดําเนินการจับกุม
ปราบปราม บั่นทอนผู้ค้ายาเสพติดในระดับพื้นที่ ลด supply ยาเสพติด ด้วยการปฏิบัติการ กดดันอย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๘ จัดเจ้าหน้าที่ตํารวจรับผิดชอบการรายงาน ทั้ง รายงานการข่าว รายงานสถิติ
รายงานผลงาน ฯลฯ ให้ทันเวลาตามที่กําหนด
ทั้งนี้ การปฏิบัติงานควบคุมพื้นที่ดังกล่าว เป็นปัจจัยชี้ขาดของผลสําเร็จของปฏิบัติการ ในปี
๒๕๕๖ จึงให้ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน ป.ป.ส. องค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้การ
สนับสนุนงบประมาณในทุกภารกิจ
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๒.๕ งานพัฒนาประสิทธิภาพการปราบปราม โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๕.๑ พัฒนาเทคโนโลยี การสื่อสาร โปรแกรมการข่าว แผนที่ GIS ในห้องปฏิบัติการ
War Room ในระดับตั้งแต่จังหวัดขึ้นไป ถึงระดับส่วนกลางให้สอดรับ ซึ่งกันและกัน
๒.๕.๒ พัฒนาการสืบสวน แสวงหาหลักฐานในคดียาเสพติดใหม่ๆ และพัฒนาการตรวจ
พิสูจน์ โดยการใช้หลักนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้ง พัฒนาองค์ความรู้ ประสบการณ์ อุปกรณ์/เครื่องมือให้ทันสมัย ให้กับ
หน่วยที่มีความสําคัญ
๒.๕.๓ พั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นปราบปรามยาเสพติ ด ให้ ส ามารถรองรั บ ภารกิ จ สํ าคั ญ ที่
กําหนด ได้แก่ บุคคลากรด้านการข่าว บุคคลากรด้านการปราบปรามเครือข่ายการค้ารายสําคัญ บุคคลากรในระดับ
สถานีตํารวจ บุคคลากรที่จะปฏิบัติงานในศูนย์ปฏิบัติการแต่ละระดับ บุคคลากรด้านงานมวลชน ฯลฯ
๒.๕.๔ พัฒนาเทคโนโลยีการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดตามเส้นทางต่างๆทั่วประเทศ
จัดระบบข้อมูลที่เชื่อมโยง จัดให้มีศูนย์สกัดกั้นยาเสพติดฯ วางเครือข่ายการสกัดกั้นเส้นทาง พัฒนาความพร้อมและ
อุปกรณ์ให้กับด่านตรวจ/จุดตรวจที่สําคัญ ฯลฯ
๒.๕.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการ การสนับสนุนเทคโนโลยี เครื่องมือ และอุปกรณ์
ต่างๆ ฯลฯ อย่างเป็นระบบ
๒.๖ การพัฒนางานทางด้านทรัพย์สินและการบังคับใช้กฎหมาย
๒.๖.๑ ให้จัดกลไกประสานงานการตรวจสอบ และยึด อายัด ทรัพย์สิน อย่างบูรณาการ
ของ พ.ร.บ.มาตรการฯ พ.ร.บ. ฟอกเงินฯ มาตรการบังคับโทษปรับฯ และมาตรการทางภาษี เพื่อมุ่งทําลายโครงสร้าง
โดยใช้
การเงินของกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต่อกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ถูกจับกุมในข้อหาสําคัญ
มาตรการทางด้านทรัพย์สินตามลําดับ
๒.๖.๒ เพิ่มศักยภาพการดําเนินงานมาตรการทางด้านทรัพย์สินให้มีผลการปฏิบัติมาก
ยิ่งขึ้น โดย พัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ การมอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ
ปฏิบัติการตรวจสอบทรัพย์สินอย่างจริงจัง การปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆ ฯลฯ
๒.๖.๓ จั ด ให้ มี ที ม ปฏิ บั ติ ก ารสื บ สวนการเงิ น แบบบู ร ณาการ ทั้ ง สํ า นั ก งาน ป.ป.ส.
สํานักงาน ปปง. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เพื่อติดตาม สืบสวน ร่องรอยทางการเงินและ
ทรัพย์สิน เพื่อใช้การสืบสวนทางด้านทรัพย์สินทําลายโครงสร้างการค้ารายสําคัญที่กําหนด หรือที่มีเงื่อนไข
๒.๖.๔ ให้มีการพัฒนาและประสานงานในกระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นที่ ได้แก่ การ
พัฒนาพนักงานสอบสวนคดียาเสพติด การสร้างแรงจูงใจ การติดตามคดี และการสัมมนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์
เสริมประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมทั้งระบบ
๒.๖.๕ พัฒนาระบบและประสิทธิภาพของคดีที่มีหมายจับ โดยการปรับปรุงหมายจับคดี
ยาเสพติด กําหนดเป้าหมายหมายจับที่สําคัญ การจัดระบบสืบสวนและปราบปราม การให้รางวัลจูงใจแก่ผู้จับกุมและ
แจ้งข้อมูลความเคลื่อนไหว ฯลฯ
๒.๗ การป้องกันและปราบปรามการสั่งและค้ายาเสพติดในเรือนจํา ให้ดําเนินการต่อเนื่องตาม
เป้าหมายและแผนงานที่กําหนด มุ่งผลที่จะหยุดยั้งการสั่งการและค้ายาเสพติดในเรือนจําให้เหลือน้อยที่สุด ดังนี้
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๒.๗.๑ เร่งรัด พัฒนาความพร้อมอุปกรณ์ ระบบ บุคคลากร ให้กับเรือนจําที่กําหนดให้
เป็นเรือนจําความมั่นคงสูง รองรับการควบคุม คุมขังผู้ต้องโทษรายสําคัญที่มีบทบาทการค้ายาเสพติด โดยพัฒนา
เรือนจําที่กําหนดไว้แล้ว ๕ แห่ง และพิจารณาเพิ่มอีก ๓ แห่ง ในปี ๒๕๕๖
๒.๗.๒ ขยายเรือนจําสีขาวให้เพิ่มขึ้น จาก ๕๕ แห่ง โดยพิจารณาในด้านของกระบวนการ
ดําเนินงานเชิงคุณภาพให้มากขึ้น ไม่เร่งผลตัวเลขเชิงปริมาณโดยไม่ยึดคุณภาพ
๒.๗.๓ ร่วมกับ หน่วยปราบปรามยาเสพติด ดําเนินการทางการข่าว การรวบรวมข้อมูล
กลุ่มการค้าในเรือนจํา และที่เชื่อมกับภายนอก วิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของบุคคล/พฤติการณ์ เพื่อเป็นข้อมูล
สืบสวนต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสืบสวนทางด้านทรัพย์สิน
๒.๗.๔ ดํารงการตรวจค้น ปิดล้อมเรือนจําที่ปรากฎข่าวสารอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อ
ลดพฤติการณ์ค้าอย่างจริงจัง
๒.๗.๕ สร้างความมั่นคง หลักประกัน สร้างแรงจูงใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน
เรือนจํา และดําเนินการอย่างจริงจังกับเจ้าหน้าที่ที่ฝ่าฝืน
๒.๘ การดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติด โดยดําเนินการ รณรงค์
ป้องกัน เสริมสร้างจิตสํานึกเจ้าหน้าที่ของรัฐ และดําเนินการด้านปกครอง ด้านการบริหาร และดําเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดอย่างจริงจัง
๒.๙ ปรับปรุง แก้ไขกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้มีประสิทธิภาพ
เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
๓. โครงการสําคัญ
๓.๑ โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติดทุกระดับ
กิจกรรมหลักที่ ๒
พัฒนางานการข่าว การสืบสวนปราบปราม
๓.๒ โครงการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสําคัญ
กิจกรรมหลักที่ ๑
ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสําคัญระดับประเทศ
กิจกรรมหลักที่ ๒
ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสําคัญระดับพื้นที่
๓.๓ โครงการปราบปรามการค้าและแพร่ระดับยาเสพติดในพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ ๑
สืบสวน ปราบปรามการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่
กิจกรรมหลักที่ ๒
ปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้นพื้นที่แหล่งค้ายาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๓
พัฒนากลไกของชุดปฏิบัติงานมวลชน งานชุมชนสัมพันธ์
กิจกรรมหลักที่ ๔
ลดความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อร้องเรียน
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๓.๔ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
กิจกรรมหลักที่ ๒
พัฒนาระบบการสืบสวน สอบสวน
กิจกรรมหลักที่ ๓
พัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามยาเสพติด
๓.๕ โครงการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๑
เพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านทรัพย์สินคดียาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๒
ดําเนินงานด้านทรัพย์สินคดียาเสพติดแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ ๓
พัฒนาการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม
กิจกรรมหลักที่ ๔
พัฒนาระบบและประสิทธิภาพของคดีที่มีหมายจับ
๓.๖ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสัง่ และค้ายาเสพติดในเรือนจํา
กิจกรรมหลักที่ ๑
เร่งรัด พัฒนาความพร้อมเรือนจําความมั่นคงสูงเพิ่มขึ้น
กิจกรรมหลักที่ ๒
เรือนจําสีขาว
กิจกรรมหลักที่ ๓
ปิดล้อม ตรวจค้นเรือนจํา
๓.๗ โครงการป้องกันและปราบปรามเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๑
รณรงค์ ป้องกัน สร้างจิตสํานึกเจ้าหน้าที่ของรัฐ
กิจกรรมหลักที่ ๒
ปราบปราม ลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
๓.๘ โครงการปรับปรุงการบังคับใช้กฎหมาย
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
กิจกรรมหลักที่ ๒
ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบ
๔. ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ หน่วยงานหลัก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ สํานักงาน ป.ป.ท .สํานักงาน ป.ป.ส .กรมสอบสวนคดีพิเศษ
สํานักงาน ป.ป.ท.)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
๔.๒ หน่วยงานร่วม
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
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สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักงาน ปปช.
สํานักนายกรัฐมนตรี (กอ.รมน.)
กระทรวงกลาโหม (กองทัพไทย)
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
กระทรวงการคลัง (กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต)
๕. ตัวขี้วัดความสําเร็จ
๕.๑ มีการขยายผลทางการข่าว การสืบสวน ภายหลังการจับกุมคดียาเสพติด ๔๐,๐๐๐ คดี
๕.๒ เครือข่าย/กลุ่มการค้ายาเสพติดระดับสําคัญมาก ถูกจับกุมและดําเนินคดี ภาคละ ๑ กลุ่มสําคัญ
๕.๓ สัดส่วนการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนต่อจํานวนเรื่องร้องเรียนเพิ่มขึ้น
๕.๔ เครือข่ายการค้ายาเสพติดทั้งภายนอกและภายในเรือนจําถูกจับกุมดําเนินคดีและยุติบทบาท
๕.๕ จํานวนเรือนจําสีขาวเพิ่มขึ้น
๕.๖ สัดส่วนของจํานวนทรัพย์สินที่มีการยึดอายัดต่อจํานวนคดี ในปี ๒๕๕๖ มากกว่าปี ๒๕๕๕
แผนงานที่ ๕ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑. เป้าหมายของแผน
๑.๑ เพื่อบรรลุเป้าหมายเตรียมการ เป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน ปี พ.ศ.๒๕๕๘
๑.๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ผู้บริโภค เชื่อมโยง กลไกความร่วมมือที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปริมาณการผลิตและค้ายาเสพติดในภูมิภาคประเทศเพื่อน
บ้านและสกัดกั้นปัญหายาเสพติด
๑.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือพื้นที่ชายแดนทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศ
และพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อการควบคุมยาเสพติด
๑.๔ พั ฒ นาสั ม พั นธ์แ ละเสริม สร้ างบทบาทนํา ของประเทศไทยในการป้ องกั น และปราบปราม
ยาเสพติดในเวทีระหว่างประเทศ
๒. มาตรการดําเนินงาน
๒.๑ ผลักดันเชิงนโยบายในการขยายและเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างองค์กรเฉพาะสาขาใน
กลุ่มประเทศอาเซียนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาค
๒.๑.๑ ผลักดัน การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซียน เพื่อต่อต้านการลักลอบค้า
และใช้ยาเสพติด
๒.๑.๒ พั ฒ นา ขยายช่ อ งทางความร่ ว มมื อ และเชื่ อ มโยงกลไกและเครื อข่ า ยความ
ร่วมมือในกรอบอาเซียนเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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๒.๒ ยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๒.๑ เสริมสร้างความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่านกลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดยเพิ่มช่องทางการแลกเปลี่ยนข่าวสารและการเฝ้าระวังตัวยาและ
การใช้ยาเสพติดในแต่ละประเทศ บูรณาการและยกระดับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
๒.๒.๒ พัฒนาความร่วมมือระดับพื้นที่กับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือพื้นที่ชายแดน ทั้งทางบก ทางน้ําและทางอากาศเพื่อสกัดกั้น ปราบปราม เฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดและการควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นอย่างเป็นระบบ สํานักงานประสานงานชายแดนกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน ให้เป็นกลไกสําคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร เพื่อนําไปสู่การปราบปรามและสกัดกั้น
ยาเสพติดบริเวณชายแดน
๒.๒.๓ เสริมประสิทธิภาพความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดเชิงรุก การสืบสวน
ร่วม การติดตามจับกุมนักค้า ผู้หลบหนีหมายจับ การกดดันกลุ่มเป้าหมายที่กําหนดร่วมกัน ฯลฯ
๒.๒.๔ พัฒนาศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านในการปราบปราม ป้องกัน บําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและแลกเปลี่ยนการปฏิบัติที่ดีที่สุดระหว่างกัน
๒.๓ แสวงหาและเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในทุก
ระดับ เพื่อร่วมกันป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ส่งผลกระทบกับประเทศไทย
๒.๓.๑ ประสานความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ภูมิภาค
๒.๓.๒ พัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๔ ส่งเสริมการพัฒนาประเทศเพื่อนบ้านเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๑ ใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือกร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวงและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๔.๒ สนับสนุนและพัฒนาโครงการหมู่บ้านชุมชนคู่ขนานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและปรับใช้แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่ดําเนินการ
ร่วมกัน
๓. โครงการสําคัญ
๓.๑ โครงการขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมหลักที่ ๑
ขยายความร่วมมือกับกลไกพหุภาคี
กิจกรรมหลักที่ ๒
ขยายความร่วมมือกับกลไกทวิภาคี
กิจกรรมหลักที่ ๓
เชื่อมโยงความร่วมมือในกรอบอาเซียน
กิจกรรมหลักที่ ๔
เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
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๓.๒ โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือบริเวณชายแดนระหว่างประเทศ
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนากลไกความร่วมมือพื้นที่ชายแดนสกัดกั้นยาเสพติด
กิจกรรมหลักที่ ๒
พัฒนาความเข้มแข็งของสํานักงานประสานงานชายแดน
กิจกรรมหลักที่ ๓
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนคู่ขนานชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
๓.๓ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
กิจกรรมหลักที่ ๑
โครงการพัฒนาทางเลือกกับประเทศเพื่อนบ้าน
๔. ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงการต่างประเทศ (กรมองค์การระหว่างประเทศ กรมอาเซียน กรมภูมิภาค สํานักงานความ
ร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๔.๒ หน่วยงานร่วม
สํานักนายกรัฐมนตรี (กอ.รมน.)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
สํานักนายกรัฐมนตรี (กอ.รมน. สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตรวจคนเข้าเมือง
กองบัญชาการตํารวจสันติบาล กองการต่างประเทศ)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมการแพทย์)
กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
กระทรวงพาณิชย์
มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์
๕. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๕.๑ ความสําเร็จของการผลักดัน การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการอาเซ๊ยน เพื่อต่อต้านการลักลอบ
ค้าและใช้ยาเสพติด
๕.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือกให้แก่ประเทศเพื่อนบ้าน
๕.๓ การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในและนอกภูมิภาคเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
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แผนงานที่ ๖ แผนการสกัดกั้นยาเสพติด
๑. เป้าหมายของแผน
๑.๑ เสริมสร้างความเข้มแข็งการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
๑.๒ ลดการนําเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศ
๒. มาตรการการดําเนินการ
๒.๑. เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน โดย
๒.๑.๑ กําหนดพื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่หลักของการสกัดกั้นยาเสพติด
และพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่ชายแดนภาคกลาง เป็นเป้าหมายรอง ตามลําดับ
๒.๑.๒ มอบหมาย กองทัพบก และ กอ.รมน. ซึ่งมี กองทัพภาค และ กอ.รมน.ภาค ในฐานะ
หน่วยรอง ทําหน้าที่รับผิดชอบหลักในการสกัดกั้นตามแนวชายแดน บูรณาการร่วมกับหน่วยต่างๆในพื้นที่ และภาค
ประชาชน ผนึกกําลังสกัดกั้นยาเสพติด มิให้เข้าสู่ประเทศไทย
๒.๑.๓ เฉพาะในพื้นที่ ภาคเหนื อตอนบน และพื้นที่ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่ งมีก าร
ลักลอบนําเข้ายาเสพติดในระดับสําคัญ ให้จัดกลไกการบริหารจัดการการสกัดกั้นเป็นพิเศษ นอกเหนือจากกลไก
ปกติ รวมทั้ง จัดให้มีแผนปฏิบัติการเฉพาะ แยกมาจากแผนสกัดกั้นฯ ทั่วไป ที่สําคัญที่สุด จะต้องมุ่งภารกิจไปที่ลด
การนํ า เข้ า ยาเสพติ ด ทํา ลายโครงสร้ า งกลุ่มการค้า ยาเสพติด ชายแดน โดยเน้น พื้ น ที่ปัญ หาสําคั ญ เป็ นหลั ก
เสริมสร้างชุมชนชายแดนให้เข้มแข็ง เป็นแนวป้องกันยาเสพติดภาคประชาชน
๒.๒ เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน
๒.๒.๑ แสวงหาความร่วมมือ และกําหนดมาตรการการควบคุมการลงทะเบียน การขนส่ง
สินค้า พัสดุภัณฑ์ทางไปรษณีย์ และทางรถโดยสารประจําทางประเภทต่างๆ ที่มีต้นทางจากจังหวัดชายแดนมายังพื้นที่
ตอนใน เพื่อป้องกันการนํายาเสพติดผ่านมาทางช่องทางเหล่านี้
๒.๒.๒ วางระบบสกัดกั้นยาเสพติดตามเส้นทางหลักและรองทั่วประเทศ โดยการติดตั้ง
ระบบตรวจสอบยานพาหนะประจําด่านตรวจ จัดเจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ต่างๆ สําหรับปฏิบัติงานในด่านตรวจ รวมทั้ง
ให้การปฏิบัติการสกัดกั้นเส้นทางมีการวางแผน เชื่อมโยงกันทั่วประเทศ
๒.๒.๓ ให้ความสําคัญต่อการสกัดกั้นบุคคลและยาเสพติดที่ลักลอบผ่านท่าอากาศยาน
ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยให้ความสําคัญกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยาน
นานาชาติในจังหวัดท่องเที่ยวต่างๆ ด้วยการประสานความร่วมมือด้านการข่าว การปฏิบัติการของหน่วยปราบปรามที่
ประจําท่าอากาศยานต่างๆ
๒.๓ ติดตามสถานการณ์ด้านเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น ที่อาจจะลักลอบนําเข้า หรือนําออกประเทศ
ตามแนวชายแดน โดยเฉพะอย่างยิ่ง ซูโดอีฟรีดรีนที่อาจจะลักลอบนําเข้าและผ่านประเทศไทยไปสู่แหล่งผลิตนอก
ประเทศตามช่องทางต่างๆ
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๓. โครงการสําคัญ
๓.๑ โครงการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
กิจกรรมหลักที่ ๑
สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนแบบบูรณาการในพื้นที่ภาค
กิจกรรมหลักที่ ๒
เสริมสร้างหมูบ่ ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เฝ้าระวังยาเสพติดแนวชายแดน
กิจกรรมหลักที่ ๓
จัดระเบียบ สร้างความมั่นคงพื้นที่แนวชายแดน
กิจกรรมหลักที่ ๔
เสริมสร้างประสิทธิภาพพื้นที่ด่านพรมแดน ท่าเรือ ท่าข้าม ด่านถาวร
๓.๒ โครงการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน
กิจกรรมหลักที่ ๑
วางระบบสกัดกั้นยาเสพติดตามเส้นทางหลักและรองทั่วประเทศ
กิจกรรมหลักที่ ๒
สกัดกั้นบริเวณท่าอากาศยาน
กิจกรรมหลักที่ ๓
จัดระบบการควบคุมการขนส่งสินค้า และพัสดุภัณฑ์
๓.๓ โครงการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น
สกัดกั้นการลักลอบนําเข้า/ส่งออก เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น
กิจกรรมหลักที่ ๑
๔. ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงกลาโหม (กองทัพไทย)
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
๔.๒ หน่วยงานร่วม
สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
สํานักข่าวกรองแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
กระทรวงคมนาคม
๕. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๕.๑ การสกัดกั้นการนําเข้าของยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายหลัก มีผลการดําเนินงานเพิ่มขึ้น
๕.๒ กลุ่มเครือข่าย/การค้ายาเสพติด ถูกจับกุมดําเนินคดีและลดบทบาทลง
๕.๓ การจับกุมตามเส้นทางหลักและรองทั่วประเทศ เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
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๕.๔ หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดน มีการจัดตั้งกําลังประชาชน เฝ้าระวัง เฝ้าตรวจชายแดน
ร่วมกับเจ้าหน้าที่
แผนที่ ๗ แผนบริหารจัดการแบบบูรณาการและแผนพิเศษ
๑. เป้าหมายของแผน
๑.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบบบูรณาการในทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตั้งแต่
ระดับอําเภอ จังหวัด และส่วนกลาง
๑.๒. พัฒนาระบบตรวจสอบ ถ่วงดุลย์ เพื่อวัดผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ
๑.๓ จัดทําแผนพิเศษเพื่อการแก้ไขปัญหาเป็นการเฉพาะ โดยในระยะแรก จํานวน ๕ แผนพิเศษ
๒. มาตรการดําเนินงาน
๒.๑ พัฒนากระบวนการแผนและงบประมาณในระดับต่างๆ การปรับกระบวนการของแผนและ
งบประมาณในทุ ก ระดั บ มี ค วามสํ า คั ญ ที่ จ ะเป็ นหลั ก ประกัน ของผลสํา เร็จ ในการดํา เนิ น งาน และเป็ น การทํ าให้
งบประมาณของรัฐ สามารถใช้ตรงกับยุทธศาสตร์ของ ศพส. โดย
๒.๑.๑ ในระดับส่วนกลาง
๒.๑.๑.๑ ให้ ห น่ ว ยงานส่ ว นกลางทุ ก หน่ ว ยที่ มี ง บประมาณด้ า นยาเสพติ ด ในปี
๒๕๕๖ พิจารณาปรับการจัดสรรในกรอบภารกิจให้สอดคล้องตามปฏิบัติการฯที่กําหนดในปี ๒๕๕๖
๒.๑.๑.๒ ในส่วนแผนพิเศษ และที่มุ่ งเน้ นพื้นที่ เป็ นพิเศษในปฏิบัติการฯนี้ ให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณของหน่วยมาสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยปฏิบัติในสังกัด
ของตนตามความเหมาะสม หรือ พิจารณาปรับโครงการและกิจกรรมมาลงในพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว
๒.๑.๑.๓ ให้หน่วยงานส่วนกลางที่มีงบประมาณได้เร่งรัดการจัดสรรและตัดโอน
งบประมาณลงสู่พื้นที่ ให้ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้ และแจ้งผลดังกล่าวมายัง สอร.ศพส. ศพส.มท. และ ศพส.จ.
ทราบ
๒.๑.๑.๔ ให้หน่วยงานในจังหวัดที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยต้นสังกัด ได้บูรณา
การแผนงาน งบประมาณกับการจัดทําแผนในจังหวัดด้วย
๒.๑.๑.๕ สําหรับ งบประมาณที่รัฐบาลจัดสรรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
เพื่อสนับสนุนงานด้านยาเสพติด ให้ สอร.ศพส. ศพส.มท. ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม สอดคล้องกับภารกิจ
หากจําเป็นต้องปรับ เพิ่มเติม กรอบการใช้ในกิจกรรมต่างๆ หรือสัดส่วนงบประมาณ ให้ประสานงานกับกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดทําเป็ นกรอบ ภารกิ จเพิ่มเติม สําหรับ ให้องค์ กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น ในแต่ล ะแห่ง
พิจารณาสนับสนุนตามสมควร เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กับประชาชนในพื้นที่นั้นๆ
๒.๑.๒ ในระดับพื้นที่ ให้ปี ๒๕๕๖ เป็นปีที่มีแผนการบูรณาการด้านยาเสพติดในระดับ
จังหวัดอย่างแท้จริง และเป็นแผนที่ส่งผลต่อความสําเร็จของการควบคุมและลดปัญหายาเสพติดของพื้นที่นั้นๆ
โดยให้ทุก ศพส.จ. /ศพส.อ และที่เทียบเท่า ดําเนินการ ดังนี้
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
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๒.๑.๒.๑ จัดความสมดุลระหว่างการตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณกับเป้าหมายเชิง
คุณภาพที่เน้นผลลัพธ์ (outcome) และผลกระทบ โดยให้ความสําคัญกับการตั้งเป้าหมายเชิงผลลัพธ์ให้มากขึ้น
เพื่อให้เป้าหมายสูงสุดในการควบคุมและลดปัญหายาเสพติดบรรลุผล
๒.๑.๒.๒ ให้แต่ละจังหวัด กําหนดเป้าหมายของปฏิบัติการฯ ในปี ๒๕๕๖ เอง
โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการควบคุมและลดปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดให้บรรลุผลสําเร็จ ซึ่งจะต้องพิจารณา
ว่า การตั้งเป้าหมายเชิงปริมาณจะเป็นเท่าใด จึงจะทําให้ปัญหายาเสพติดของจังหวัดจะสําเร็จผลเชิงผลลัพธ์ ให้
จังหวัดเป็นผู้พิจารณากําหนด โดยยึดสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่เป็นโจทย์ว่าอยู่ในระดับใด
๒.๑.๒.๓ ให้ ศพส.จ. พิจารณาถึงผลการดําเนินงานที่ผ่านมา ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ ทั้งที่เกี่ยวกับผลลัพธ์ของการดําเนินงาน ทั้งที่เกี่ยวกับ ผู้มีพฤติการณ์ซ้ํา ผู้มีพฤติการณ์รายใหม่ ฯลฯ เพื่อ
เป็นฐานตั้งต้นสําหรับปี ๒๕๕๖
๒.๑.๒.๔ ให้ ศพส.จ. และ ศพส.อ. เน้นกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติฯ ที่มุ่งลด
และควบคุมปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตน ทั้งนี้ ให้บูรณาการงบประมาณจากทุกแหล่งในจังหวัด มาใช้แก้ไขปัญหา
อย่างสอดคล้อง ไม่ซ้ําซ้อนกัน
๒.๑.๒.๕ เพื่อสร้างประสิทธิภาพในการจัดทําแผนของจังหวัดที่สามารถควบคุม
หรื อลดปั ญหาภายในพื้นที่ได้ จะต้ องดํ าเนิ น การรวบรวมข้อมูล ปัญหาให้ถูกต้อง ตรงกับความเป็น จริงของ
สถานการณ์ ก่อนที่จะจัดทําแผน โดยให้หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทําการรวบรวมข้อมูล
๒.๑.๓ การจัดทํา Action Plan
๒.๑.๓.๑ ให้การจัดทําแผนปฏิบัติการรองรับปฏิบัติการฯของประเทศ ในปี
๒๕๕๖ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ จัดทํา Action Plan รองรับ ที่ระบุสาระสําคัญเกี่ยวกับ
กิจกรรม ห้วงเวลาดําเนินงานทั้งรายเดือนและไตรมาส ความเร่งด่วน งบประมาณสําคัญ ฯลฯ ตามกรอบที่ ศพส.จะ
กําหนดอีกครั้ง
๒.๑.๓.๒ ในทุกแผนงานของปฏิบัติการฯในปี ๒๕๕๖ นี้ เป็นเรื่องที่กําหนดใหม่
หรือที่จะขยายงานให้มากขึ้น ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากร ระบบงาน สถานที่ อุปกรณ์ ก่อน ดังนั้น
ให้ทุกหน่วยและในระดับจังหวัด กําหนดให้ไตรมาสที่ ๑ เป็นระยะของการเตรียมการให้แล้วเสร็จ จึงให้กําหนด
กิจกรรมสําหรับการเตรียมการอย่างชัดเจน และจัดงบประมาณในภารกิจดังกล่าว
๒.๑.๓.๓ ให้ ทุ ก หน่ ว ย และทุ ก ระดั บ จั ด ส่ ง แผนปฏิ บั ติ การฯ มายัง ศพส.
ภายใน ต้นเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕
๒.๒. สร้างความเข้มแข็งของ กลไกอํานวยการในแต่ละระดับ การปฏิบัติงานด้านยาเสพติด เป็น
งานต่อเนื่องและเป็นนโยบายสําคัญของรัฐบาล การเสริมกลไกอํานวยการในแต่ละระดับให้เข้มแข็ง จึงเป็นสิ่งที่สําคัญ
โดย
๒.๒.๑ ให้ ศพส.กระทรวงและเทียบเท่าในส่วนกลางทุกหน่วย จัดให้มีโครงสร้าง ศพส. ใน
แต่ละกระทรวงและเทียบเท่า พร้อมกับจัดสรรเจ้าหน้าที่จํานวนหนึ่งปฏิบัติงานประจําใน ศพส. นั้นๆ มีสถานที่
และ อุปกรณ์สํานักงาน
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
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๒.๒.๒ ศพส.จ. เป็นกลไกอํานวยการรอยต่อที่สําคัญของแผนปฏิบัติการฯ ให้ผอ.ศพส.จ.
บรรจุ เ จ้า หน้ า ที่ป ระเภทต่า งๆ มาปฏิบั ติง านประจํา ใน ศพส.จ. ให้เ พี ย งพอต่ อ การปฏิ บั ติง านในฐานะกลไก
อํานวยการ โดยแต่ละจังหวัดต้องไม่น้อยกว่า ๕ นาย ตามสถานการณ์ปัญหาของแต่ละจังหวัดและมีที่ทําการชัดเจน
มีอุปกรณ์พร้อมปฏิบัติงาน สําหรับในระดับ ศพส.อ. ให้ ผอ.ศพส.อ. พิจารณามอบหมายหน้าที่ให้กับปลัดอําเภออย่าง
ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆ ส่วนหนึ่งมาช่วยปฏิบัติงานตามสมควร
๒.๒.๓ ให้ สอร.ศพส. พิ จ ารณาจั ด ระบบความเชื่ อ มโยงของเทคโนโลยี ก ารสื่ อ สาร
ระหว่าง สอร.ศพส. ไปยัง ศพส.กระทรวง ศพส.จ. เพื่อประสิทธิภาพการประสานงานยุคใหม่
๒.๒.๔ ให้ ศพส.จ./กทม. พั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ยาเสพติ ด ในจั ง หวั ด และพั ฒ นา
ห้องปฏิบัติการ War Room เพื่อการกํากับติดตามการขับเคลื่อนงานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดย
- ให้ ท บทวนสถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ด เป้ า หมายที่ จ ะดํ า เนิ น การในปี ๒๕๕๕๖
จัดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย และตัวยาเสพติด จัดให้มีการประชุมโต๊ะข่าว
ยาเสพติดเป็นประจําทุกเดือน และแจ้งเตือนหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ให้เร่งดําเนินการ
-จัดระบบฐานข้อมูลของ ศพส.จ./กทม. ให้ครอบคลุมทั้งในระดับพื้นที่ กลุ่มผู้เสพ ผู้ค้า
และกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้เป็นฐานข้อมูลกลางของจังหวัด
- พัฒนาห้องปฏิบัติการ War Room อย่างต่อเนื่องจนถึงระดับการวางแผนยุทธการ
๒.๒.๕ ให้ ศพส.จ./กทม. ดําเนินการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ การดําเนินงานเด่นๆ ในพื้นที่
ในแต่ละมาตรการ เพื่อเผยแพร่ให้หน่วยงานต่างๆ ใช้ประโยชน์
๒.๓ จัดทําทะเบียนกําลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของทุกหน่วยให้เป็นระบบ ทันสมัย เพื่อ
ทราบกําลังของฝ่ายรัฐในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติด รวมทั้ง สร้างขวัญกําลังใจต่อผู้ปฏิบัติงานเหล่านี้ ทั้งในด้านความ
ดีความชอบพิเศษแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น การให้รางวัลจูงใจต่างๆ
๒.๔ ให้มีการจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาพิเศษ ต่อกลุ่มพื้นที่และปัญหาที่มีระดับความ
รุนแรง หรือกําลังมีแนวโน้มที่มีความรุนแรง ซึ่งแผนเหล่านี้ จําเป็นต้องมีกระบวนการจัดการ บริหารการแก้ไขปัญหา
แบบบู รณาการในระดั บสูง หากสถานการณ์ ปัญหาดังกล่ าว ยั งไม่ ได้รั บการแก้ไขอย่างเห็นผลเป็นรู ปธรรม การ
ตั้งเป้าหมายภาพรวมที่จะควบคุมและลดระดับปัญหายาเสพติดจึงเป็นไปได้ยาก โดยมี แผนพิเศษสําคัญ ดังนี้
๒.๔.๑ แผนสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ๑๗ อําเภอ ๓ จังหวัด
(เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน) ซึ่งเป็นพื้นที่นําเข้ายาเสพติดหลักสู่ประเทศไทย ให้มุ่งเน้น
๒.๔.๑.๑ ปรับกลไกบริหารจัดการ ยกระดับการอํานวยการของศูนย์อํานวยการ
สกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือตอนบน (ศพส.ชน.) ให้กระชับ มุ่งผลการปฏิบัติ ในการสกัดกั้น ปราบปราม
ทําลายโครงสร้าง/กลไกการทํางานของเครือข่ายการค้ายาเสพติด เพื่อลดการนําเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศเป็น
ภารกิจหลัก
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๒.๔.๑.๒ วิเคราะห์ จัดกลุ่มพื้นที่หมู่บ้าน/ตําบลชายแดนที่มีโครงสร้างการค้า
ยาเสพติด – อิทธิพล และมีส่วนเกี่ยวพันกับการลักลอบนําเข้ายาเสพติดในเกณฑ์สูง จัดกําลังปฏิบัติการเกาะติด
พื้นที่เป้าหมายเหล่านี้ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดําเนินการบั่นทอน สลายโครงสร้างการค้า – อิทธิพล ลดระดับปัญหา
ยาเสพติดในทุกพื้นที่ รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สถาปนาความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ต่อกลไก
รัฐ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๔.๑.๓ บู ร ณาการการสกั ด กั้ น ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ในพื้ น ที่ เช่ น ศพส.อ.
ตํารวจภูธร ตชด. ตํารวจน้ํา นรข. ศุลกากร ตม. ฯลฯ วางระบบการสกัดกั้นร่วมกัน
๒.๔.๒ แผนสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบ
นําเข้ายาเสพติดสู่ประเทศไทยระดับสําคัญ รองจากภาคเหนือ ให้มุ่งเน้น
๒.๔.๒.๑ จัดตั้งกลไกการบริหารในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดบ
ให้มีศูนย์อํานวยการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศพส.ชอน.) โดยมีแม่ทัพภาคที่ ๒/ผอ.
รมน.ภาค ๒ เป็นประธาน รับผิดชอบในการสกัดกั้น ปราบปราม ทําลายโครงสร้าง/กลไกการทํางานของเครือข่ายการค้า
ยาเสพติด ลดระดับปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ รวมทั้ง เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สถาปนาความเชื่อมั่นของ
ประชาชนในพื้นที่ต่อกลไกรัฐ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๔.๑.๒ บู ร ณาการการสกั ด กั้ น ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานอื่ น ในพื้ น ที่ เช่ น ศพส.อ.
ตํารวจภูธร ตชด. ตํารวจน้ํา นรข. ศุลกากร ตม. ฯลฯ วางระบบการสกัดกั้นร่วมกัน
๒.๔.๓ แผนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปริมณฑล หรือ
ปฏิบัติการ ๓๑๕ ซึ่งมีสัดส่วนของปัญหาร้อยละ ๓๐ ของปัญหาทั้งประเทศ โดยให้มุ่งเน้น ดังนี้
๒.๔.๓.๑ ปรั บ กลไกการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในแผน ๓๑๕ ใหม่ ใ ห้ มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ เน้ น ลดปั ญ หาในพื้ น ที่ ก รุ ง เทพมหานคร โดยบู ร ณาการหน่ ว ยงานส่ ว นกลางที่ มี บ ทบาทใน
กรุงเทพมหานคร ร่วมกับ ศพส.กทม. ซึ่งเป็นกลไกปกครองส่วนท้องถิ่น มาแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน ตามบทบาท
และภารกิจ เน้นความเข้มแข็งให้กับกลไกอํานวยการ ๓๑๕
๒.๔.๓.๒ วางบทบาทของหน่ว ยงานส่ว นกลางที่จะเข้ าแก้ ไขปั ญ หาในพื้น ที่
กรุงเทพมหานคร ให้มากขึ้น ทดแทนข้อจํากัดของการดําเนินงานของกลไกรับผิดชอบในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง ด้านการข่าว การปราบปราม การบําบัดรักษา และการป้องกันในสถานศึกษา
๒.๔.๓.๓ วางเป้าหมายที่จะควบคุมปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ๓๑๕ ให้ปรากฏผล
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งเป้าหมายชุมชน สถานศึกษา การขจัดปัจจัยเสี่ยง การปราบปรามกลุ่มการค้าระดับแพร่
ระบาดในชุมชน การบําบัดผู้เสพ การทําให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ฯลฯ เป็นแนวป้องกันในระดับพื้นที่ ทําให้ กทม. เป็น
พื้นที่ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
๒.๔.๔ แผนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นพื้นที่ปัญหา
ยาเสพติดทับซ้อนกับพื้นที่ความมั่นคง โดยมุ่งเน้น
๒.๔.๔.๑ ปรับปรุงประสิทธิภาพ ยกระดับการอํานวยการ ศพส.จชต. ให้เป็น
กลไกที่บริหารจัดการ อํานวยการงานยาเสพติดอย่างแท้จริง เร่งขจัดปัญหาภัยแทรกซ้อน ที่ส่งผลกระทบต่อปัญหา
ความมั่นคง
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๒.๔.๔.๒ วางเป้าหมายที่จะควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จชต. ด้วย
การยกระดับการบูรณาการงานปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับสําคัญในพื้นที่ ลดจํานวนผู้เสพยาเสพติดใน
พื้นที่ ป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษาและโรงเรียนเอกชนสอบศาสนาอิสลามปอเนาะ สร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ฯลฯ
๒.๔.๔.๓ ขยายผลของงานยาเสพติด เป็นส่วนหนึ่งของการรุกงานมวลชนใน
ระดับพื้นที่ ด้วยการปฏิบัติงานจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ สร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่รัฐ ฯลฯ เพื่อให้ชุมชนมีความ
เข้าใจเป้าหมายของรัฐบาลอย่างแท้จริง ทั้งนี้ ให้ ศพส.จชต. ให้ความสําคัญต่อการขยายผลงานมวลชนอย่างจริงจัง
๒.๔.๕ แผนป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไอซ์
๒.๔.๕.๑ ยกระดั บ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาไอซ์ ใ ห้ ชั ด เจน โดยแยกเป็ น
แผนปฏิบัติการออกมาเฉพาะ มีเป้าหมายที่จะลดอัตราการขยายตัวของปัญหาการแพร่ระบาดไอซ์ ที่กําลังเป็นแนวโน้ม
สําคัญในปัจจุบัน
๒.๔.๕.๒ วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่เป้าหมายที่เสี่ยงต่อปัญหาไอซ์ให้ชัดเจน
กําหนดกลยุทธการป้องกันไอซ์อย่างตรงจุด ลดอัตราเพิ่มของผู้เสพไอซ์รายใหม่ ปราบปรามกลุ่มการค้าไอซ์ระดับต่างๆ
รวมทั้ง เตรียมความพร้อมของบุคคลากรสําหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไอซ์
๒.๔.๖ แผนปฏิบัติการพื้นที่อําเภออมก๋อย จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่อยู่ในโครงการขยาย
ผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน เป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบปลูกฝิ่นคิดเป็น ๘๐ % ของฝิ่นใน
ประเทศ มีจํานวนผู้เสพยาเสพติดหลายพันคน และยังมีปัญหาความมั่นคงต่างๆ ทับซ้อนอยู่ เช่น การบุกรุกทําลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ การอพยพเข้าเมือง ฯลฯ ซึ่งเกินกว่าศักยภาพของหน่วยงานในพื้นที่จะแก้ไขปัญหาได้ตามลําพัง
จึงให้ดําเนินการ
๒.๔.๖.๑ ยกระดั บ พื้ น ที่ อํ า เภออมก๋ อ ย เป็ น พื้ น ที่ พิ เ ศษ จึ ง ให้ มี ก ารจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติการฯ ในพื้นที่นี้เป็นการเฉพาะ มอบหมายให้ กอ.รมน.ภาค ๓ เป็นหน่วยรับผิดชอบ
๒.๔.๖.๒ ให้ กอ.รมน.ภาค ๓ จัดกลไกบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
พื้นที่ อําเภออมก๋อย และมีกําลังปฏิบัติการเข้าไปแก้ไขปัญหาในพื้นที่นี้ ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ องค์กร
ในพื้นที่ โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน และโครงการพระราชดําริ โดยมีภารกิจ
สําคัญ คือ การลดปัญหาการปลูกฝิ่น การป้องกันเด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด การบําบัดรักษา
ผู้เสพและติดยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีนโยบายที่ชัดเจนต่อผู้ติดยาเสพติดเรื้อรัง การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด
และอิทธิพล รวมทั้ง ปัญหาที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ฯลฯ
๒.๔.๗ แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดระดับความรุนแรง
ของปัญหายาเสพติด และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๋สินของประชาชน โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
๒.๗.๑ สํารวจสภาพปั ญหายาเสพติดในหมู่ บ้าน/ชุม ชน และคั ดเลือกหมู่บ้าน/
ชุมชนที่จะดําเนินการ พื้นที่ภาคละ ๑ แห่ง
๒.๗.๒ จั ด ทํ า แผนที่ (Mapping) ลั ก ษณะทางกายภาพของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
เป้าหมาย
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๒.๗.๓ จัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นการเฉพาะ โดยให้มีการ
ประกอบกําลัง มอบภารกิจผู้รับผิดชอบ และบูรณาการแผนงาน โครงการ กําลังการปฏิบัติของทุกหน่วยงานในพื้นที่
เข้าดําเนินการแบบเบ็ดเสร็จ
๒.๗.๔ ในแต่ ล ะพื้ น ที่ เ ป้ า หมายให้ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย๋ บั ญ ชาการ (Command
Center) ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น ศู น ย์ อํ า นวยการร่ ว มในการกํ า กั บ สั่ ง การ ติ ด ตามการดํ า เนิ น งาน ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า
ช่วยเหลือ แก่ประชาชน โดยมีฝ่ายบริหารของแต่ละหน่วยงานร่วมเป็นทีมอํานวยการ
ทั้งนี้ ในระยะเร่งด่วนไตรมาสที่ ๑ ให้ดําเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่นําร่องเป็นลําดับแรก
๓. โครงการสําคัญ
๓.๑ โครงการพัฒนาและเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
กิจกรรมหลักที่ ๑
พัฒนาระบบอํานวยการทุกระดับ
กิจกรรมหลักที่ ๒
บริหารแผนงานและงบประมาณแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ ๓
พัฒนาบุคลากรและงานกําลังพล
กิจกรรมหลักที่ ๔
กํากับ นิเทศ ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรมหลักที่ ๕
จัดระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือน
กิจกรรมหลักที่ ๖
พัฒนาข้อมูลกลางและห้องปฏิบัติการข้อมูล (War Room)
กิจกรรมหลักที่ ๗
สรุป Best. Practice
๓.๒ โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ
กิจกรรมหลักที่ ๑
สกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือตอนบนแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ ๒
สกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือแบบบูรณาการ
กิจกรรมหลักที่ ๓
ควบคุม/ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
กิจกรรมหลักที่ ๔
ควบคุม/ลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
กิจกรรมหลักที่ ๕
ควบคุม/ลดปัญหาในพื้นที่อาํ เภอ อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหลักที่ ๖
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไอซ์
กิจกรรมหลักที่ ๗
โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
๔. ผู้รับผิดชอบ
๔.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
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กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดงานกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
๔.๒ หน่วยงานร่วม
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ์)
๕. ตัวขี้วัดความสําเร็จ
๕.๑ ศพส.ทุก ระดับ มี มี แ ผนปฏิ บัติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติ ด โดยการบู ร ณาการ
ทรัพยากร (บุคลากร งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ ฯลฯ)
๕.๒ ศพส.จ./กทม. มีการกําหนดเป้าหมายสอดคล้องกับปฏิบัติการพลังแผ่นดินฯ ปี ๒๕๕๖
๕.๓ ศพส.ทุกระดับ มีข้อมูลทะเบียนรายชื่อกําลังพลที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
๕.๔ กลไกอํานวยการทุกระดับมีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
๕.๕ ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ/มาตรการเฉพาะลดลง
๕. กลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการ
๕.๑ ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการ ป.ป.ส. เป็นกลไกระดับชาติในการกําหนดนโยบาย มาตรการและ
แผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ
๕.๒ ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ภาพรวม (Agenda) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
(ศพส.) เป็นองค์กรอํานวยการ รับผิดชอบการอํานวยการ กํากับ ติดตามการนํายุทธศาสตร์ทุกด้านไปสู่การปฏิบัติให้
บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
๕.๓ ระดับภารกิจ ( Function) ศพส. กระทรวง กรม หน่วยงานรับผิดชอบการดําเนินงานตามภารกิจ
ที่รับผิดชอบ โดยเน้นการบูรณาการแผนงบประมาณ และบูรณาการภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน ให้เกิด
เอกภาพ และมุ่งต่อการสนับสนุนการดําเนินงานระดับพื้นที่
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
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๕.๔ ระดับพื้นที่ (Area) กลไกหลักรับผิดชอบเฝ้าระวังและดําเนินงานในพื้นที่ ได้แก่
๕.๔.๑ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และจังหวัด (ศพส.กทม./
ศพส.จ.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.ศพส.จ.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ผอ.ศพส.กทม. เป็นผู้รับผิดชอบการ
บู ร ณาการแผนงบประมาณ และ อํ า นวยการ กํ า กั บ การดํ า เนิ น งานป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปัญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
รับผิดชอบร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๕.๔.๒ ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขต และอําเภอ (ศพส.ข./อ.) โดยผู้อํานวยการ
เขต และนายอําเภอ เป็นผู้อํานวยการ ทําหน้าที่ รับนโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการที่ ศพส.กทม./ศพส.จ. ไป
ประสานการปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๕.๔.๓ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับภาค ทําหน้าที่อํานวยการประสานและ
สนับสนุนในภารกิจด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ในระดับภาค ประกอบด้วย ศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่ น ดิน เอาชนะยาเสพติ ด กองทั พ ภาคที่ ๑ -๔ (ศพส.ทภ.๑-๔) ศู น ย์ อํา นวยการพลั ง แผ่น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด
กองบัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรี – ตราด (ศพส.กปช.จต.) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกอง
เรือภาค ๑-๓ กองเรือยุทธการ (ศพส.กภ.๑-๓ กร.) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล/ตํารวจภูธรภาค ๑-๙/ศูนย์ปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพส.บช.น./ภ.๑-๙/ศชต.)
๕.๔.๔ องค์กร อํานวยการประสานพื้นที่เฉพาะ ที่สําคัญได้แก่ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้น
ยาเสพติ ด ชายแดนภาคเหนื อ (ศพส.ชน.) ศู น ย์ อํ า นวยการพลั ง แผ่ น ดิ น สกั ด กั้ น ยาเสพติ ด ชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศพส.ชอน.) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
จังหวัดปริมณฑล (ศพส.๓๑๕) ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพส.จชต.)
๖. กระบวนการจัดทําแผน กํากับ ติดตาม ประเมินผลในภาพรวม
๖.๑ ช่วงปลายเดือนกันยายน – กลางเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ภายหลังแผนปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะ
ยาเสพติด ปี ๒๕๕๖ ผ่านความเห็นชอบจาก ศพส. และอนุมัติจาก ผอ.ศพส. แล้ว สอร.ศพส. จะได้นําเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อให้ความเห็นชอบในหลักการและข้อเสนอเพิ่มเติมต่อไป
๖.๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๖ เพื่อให้กระบวนการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ
จึงให้ดําเนินการ
๖.๒.๑ ตลอดเดือนตุลาคม ๒๕๕๖ ให้ทุกหน่วย ทุกกลไกเฉพาะที่จัดตั้งขึ้น ทุกจังหวัด และอําเภอ
จัดทําแผนปฏิบัติการฯ รองรับ โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จ และส่งมายัง สอร.ศพส.
๖.๒.๒ ให้ ทุ ก หน่ ว ยงานส่ ว นกลาง ที่ มี ง บประมาณยาเสพติ ด จั ด สรรงบประมาณ และตั ด โอน
งบประมาณของหน่วยลงสู่จังหวัด เพื่อสามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น
๖.๓ ให้การอํานวยการ กํากับ ติดตามความคืบหน้าของปฏิบัติการฯ ของ ศพส. ในทุกระดับ ใช้ระบบ War
Room เป็นเครื่องมือ ติดตามการดําเนินงาน

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)
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๖.๔ การติดตาม ตรวจสอบผลดําเนินงานเชิงคุณภาพเป็นสิ่งที่สําคัญต่อการลดปัญหายาเสพติด ให้ ศพส.
พิจารณาจัดตั้งชุดปฏิบัติการกลั่นกรอง นิเทศก์ ตรวจสอบผลดําเนินงานเชิงคุณภาพจากการรายงานผลของ
หน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด เพื่อสุ่มตรวจ นิเทศก์ ให้ข้อแนะนําเกี่ยวกับผลงาน
เชิงคุณภาพ และรายงานเสนอ ศพส.
๖.๕ ให้กําหนดแบบรายงานที่ให้ความสําคัญกับผลลัพธ์อันเกิดจากการปฏิบัติงาน ใช้เทคโนโลยีสนับสนุน
การรายงาน เพื่อลดขั้นตอนเอกสาร รวมทั้ง ให้มีแบบรายงานที่จําเป็นที่สุด ลดภาระของหน่วยปฏิบัติ
๖.๖ ให้มีการสํารวจวัดผลทางวิชาการเป็นรายไตรมาส เกี่ยวกับทัศนคติความคิดเห็นของประชาชน และ
สํารวจผลเป็นรายจังหวัดก่อนเสร็จสิ้นแผนปฏิบัติการ
๖.๗ การสรุปบทเรียน การจัดทํา Best Practice ของหน่วยที่ประสบผลสําเร็จเป็นสิ่งสําคัญต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการแก้ไขปัญหา จึงให้ สอร ศพส. ให้ความสําคัญและจัดทําทุกแผน
๖.๘ ให้มีการประเมินผลสําเร็จของแผนปฏิบัติการ ทั้งที่เป็นภาพรวมและรายแผน เพื่อปรับปรุง พัฒนา
ต่อไป
๗. ตัวชี้วัด
๗.๑ สามารถควบคุมและลดปัญหายาเสพติดได้มากกว่า ปี ๒๕๕๕
๗.๒ ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนสูงขึ้นกว่าสํารวจเมื่อเสร็จสิ้นแผน ในปี ๒๕๕๕
๗.๓ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงขึ้น
------------------------------------

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

หน้าที่ ๕๑ จาก ๕๒ หน้า

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖
๓ กรอบความคิดยุทธศาสตร์
๔ ยุทธศาสตร์ป้องกัน

๓ ยุทธศาสตร์ต่อเนื่อง

๓ ยุทธศาสตร์เสริมสร้างพัฒนา

- ป้องกันรายใหม่
- ป้องกันกลุ่มเสี่ยง
- ป้องกันพฤติการณ์ซ้ํา
- ป้องกันชุมชน

- ต่อเนื่องกรอบความคิด
- ต่อเนื่องแผนปฏิบัติการ
- ต่อเนื่องในงานที่ทํา

- เสริมสร้างพัฒนา ๔ มาตรการหลัก
- เสริมสร้างวาระภูมิภาค
- เสริมสร้างงานเชิงคุณภาพ

๔ เป้าหมาย
เป้าหมายทางยุทธศาสตร์
(Strategic Goal)
- ความรุนแรงของปัญหาลดลง
- สังคม/ชุมชน ปลอดภัย

เป้าหมายเชิงปริมาณ
(Output)

เป้าหมายเชิงผลลัพธ์/
ผลกระทบ
(Outcomes)

- หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ
- บําบัดรักษา ๓๐๐,๐๐๐ คน
- ติดตาม ๗๐๐,๐๐๐ คน
- ป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
ป.๕-ป.๖
- สถานศึกษาเช้มแข็ง
๑๑,๔๙๐ แห่ง
- ป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษา
- สถานประกอบการสีขาว
๒,๐๐๐ แห่ง
- ขยายผลจับกุม ๔๐,๐๐๐ คดี
- ยึดทรัพย์สิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท

เป้าหมายเชิงพื้นที่
(Area Base)
- ทุกจังหวัดกําหนด
เป้าหมายที่จะลดระดับ
ความรุนแรง

- ความปลอดภัยของ
สังคม/ชุมชนเพิ่มขึ้น

๗ แผนงาน
แผนที่ ๑

แผนที่ ๒

แผนที่ ๓

แผนที่ ๔

การสร้างพลังสังคมและ
พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

การแก้ไขปัญหา
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

การสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด

การปราบปรามยาเสพติด
และบังคับใช้กฎหมาย

แผนที่ ๕

แผนที่ ๖

แผนที่ ๗

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

การสกัดกั้นยาเสพติด

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

ตัวชี้วัด
๑. สามารถควบคุมและลดปัญหายาเสพติดได้มากกว่า ปี ๒๕๕๕
๒. ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนสูงขึ้น
๓. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงขึ้น

ระยะเวลา
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ –
๓๐ กันยายน ๒๕๕๖

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

การกํากับ ติดตาม
รายงานและประเมินผล
- รายงานตามวงรอบที่กําหนด
- ติดตามโดยคณะอนุกรรมการฯ ศพส.
- ประเมินผลโดยสถาบันวิชาการ

ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖

หน้าที่ ๕๒ จาก ๕๒ หน้า

๗ แผนยุทธศาสตร์
แผนที่ ๑ การสร้างพลังสังคมและ
พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

แผนที่ ๒ การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติด

เป้าหมาย
เป้าหมาย
๑. ค้นหาและนําผู้เสพเข้าบําบัด
๑. ร้อยละ ๕๐ ของ มบ./ชช. เข้มแข็งเชิงคุณภาพ
๒. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเดิมลดปัญหายาเสพติด ๒. บําบัดรักษาทุกระบบ ๓๐๐,๐๐๐ คน
๓. ติดตาม ช่วยเหลือ ๗๐๐,๐๐๐ คน
ได้ และเพิ่มเติมใหม่ ปี ๕๖ อีกจังหวัดละ ๕๐ แห่ง
มาตรการดําเนินงาน
มาตรการดําเนินงาน
๑. การบําบัดรักษาระบบสมัครใจ
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็ง มบ./ชช.ที่ไม่ปรากฏปัญหา
- ๑ อําเภอ ๑ ศูนย์จําแนกคัดกรอง
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็ง มบ./ชช.ขายแดน
- พัฒนาคุณภาพวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยน
๓. พัฒนาความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
- จัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูฯ แบบสมัครใจ
๔. เสริมสร้างความเข้มแข็งมบ./ชช. ที่ผ่านกระบวนการ
๒.
การบําบัดรักษาระบบบังคับบําบัด
ครบทุกขั้นตอน
พัฒนาปรับปรุง พัฒนากระบวนการบังคับบําบัด
๕. แก้ไขปัญหาหมู่บ้านที่ปรากฎปัญหายาเสพติด
ขยายศูนย์ฯฟื้นฟู
๖. พัฒนาบทบาทภาคประชาชนป้องกันยาเสพติด
๓.
การบํ
าบัดรักษาระบบต้องโทษ
๗. ส่งเสริมบทบาทภาคประชาสังคมป้องกันยาเสพติด
- บําบัดผู้เสพ ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน
๔. การติดตาม ช่วยเหลือ ดูแล
แผนที่ ๔ การปราบปรามยาเสพติด
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ
และบังคับใช้กฎหมาย
- พัฒนาระบบการติดตามครบวงจร
เป้าหมาย
แผนที่ ๕ ความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑. ปราบปรามผู้กระทําความผิดคดียาเสพติด
เป้าหมาย
โดยการขยายผล หลังการจับกุม ๔๐,๐๐๐ คดี
๒. จัดระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปรามทุกระดับ ๑. เขตปลอดยาเสพติดอาเซียน ๒๕๕๘
๒. สร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ
๓. สืบสวนเครือข่ายรายสําคัญ ภาคละ ๑ เครือข่าย
เพื่อลดปริมาณการผลิตและค้า
๔. ยึดทรัพย์สิน ๒,๐๐๐ ล้านบาท
๓. สร้างความเข้มแข็งกลไกความร่วมมือฯ
๕. พัฒนาประสิทธิภาพการข่าว การปราบปราม
มาตรการดําเนินงาน
๖. ลดปัญหายาเสพติดได้ทุกอําเภอ
๑.
ผลักดันเชิงนโยบายในการขยายและเชื่อมโยงความ
มาตรการดําเนินงาน
ร่วมมือระหว่างประเทศ
๑. พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข่าวและปราบปราม
- ยกระดับวาระภูมิภาค
๒. ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสําคัญ
๒. ยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ระดับประเทศ
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ระดับพื้นที่
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
๓. ปราบปรามการค้าและแพร่ระบาดในพื้นที่
- เสริมประสิทธิภาพความร่วมมือด้านปราบปราม
- สืบสวน ปราบปรามการต้าและแพร่ระบาด
- ปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจคันแหล่งค้าและแพร่ระบาด - พัฒนาความเข้มแข็งของกลไกชายแดน
๓. เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตร ร่วมกันป้องกันและ
- พัฒนากลไกของชุดปฏิบัติงานมวลชน
ปราบปรามยาเสพติด
- ดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทางเลือก
๔. พัฒนาประสิทธิภาพการปราบปรามยาเสพติด
- พัฒนาเทตโนโลยี ระบบการสืบสวน สอบสวน
แผนที่ ๖ การสกัดกั้นยาเสพติด
- พัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติด
เป้าหมาย
๕. การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
๑. เสริมความเข้มแข็งการสกัดกั้นชายแดน
- บูรณาการมาตรการทางทรัพย์สิน
๒. ลดการนําเข้ายาเสพติดจากนอกประเทศ
- พัฒนาการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม
มาตรการดําเนินงาน
- พัฒนาระบบและประสิทธิภาพของคดีที่มีหมายจับ
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นชายแดน
๖. การป้องกันการค้าและแพร่ระบาดในเรือนจํา
- พื้นที่ภาคเหนือตอนบนเป็นพื้นที่หลัก
- พัฒนาเรือนจําความมั่นคงสูง เพิ่มเติม ๓ แห่ง
- จัดกลไกเฉพาะ เพื่อทําลายโครงสร้างกลุ่มการค้า
- ขยายเรือนจําสีขาว
ยาเสพติดชายแดน
- ปิดล้อม ตรวจค้นเรือนจํา
- บูรณาการแผนร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่
๗. การป้องกันเเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๒. เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน
- รณรงค์ป้องกัน สร้างจิตสํานึก
- วางระบบการสกัดกั้นตามเส้นทางหลักและรอง
- ปราบปราม ลงโทษ อย่างจริงจัง
- สกัดกั้นบริเวณท่าอากาศยานทั่วประเทศ
๘. พัฒนากระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
- จัดระบบการควบคุมการขนส่งสินค้า
๓. สกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

แผนที่ ๓ การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
เป้าหมาย
๑. เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ป.๕-ป.๖
๒. สถานศึกษาเข้มแข็ง ๑๑,๔๙๐ แห่ง
๓. ลดปัจจัยเสี่ยงทุกจังหวัด
๔. ป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษา
๕. ป้องกันการเสพรายใหม่ ไม่ให้เกิน ๑๕ %
๖. สถานประกอบการสีขาว
มาตรการดําเนินงาน
๑. การป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง
- พัฒนาวิทยากรป้องกัน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิต
๒. การป้องกันเยาวชนในสถานศึกษา
- กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง
- การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียนกลุ่มเสี่ยง
- โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน
- การพัฒนากลไกป้องกันในสถานศึกษา
๓. การจัดระเบียบสังคมและควบคุมพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง
- การขจัดปัจจัยสี่ยงรอบสถานศึกษา
- การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
๔. การป้องกันเยาวชนนอกสถานศึกษา
- จัดกิจกรรมป้องกันในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
- บูรณาการมาตรการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่
- จัดกิจกรรมแก้ไขพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง
- สร้างความเข้มแข็งครอบครัวกลุ่มเสี่ยง
๕. การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
- สถานประกอบการสีขาว
- การสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานกลุ่มเสี่ยง
๖. รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อต่างๆ

แผนที่ ๗ การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
เป้าหมาย
๑. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการทุกระดับ
๒. พัฒนาระบบตรวจสอบ ถ่วงดุลย์ เพื่อวัดผลเชิงคุณภาพ
๓. จัดทําแผนพิเศษแก้ไขปัญหา ๗ แผนพิเศษ
มาตรการดําเนินงาน
๑. พัฒนากระบวนการแผนและงบประมาณในระดับพื้นที่
๒. สร้างความเข้มแข็งกลไกอํานวยการทุกระดับ
๓. การพัฒนาบุคลากรและงานกําลังพล
๔. การพัฒนาห้องปฏิบัติการข้อมูล
๔. การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
๕. การสรุป Best Practice
๕. การแก้ไขปัญหาในพื้นที่พิเศษ/มาตรการเฉพาะ
- พื้นที่ชายแดนภาคเหนือตอนบน
- พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- พื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
- พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- พื้นที่อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
- ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของไอซ์
- โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน

