คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๒๔ / ๒๕๕๕
เรื่อง โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน
-----------------------ตามคําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดให้มีปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ และให้มีการจัดทํา
แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่มีความรุนแรง เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและ
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องคํ า สั่ ง ศู น ย์
อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๕ จึงมีคําสั่ง ดังนี้
๑. ให้มีโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน
๒. กรอบความคิดหลักของการทํางาน ประกอบด้วย การอํานวยการรวมศูนย์ (Single Command)
การบูรณาการมาตรการ (Integrated Measures) การมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation) และการ
ยึดพื้นที่ (Area Approach)
๓. จุดมุ่งหมายหลัก ได้แก่ ลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน นําผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติ ดในชุ มชนเข้ ารับการบํ าบัดรั กษาให้มากที่สุด เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ ผ่ านการ
บําบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ํา คนในชุมชนมีความปลอดภัยจาก
ยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดได้
๔. พื้นที่เป้าหมายการดําเนินงาน รวม ๑๒ แห่ง ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานคร ๓ ชุมชน และ
พื้นที่ ภาค ๑-๙ ภาคละ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน
๕. มาตรการการดําเนินงาน
๕.๑ ให้มีการจัดตั้งกองบัญชาการควบคุม (Command Center) ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นกลไก
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายที่กําหนด โดยมีกองบังคับการควบคุม (Command Post) เป็น
ที่ทําการส่วนหน้า สําหรับการปฏิบัติภารกิจ
๕.๒ มาตรการในการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบด้วย การจัดทําข้อมูล การดําเนินการต่อ
ผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ป้องกันกลุ่มเสี่ยง เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว และสร้างความปลอดภัย
จากอาชญากรรมในชุมชน

๒
๖. หน่วยงานรับผิดชอบ
๖.๑ สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพหลักในการกําหนดมาตรการ แนวทางการดําเนินงาน และ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพร่วม และสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มที่
๖.๓ กระทรวง กรม หน่วยงานอื่น ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน ตามที่ได้รับการประสาน
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดยมีรายละเอียดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน ตาม
ภาคผนวกแนบท้าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
ร้อยตํารวจเอก
(เฉลิม อยู่บํารุง)
รองนายกรัฐมนตรี
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

๒
๖. หน่วยงานรับผิดชอบ
๖.๑ สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพหลักในการกําหนดมาตรการ แนวทางการดําเนินงาน และ
บูรณาการแผนงาน โครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๒ สํ า นั ก งานตํ า รวจแห่ ง ชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวง
สาธารณสุ ข กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงเทคโนโลยี แ ละสารสนเทศ
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพร่วม และสนับสนุน
การดําเนินงานตามภารกิจอย่างเต็มที่
๖.๓ กระทรวง กรม หน่วยงานอื่น ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน ตามที่ได้รับการประสาน
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
โดยมีรายละเอียดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน ตาม
ภาคผนวกแนบท้าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๑ จาก ๑๐ หน้า
โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
ปฎิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน
สถานการณ์
๑. นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขึ้น ผลจากการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ.ในรอบปี ๒๕๕๔ ของหน่วยงานต่างๆ ทําให้
สามารถจั บ กุ ม . ปราบปราม บํ าบั ด รั ก ษา. และป้ อ งกั น ได้ ใ นจํ า นวนที่ สู ง ที่ สุ ด ในรอบ ๑๐ ปี ความพึ ง พอใจของ
ประชาชนต่อนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล อยู่ในระดับต้นๆ
๒. อย่างไรก็ตาม ก็ยังปรากฎพื้นที่ปัญหาจํานวนหนึ่ง ที่ยังคงดํารงสภาพปัญหายาเสพติดอยู่ ชุมชนเหล่านี้
ยังคงมีผู้ค้า ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ที่ยังสร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้านความไม่
ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ฯลฯ ผู้ค้า ผู้เสพในชุมชนดังกล่าว ยังไม่ได้รับการ
จัดการที่เหมาะสม ยังมีพฤติการณ์กระทําผิดซ้ํา หรือยังคงมีผู้มีพฤติการณ์รายใหม่เพิ่มขึ้น หากสภาพการณ์ยังดํารงใน
ลักษณะนี้ ก็จะยิ่งทําให้ปัญหายาเสพติดจะหวนกลับมาอีกครั้ง
๓. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังปรากฎปัญหาเช่นนี้ จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร มีการบูรณา
การทุกมาตรการ จะต้องขยายมาตรการและเครื่องมือการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกมิติ เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการและอํานวยการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งถือเป็นพัฒนาการของ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ปฏิบัติการ อีกขั้นหนึ่ง ซึ่งจะใช้ MODEL นี้ไปขยายผลให้มีการปฏิบัติทั่ว
ประเทศ เพื่อให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดลง ตามนโยบายและเจตนารมย์สูงสุดของรัฐบาลที่อยากจะให้ประเทศ
ไทย เป็นประเทศที่ “.ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนปลอดภัย” เมื่อไร้ยาเสพติด
กรอบความคิด
๑. กรอบความคิดอํานวยการรวมศูนย์ (Single Command) คือ การใช้กรอบความคิดที่จะจัดกลไก การสั่ง
การ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถตอบสนองภารกิจการปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที
๒. กรอบความคิดบูรณาการมาตรการ (Integrated Measures) คือ กรอบความคิด ใช้มาตรการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดทั้ง มาตรการป้องกัน ปราบปราม บําบัดรักษา ผสมผสาน บูรณาการเข้าด้วยกัน กับการแก้ไขปัญหาพื้นฐาน
การปรับสภาพแวดล้อมอย่างครบวงจร
๓. กรอบความคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation) คือ กรอบความคิดการส่งเสริมชุมชน
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในการป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติดอย่างจริงจัง
๔. กรอบความคิดยึดพื้นที่ (Area Approach) คือ กรอบความคิดใช้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเป้าหมายดําเนินงาน
แบบเบ็ดเสร็จในลักษณะยึดพื้นที่เป็นส่วนๆ. ก่อนขยายพื้นที่ปฏิบัติการต่อไป

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๒ จาก ๑๐ หน้า
จุดมุ่งหมายหลัก
๑. ลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน
๒. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบําบัดรักษาให้มาก
ที่สุด
๓. เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา และไม่กลับไปมี
พฤติการณ์ซ้ํา
๔. คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้
เป้าหมาย
เป้าหมายพื้นที่ปฏิบัติการ กําหนด ๑๒ พื้นที่เป้าหมายหลัก ได้แก่
๑. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๓ พื้นที่ ได้แก่
๑.๑ เขตคลองเตย : กลุ่มชุมชนคลองเตย (ชุมชน ๑-๒-๓ ชุมชน ๔-๕-๖ ชุมชน ๗๐ ไร่)
๑.๒ เขตลาดกระบัง : กลุ่มชุมชนเคหะร่มเกล้า (ชุมชนร่มเกล้า โซน ๕ และ โซน ๗)
๑.๓ เขตธนบุรี : กลุ่มชุมชนบ้านสมเด็จ (มัสยิดบ้านสมเด็จ ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ
ชุมชนวัดหิรัญรูจี)
๒. พื้นที่ภาค ๑ : ชุมชนไผ่เขียว หมู่ที่ ๖ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
๓. พื้นที่ภาค ๒ : บ้านมาบสามเกลียว หมูท่ ี่ ๗ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี
๔. พื้นที่ภาค ๓: บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
๕. พื้นที่ภาค ๔ : บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๖. พื้นที่ภาค ๕ : บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ ๖ ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๗. พื้นที่ภาค ๖ : ชุมชนเสือทิม เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
๘. พื้นที่ภาค ๗ : บ้านแหลมชะอุย หมู่ที่ ๑๑ ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
๙. พื้นที่ภาค ๘ : ชุมชนสันติสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๐. พื้นที่ภาค ๙ : บ้านทุ่งโพธิ์ ตําบลทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา
มาตรการปฏิบัติ
เพื่อให้ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องลดลง ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย จึงให้มี
การดําเนินการ ดังนี้
๑. การจัดกลไกการดําเนินงานในแผนฯ
๑.๑ ให้จัดตั้ง บก.ควบคุมการปฏิบัติ หรือ Command Centre ในพื้นที่เป้าหมายแต่ละพื้นที่ มีหน้าที่สําคัญ
ดังนี้
ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๓ จาก ๑๐ หน้า
๑.๑.๑ เป็นกลไกรับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่เป้าหมายที่กําหนด โดยมีการแต่งตั้ง หัวหน้าควบคุม
การปฏิบัติฯ รองหัวหน้าควบคุมการปฏิบัติฯ จากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบในแผน
๑.๑.๒ จัดทําแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อลดปัญหาผู้ค้า
ผู้ เ สพ กลุ่ มเสี่ ย ง และปั จจัย เสี่ย งในพื้ นที่ รวมทั้ งแผนการปรั บ ปรุงกายภาพ เสริ ม การรัก ษาความปลอดภั ย ของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยให้มีการจัดทําพื้นที่เป้าหมายรอง เสริมพื้นที่เป้าหมายหลักจํานวนหนึ่ง
๑.๑.๓ สั่งการหน่วยปฏิบัติที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ให้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาตาม
แผนที่กําหนด
๑.๑.๔ ประสานงานกับหน่วยประสานงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยในพื้นที่
เป้าหมาย
๑.๑.๕ ร่วมกับกลไกภาคประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชน ภาคธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ ในการสนับสนุน
การป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
๑.๑.๖ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่เป้าหมายตามที่ร้องขอ
๑..๒ ให้จัดตั้งที่ทําการ บก. ควบคุมการปฏิบัติ หรือ Command Post ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่ทําการ
ส่วนหน้า สําหรับการปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพ โดยมีองค์ประกอบสําคัญของ Command Post ดังนี้
๑.๒.๑ ให้มีสถานที่ทําการของ บก.ควบคุมการปฏิบัติ โดยอาจมีแนวทางการจัดสถานที่ทําการใน
แต่ละพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่
๑.๒.๑.๑ มี Command Post จุดเดียวในพื้นที่เป้าหมาย
๑.๒.๑.๓ ในบางพื้นที่ อาจพิจารณา ให้มีที่ทําการ ๒ จุดในพื้นที่เป้าหมาย โดย
๑) มีจุดที่ทําการส่วนหน้า มีสถานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย เป็นสถานที่
ขนาดเล็ก เหมาะกับการจัดกําลังปฏิบัติขนาดเล็ก ทําหน้าที่ปฏิบัติร่วมกับชุมชน หรือเป็นกําลังเฝ้าระวัง ป้องปราม
รักษาความปลอดภัยในชุมชน
๒) มีจุดที่เป็น Command Post ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีขนาดใหญ่กว่า ปฏิบัติหน้าที่
ตามที่กําหนดของ บก.ควบคุมการปฏิบัติ
ทั้งนี้ พื้นที่เป้าหมายใด จะมี ๑ หรือ ๒ ที่ทําการ ให้พิจารณาตามความเหมาะสมของเงื่อนไข
ข้อจํากัด ความจําเป็นในแต่ละพื้นที่เป็นสําคัญ โดยให้ระบุรายละเอียดในแต่ละพื้นที่
๑.๒.๒ ให้มีการกําหนดภารกิจ บทบาทของ Command Post เพื่อให้มีการปฏิบัติเหมือนกันในทุก
พื้นที่เป้าหมาย ดังนี้
๑.๒.๒.๑ เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เป้าหมาย และเป็น
สถานที่ทํางานของผู้รับผิดชอบใน บก.ควบคุมฯ
๑.๒.๒.๒ ประสานงาน รับเรื่องราว รับการติดต่อ รับข้อมูลปัญหาจากหน่วยงาน ประชาชน
ในพื้นที่เป้าหมาย หรือที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อให้มีการดําเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
๑.๒.๒.๓ รวบรวมข้อมูลการดําเนินงานที่เกี่ยวข้อง. รวมทั้ง เป็น War Room ภาคสนาม
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๔ จาก ๑๐ หน้า
๑.๒.๒.๔ เป็นจุดที่ตั้งของห้องควบคุม CCTV ที่ติดตั้ง เพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
เป้าหมาย
๑.๒.๒.๕ เป็นสถานที่ทํางานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในแผน รวมทั้งที่พักกําลังของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจํานวนหนึ่ง
ทั้งนี้ โดยที่ Command Post เป็นงานเชิงรุก เป็นงานให้บริการและแก้ไขความเดือดร้อนของชุมชน
โดยตรง จึงกําหนดให้จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านปราบปรามแบบเต็มเวลา ๒๔ ชั่วโมง
๑.๒.๓ องค์ประกอบของคณะบุคคลใน บก.ควบคุมการปฏิบัติ และ Command Post ในหลักการ
มีดังนี้
๑.๒.๓.๑ ผู้อํานวยการ บก.ควบคุมการปฏิบัติ พื้นที่...........(ผอ.คป.พื้นที่...) ซึ่งเป็นบุคคลที่
ศพส. แต่งตั้ง มอบหมายภารกิจ
๑.๒.๓.๒ รอง ผอ.ควบคุมฯ พื้นที่ ......จํานวนหนึ่งจากหน่วยที่เกี่ยวข้อง
เป็นผู้บริหารโครงการและมีอํานาจหน้าที่สั่งการหน่วยปฏิบัติในแต่ละพื้นที่เป้าหมายที่เข้าร่วมใน
แผนได้ตามภารกิจที่กําหนด
๑.๒.๓.๓ คณะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใน บก.ควบคุมฯ ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งเป็นเสมือนงาน
อํานวยการ โดยจะเป็นการสนธิกําลังร่วมของหน่วยที่เกี่ยวข้องมาปฏิบัติงานร่วมกัน หรือปฏิบัติงานในเชิงประสานงาน
โดยมีภารกิจการอํานวยการของคณะเจ้าหน้าที่ฯ ได้แก่
๑.) ภารกิจของเจ้าหน้าที่ในด้านข้อมูล การข่าวการรับแจ้งข่าว และการปฏิบัติงาน
ใน War Room ของ บก.
๒) ภารกิจในด้านแผนงาน งบประมาณ รายงาน และติดตามความคืบหน้าของแผน
๓) ภารกิจในด้านการประสานงานเฉพาะหน่วย (มาจากหน่วยที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่ง
จะมาปฏิบัติงานในลักษณะใด ขึ้นกับภารกิจและความชุกของงาน)
๔) ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารที่ ตั้ ง อยู่ ใ น บก.ควบคุ ม ฯ ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น กํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ
ปราบปรามตามที่ บก.ควบคุมฯ สั่งการให้ปฏิบัติ ซึ่งเป็นกําลังที่ต้องเตรียมความพร้อมตลอดเวลา
๑.๓ ให้มีการจัดหน่วย เจ้าหน้าที่และกําลังปฎิบัติการในด้านต่างๆในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย ให้เพียงพอต่อการ
ปฏิบัติภารกิจ ทั้งที่เป็นกําลังปกติในพื้นที่ กําลังเสริมและกําลังที่จัดตั้งขึ้นใหม่จากภายนอก และมาปฏิบัติงานในพื้นที่
เป้าหมาย ตลอดช่วงระยะเวลาของการปฏิบัติในแผน. โดย
๑.๓.๑ การจัดหน่วยและกําลังในพื้นที่เป้าหมายเข้าร่วมในแผนฯ มีหน่วยภายในพื้นที่ ดังนี้
๑.๓.๑.๑ บช.น. ได้แก่ สถานีตํารวจนครบาลท้องที่รับผิดชอบ ที่จะต้องจัดสรรเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดเข้าปฏิบัติงานทั้ งด้านสื บสวน สอบสวน ปราบปราม ด้านชุมชนสัมพันธ์ ฯลฯ และจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมใน
Command Post หรือ ที่ทําการส่วนหน้าตามที่กําหนด
๑.๓.๑.๒ กทม. ได้แก่ เขตในท้องที่รับผิดชอบ ซึ่งมีฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายการศึกษา และ
ศูนย์สาธารณสุข ฯลฯ ร่วมในการดําเนินงาน รวมทั้ง จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานใน Command Post ตามที่กําหนด
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๕ จาก ๑๐ หน้า
๑.๓.๒ การจัดหน่วยและกําลังจากภายนอกมาปฏิบัติงานร่วม การปฏิบัติโครงการนี้จะเกิดผลสําเร็จ
ได้ จะต้องมีกําลังจากหน่วยภายนอกพื้นที่มาสนับสนุนการดําเนินงาน เนื่องจากข้อจํากัดของหน่วยในพื้นที่ที่ไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตามลําพัง โดยจะจัดหน่วยภายนอกเข้าพื้นที่เป้าหมาย ดังนี้
๑.๓.๒.๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ให้จัดกําลังจาก บช.น., บช.ตชด. และ บช.ปส. เข้า
ดําเนินการตามความเหมาะสม
๑.๓.๒.๒ กระทรวงสาธารณสุข ให้ถือปฏิบัติการนี้เป็นกรณีพิเศษ โดยจัดเจ้าหน้าที่ทีม
แพทย์และคณะเข้าร่วมตรวจ คัดกรอง วินิจฉัยผู้เสพ ก่อนเข้าบําบัดฯ อย่างน้อย ๑-๓ ทีม เพื่อเข้าร่วมปฏิบัติในพื้นที่
เป้าหมาย
๑.๓.๒.๓ กระทรวงแรงงาน จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ป ระสานงานในด้ า นแรงงานในแต่ ล ะพื้ น ที่
เป้าหมาย และประสานงานใน Command Post
๑.๓.๒.๔ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ จัดเจ้าหน้าที่ประสานงานที่สําคัญ เพื่อร่วมประสานงาน
ในพื้นที่เป้าหมาย และ ประสานงานใน Command Post
๑.๓.๒.๕ กระทรวงศึกษาธิการ จัดเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ ด้านการศึกษา ในพื้นที่เป้าหมาย
๑.๓.๒.๖ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดกิจกรรมด้านการกีฬา ให้แก่ประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย เพื่อให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
ฯลฯ
๒. การกําหนดมาตรการดําเนินงาน เพื่อลดปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย
๒.๑ ในด้านข้อมูล ให้มีการสํารวจข้อมูลปัญหาและข้อมูลดําเนินงานในทุกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้การแก้ไข
ปัญหามีความถูกต้อง โดย
๒.๑.๑ ให้ บก.ควบคุมการปฏิบัติฯ /Command. Post.มอบหมาย ประสานงาน หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวบรวมสํารวจข้อมูลที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงาน ที่สําคัญ ได้แก่
๒.๑.๑.๑ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย แผนที่ครัวเรือน
เส้นทาง และที่จําเป็นในการจัดทําแผน ฯลฯ
๒.๑.๑.๒ ข้อมูลผู้ค้า-ผู้เสพ-กลุ่มเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่ ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง-มั่วสุม รวมทั้ง ผู้ที่
ผ่านการถูกจับกุมและบําบัดฯในพื้นที่ ฯลฯ
๒.๑.๑.๓ ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้ง. ขีดความสามารถในการ
ดําเนินงาน. ขอบเขตการสนับสนุน ฯลฯ
๒.๑.๑.๔ ข้อมูลภาพถ่ายภูมิศาสตร์ GIS. ฯลฯ
ฯลฯ
โดยที่ข้อมูลข้างต้นมีความสําคัญต่อการปฏิบัติงาน จึงให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องหาข้อมูลให้ครบถ้วน
ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๕๕
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๖ จาก ๑๐ หน้า
๒.๑.๒ จัดทําห้องปฏิบัติการข้อมูล หรือ War Room ใน Command Post ในแต่ละพื้นที่ เพื่อใช้
ประโยชน์ในระดับยุทธวิธี โดยเร่งนําข้อมูลที่ได้ตาม ๒.๑.๑ เข้าระบบข้อมูลใน War Room
๒.๒ ต่อผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ การลดผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย นอกจากจะเป็นการตัด supply แล้ว
ยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนในชุมชนอีกด้วย
๒.๒.๑ ใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการสืบสวน ปราบปรามและตรวจค้น ปิดล้อม จับกุมผู้ค้า
ยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการเพิ่มความถี่ปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๒.๒.๒ สําหรับผู้ค้ารายย่อยในชุมชนบางส่วน ที่มีเงื่อนไข อาจพิจารณาใช้มาตรการทางสังคม การ
กดดันในรูปแบบต่างๆ ให้เลิกพฤติการณ์ด้านยาเสพติด หรือ ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในชุมชนได้
๒.๒.๓ ใช้การเฝ้าตรวจ จัดตั้งจุดตรวจชุมชน เวรยามชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามฯ ตรวจค้น
สกัดกั้นการลักลอบนํายาเสพติดเข้าสู่ชุมชน
๒.๒.๔ สําหรับผู้ค้ายาเสพติดระดับสําคัญที่มีอิทธิพลในชุมชน และที่มีการค้ายาเสพติดจากภายนอก
ชุมชน ให้จัดชุดสืบสวนปราบปรามดําเนินการสืบสวน เกาะติดเป้าหมายอย่างจริงจัง เพื่อจับกุมและใช้มาตรการทาง
ทรัพย์สิน
๒.๓ ต่อผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่ เร่งรัดนําผู้เสพในชุมชนเข้าจําแนก คัดกรองและเข้ารับการบําบัดที่เหมาะสม
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้ง ติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ ให้สามารถกลับมามีพฤติกรรมได้ตามปกติ
โดย
๒.๓.๑ ใช้ แ นวทาง รณรงค์ ชั ก ชวน โน้ ม น้ า ว หรื อ กดดั น ให้ ผู้ เ สพเข้ า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษาอย่ า ง
กว้างขวางในทุกพื้นที่เป้าหมาย เพื่อลด demand ผู้เสพให้มากที่สุด โดยดําเนินการให้สอดรับกับช่วงที่ใช้มาตรการตัด
supply
๒.๓.๒ ให้ทุกพื้นที่เป้าหมายจัดเตรียมความพร้อมในการจําแนก คัดกรองผู้เสพ ก่อนเข้ารับการบําบัด
ฯ โดยมีองค์ประกอบที่จะต้องเตรียมการ ดังนี้
๒.๓.๑ จัดให้มีสถานทีจําแนก คัดกรองผู้เสพในชุมชน
๒.๓.๒ จัดให้มีทีมจําแนก คัดกรองผู้เสพ พื้นที่ละ ๑ ทีม ประกอบด้วย บุคคลากรด้าน
สาธารณสุข ด้านข้อมูล ด้านการข่าว ฯลฯ
๒.๓.๓ จัดให้มีสถานบําบัดรักษาผู้เสพในระบบที่เหมาะสม ได้แก่
๑) บําบัดในชุมชน หากชุมชนมีความพร้อม
๒) บําบัดฯ ในศูนย์สาธารณสุขของ กทม ในระบบของ. กทม เอง
๓) บําบัดฯ ในศาสนสถาน เช่น วัด มัสยิด ที่ใช้เป็นสถานบําบัดฯในรูปแบบของ
ค่ายปรับเปลี่ยนฯ ที่มีอยู่แล้วในพื้นที่
๔) บําบัดฯ ในสถานบําบัด ของกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของคนไข้ใน ใน
กรณีที่มีอาการเสพติด หรือมีอาการทางจิตเวช
๕) ส่งไปบําบัดฯในระบบของแผน. ๓๑๕
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๗ จาก ๑๐ หน้า
ทั้งนี้ สําหรับบางชุมชนหรือบางพื้นที่ยังไม่มีความพร้อมที่จะดําเนินการด้วยตัวเองได้ ทั้ง
ในด้านของการจําแนก คัดกรอง การบําบัดในพื้นที่ ให้สามารถใช้การส่งต่อ ไปยังระบบการบําบัดตามแผน ๓๑๕ ได้
๒.๓.๓ จัดเตรียมระบบ ความพร้อม และการส่งต่อผู้เสพสารระเหยที่มีข้อมูลในเบื้องต้นว่า มีการแพร่
ระบาดมากในพื้นที่เป้าหมายบางพื้นที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้เสพที่มีอาการทางจิต โดยให้กระทรวงสาธารณสุข
เตรียมการในเรื่องนี้
๒.๓.๔ รวบรวมรายชื่อผู้ผ่านการบําบัดในทุกระบบในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย รวบรวมไว้ที่ Command
Post ในแต่ละพื้นที่ และมอบให้กับผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตาม หลังการบําบัด เป็นเวลา ๑ ปี
๒.๓.๕ ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับผู้ผ่านการบําบัดตามความเหมาะสม โดย
๒.๓.๕.๑ อบรม ฝึกอาชีพโดยสถานบําบัดฯที่เข้ารับการบําบัด ให้มีความรู้ในเบื้องต้น
๒.๓.๕.๒ ส่ ง ต่ อ ให้ เ ข้ า รั บ การอบรม ฝึ ก อาชี พ จากสถาบั น พั ฒ นาฝี มื อ แรงงาน ที่ ไ ด้ ทํ า
ข้อตกลงระหว่างกันภายใต้โครงการฯนี้
๒.๓.๕.๓ ให้ความช่วยเหลือ ส่งต่อให้มีอาชีพ การงาน แหล่งทุน สําหรับรายที่มีเงื่อนไข
เหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจสําหรับรายอื่นๆ
๒.๓.๖ นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการบําบัดรักษาแล้ว ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
เพื่อให้สังคมและชุมชน ให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี เช่น การขุดลอกท่อ การเก็บขยะ เป็นต้น
๒.๔ ต่อกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อตัดวงจรการเพิ่มของ
ผู้มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดรายใหม่ โดย
๒.๔.๑ ป้องกันเด็กเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในสถานศึกษา ด้วยการจัดวิทยากรป้องกัน /วิทยากรครูแดร์
ฯลฯ ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันในชั้นเรียน ให้ครบทุกโรงเรียนในพื้นที่เป้าหมาย เน้น ระดับชั้น ป.๕ และ
ป.๖
๒.๔.๒ สําหรับโรงเรียนชั้นมัธยมที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ให้จัดทํากิจกรรมด้านยาเสพติดภายใต้กรอบ
ที่กําหนดของการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
๒.๔.๓ สําหรับเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย ให้ดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวน ปัญหา
ของเยาวชนดั ง กล่ า ว เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมที่ เ หมาะสม โดยมอบหมายให้ ชุ ด มวลชนสั ม พั น ธ์ ของสถานี ตํ า รวจ เป็ น
ผู้ดําเนินการ
๒.๔.๔ ขจัด ปัจจัยเสี่ยง ที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติด และ แหล่งอาชญากรรมในชุมชน ได้แก่ การ
รวมกลุ่มมั่วสุมของเยาวชน สถานที่/แหล่งมั่วสุม แหล่งการพนัน ร้านเกมส์ในชุมชน ฯลฯ
๒.๕ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย โดย
๒.๕.๑ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับครอบครัวที่ไม่มีปัญหายาเสพติดในชุมชน เป็นเกราะ
ป้องกันยาเสพติด โดยรวมกลุ่มกันเป็น ครอบครัวสีขาว ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็ง และ
ขยายครอบครัวสีขาวให้มากขึ้นในชุมชน
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๘ จาก ๑๐ หน้า
๒.๕.๒ ให้ ความรู้ป้องกันยาเสพติด กับครอบครัวที่เสี่ยงต่อปัญ หายาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกั นด้าน
ยาเสพติดมากขึ้น จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสร้างเงื่อนไขให้เป็นครอบครัวสีขาว
๒.๕.๓ ให้ความสําคัญกับครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติดด้วยการให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน ให้มีความ
เข้าใจในการรักษา ดูแล ให้กําลังใจและติดตามผู้ผ่านการบําบัด. ให้ภูมิคุ้มกันของครอบครัว ป้องกันภัยยาเสพติด
๒.๖ สร้ า งมาตรการ ความปลอดภั ย ให้ กั บ ครอบครั ว และชุ ม ชน รอดพ้ น จากภั ย ยาเสพติ ด และปั ญ หา
อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องในชุมชน ซึ่งจะเป็นการบูรณาการทุกมิติ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดย
๒.๖.๑ จัดระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน โดยการตั้งจุดตรวจชุมชน ป้อมยามชุมชน ณ จุดที่
เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ด้วยการบูรณาการกําลังระหว่างเจ้าหน้าที่ปราบปรามกับอาสาสมัครชุมชน
เป็นชุดๆ เพื่อลาดตระเวน เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน
๒.๖.๒ ติดตั้ง กล้อง CCTV ณ จุดที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในชุมชนอย่างเป็น
ระบบ เชื่อมโยงถึงกัน เสริมการรักษาความปลอดภัยของชุมชน
ระยะเวลาการดําเนินงาน
๙๐ วัน ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. ปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชนลดลง
๒. จํานวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนที่เข้ารับการบําบัดรักษา
๓. มีการเฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา และไม่
กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ํา
๔. คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้
๖. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดําเนินงาน
ขั้นตอนการดําเนินงาน
แบ่งขั้นตอนดําเนินงานออกเป็น ๓ ระยะ ได้แก่
ระยะที่ ๑ ระยะเตรียมการ ๑๕ วัน (๑ - ๑๕ ต.ค.๕๕)
มีภารกิจที่ต้องเตรียมการ ดังนี้
- จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ
- จัดทําเป็นคําสั่ง ศพส.แต่งตั้งบุคคล และมอบหน่วยดําเนินการ
- จัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมในแผน และส่งรายชื่อและหน่วยมายัง สอร.ศพส
- จัดเตรียมงบประมาณที่ต้องใช้ในแผน
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๙ จาก ๑๐ หน้า
- จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ยานพาหนะ เครื่องมือที่จําเป็นในแผน
- จัดตั้ง บก.ควบคุมการปฏิบัติ พื้นที่... เป็น Command Centre
- จัดตั้งและวางระบบ War Room ในภาคสนาม
- การถ่ายภาพในระบบ Pamprama พื้นที่เป้าหมาย
- การทําผังเป้าหมายแบบโต๊ะทราย
- จัดตั้งที่ทําการ บก.ควบคุมฯพื้นที่ .... Command Post
- จัดหาสถานที่จําแนก คัดกรองผู้เสพแต่ละพื้นที่ และอบรมบุคลากร
- จัดหาสถานที่บําบัดในแต่ละพื้นที่
- ติดตั้งระบบและกล้อง CCTV ในพื้นที่เป้าหมาย
- อบรม ชี้แจง ปฐมนิเทศน์กําลังพลปฏิบัติการ
- เตรียมงานเปิดปฏิบัติการฯ อย่างเป็นทางการ
ระยะที่ ๒ ระยะปฏิบัติการ
- กําลังทุกหน่วยเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายที่กําหนดอย่างเต็มรูปแบบ
- รวบรวม สํารวจข้อมูลที่ต้องการและนําเข้า War Room
- ปฏิบัติการกดดัน ปราบปราม ผู้ค้าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- นําผู้เสพเข้าสู่กระบวนการ จําแนก คัดกรองและส่งตัวเข้าบําบัดฯตามเหมาะสม
- วางระบบและติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดฯ
- ป้องกันกลุ่มเสี่ยง ทั้งใน และนอกสถานศึกษา
- ขจัดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
- เสริมความเข้มแข็ง ครอบครัวสีขาว
- รักษาความปลอดภัยชุมชนทั้งระบบ
ระยะที่ ๓ ระยะส่งต่อ
- ประเมินการดําเนินงานและปัญหา
- เริ่มถอนกําลังปฏิบัติการบางส่วน
- กําลังในพื้นที่รับภารกิจสืบต่อ
------------------------------
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน หน้าที่ ๑๐ จาก ๑๐ หน้า

โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
ปฎิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน
๔ กรอบความคิดยุทธศาสตร์
การอํานวยการรวมศูนย์
(Single Command)

การบูรณาการมาตรการ
(Intregrated Measures)

การมีส่วนร่วมของชุมชน
(People Participation)

การยึดพื้นที่
(Area Approach)

๕ จุดมุ่งหมายหลัก
ลดปัญหาการค้ายาเสพติด
จากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อย
ในชุมชน

ลดปัญหาการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด โดยนําผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดในชุมชนเข้ารับ
การบําบัดรักษาให้มากที่สุด

เฝ้าระวัง ติดตาม ช่วยเหลือ
ดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษา
ให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา
และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ํา

ชุมชนมีความเข้มแข็ง
สามารถเฝ้าระวังและป้องกัน
ปัญหายาเสพติดได้

คนในชุมชนมีความปลอดภัยจาก
ยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่ง
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน

๑๒ พื้นที่เป้าหมาย
๑. พื้นที่กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๓ พื้นที่ ได้แก่
๑.๑ เขตคลองเตย : กลุ่มชุมชนคลองเตย (ชุมชน ๑-๒-๓ ชุมชน ๔-๕-๖
และ ชุมชน ๗๐ ไร่)
๑.๒ เขตลาดกระบัง : กลุ่มชุมชนเคหะร่มเกล้า (ชุมชนร่มเกล้า โซน ๕ และ โซน ๗)
๑.๓ เขตธนบุรี : กลุ่มชุมชนบ้านสมเด็จ (ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ และ ชุมชนวัดหิรัญรูจี)
๒. พื้นที่ภาค ๑ : ชุมชนไผ่เขียว หมู่ที่ ๖ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน
จ.พระนครศรีอยุธยา
๓. พื้นที่ภาค ๒ : บ้านมาบสามเกลียว หมู่ที่ ๗ ต.ดอนหัวฬ่อ อ.เมือง จ.ชลบุรี

๔. พื้นที่ภาค ๓ : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ที่ ๑๐ ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง
จ.นครราชสีมา
๕. พื้นที่ภาค ๔ : บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ที่ ๑ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
๖. พื้นที่ภาค ๕ : บ้านโป่งน้อย หมู่ที่ ๖ ต. สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๗. พื้นที่ภาค ๖ : ชุมชนเสือทิม เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมือง จ.พิษณุโลก
๘. พื้นที่ภาค ๗ : บ้านแหลมชะอุย หมู่ที่ ๑๑ ต.ลําพญา อ.บางเลน จ.นครปฐม
๙. พื้นที่ภาค ๘ : ชุมชนสันติสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
๑๐. พื้นที่ภาค ๙ : บ้านทุ่งโพธิ์ ตําบลทุ่งขมิ้น อ.นาหม่อม จ.สงขลา

๒ มาตรการการปฏิบัติ
๑. กลไกการอํานวยการและปฏิบัติ
บก.ควบคุมการปฏิบัติ (Command Center)
- ที่ทําการ บก.ควบคุมการปฏิบัติ (Command Post)
- องค์ประกอบของ บก.ฯ
- ภารกิจ บทบาทของ บก.ฯ
- การจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน

หน่วยรับผิดชอบ

๒. มาตรการ/แนวทางการดําเนินงาน
๑. ข้อมูล (สํารวจข้อมูล - จัดห้อง War Room)
๒. ผู้ค้ายาเสพติด (ปิดล้อม/ตรวจค้น จับกุม ปราบปราม)
๓. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ค้นหา ชักชวน บําบัด ติดตาม ช่วยเหลือ)
๔. กลุ่มเสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง (รณรงค์ ป้องกัน ขจัดแหล่งมั่วสุม)
๕. ครอบครัว (สร้างภูมิคุ้มกัน จัดกิจกรรมต่อเนื่อง)
๖. สร้างความปลอดภัยในครอบครัวและชุมชน (จัดตั้งจุดตรวจ
กล้อง CCTV บริเวณพื้นที่เสี่ยง)

สํานักงานตํารวจแห่งชาติ,กระทรวงมหาดไทย,กระทรวงสาธารณสุข,
กระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงแรงงาน, กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ , กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ ,
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม ,
กรุงเทพมหานคร , กระทรวงยุติธรรม , สํานักงาน ป.ป.ส. ฯลฯ
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ระยะเวลา
๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕

