คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๒๕ / ๒๕๕๕
เรื่อง โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ
-----------------------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 พื้นที่
แพร่ระบาดทั่วประเทศ
๒. กรอบความคิดหลักของการทํางาน ประกอบด้วย การอํานวยการรวมศูนย์ (Single Command)
การบูรณาการมาตรการ (Integrated Measures) การมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation) และการ
ยึดพื้นที่ (Area Approach)
๓. จุดมุ่งหมายหลัก ได้แก่ ลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน นําผู้เสพ/
ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ ารับการบํ าบัดรักษาให้มากที่ สุด เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่ านการ
บําบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ํา คนในชุมชนมีความปลอดภัยจาก
ยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและ
ป้องกันปัญหายาเสพติดได้
๔. พื้นที่เป้าหมายการดําเนินงาน ได้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังปรากฎปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และมี
ปัญหาการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติดอําเภอ/เขต ละ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๙๒๘ หมู่บ้าน/ชุมชน
ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต รวม ๕๐ ชุมชน และพื้นที่ในระดับอําเภอ ๘๗๘ อําเภอ รวม
๘๗๘ หมู่บ้าน/ชุมชน
๕. มาตรการการดําเนินงาน
๕.๑ ให้ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดทุกจังหวัด (ศพส.จ.) โดย ผู้ว่า
ราชการจังหวัด/ผอ.ศพส.จ. เป็นกลไกรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ อํานวยการ และศูนย์ปฏิบัติการพลัง
แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด อํ า เภอ (ศพส.อ.) เป็ น กลไกอํ า นวยการควบคุ ม การปฏิ บั ติ มี น ายอํ า เภอ เป็ น
ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ

๒
๕.๒ มาตรการในการดําเนินงานที่สําคัญ ประกอบด้วย การกําหนดพื้นที่เป้าหมาย การจัดทํา
ข้อมูล การจัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหา การดําเนินการต่อผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ป้องกันกลุ่มเสี่ยง
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ครอบครัว สร้างความปลอดภัยในหมู่บ้าน/ชุมชน และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
๖. หน่วยงานรับผิดชอบ
๖.๑ สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพหลักในการกําหนดมาตรการ แนวทางการดําเนินงาน และ
กําหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกับศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.)
๖.๒ ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด (ศพส.จ.) เป็นเจ้าภาพหลักในการ
กําหนดพื้นที่เป้าหมายการดําเนินงาน และบูรณาการแผนงาน โครงการ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๖.๓ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
กรุงเทพมหานคร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเจ้าภาพร่วม และสนับสนุนการดําเนินงานตามภารกิจอย่าง
เต็มที่
๖.๔ กระทรวง กรม หน่วยงานอื่น ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน ตามที่ได้รับการประสาน
๗. ระยะเวลาการดําเนินงาน ๙๐ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
โดยมีรายละเอียดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่
แพร่ระบาดทั่วประเทศ ตามภาคผนวกแนบท้าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน

หน้าที่ ๑ จาก ๙ หน้า

โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
ปฎิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ
สถานการณ์
๑. นับตั้งแต่รัฐบาลประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และได้กําหนดเป็นยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดขึ้น ผลจากการปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์ฯ ในรอบปี ๒๕๕๕ ของหน่วยงานต่างๆ ทําให้
สามารถจับกุม ปราบปราม บําบัดรักษา และป้องกันได้ในจํานวนที่สูงที่สุดในรอบ ๑๐ ปี ความพึงพอใจของประชาชน
ต่อนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล อยู่ในระดับต้นๆ
๒. จากการดําเนินที่ผ่านมายังปรากฎพื้นที่ปัญหาจํานวนหนึ่ง ที่ยังคงดํารงสภาพปัญหายาเสพติดอยู่ ชุมชน
เหล่านี้ ยังคงมีผู้ค้า ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด ที่ยังสร้างปัญหาให้กับคนในชุมชนเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้าน
ความไม่ปลอดภัยในชีวิต ทรัพย์สิน ปัญหาอาชญากรรม ปัญหาครอบครัว ฯลฯ ผู้ค้า ผู้เสพในชุมชนดังกล่าว ยังไม่ได้
รับการจัดการที่เหมาะสม ยังมีพฤติการณ์กระทําผิดซ้ํา หรือยังคงมีผู้มีพฤติการณ์รายใหม่เพิ่มขึ้น หากสภาพการณ์ยัง
ดํารงในลักษณะนี้ ก็จะยิ่งทําให้ปัญหายาเสพติดจะหวนกลับมาอีกครั้ง
๓. การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ที่ยังปรากฎปัญหาเช่นนี้ จะต้องแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจร มีการบูรณา
การทุกมาตรการ จะต้องขยายมาตรการและเครื่องมือการแก้ไขปัญหาครอบคลุมทุกมิติ เพิ่มการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคชุมชน ภายใต้การบริหารจัดการและอํานวยการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติดลดลง ตามนโยบายและเจตนารมย์สูงสุดของรัฐบาลที่อยากจะให้ประเทศไทยปลอดจากยาเสพติด
๔. คําสั่ง ศพส.ที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
อย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ ได้เน้นที่จะควบคุมและลดปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ เป็นจุดชี้ขาดของผลสําเร็จในนโยบาย
ด้านยาเสพติด จึงกําหนดให้เร่งรัดดําเนินการกับพื้นที่ปัญหารุนแรง ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในพื้นที่ต่างๆ
กรอบความคิด
๑. กรอบความคิดอํานวยการรวมศูนย์ (Single Command) คือ การใช้กรอบความคิดที่จะจัดกลไก การ
สั่งการ แก้ไขปัญหาที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สามารถตอบสนองภารกิจการปฏิบัติได้อย่างทันท่วงที
๒. กรอบความคิดบูรณาการมาตรการ (Integrated Measures) คือ กรอบความคิด ใช้มาตรการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดทั้ง มาตรการป้องกัน ปราบปราม บําบัดรักษา ผสมผสาน บูรณาการเข้าด้วยกัน กับการแก้ไขปัญหา
พื้นฐาน การปรับสภาพแวดล้อมอย่างครบวงจร
๓. กรอบความคิดการมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation) คือ กรอบความคิดการส่งเสริม
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในการป้องกัน เฝ้าระวังยาเสพติดอย่างจริงจัง
๔. กรอบความคิดยึดพื้นที่ (Area Approach) คือ กรอบความคิดใช้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นเป้าหมาย
ดําเนินงานแบบเบ็ดเสร็จในลักษณะยึดพื้นที่เป็นส่วนๆ ก่อนขยายพื้นที่ปฏิบัติการต่อไป

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน

หน้าที่ ๒ จาก ๙ หน้า

จุดมุ่งหมายหลัก
๑. ลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒. ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบําบัดรักษาให้มาก
ที่สุด
๓. เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษา และไม่กลับไปมี
พฤติการณ์ซ้ํา
๔. คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน
๕. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้
เป้าหมาย
เพื่อให้การปฏิบัติในโครงการนี้ สอดคล้องกับคําสั่ง ศพส.ที่ ๒๓/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๕ เรื่อง
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี ๒๕๕๖ และเป็นแนวทางเดียวกันทั้งประเทศ จึงกําหนด
เป้าหมายให้ทุกอําเภอ/เขต คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ๑ พื้นที่เป็นพื้นที่ปฏิบัติการ โดยมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่
ดังนี้
๑. เป็นพื้นที่ที่ยังคงมีปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง จนถึงปัจจุบัน หรือ
๒. เป็นพื้นที่ที่มีการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติด ปรากฎมากที่สุดในพื้นที่อําเภอนั้นๆ
๓. เพื่อให้ ได้พื้นที่ที่ตรงกับเจตนารมย์ของโครงการฯนี้ การคัดเลือกพื้นที่ให้ ศพส.จ. หารือร่วมกันกั บ
สํานักงาน ปปส.ภาค ที่รับผิดชอบพื้นที่ รวมทั้ง ฝ่ายปราบปรามฯ
โดยให้ทุกอําเภอ/เขต จัดทําโครงการนี้ ภายใต้กรอบ มาตรการ แนวทางที่กําหนด โดยให้ใช้ชื่อว่า
โครงการ”ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน
อําเภอ/เขต............จังหวัด................
มาตรการปฏิบัติ
เพื่อให้ปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องลดลง ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัย จึงให้มี
การดําเนินการ ดังนี้
๑. กลไกการดําเนินงาน
๑.๑ ให้ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดทุกจังหวัด (ศพส.จ.) โดย ผู้ว่าราชการจังหวัด/
ผอ.ศพส.จ. เป็นกลไกรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ อํานวยการ การคัดเลือกพื้นที่ การกํากับ ติดตาม การ
รายงานผล การสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามโครงการ ให้บรรลุผลสําเร็จ
๑.๒ ให้ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ (ศพส.อ.) เป็นกลไกอํานวยการควบคุมการ
ปฏิบัติ มีนายอําเภอ เป็น ผู้รับผิดชอบการปฏิบัติ โดยให้ ศพส.อ.เป็นกลไกรับผิดชอบโดยตรง มีภารกิจเพิ่มเติมภายใต้
โครงการ ดังนี้
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๑.๒.๑ เป็นศูนย์ปฏิบัติการทางยุทธวิธีเพื่อการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เป้าหมาย และเป็นสถานที่
ทํางานของผู้รับผิดชอบของโครงการ
๑.๒.๒ จัดทําแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อลดปัญหาผู้ค้า
ผู้เ สพ กลุ่ มเสี่ ย ง และปั จจั ย เสี่ย งในพื้ นที่ รวมทั้ งแผนการปรับ ปรุงกายภาพ เสริ ม การรัก ษาความปลอดภั ย ของ
ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
๑.๒.๓ สั่งการ ประสานงานหน่วยปฏิบัติที่รับผิดชอบ ให้มีการดําเนินการแก้ไขปัญหาตามแผนที่
กําหนด
๑.๒.๔ ร่วมกับกลไกภาคประชาชน ชุมชน องค์กรเอกชน ฯลฯ ในการสนับสนุนการป้องกัน เฝ้าระวัง
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
๑.๒.๕ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย
๑.๓ ให้นายอําเภอ / ผอ.ศพส.อ. ที่รับผิดชอบ จัดเจ้าหน้าที่และกําลังปฎิบัติการในด้านต่างๆ ดังนี้
๑.๓.๑ มอบหมายให้มีปลัดอําเภอ รับผิดชอบดําเนินการกับพื้นที่เป้าหมายนี้อย่างชัดเจน
๑..๓.๒ สถานีตํารวจภูธรอําเภอ มอบหมายตํารวจทําหน้าที่ประสานงานชุมชน หรือชุดตํารวจชุมชน
สัมพันธ์ รับผิดชอบดําเนินการในพื้นที่เป้าหมายนี้อย่างชัดเจน
๑.๓.๓ มอบหมายพัฒนาชุมชนเข้าดําเนินการต่อเยาวชนนอกสถานศึกษา รวมทั้ง เสริมสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในกรณี ที่เป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑.๓.๔ มอบหมายสาธารณสุขอําเภอ รับผิดชอบในการร่วมคัดกรองผู้เสพ นําผู้เสพเข้าบําบัดรวมทั้ง
ให้ อสม.ทําการติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดในพื้นที่นี้
๑.๓.๕ มอบหมายผู้บริหารสถานศึกษาทุกแห่งในพื้นที่เป้ าหมาย ดําเนินการป้องกันยาเสพติด
เยาวชนก่อนวัยเสี่ยง เฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา ดําเนินกิจกรรมด้านยาเสติดตามที่ระบุ
๑.๓.๖ มอบหมายให้มีการรณรงค์ ป้องกัน ประชาสัมพันธ์ผ่านวิทยุชุมชน เสียงตามสาย
๑.๓.๗ มอบหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่สนับสนุนทรัพยากร กิจกรรมด้านยาเสพติด
๒. การกําหนดมาตรการดําเนินงาน เพื่อลดปัญหาในพื้นที่เป้าหมาย
๒.๑ การกําหนดพื้นที่เป้าหมายการดําเนินงาน
ให้ สํ า นั ก งาน ปปส.ภาค ๑-๙ หารื อ ร่ ว มกั บ ศพส.จ. ฝ่ า ยปราบปรามฯ และ ศพส.อ. กํ า หนด
เป้าหมายการดําเนินงาน อําเภอละ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนประเภทที่ ๕ ที่มีปัญหาในระดับรุนแรง
ที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนตามเกณฑ์
๒.๒ การจัดทําข้อมูล ให้ ศพส.อ. ปรับปรุงข้อมูลปัญหาและข้อมูลดําเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้การ
แก้ไขปัญหามีความถูกต้อง โดย
๒.๒.๑ ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของชุมชนในพื้นที่เป้าหมาย แผนที่ครัวเรือน เส้นทาง
และอื่นๆ ที่จําเป็นในการจัดทําแผน ฯลฯ
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๒.๒.๒ ข้อมูลผู้ค้า-ผู้เสพ-กลุ่มเสี่ยงยาเสพติดในพื้นที่ ข้อมูล สถานที่เสี่ยง-มั่วสุม รวมทั้งผู้ที่ผ่านการ
ถูกจับกุมและบําบัดฯ ในพื้นที่ และกลุ่มประชากรแฝงที่มีความเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด ฯลฯ
๒.๒.๓ ข้อมูลหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป้าหมาย รวมทั้ง ขีดความสามารถในการดําเนินงาน
ขอบเขตการสนับสนุน ฯลฯ
๒.๒.๔ ข้อมูลภาพถ่ายภูมิศาสตร์ GIS. ฯลฯ
ฯลฯ
๒.๓ จัดทําแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องในพื้นที่ เพื่อลดปัญหาผู้ค้า
ผู้เสพ และกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ รวมทั้งแผนการปรับปรุงกายภาพ เสริมการรักษาความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่
เป้าหมาย
๒.๔ การดําเนินการต่อผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ เพื่อตัด supply ในพื้นที่
๒.๔.๑ ใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการสืบสวน ปราบปรามและตรวจค้น ปิดล้อม จับกุมผู้ค้า
ยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการเพิ่มความถี่ปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๒.๔.๒ สําหรับผู้ค้ารายย่อยในชุมชนบางส่วน ที่มีเงื่อนไข อาจพิจารณาใช้มาตรการทางสังคม กดดัน
ในรูปแบบต่างๆ ให้เลิกพฤติการณ์ด้านยาเสพติด หรือ ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในชุมชนได้
๒.๔.๓ ใช้การเฝ้าตรวจ จัดตั้งจุดตรวจชุมชน เวรยามชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ปราบปรามฯ ตรวจค้น
สกัดกั้นการลักลอบนํายาเสพติดเข้าสู่ชุมชนตามความเหมาะสม
๒.๔.๔ จัดระบบติดตามผู้ค้ายาเสพติด ที่ได้รับการประกันตัวทุกราย เพื่อควบคุมพฤติกรรมและ
ดําเนินการตามกฎหมายเมื่อกระทําผิดซ้ํา โดยมีการให้ข้อมูลกับแกนนําประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจ
๒.๕ การดําเนินการต่อผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ เร่งรัดนําผู้เสพในชุมชนเข้าจําแนก คัดกรองและเข้ารับ
การบําบัดที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้ง ติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ ให้สามารถกลับมามี
พฤติกรรมได้ตามปกติ โดย
๒.๕.๑ 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 โดยให้สอดรับกับมาตรการตัด supply
๒.๕.๒ จําแนก คัดกรองผู้เสพ ก่อนเข้ารับการบําบัดฯ
๒.๕.๓ จัดให้มีสถานบําบัดรักษาผู้เสพในระบบที่เหมาะสม ได้แก่
๑) บําบัดในชุมชน หากชุมชนมีความพร้อม
๒) บําบัดฯ ใน ศูนย์สาธารณสุขฯ และในโรงพยาบาล/ศูนย์บําบัดฯ ภายในพื้นที่
๓) บําบัดฯ ในสถานบําบัด ของกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบของคนไข้ใน ในกรณีที่มี
อาการเสพติด หรือมีอาการทางจิตเวช
๒.๕.๔ รวบรวมรายชื่ อผู้ ผ่า นการบํ าบั ดในทุ ก ระบบในพื้น ที่ เป้ า หมาย และมอบให้ กับ ผู้ที่ ได้ รั บ
มอบหมายให้ติดตาม หลังการบําบัด เป็นเวลา ๑ ปี
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๒.๕.๕ ดําเนินการฝึกอาชีพให้กับผู้ผ่านการบําบัดตามความเหมาะสม โดย
๒.๕.๕.๑ อบรม ฝึกอาชีพโดยสถานบําบัดฯที่เข้ารับการบําบัด ให้มีความรู้ในเบื้องต้น
๒.๕.๕.๒ 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
ข้อตกลงระหว่างกันภายใต้โครงการฯ นี้
๒.๕.๕.๓ ให้ความช่วยเหลือ ส่งต่อให้มีอาชีพ การงาน แหล่งทุน สําหรับรายที่มีเงื่อนไข
เหมาะสม เพื่อเป็นแรงจูงใจสําหรับรายอื่นๆ
๒.๕.๖ นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการบําบัดรักษาแล้ว ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
เพื่อให้สังคมและชุมชน ให้โอกาสกลับตัวเป็นคนดี
๒.๕.๗ จัดระบบติดตามผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการบําบัดรักษาแล้ว ทุกราย เพื่อให้กําลังใจและ
ควบคุมพฤติกรรมไม่ให้กลับไปเสพซ้ํา
๒.๖ การดําเนินการต่อกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ดําเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง ปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อตัด
วงจรการเพิ่มของผู้มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดรายใหม่ โดย
๒.๖.๑ ป้ อ งกั น เด็ ก เยาวชนก่ อ นวั ย เสี่ ย งในสถานศึ ก ษา ด้ ว ยการจั ด วิ ท ยากรป้ อ งกั น /วิ ท ยากร
ครู D.A.R.E. ลฯ ให้ความรู้ เรื่องยาเสพติด สร้างภูมิ คุ้ ม กั นในชั้ นเรียน ให้ครบทุกโรงเรี ยนในพื้นที่เป้ าหมาย เน้น
ระดับชั้น ป.๕ และ ป.๖
๒.๖.๒ สําหรับโรงเรียนชั้นมัธยมที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมาย ให้จัดทํากิจกรรมด้านยาเสพติดภายใต้กรอบ
ที่กําหนดของการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน
๒.๖.๓ สําหรับเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย ให้ดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวน ปัญหา
ของเยาวชนดังกล่าว เพื่อจัดกิจกรรมที่เหมาะสม โดยมอบหมายให้ชุดมวลชนสัมพันธ์ ของสถานีตํารวจ หรือพัฒนา
ชุมชน เป็นผู้ดําเนินการ
๒.๖.๓ สําหรับเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย ให้ดําเนินการสํารวจข้อมูลจํานวนและ
ปั ญ หาของเยาวชนดั ง กล่ า ว เพื่ อ จั ด กิ จ กรรมที่ เ หมาะสม โดยมอบหมายให้ ชุ ด มวลชนสั ม พั น ธ์ ของ สน. เป็ น
ผู้ดําเนินการ
๒.๖.๔ สําหรับเยาวชนนอกสถานศึกษาที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เยาวชนที่รวมกลุ่มแก๊งค์ ทะเลาะวิวาท
มั่วสุมในชุมชน หรือเด็กและเยาวชนที่เร่ร่อน ให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาจิตสํานึก และจัดตั้งเป็นกลุ่มเยาวชนอาสาพลัง
แผ่นดินโดยมอบให้ทําภารกิจด้านบริการสังคมและชุมชนในพื้นที่ภายใต้การควบคุมดูแลของชุดมวลชนสัมพันธ์ของ
สถานีตํารวจ
๒.๖.๕ ขจัด ปัจจัยเสี่ยง ที่เอื้อต่อปัญหายาเสพติด และ แหล่งอาชญากรรมในชุมชน ได้แก่ การ
รวมกลุ่มมั่วสุมของเยาวชน สถานที่/แหล่งมั่วสุม แหล่งการพนัน ร้านเกมส์ในชุมชน ฯลฯ
๒.๗ การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ป้องกันยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย โดย
๒.๗.๑ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับครอบครัวที่ไม่มีปัญหายาเสพติดในชุมชน เป็นเกราะ
ป้องกันยาเสพติด โดยรวมกลุ่มกันเป็น ครอบครัวสีขาว ให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง สร้างความเข้มแข็ง และ
ขยายครอบครัวสีขาวให้มากขึ้นในชุมชน
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๒.๗.๒ ให้ความรู้ป้องกันยาเสพติด กับครอบครัวที่เสี่ยงต่อปัญ หายาเสพติด ให้มีภูมิคุ้มกันด้าน
ยาเสพติดมากขึ้น จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องและสร้างเงื่อนไขให้เป็นครอบครัวสีขาว
๒.๗.๓ ให้ความสําคัญกับครอบครัวที่มีปัญหายาเสพติดด้วยการให้ความรู้ สร้างภูมิคุ้มกัน ให้มีความ
เข้าใจในการรักษา ดูแล ให้กําลังใจและติดตามผู้ผ่านการบําบัด. ให้ภูมิคุ้มกันของครอบครัว ป้องกันภัยยาเสพติด
๒.๗.๔ วางรากฐานให้แกนนําภาคประชาชนในพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนเครือข่ายครอบครัวในระดับ
ชุมชนและระดับเครือข่ายชุมชน สําหรับเป็นฐานของการสร้างความยั่งยืนของการทํางานด้านสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ครอบครัว โดยให้องค์กรพัฒนาเอกชนที่มีความชํานาญด้านครอบครัวเข้าร่วมดําเนินงานในพื้นที่
๒.๘ สร้า งมาตรการ ความปลอดภั ยให้ กับ ครอบครัวและชุมชน รอดพ้นจากภัยยาเสพติ ดและปัญ หา
อาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่องในชุมชน ซึ่งจะเป็นการบูรณาการทุกมิติ ให้บรรลุเป้าหมายที่ได้วางไว้ โดย
๒.๘.๑ จัดระบบรักษาความปลอดภัยในชุมชน โดยการตั้งจุดตรวจชุมชน ป้อมยามชุมชน ณ จุดที่
เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม ด้วยการบูรณาการกําลังระหว่างเจ้าหน้าที่ปราบปรามกับอาสาสมัครชุมชน
เป็นชุดๆ เพื่อลาดตระเวน เฝ้าระวัง รักษาความปลอดภัยให้กับชุมชน
๒.๘.๒ หากเป็นไปได้ และเป็นการเหมาะสมกับประโยชน์ ให้พิจารณาติดตั้ง กล้อง CCTV ณ จุดที่
เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด และอาชญากรรมในชุมชนอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงถึงกัน เสริมการรักษาความปลอดภัยของ
ชุมชน
๒.๙ การรณรงค์ ประชาสั ม พั น ธ์ และสร้ า งกระแสต่ อ ต้ า นปั ญ หายาเสพติ ด และอบายมุ ข ให้ มี ก าร
ดําเนินการ ดังนี้
๒.๙.๑ จัดชุดปฏิบัติการจิตวิทยา เช่น ตํารวจชุมชนสัมพันธ์ อสม. พัฒนากรอําเภอ ผู้นําทางศาสนา
ในพื้นที่ แกนนําธรรมชาติในพื้นที่ ฯลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ให้ความสําคัญ และร่วมสนับสนุนการ
ดําเนินงาน
๒.๙.๒ จัดเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น วิทยุชุมชน เสียงตามสาย หอกระจาย
ข่าว ศาลาประชาคม ศาลาพักคอยในชุมชน ป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ และขนาดเล็ก ในพื้นที่ ฯลฯ
ระยะเวลาการดําเนินงาน
๙๐ วัน ตั้งแต่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖
งบประมาณ
งบประมาณประจําปี ๒๕๕๖ จาก
๑. งบประมาณที่สํานักงาน ป.ป.ส.จัดสรร
๒. งบประมาณปกติของหน่วยต้นสังกัด
๓. งบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
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การจัดทําแผนและรายงาน
๑. ให้ ศพส.อ. จัดทําแผนปฏิบัติการเฉพาะพื้นที่เป้าหมายตามแบบฟอร์มที่กําหนด และจัดส่งมายัง ศพส.จ.
ศพส.มท. และ ศพส. ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๕
๒. รายงานผลการดําเนินงาน ตามวงรอบและรูปแบบที่ ศพส.กําหนด
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 ๓๐ วัน (๑ - ๓๑ ต.ค.๕๕) มีภารกิจที่ต้องเตรียมการ ดังนี้
- คัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย
- จัดทํารายละเอียดแผนปฏิบัติการ
- จัดทําเป็นคําสั่ง ศพส.อ. แต่งตั้งบุคคล และมอบหน่วยดําเนินการ พร้อมกับ รายงานให้
ศพส.จ. ศพส.มท. และ ศพส.ทราบ
ระยะที่ ๒ ระยะปฏิบัติการ
- กําลังทุกหน่วยเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่เป้าหมายที่กําหนดอย่างเต็มรูปแบบ
- รวบรวม สํารวจข้อมูลที่ต้องการและนําเข้า War Room
- ปฏิบัติการกดดัน ปราบปราม ผู้ค้าในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
- นําผู้เสพเข้าสู่กระบวนการ จําแนก คัดกรองและส่งตัวเข้าบําบัดฯตามเหมาะสม
- วางระบบและติดตามผู้เสพที่ผ่านการบําบัดฯ
- ป้องกันกลุ่มเสี่ยง ทั้งใน และนอกสถานศึกษา
- ขจัดปัจจัยเสี่ยงในชุมชน
- เสริมความเข้มแข็ง ครอบครัวสีขาว
- รักษาความปลอดภัยชุมชนทั้งระบบ
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ระยะที่ ๓ ระยะสรุปผลและประเมิน
- สรุปบทเรียนการปฏิบัติในแต่ละอําเภอ
- กําหนดมาตรการดําเนินการต่อไป ตามความเหมาะสม
- หา Best Pracetice ที่ดีที่สุดในระดับจังหวัด ระดับภาค ระดับประเทศ และขยายผล
ต่อไป ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ประเมินผลทางวิชาการทั้งประเทศ
-------------------------------
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”
ปฎิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ
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

พื้นที่เป้าหมาย
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังปรากฎปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และมีปัญหาการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติด
อําเภอ/เขตละ ๑ หมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๙๒๘ หมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบด้วย
- พื้นที่กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต รวม ๕๐ ชุมชน
- พื้นที่อําเภอ ๘๗๘ อําเภอ
รวม ๘๗๘ หมู่บ้าน/ชุมชน

๒ มาตรการการปฏิบัติ
๑. กลไกการอํานวยการและปฏิบัติ
๑. ศพส.จ. เป็นกลไกหลักบริหารจัดการ
และอํานวยการ
๒. ศพส.อ. เป็นกลไกการปฏิบัติ
หน่วยรับผิดชอบ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ , กระทรวงมหาดไทย,
กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงแรงงาน ,
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ,
กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศ , กระทรวงยุติธรรม
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, กระทรวงวัฒนธรรม ,
สํานักงาน ป.ป.ส. , ศพส.จ./กทม. , ศพส.อ./ข. ,
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

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

ศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.)

ระยะเวลา
๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ – ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖

แผนปฏิบัติการ โครงการ”ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก ๙๐ วัน
อําเภอ/เขต................................จังหวัด.............................
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย
(บุคคล/พืน้ ที่)

งบประมาณ
(บาท)

ระยะเวลา

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

