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ผนวกแนบท้ายคาสั่ง ศอ.ปส.ที่ ๓ / ๒๕61 เรื่อง แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วนปี 2561
(ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. 2561/ขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน)
สถานการณ์
1. การผลิตยาเสพติด
ในปี ๒๕๖๑ ปริมาณการผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคา มีปริมาณสูง ไม่ต่างจาก
ปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นผลจากกลุ่มผู้ผลิตในสามเหลี่ยมทองคาได้เพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ยาเสพติดสังเคราะห์ ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ เนื่องจากยังมีการลาเลียงเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้นเข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด
นอกจากกลุ่มการผลิตหลักเดิมที่เป็นผู้มีพฤติการณ์ในกลุ่มเดิมแล้ว ยังมีกลุ่มการผลิตใหม่ที่เกิดขึ้นโดยทาการ
ผลิ ตเฉพาะในขั้น อัดเม็ดยาบ้ า ทาให้ ชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือถูกใช้เป็ นพื้ นที่ ห ลั ก
ในการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
2. การค้ายาเสพติด
2.1 พื้น ที่ ภ าคเหนือ ยังมี การน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนในสั ดส่ วนที่ สู งที่ สุ ด
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีสัดส่วนรองลงมา โดยผ่านโครงสร้าง เครือข่ายการค้าตามแนวชายแดน และ
ในพื้ น ที่ ต อนใน ท าให้ เกิ ด การล าเลี ย ง ซุ ก ซ่ อ นยาเสพติ ด ในรู ป แบบต่ า งๆ เพื่ อ น ายาเสพติ ด มายั ง แหล่ ง
แพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆ ทาให้พื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑล เป็นแหล่งซุกซ่อน เก็บพักยาเสพติด ก่อนกระจาย
ไปยังพื้นที่ต่างๆ
2.2 ขบวนการค้ายาเสพติดยังคงทาการค้าเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งในและนอกประเทศ
และมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นรู ป แบบและวิ ธี ก ารค้ า เช่ น การลั ก ลอบล าเลี ย งยาเสพติ ด ต่ อ ครั้งในจ านวนที่ ม าก
การใช้ผู้ลาเลียง ซึ่งเป็นคนขนไปสู่ผู้ซื้อปลายทาง การชดเชยยาเสพติดที่เสียหายจากการถูกจับยึดก่อนถึงมือ
ผู้รับ และการนายาเสพติดจานวนมากเข้ามาพักเก็บเพื่อกระจายเพื่อรอการสั่งซื้อ การตัดตอนการรับรู้ของ
ผู้ที่เกี่ยวข้องโดยไม่ผ่านคนกลาง การสร้างตัวตายตัวแทนในระดับล่าง
2.3 ชาวต่างชาติที่เข้ามาทาการค้ายาเสพติดในไทยทั้งในการเป็นผู้จาหน่ายและผู้รับจ้าง
ลาเลียงยาเสพติดโดยชาวต่างชาติที่เกี่ยวข้อง คือ เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา รวมทั้งออสเตรเลีย เป็นจุดเชื่อม
ของการซื้อขายยาเสพติดไปยังประเทศอื่น นอกจากนี้ ชาวแอฟริกัน ตะวันตกที่มีเครือข่ายการค้ายาเสพติด
เชื่อมโยงไปทั่วโลก อยู่เบื้องหลังการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ด้วยการจัดหาผู้หญิงไทยหรือในกลุ่มประเทศอาเซียน
ล าเลี ย งยาเสพติ ด ออกนอกประเทศ บางส่ ว นยั งท าการค้ าในระดั บ ขายปลี ก ให้ กั บ ผู้ เสพทั้ งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศ
2.4 การทาการค้ายาเสพติดด้วยการใช้สื่อสังคม (Social Media) เป็นช่องทางทาการค้า
ยาเสพติดทั้งเสนอขายและสั่ งซื้อโดยเฉพาะในระดับขายส่ งรายย่อยและขายปลี กให้ ผู้ เสพ ควบคู่กับการใช้
บริการรับส่งพัสดุภัณฑ์เป็นช่องทางลาเลียงยาเสพติดตรงถึงมือผู้เสพ และการใช้บริการธุรกรรมทางการเงิน
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (E-Banking) เป็นช่องทางจ่ายค่ายาเสพติดตรงถึงมือผู้ค้าถูกตรวจพบมากขึ้นและ
พบว่าบางเครือข่ายไปถึงขั้นการใช้สกุลเงินดิจิตอล (Bitcoin) ในการค้า ซึ่งนอกจากมีผลให้ เครือข่ายการค้า
ยาเสพติดย่อย ๆ เกิดและเพิ่มขึ้น ได้ง่าย การแพร่ระบาดยาเสพติดผ่านช่องทางการค้าเหล่านี้เป็ นไปอย่าง
รวดเร็ว ทาให้การสืบสวนปราบปรามทาได้ยากขึ้น
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3. การแพร่ระบาดยาเสพติด
๓.๑ การแพร่ระบาดของยาเสพติด ยังเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อน และส่งผลกระทบ
ต่อสังคม ชุมชนอย่างมาก โดยเฉพาะในเขตเทศบาล และกรุงเทพมหานคร เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด
ที่จาเป็นที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ในขณะเดียวกัน ก็ยังมีตัวยาใหม่ๆ ที่กลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้นามา
เผยแพร่ ซึ่งจะต้องมีม าตรการป้ อ งกัน อย่ างจริงจัง โดยเฉพาะชุม ชนในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร
เป็นแหล่งแพร่ระบาดที่สาคัญที่มีทั้งผู้เสพและผู้ค้าระดับขายปลีกให้กับผู้เสพ
๓.๒ ประชากรที่ เข้ าไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด ทั้ งในมิ ติ ข องการเสพและการกระท า
ความผิดมีสัดส่วนของผู้ที่มีอายุไม่เกิน ๒๔ ปี หรือวัยเด็กและเยาวชนร้อยละ ๔๐ โดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในกลุ่มอายุ
๑๕ - ๑๙ ปี โดยร้อ ยละ ๗๐ ของผู้ เข้าไปเกี่ยวข้องมีอาชีพและรายได้ ส่ ว นใหญ่ คือ รับจ้าง แรงงาน และ
เกษตรกร
๓.๓ ยาเสพติดที่เป็นปัญหาแพร่ระบาดหลัก คือ ยาบ้า รองลงมาคือกัญชา พืชกระท่อม
ไอซ์ และเฮโรอีน และที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด คือ คีตามีน ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากในอดีต นอกจากนี้ยังพบ
การใช้ยาควบคุม/ยาอันตรายในทางที่ผิดในกลุ่มเด็กและเยาวชน
นโยบาย
๑. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กาหนดให้ปี 2561 เป็นปีเร่งรัดปราบปรามยาเสพติด
และมอบนโยบายการขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดยมีเรื่องการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. พลเอก ประวิตร วงษ์ สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบ
นโยบายการปราบปรามยาเสพติด โดยเน้นย้าให้ดาเนินการตามเป้าหมายด้านยาเสพติดที่ต้องเร่งปราบปราม
พร้อมทั้งการขยายผลไปยังบุคคลที่อยู่เบื้องหลัง และประสานกับสานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
เพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินของกลุ่มผู้กระทาผิด เพื่อทาการสืบสวนสอบสวนจับกุมผู้กระทาผิดทั้งเครือข่าย
การปราบปรามบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย หรือที่อยู่เกินเวลากฎหมายกาหนด (over stay)
๓. พลอากาศเอก ประจิน จั่น ตอง รองนายกรัฐมนตรี/รัฐ มนตรีว่าการกระทรวงยุติธ รรม
ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มอบนโยบายให้เร่งดาเนินการป้องกัน
และแก้ ปั ญ หายาเสพติ ด โดยต้ อ งลดระดั บ ความรุ น แรงของสถานการณ์ ก ารแพร่ ร ะบาดของยาเสพติ ด
ภายใต้ห ลั กการ “การอานวยความยุ ติ ธ รรม ลดความเหลื่ อมล้ า ขจัด ความทุ กข์ ยาก สร้างประชาสามัค คี
และส่งเสริมคนดีสู่สังคม” มีจุดเน้น ดังนี้
๓.๑ เร่งรัดงานด้านความร่วมมือกับนานาประเทศ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะ
ลดทอนศักยภาพการผลิตของแหล่งผลิตนอกประเทศ
๓.๒ ปรั บ กฎหมายยาเสพติ ด ให้ เอื้ อ ต่ อ การป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ตาม
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวใหม่
๓.๓ สร้ างการรั บ รู้ แ ละความเข้า ใจในนโยบายการป้ อ งกัน และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ของรัฐบาล ให้กับประชาชน
๓.๔ พัฒนางานด้านป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุ ม
ทุกช่วงวัยและมีคุณภาพมากขึ้น และเน้นการติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง
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กรอบความคิด
๑. กรอบความคิดลดปัญหาเร่งด่วน
แก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติดใน ๓ ส่วนได้แก่ 1) ต้นทาง คือ แหล่งผลิตและการ
ผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้าน จนถึงการนาเข้ายาเสพติด ที่สร้างปัญหาให้กับประเทศ 2) กลางทาง คือ
การลักลอบลาเลียงและการค้าทุกระดับในประเทศ การแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ โดยเฉพาะหมู่บ้านชุมชน
3) ปลายทาง คือ ประชากรที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชน
๒. กรอบความคิดสู่ความมั่งคั่ง มั่นคง ยั่งยืน
๒.๑ น้อมนาศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดาเนินงาน เพื่อสร้าง
และพัฒนาให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๒ การขับเคลื่อนตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความมันคงของชาติไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
๒.๓ นโยบายยาเสพติดโลกจากผลการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ สมัยพิเศษ
ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly Special Session - UNGASS 2016)
จุดมุ่งหมาย
ลดศั ก ยภาพการผลิ ต ยาเสพติ ด ภายนอกประเทศที่ เป็ น ต้ น ทางการผลิ ต ยาเสพติ ด เข้ า สู่
ในประเทศ ทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดในระดับข้ามชาติและในประเทศที่เป็นขบวนการแพร่กระจาย
ยาเสพติดในประเทศ และแก้ไขหรือลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ที่มีปัญหายาเสพติดในประเทศ
ที่ส่งผลกระทบให้กับประชาชน อย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งด่วน ปี 2561 เป็นแผนที่ชี้เน้นและเสริม
ในจุดเน้นสาคัญเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลและสถานการณ์ปัจจุบัน ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย
ยาเสพติด พ.ศ. 2561 ควบคู่กับการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ประกอบด้วย 4
แผนหลัก ดังนี้

1. แผนความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
๑. สถานการณ์
๑.๑ การผลิตและค้ายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคาในปี 2561 และภาวะการผลิตล้นเกิน
(over supply) ยังคงดารงอยู่ส่งผลให้ยาเสพติดถูกลักลอบนาเข้าสู่ประเทศไทย และกระจายไปยังประเทศต่างๆ
ในภูมิภาคมากขึ้น
๑.๒ การควบคุ ม สารตั้ งต้ น /เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ ใช้ ในการผลิ ต ยาเสพติ ด ยั งมี ช่ อ งว่ างที่ ท าให้
สารดังกล่าวสามารถเล็ดลอดเข้ามายังแหล่งผลิตยาเสพติดได้เป็นจานวนมาก รวมทั้งกลุ่มผู้ผลิตพยายามผลิต
ยาเสพติดตัวอื่น เช่น คีตามีน กระจายไปยังกลุ่มผู้เสพใหม่ๆ มากขึ้น จนอาจส่งผลกระทบต่อปัญหายาเสพติด
ของประเทศต่างๆ
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๒. เป้าหมาย
๒.๑ ยกระดับการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคาผนึกกาลังร่วมกันของ 6 ประเทศ เพื่อสกัดกั้น
ควบคุมและปราบปรามการผลิตและค้ายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
๒.๒ ขยายนโยบายการพั ฒ นาทางเลื อ กไปยั ง พื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองค าโดยเน้ น การ
นาศาสตร์พระราชาไปใช้ในการปลูกพืชทดแทน พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน
3. มาตรการ/แนวทาง
๓.๑ ยกระดั บปฏิ บั ติ การสามเหลี่ ยมทองค าภายใต้ โครงการแม่ น้ าโขงปลอดภั ยปี 2561
ให้มากขึ้น รองรับแนวโน้มสถานการณ์การผลิตยาเสพติดในภูมิภาค โดย
๓.๓.๑ ปรับแผนปฏิบัติการฯ ปี 2561 ของสมาชิก 6 ประเทศให้มีจุดเน้นการปฏิบัติ
ร่วมกัน ภายใต้เป้าหมายการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคาให้ได้มากที่สุด
๓.๓.๒ แสวงความร่ ว มมื อ ของประเทศที่ ได้ รั บ ผลจากพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองค า
ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างประสิทธิภาพของแนวปิดล้อมส่วนหน้าของ 6 ประเทศ ทั้งระยะเร่งด่วนและการวางพื้นฐาน
ของนโยบายการพัฒนาระยะยาว
๓.๒ ผนึกกาลัง 6 ประเทศ ร่วมกันควบคุม สกัดกั้นสารตั้งต้น/เคมีภัณฑ์ที่ใช้ผลิตยาเสพติด
ในสามเหลี่ยมทองคาภายใต้แนวความคิด “no precursor no drug” โดย
๓.๒.๑ เน้ น การควบคุ ม สารตั้ ง ต้ น /เคมี ภั ณ ฑ์ ส าคั ญ ที่ ใช้ ในการผลิ ต ยาเสพติ ด
ทั้ง 6 ประเทศกาหนดเป็นเป้าหมายในการควบคุมสกัดกั้นให้เป็นมาตรฐานร่วมกัน รวมทั้งแสวงหามาตรการ
ที่เหมาะสมของทุกประเทศต่อสารตั้งต้น/เคมีภัณ ฑ์ ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดเพื่อเพิ่มประสิทธิภ าพในการ
ควบคุม มิให้มีช่องว่าง
๓.๒.๒ พัฒนาระบบและกลไกที่ ควบคุมสารตั้งต้น และเคมีภั ณฑ์ที่ใช้ผลิตยาเสพติด
ของ 6 ประเทศ มีแผนงานร่ วม มี การประสานงานกันอย่ างใกล้ ชิ ด ทั้ งการเฝ้ าระวัง การแจ้งเตือน การควบคุ ม
การขยายผลการปฏิบัติ การสร้างฐานข้อมูลร่วม รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ
๓.๒.๓ สร้างมาตรการและปฏิบัติการเฉพาะในการเฝ้าระวัง เกาะติดสารตั้งต้น /
เคมีภัณฑ์ที่มีความเสี่ยงเป็นพิเศษ รวมทั้งให้มีการประเมินสถานการณ์สารตั้งต้น/เคมีภัณฑ์ อย่างต่อเนื่อง
๓.๓ พัฒนาความร่วมมือกับ 6 ประเทศ เน้นการปราบปราม ทาลายแหล่งผลิตยาเสพติด
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคาเป็นเป้าหมายสาคัญ โดย
๓.๓.๑ ก าหนดพื้ น ที่ ที่ มี แ หล่ งผลิ ต ยาเสพติ ด นอกประเทศเป็ น เป้ าหมายส าคั ญ
ที่จะหาข่าวสาร ตรวจสอบและประมาณการที่ตั้งแหล่งผลิต ฯลฯ เพื่อกาหนดมาตรการการปฏิบัติความร่วมมือ
ในการปราบปราม ทาลายและปิดล้อมตามความเหมาะสม
๓.๓.๒ เสนอมาตรการให้ทั้ง 6 ประเทศหรือที่เกี่ยวข้อง มีมาตรการเฝ้าระวัง เกาะติด
สืบสวนนักเคมีจากต่างประเทศ มิให้เข้ามายังแหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคา รวมทั้งแสวงหาช่องทางการป้องปราม
การเข้าเมือง รวมทัง้ จับกุม ปราบปรามตามกฎหมายการกระทาความผิด
๓.๔ เพิ่ ม ประสิ ท ธิภ าพจุด ตรวจเส้ น ทางและด่ านตรวจของประเทศต่ างๆ เพื่ อ พั ฒ นา
ประสิทธิภาพการสกัดกั้นและปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
๓.๔.๑ วิเคราะห์ เส้ น ทางการล าเลี ยง ขนส่ ง สารตั้ งต้น เคมี ภัณ ฑ์ และยาเสพติ ด
ที่เกี่ยวกับพื้นที่แหล่งผลิตในสามเหลี่ยมทองคาของ 6 ประเทศ เพื่อหาจุดเสี่ยงของการลาเลียงยาเสพติด
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๓.๔.๒ วางมาตรการปิ ด ล้ อมพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ยมทองค าด้ ว ยการให้ แ ต่ล ะประเทศ
เพิ่มความเข้มแข็งของจุดตรวจเส้นทางและด่านตรวจสาคัญที่ มีความเสี่ยงสูง โดยการพัฒนาบุคลากร อุปกรณ์
และเทคโนโลยีที่เหมาะสม และผลักดันให้มีการเชื่อมโยงทั้ง 6 ประเทศ
๓.๕ กาหนดเป้าหมายเครือข่ายการผลิตและค้ายาเสพติดรายสาคัญในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
เป็นเป้าหมายร่วมของ 6 ประเทศ
๓.๕.๑ ผลักดันให้ทั้ง 6 ประเทศหรือประเทศที่มีข่าวสารมีแผนปฏิบัติการร่วมเฉพาะ
เป้าหมาย กาหนดให้กลุ่มว้าที่ผลิตและค้ายาเสพติดรายสาคัญในสามเหลี่ยมทองคา เป็นเป้าหมายการปราบปราม
ร่วมกั น โดยมีมาตรการในด้านการก าหนดเป้ าหมาย การจัดก าลั งปฏิ บั ติ การสื บสวน การตั ดวงจรการเงิน
การเชื่อมโยงเครือข่าย การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ฯลฯ
๓.๕.๒ ผลั ก ดั น ให้ มี ก ารก าหนดเป้ า หมายเครื อ ข่ ายการผลิ ต และค้ า รายส าคั ญ
เป็นปฏิบัติการร่วมของประเทศที่เกี่ยวข้อง
๓.๖ ยกระดั บ ปฏิ บั ติ ก ารคู่ ข นานแนวชายแดนระหว่ า งประเทศในพื้ น ที่ จุ ด เสี่ ย งของ
ยาเสพติดเพื่อสกัดกั้นการลาเลียงยาเสพติด สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ จากสามเหลี่ยมทองคา โดย
๓.๖.๑ แต่ ล ะประเทศที่ มี ช ายแดนร่ว มกั น วิเคราะห์ จุ ด เสี่ ยงของปั ญ หายาเสพติ ด
และผลักดันให้มีการปฏิบัติการร่วมกันแบบคู่ขนานของประเทศที่เกี่ยวข้อง ทั้งในด้านการกาหนดเป้าหมายพื้นที่
การจัดกาลังปฏิบัติการ การประสานงาน ฯลฯ
๓.๖.๒ สาหรับการปฏิบัติของประเทศไทย ให้กาหนดพื้นที่จุดเสี่ยงตามแนวชายแดน
ด้านภาคเหนื อตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลางและล่าง เป็นเป้าหมายปฏิบัติการร่วมกันแบบคู่ขนาน
กับประเทศที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง ยกระดับความร่วมมือในการปฏิบัติกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ภายใต้ MOU ยูนนาน-ปปส.ภาค 5
๓.๖.๓ ให้ ๔ ประเทศตอนบนที่ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ และก าหนดมาตรการที่ เหมาะสม
ในการสกั ดกั้ น ควบคุ ม ป้ องปรามและปราบปรามการลั กลอบล าเลี ยงสารตั้ งต้ น /เคมี ภั ณ ฑ์ และยาเสพติ ด
โดยใช้แม่น้าโขง เพื่อให้แม่น้าโขงปลอดจากความเคลื่อนไหวด้านยาเสพติด
๓.๗ ใช้ น โยบายการพั ฒ นาเชิ ง รุ ก เพื่ อ การพั ฒ นาทดแทนในพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองค า
เพื่อเปิดทางเลือกให้เป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดย
๓.๗.๑ ประเทศไทยในฐานะริเริ่ มแนวความคิด นโยบายการพัฒ นาทดแทนเพื่อเปิด
ทางเลือกในการพัฒนา แก้ไขปัญหายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคา จะดาเนินการโน้มน้าว ผลักดันให้สมาชิก
6 ประเทศเห็นชอบและสนับสนุนนโยบายนี้ และบรรจุลงในแผนแม่บท 6 ประเทศที่กาลังจัดทาขึ้นในระยะ
ต่อไปโดยการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ในมิติต่าง ๆ
๓.๗.๒ หารื อ ร่ ว มกั บ ประเทศที่ มี ก ารลั ก ลอบผลิ ต ยาเสพติ ด ในสามเหลี่ ย มทองค า
เพื่อศึกษา วิเคราะห์หามาตรการที่เหมาะสมในการพัฒนาต่อกลุ่ม หรือพื้นที่ที่เป็นที่ยอมรับของประเทศนั้นๆ
โดยการพั ฒ นาพื้ น ที่ จ ะใช้ ศ าสตร์ พ ระราชาที่ ค รอบคลุ ม ทั้ ง ในด้ า นการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ การศึ ก ษา
การสาธารณสุ ข อาชี พ การเกษตร การท่องเที่ยวและบริการ การพัฒ นาโครงสร้างพื้น ฐาน การคมนาคม
การแก้ไขปัญหายาเสพติด ในระดับที่เหมาะสม
๓.๘ ขยายความร่ วมมื อกั บ ประเทศในอาเซี ยนและประเทศที่ ได้ รั บ ผลกระทบต่ อปั ญ หา
ยาเสพติดในพื้นทีส่ ามเหลี่ยมทองคา โดย
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๓.๘.๑ ขยายความร่ ว มมื อ ในกลุ่ ม ประเทศอาเซี ย นตามแผนปฏิ บั ติ ก ารอาเซี ย น
เพื่อประชาคมอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด พ.ศ.2559-2568 ที่สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้มีมติ
เห็นพ้องร่วมกัน โดย
๑) ขยายความร่วมมื อในด้ านการข่ าว การปฏิ บั ติ การกั บประเทศในอาเซี ย น
ที่มีข่าวสารความเชื่อมโยงกับยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคาที่สาคัญ ได้แก่ มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เพื่อให้การ
ปฏิบัติการครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการกาหนดเป้าหมาย การสืบสวนทางการเงิน การลักลอบ
ลาเลียงยาเสพติด ฯลฯ
๒) ขอความร่วมมือให้สมาชิกอาเซียน ที่มีศักยภาพให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ
กลุ่มประเทศในพื้นที่สามเหลี่ ยมทองคา ทั้งในด้านการพัฒนาบุค ลากร การสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆ
รวมทั้ง สนับสนุนนโยบายการพัฒนา ฯลฯ
๓.๘.๒ ขยายความร่วมมือต่อองค์กรประเทศ และกลุ่ มประเทศนอกภูมิ ภ าคที่ ได้รับ
ผลกระทบจากยาเสพติดในสามเหลี่ ยมทองคาให้ การสนับ สนุนในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ กับ
ประเทศในสามเหลี่ยมทองคาโดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายการพัฒนาทดแทน
โครงการที่มีความสาคัญเร่งด่วน ได้แก่
๑. โครงการ/แผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคา (สานักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบหลัก)
ตัวชี้วัด คือ
๑. มีกิจกรรมความร่วมมือที่ปรากฏผลเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น
2. การจับกุม ตรวจยึดสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต มีจานวนสูงมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับปีที่ผ่านมา

๒. แผนสกัดกั้น ปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด
๑. สถานการณ์
๑.๑ กลุ่มการค้ายาเสพติดในระดับต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศยังมีความเชื่อมโยงกัน
หลายพื้นที่ ทาให้มีการลาเลียงและการกระจายยาเสพติดไปยังพื้นที่ต่างๆ ยังสามารถดาเนินการได้
๑.๒ ประเทศไทยยั งเป็ น ทางผ่ า นของยาเสพติ ด ไปยั งต่ า งประเทศมากขึ้ น ท าให้ เกิ ด
เครือข่ายระหว่างประเทศหลายเครือข่ายได้ใช้ประเทศไทยเป็นฐานการปฏิบัติ จนเกิดเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ที่เชื่อมโยงกับการกระทาความผิดฐานอื่นๆ
๑.๓ แนวโน้ มของความเจริญ ทางเทคโนโลยีในโลกปัจจุบัน ทาให้ การกระทาความผิ ด
ยาเสพติดที่ใช้ช่องทางและเทคโนโลยีใหม่ๆ มากขึ้น
๒. เป้าหมาย
๒.๑ พัฒนาประสิทธิภาพการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างครบวงจร
๒.๒ ลดอิทธิพลการค้ายาเสพติดในทุกระดับ เพื่อตัดวงจรการค้าโดยมุ่งที่ตัวบุคคล
๒.๓ ปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ
๓. มาตรการ/แนวทาง
กาหนดแนวทางเป็ น ๒ วง คือ วงนอก เป็นวงสกัดกั้น ป้ องกันมิให้ ยาเสพติดเข้ามาใน
ประเทศ มีกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบ วงใน เป็นวง สกัดกั้นพื้นที่ตอนในและปราบปรามผู้ลักลอบลาเลียง
ผู้ค้ายาเสพติด มีสานักงานตารวจแห่งชาติ รับผิดชอบ ดังนี้
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๓.๑ การสกัดกั้น ยาเสพติดตามแนวชายแดนในพื้ น ที่ที่ มีความเสี่ ยงสู ง เพื่อ ลดปริมาณ
ยาเสพติดในประเทศ โดย
๓.๑.๑ ก าหนดพื้ นที่ ภาคเหนื อ เป็ นพื้ นที่ เป้ าหมายสกั ดกั้ นที่ มี ความส าคั ญ สู งสุ ด
ในปี 2561 โดย
๑) ให้ความสาคัญกับเรื่องการข่าว การเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงาน การ
ประสานระหว่างหน่วย กลไกด้านการข่าว ทั้งภายในและภายนอกประเทศเพื่อนาไปสู่การจับกุม
๒) ให้มีการจัดระบบ บูรณาการสกัดกั้นแบบครบวงจรในพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
ตอนบน ครอบคลุมทั้งการสร้างแนวป้องกันเชิงรุก การสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน การตั้งจุดตรวจ ด่านตรวจ
การใช้ เทคโนโลยี การสร้ างหมู่ บ้ านเข้ มแข็ งและการพั ฒ นา รวมทั้ งการบั่ นทอนอิ ท ธิ พ ลโครงสร้ างการค้ า
ตามแนวชายแดน ฯลฯ
3) กาหนดการบริหารจัดการสกั ดกั้ นยาเสพติ ดตามแนวชายแดนภาคเหนื อ
ตอนบนและตอนล่าง ให้เป็นเอกภาพ เพื่อระดมสรรพกาลังสกัดกั้นยาเสพติดการปราบปรามแหล่งพักยาที่เข้ามา
ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยมอบหมายแม่ทัพภาคที่ 3 /ผอ.รมน.ภาค 3 /ผอ.ศอ.ปส.ชน.ภาค 3 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
3.1.2 กาหนดพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพื้นที่สกัดกั้นรอง
โดยมีเป้าหมาย ๕ จังหวัด ได้แก่ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม อุบลราชธานี โดยให้มีการวางระบบการข่าว
ที่เชื่อมโยงกัน ให้มีการบูรณาการกาลังสกัดกั้นอย่างครบวงจรในพื้นที่เป้าหมายโดยมอบหมายแม่ทัพภาคที่ 2 /
ผอ.รมน.ภาค 2 /ผอ.ศอ.ปส.ชน.ภาค 2 เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
3.1.3 สร้างการรับรู้ ทาความเข้าใจกับประชาชนบริเวณแนวชายแดน เพื่อสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการมีส่วนร่วมเฝ้าระวัง แจ้งข่าวสารการนาเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
๓.๒ สกัดกั้นเส้นทางภายในประเทศ เพื่อสกัดกั้นจับกุมการลาเลียงยาเสพติดเข้าพื้นที่ตอนใน โดย
๓.๒.๑ ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของจุ ด ตรวจ จุ ด สกั ด กั้ น ยาเสพติ ด
ตามเส้นทางหลั ก - รองที่เป็ นจุดเสี่ ยงในการลาเลียงยาเสพติด ทั้งโดยการวิเคราะห์ พื้นที่ การจัดตั้งจุดตรวจ
แบบถาวร - กึ่งถาวร การจัดกาลังปฏิบัติการที่เหมาะสม ฯลฯ โดยจัดวางให้ครอบคลุมทั้งในระดับชาติ ภาค และ
ภายในจังหวัด
๓.๒.๒ พั ฒ นาอุ ป กรณ์ เครื่ อ งมื อ เทคโนโลยี ก ารสกั ด กั้ น ให้ ทั น สมั ย เชื่ อ มโยง
ฐานข้อมูลสาหรับปฏิบัติการ พัฒนาระบบ License plates ระบบ CCTV จัดให้มีเครื่อง x-ray สนับสนุนการตรวจ
ยานพาหนะ วัตถุต้องสงสัย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้มีความพร้อมในจุดตรวจเส้นทางหลัก
๓.๒.๓ จั ด ให้ มี ก าลั ง ปฏิ บั ติ ก ารประจ าจุ ด ตรวจเส้ น ทางส าคั ญ เป็ น ก าลั ง เฉพาะ
ต่อเนื่อง และมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่าเสมอให้ทันกับกลยุทธ์ ของผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งสร้างมาตรฐาน
จุดตรวจเส้นทางที่สาคัญ
๓.๒.๔ เพิ่ ม มาตรการควบคุ ม การขนส่ งสิ น ค้ า พั ส ดุ ภั ณ ฑ์ ทั้ งทางบก ทางอากาศ
ทางไปรษณี ย์ ให้ มีการปฏิบั ติอย่างเข้มงวดตามข้อกาหนดเพื่อป้องกันการลักลอบส่งยาเสพติดตามช่องทาง
ดังกล่าว
๓.๓ เร่ งควบคุมสารตั้งต้น เคมีภั ณฑ์ที่ ใช้ ในการผลิ ตยาเสพติดภายในประเทศ เพื่อป้องกัน
และตัดวงจรสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ไปสู่แหล่งผลิต โดย
๓.๓.๑ กาหนดประเภทสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดเป็นสาระสาคัญ
ที่จะต้องจัดระบบ เฝ้าระวัง มิให้ลักลอบนาไปใช้ในการผลิตยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งตามแนวชายแดน
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๓.๓.๒ จั ด ระบบและกลไกการบริ ห าร และควบคุ ม สารตั้ งต้ น เคมี ภั ณ ฑ์ ระหว่ าง
หน่วยงานที่รับผิดชอบในการกากับ ควบคุม รวมทั้ง วางระบบข้อมูล การประสานงานเชื่อมโยงกับต่างประเทศ
ที่เกี่ยวข้อง
๓.๔ ปราบปราม กลุ่ มการค้ายาเสพติดรายส าคัญ เป็ นเป้ าหมายส าคัญ ของการสื บ สวน
ปราบปราม เพื่อตัดวงจรในด้านอุปทาน โดยมีกลุ่มการค้ารายสาคัญที่กาหนดเป็นเป้าหมาย
3.4.1 กลุ่มการค้าสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์สาคัญ
3.4.2 กลุ่มการค้าที่เป็นเครือข่ายของกลุ่มว้าและกลุ่มชาติพันธุ์
3.4.3 กลุ่มการค้าสาคัญในระดับภาค และจังหวัด
3.4.4 การปราบปรามเครือข่ายการค้าการแพร่ระบาดยาเสพติดเพื่อแก้ไขปัญ หา
การแพร่ระบาดในพื้นที่หมู่บ้าน ชุมชน เป้าหมายจากการสารวจสภาพปัญหายาเสพติด ข้อมูลของทีมขับเคลื่อน
ระดับตาบลในโคงการไทยนิยม ยั่งยืน และข้อร้องเรียนที่ได้รับจากประชาชน
๓.๕ จัดกลไกและชุดปฏิบัติการที่ชัดเจนรับผิดชอบในการสืบสวน เกาะติดและปราบปราม
เครือข่ายการค้าที่เป็นเป้าหมาย ตาม 3.4 รวมทั้งขยายผลทาลายเครือข่าย
๓.๖ ตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติดในทุกระดับ เพื่อบั่นทอน ทาลาย
ศักยภาพของเครือข่ายการค้ายาเสพติด โดย
๓.๖.๑ ศึ ก ษา วิ เ คราะห์ แ ละก าหนดมาตรการควบคุ ม และสื บ สวนทางการเงิ น
ต่ อ เครื อ ข่ า ยทางการเงิน ตามแนวชายแดนที่ ส าคั ญ โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ เพื่ อ ตั ด วงจร
ความเชื่อมโยงกับกลุ่มการค้า ตามแนวชายแดนของประเทศเพื่อนบ้านในรูปแบบต่างๆ
๓.๖.๒ บูรณาการมาตรการการสืบสวนทางการเงิน เพื่อร่วมการปฏิบัติ ทั้งมาตรการ
การฟอกเงิน มาตรการตรวจยึดทรัพย์สินและมาตรการทางด้านภาษี โดยจัดให้มีกลไกคณะทางานบูรณาการ
ทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงด้วยกัน
๓.๖.๓ ศึกษา วิเคราะห์ แนวโน้มการใช้เงินตระกูล ใหม่ๆ ซึ่งอาจเป็นช่องทางส าหรับ
การฟอกเงินยาเสพติดและธุรกิจผิดกฎหมาย พร้อมกับหามาตรการป้องกัน ปราบปราม
3.6.7 ใช้ มาตรการริ บทรัพย์ สิ น โดยการตรวจสอบทรั พย์ สิ นคดี ยาเสพติ ด โดยบู รณาการ
กฎหมายที่ มีอยู่ และเกี่ ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์ สิ นของหน่ วยงานต่ าง ๆ มาดาเนิ นการ ได้ แก่ พระราชบั ญญั ติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทาความผิดเกกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
การฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
๓.๗ สืบสวนโครงสร้างองค์กร ปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติที่เข้ามา
มีบทบาทในประเทศไทย โดยมีกลุ่มที่สาคัญ ได้แก่
๓.๗.๑ กลุ่มเครือข่ายคนผิวสีโดยเฉพาะชาวแอฟริกันตะวันตก
๓.๗.๒ กลุ่มเครือข่ายชาติพันธุ์ตามแนวชายแดน
๓.๗.๓ กลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ที่เชื่อมโยง กับอาชญากรรมอื่น
๓.๗.๔ กลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดชาวต่างประเทศและชาวไทยในจังหวัดท่องเที่ยว
โดยให้ ประเมิ นพื้ นที่ เคลื่ อนไหว ขนาดปั ญหา รูปแบบการกระท าความผิ ด และผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นแล้ว ให้กาหนดมาตรการที่เหมาะสม ทั้งในด้านการควบคุม การบูรณาการบังคับใช้กฎหมาย การจัดกลไก
ปฏิบัติการ ฯลฯ เพื่อลดปัญหาให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ให้มีการจัดกลไกการปฏิบัติที่ชัดเจนใน 4 กลุ่ม
เครือข่ายดังกล่าว
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๓.๘ สืบสวนทางคอมพิวเตอร์/ โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นแนวโน้มใหม่ของการกระทาความผิด
ยาเสพติดและอาชญากรรมที่เกี่ยวเนื่อง โดย
๓.๘.๑ จั ด ให้ มี เ ครื่ อ งมื อ อุ ป กรณ์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ หมาะสมในการสื บ สวน
ทางคอมพิวเตอร์/โซเชียลมีเดีย ในหน่วยสืบสวนปราบปรามโดยเฉพาะ
๓.๘.๒ ให้หน่วยปราบปรามยาเสพติด จัดตั้งกลไกและหน่วยที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน
ในการสื บ สวนปราบปรามทางคอมพิ ว เตอร์ / โซเชี ย ลมี เดี ย และให้ มี ก ารจั ด ระบบเชื่ อ มโยงกั น ระหว่ าง
หน่วยเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านข้อมูล
๓.๘.๓ พัฒนาบุคลากรที่รับผิดชอบในหน่วยปราบปรามยาเสพติดให้มีทักษะเกี่ยวกับ
การสืบ สวนทาง คอมพิวเตอร์ / โซเชียลมีเดีย ด้วยการอบรมในหลักสูตรต่างๆ พร้อมกับมอบหมายอานาจ
โดยการแต่งตั้งให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฯ
3.8.4 สร้างการมีส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสการซื้อขายยาเสพติดบนโซเชียลมีเดีย
๓.๙ เร่ ง พั ฒ นาหน่ ว ยปราบปรามยาเสพติ ด และบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายทั้ ง ประเทศให้ มี
ประสิทธิภาพ ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี โดย
๓.๙.๑ พั ฒ นาการสื บ สวน การข่ า ว การขยายผล การสื บ สวนทางการเงิ น
ทางเครือข่ายออนไลน์ การทาลายเครือข่ายการค้า การสอบสวนคดี รวมทั้ง พัฒนาเทคโนโลยีข้อมูล เทคโนโลยี
การสืบสวน
๓.๙.๒ พั ฒ นาจริ ยธรรม คุ ณ ธรรมของการสื บสวน การใช้ กฎหมาย มิ ให้ ใช้ อ านาจ
ในทางที่ผิด และประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม สร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาในหมู่ประชาชน
3.9.3 จั ด กลไก เจ้าหน้ าที่ ให้ มี ความพร้อ มในการดาเนิ น งานระหว่างหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผน
โครงการที่มีความสาคัญเร่งด่วน คือ
๑. โครงการสกัดกั้นยาเสพติด (กระทรวงกลาโหม รับผิดชอบหลัก)
๒. โครงการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ (สานักงานตารวจแห่งชาติ รับผิดชอบ
หลัก)
๓. โครงการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดและผู้มีอิทธิพล (สานักงานตารวจแห่งชาติ
รับผิดชอบหลัก)
ตัวชี้วัด คือ
1. เครือข่ายการค้าระดับข้ามชาติที่ถูกดาเนินการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
2. การจับกุมผู้กระทาผิดคดียาเสพติดรายสาคัญไม่น้อยกว่า 62,๐๐๐ คดี (ปี 2561)

๓. แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน
๑. สถานการณ์
๑.๑ การแพร่ ระบาดของยาเสพติด ในหมู่บ้ าน/ชุมชน ซึ่งถือเป็ น ยังคงปรากฏจากการ
แพร่กระจาย ยาเสพติดจานวนมากและมีราคาไม่สูงลงสู่ชุมชน ทาให้เกิดผู้ค้า ผู้เสพ ในชุมชน
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๑.๒ ประชากรที่ เป็ น วั ย เด็ ก และเยาวชน ตกเป็ น เหยื่ อ ของขบวนการค้ า ยาเสพติ ด
รวมถึงผู้มีอาชีพรับจ้าง แรงงาน เข้าไปเกี่ยวข้องยาเสพติดที่เป็นผู้เสพ หรือผู้ค้า จานวนมาก โดยเฉพาะชุมชน
ในเขตเทศบาลและกรุงเทพมหานคร
๑.๓ ผู้เสพ ผู้ติด ที่เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติดส่วนใหญ่ยังคงเป็น ผู้เข้าบาบัดรักษา
รายใหม่ ผู้เสพส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง ๒๐-๒๔ ปี เป็นผู้ที่ว่างงานประมาณร้อยละ ๒๐ และประกอบอาชีพ
ประมาณ ร้อยละ ๘๐ โดยส่ วนใหญ่ ร้อยละ ๓๕ ประกอบอาชีพรับจ้าง รองลงมาคือเกษตรกร ยาเสพติด
ที่มีการใช้มากที่สุ ด คือ ยาบ้า รองลงมาคือ กัญชา ไอซ์ และผู้ผ่านการบาบัดรักษาบางส่วนยังมีการกลับไปใช้
ยาเสพติดซ้า
2. เป้าหมาย
๒.๑ ลดปั ญ หาการแพร่ ร ะบาดยาเสพติ ด ในหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน โดยเฉพาะในเขตเมื อ ง
เขตเทศบาล พื้นที่กรุงเทพมหานคร อย่างเห็นผลและสร้างระบบป้องกันภัยยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๒ ป้องกันและแก้ไขปัญหาในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มเป้าหมายอื่น ที่ตกเป็นเหยื่อ
ของขบวนการค้ายาเสพติด เสริมด้วยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับประชาชนทุกช่วงวัย
๓. มาตรการ/แนวทาง
จากการที่รัฐบาลได้มี นโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน
โดยมีเรื่องการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งมีเป้าหมายการดาเนินงานลงในระดับหมู่บ้าน ชุมชน ทั้งประเทศ
เนื่ องจากหมู่บ้ าน ชุมชน ถือเป็ น วงในตรงกลาง ที่ ได้รับ ผลกระทบจากยาเสพติด การแก้ไขปัญ หาในพื้น ที่
หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติด มีความจาเป็นต้องดาเนินการในหลายมาตรการไปพร้อม ๆ กัน
ทั้งการแก้ไขปั ญหาปั จจุ บั น ป้ องกัน ปั ญหาในอนาคต ดังนั้น แผนการป้องกันและแก้ไขปัญ หายาเสพติด ใน
หมู่บ้าน ชุมชน จึงต้องบูรณาการกับแนวทางของโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ควบคู่ไปด้วยกัน โดยกาหนดให้นา
มาตรการ/แนวทาง คือ “สร้างการรับรู้ ปราบปรามผู้ค้า บาบัดรักษาผู้ป่วย ป้องกันกลุ่มเป้าหมาย ขยายการมี
ส่วนร่วม” ลงดาเนินการในพื้นที่ตามสถานการณ์ปัญหา มีแนวทาง ดังนี้
๓.๑ ให้มีการบูรณาการกับกลไกการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในระดับ
จังหวัด อาเภอ โดยมีทีมขับเคลื่อนโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตาบล เป็นกลไกในการขับเคลื่อนร่วมกับ
ชุดปฏิบัติการตาบล ที่อยู่ในจังหวัด อาเภอ ในการบูรณาการดาเนินกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและ
ให้กลไกที่เกี่ยวข้องได้แก่ คณะกรรมการขับเคลื่ อนการพัฒ นาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับ
จังหวัด/อาเภอ ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต อานวยการสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
3.๒ จั ดท าชุด ความรู้ คู่มื อ เกี่ ยวกั บยาเสพติ ด ให้ กับ ที ม ขับ เคลื่ อ นหรือชุด ปฏิ บั ติก าร
ระดับตาบล เพื่อเป็นแนวในการลงไปพบกับประชาชนรายครัวเรือน เพื่อสารวจข้อมูลสภาพปัญหายาเสพติด
3.๓ ทีมขับเคลื่อนระดับตาบลตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ทาการสารวจข้อมูลสภาพ
ปัญหาในหมู่บ้าน ชุมชน หากพบปัญหา ให้ประสานกับชุดปฏิบัติการตาบล (ยาเสพติด) เข้าดาเนินการ และ
ให้ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. ทบทวนสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในหมู่บ้าน/ชุมชน จากข้อมูลการสารวจสถานะ
ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประกอบข้อมูลที่ได้รับข้อร้องเรียน เพื่อกาหนดเป้าหมายพื้นที่ เป้าหมาย
ดาเนินการแก้ไขปัญหา เมื่อได้ข้อมูลแล้วให้ส่งต่อให้กับหน่วยงานหรือกลไกที่เกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ
3.๔ ทาความเข้าใจ สร้างการรับรู้สู่ ชุมชน ในเรื่องปัญ หาและแนวทางการแก้ไขปัญ หา
ในลักษณะสัญญาประชาคม รวมทั้งสร้างการมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
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3.๕ ด าเนิ น มาตรการปราบปรามเพื่ อ ยุ ติ บ ทบาท น าผู้ ค้ า ยาเสพติ ด ออกจากชุ ม ชน
โดยการกดดันให้หยุดพฤติการณ์ ห้ามมิให้มีการค้ายาเสพติดในชุมชนทั้งผู้ค้าเก่าและการขยายไปสู่ผู้ค้าใหม่
การปราบปรามบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาด โดยมีแนวทาง คือ
๓.๕.๑ เร่งดาเนิน การตามข้อมู ล รายงานผู้ ค้าในพื้ น ที่ ความเคลื่ อนไหวของผู้ ค้ า
เพื่อระบุตัวตน ตลอดจนนาข้อร้องเรียนของประชาชนที่ร้องเรียนผ่านช่องทางต่าง ๆ มาดาเนินการ เพื่อลด
ปัญหาการค้ายาเสพติดและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
๓.๕.๒ ปฏิ บั ติ ก ารปิ ด ล้ อ มตรวจค้ น ยาเสพติ ด ในหมู่ บ้ าน ชุ ม ชน เป้ าหมายผู้ ค้ า
ยาเสพติดของสานักงานตารวจแห่งชาติโดยชุดปฏิบัติการปิดล้อม ตรวจค้น ปราบปรามยาเสพติด
๓.๕.๓ ปฏิบัติการเฝ้าระวังป้องปราม พื้นที่เสี่ยง สถานบริการ สถานประกอบการ
ที่เป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดของเด็กและเยาวชนโดยบูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคม
๓.๕.๔ ปฏิ บั ติ ก ารจิต วิท ยามวลชน ป้ อ งปราม มิ ให้ ผู้ เกี่ ย วข้อ งสร้างปั ญ หาหรือ
เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดควบคู่กัน โดยจัดชุดปฏิบัติการฯ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
๓.๕.๕ ขยายผลการจั บ กุ ม ในพื้ น ที่ ไ ปสู่ ผู้ เกี่ ย วข้ อ ง ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล เจ้ า หน้ า ที่ รั ฐ
ที่ส นั บ สนุ น อยู่ เบื้ องหลั ง โดยการประสาน สนธิกาลั งกับ หน่ วยงานด้านปราบปรามและบั งคับ ใช้กฎหมาย
ในระดับเหนือขึ้นไป และนามาตรการสมคบ มาตรการทางทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องมาดาเนินการ
เพื่อดาเนินการต่อผู้บงการหรือรายสาคัญ
3.6 ด าเนิ น มาตรการบ าบั ด รั ก ษาผู้ เสพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ให้ เป็ น ไปตามมาตรฐาน
และแนวทางที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ก าหนดไว้ ในแต่ ล ะระบบการบ าบั ด รั ก ษา รวมทั้ ง การติ ด ตามดู แ ล
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ เพื่ อ พั ฒ นาผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ให้ มี ศั ก ยภาพและสามารถด ารงชี วิ ต อยู่ ในสั ง คมชุ ม ชน
ได้อย่างปกติสุข โดยมีแนวทาง คือ
๓.6.๑ เพิ่มการเข้าถึงระบบการบาบัดรักษาของผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ
โดยหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ ง จากข้ อ มู ล ในพื้ น ที่ เป้ าหมายที่ ก าหนด หรือ มี ข้ อ มู ล ว่ า มี ผู้ เสพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด
โดยการรณรงค์ตามนโยบายผู้เสพเป็นผู้ป่วย การประชาคมชักชวนให้เข้ารับการบาบัดด้วยสมัครใจส่งเสริม
สนั บ สนุ น ให้ ครอบครัว ชุมชน ผู้ มีส่ วนได้ส่ วนเสี ย มีส่ วนร่วมในการค้นหาคัดกรอง ประเมินอาการจาแนก
คัดกรอง ตามพฤติกรรมของผู้ป่วยเพื่อเตรียมนาเข้าสู่การบาบัดรักษา โดยมี รพศ. รพท. รพช. หรือสถานที่อื่น ๆ
ที่จัดตั้งเป็นศูนย์คัดกรองระดับอาเภอ ทาหน้าที่ในการคัดกรอง ให้คาปรึกษาเบื้องต้น และส่งต่อผู้ป่วยเพื่อรับ
การบาบัดรักษา
หากพบผู้เสพจากการตั้งด่าน จุดตรวจ หรือการจัดระเบียบสังคม ในกรณีตรวจพบ
เป็ นผู้ ต้ องสงสั ยว่ าเสพยาเสพติ ด ให้ ด าเนิ นการตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 และกระบวนการแนวทาง
ตามประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่องการนาตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัด
ฟื้นฟู และประเมินเป็นผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2560
๓.6.๒ บาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด โดยศูนย์คัดกรองประเมิน
ความรุ น แรงของการเสพติ ด ส่ ง ผู้ ป่ ว ยไปยั ง สถานพยาบาลยาเสพติ ด /สถานฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด /
ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อทาการบาบัดรักษาและการลดอันตรายจากยาเสพติด ตามเกณฑ์มาตรฐานของ
กระทรวงสาธารณสุข
๓.6.๓ พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องด้านการคัดกรอง การบาบัดรักษาฟื้นฟู
การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) และการติดตามดูแลช่วยเหลือต่อเนื่องผู้ผ่านการบาบัดรักษา
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๓.6.๔ จัดระบบการบาบัดฟื้นฟูรองรับในแต่ละระบบ ให้มีมาตรฐาน และเหมาะกับ
ภาวะของผู้ป่วย ดังนี้
บาบัดในระบบสมัครใจ (ระบบสถานพยาบาล/ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/ฯลฯ)
๑) พัฒนาหลักสูตร กระบวนการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน
๒) ให้การบริการด้านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่เข้าถึงง่าย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
๓) สนั บสนุนให้สถานพยาบาล/สถานบาบัดในทุกจังหวัด ให้ สามารถดูแล
บาบัดรักษา ผู้เสพผู้ติดได้ โดยจัดหาสถานที่เพื่อรองรับการบาบัดรักษายาเสพติด ให้ครอบคลุมพื้นที่ตามบริบท
และสภาพปัญหาการแพร่ระบาด
๔) ส่ ง เสริ ม ด้ า นการบ าบั ด รั ก ษาผู้ เสพยาเสพติ ด ที่ ค ล่ อ งตั ว ครอบคลุ ม
มาตรฐาน เป็นมิตรกับผู้บาบัด อาศัยกลไกระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) ยาเสพติดแบบบูรณาการ
๕) สนับสนุนการบาบัดฟื้นฟูโดยชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การบาบัดใน
ชุมชน (Community based therapy)
๖) นากลไกพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอาเภอ ๖พชอ.) เพื่อเสริมประสิทธิภาพ
การค้นหา และ ติดตาม ผู้เสพยาเสพติดในชุมชน
บาบัดรักษาในระบบบังคับบาบัด
๑) สนั บ สนุ น ศู น ย์ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ในระบบบั งคั บ บ าบั ด
แบบควบคุมตัว ให้สามารถรองรับต่อเป้าหมายการบาบัดรักษา
๒) พัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบาบัด ให้มีมาตรฐานภายใต้การกากับของกระทรวงสาธารณสุข
๓) พัฒนาสถานที่ควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ให้มีความเหมาะสมและ
มีกิจกรรมด้านพลานามัยหรือนันทนาการตามความเหมาะสมกับผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์
บาบัดรักษาในระบบต้องโทษ
๑) พัฒนาการบาบัดฟื้นฟูฯ ในระบบต้องโทษ ให้มีมาตรฐานภายใต้การกากับของ
กระทรวงสาธารณสุข
๒) จัดสถานที่บาบัดฟื้นฟูส าหรับเด็กและเยาวชนที่มีประวัติเสพ/ติดยาเสพติด
โดยพัฒนาโปรแกรมการบาบัดรักษา รวมทั้งสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการบาบัดรักษา
๓) เตรียมความพร้อมรองรับผู้ผ่านการบาบัดในระบบต้องโทษก่อนส่งกลับ
คืนสังคม
3.6.5 ประเมิ น พั ฒนาและรั บรองคุ ณภาพสถานพยาบาลยาเสพติ ด สถานฟื้ นฟู ผู้ ติ ด
ยาเสพติ ด ศู นย์ ปรั บเปลี่ ยนพฤติ กรรม และหน่ วยบ าบั ดรั กษาผู้ ติ ดยาเสพติ ดในทุ กระบบ ทั้ งระบบสมั ครใจ
ระบบบังคับบาบัด และระบบต้องโทษ
๓.6.6 ติดตาม ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบาบัดเพื่อมิให้กลับไปเสพซ้า
๑) ติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ฯ ในทุ ก ระบบ ได้ แ ก่
รูปแบบสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระบบบังคับ
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บาบัด โดยให้ดาเนินการตามประกาศสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบรามยาเสพติด เรื่อง การนาตัว
ผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบาบัดฟื้นฟู การบาบัดฟื้นฟู และการประเมินผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2560
๒) พัฒ นาบทบาทศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบัด ฟื้นฟูระดับ
จังหวัด อาเภอ เพื่อให้สามารถทาหน้าที่ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดในทุกระบบ นากลไกพัฒ นาคุณภาพชีวิต
ระดับอาเภอมาใช้ เพื่อทาหน้าที่ติดตามผู้ผ่านการบาบัด
๓) ประสานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้น ที่ในการสร้างโอกาส ทางเลื อกให้ ผู้ ผ่านการบาบัดรักษาและผู้ พ้นโทษในคดียาเสพติดสามารถเข้าถึง
แหล่งสนับสนุนในการประกอบอาชีพ เพื่อเป็นทางสนับสนุนนาสู่ชีวิตใหม่
๔) ส่งเสริมศักยภาพของผู้พ้นโทษ ผู้ผ่านการบาบัดรักษา เพื่อให้มีความพร้อม
ทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจ สามารถทาประโยชน์ต่อสังคม
๕) ให้คาปรึกษาครอบครัว เพื่อแนะนาการปรับสภาพครอบครัวให้ผู้ผ่าน
การบาบัดไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้า หรือผู้พ้นโทษไม่กระทาความผิดซ้าในคดียาเสพติด
๖) ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของครอบครั ว ชุ ม ชน ผู้ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
ในการให้คาปรึกษา แนะนา ให้กาลังใจ ติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบาบัดฯ
๗) สื่อสารสาธารณะให้ประชาชนรับทราบ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงแนวคิด
การคืนคนดีสู่สังคม และมีส่วนร่วมและบทบาทในการสนับสนุนแนวทางดังกล่าวให้บรรบุผล
๓.6.7 นามาตรการทางเลือกในการบาบัดรักษา มาใช้ในส่วนที่มีความจาเป็น เช่น
มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) มาตรการในการเบี่ยงเบนคดียาเสพติด (Diversion)
โดยนาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแทนการลงโทษ
๓.6.8 พั ฒ นาระบบการดู แ ลผู้ เสพผู้ ติ ด ในกลุ่ ม นั ก เรียน/นั ก ศึ ก ษา เยาวชนอายุ
น้ อ ยกว่ า 18 ปี พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล นั ก เรี ย นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด จั ด ท าแนวปฏิ บั ติ ส าหรั บ นั ก เรีย น
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด จัดทามาตรฐานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ
๓.6.9 เร่งปรั บปรุงกฎหมายให้ ทั นต่อ แนวนโยบายการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หา
ยาเสพติดแนวใหม่
๓.6.10 เสริมความเข้มแข็งระบบฐานข้อมูลผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และลดอันตราย
จากยาเสพติดของประเทศ ให้สามารถเข้าถึงเพื่อใช้งานได้ เป็นมิตรกับผู้ใช้งานและสามารถใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์และพัฒนาคุณภาพการบาบัดรักษา
3.7 ด าเนิ น มาตรการป้ อ งกั น สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น กลุ่ ม เป้ า หมายในพื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น ชุ ม ชน
โดยเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชน มิให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะการเป็นเหยื่อของ
ขบวนการค้าและกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือจากสภาพแวดล้อมโดยรอบที่เป็นปัจจัยให้เกิดปัญหา ทั้งนี้
รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายอื่นที่ต้องเร่งดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
๓.7.๑ กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
กลุ่ ม ปฐมวัย ซึ่งเป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายที่ ส าคั ญ ต่ อการเสริม สร้างพั ฒ นาการ
ของเด็กทั้งทางสมอง ความฉลาด อารมณ์ และคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์ ผ่านระบบการเรียนการสอน
ของเด็กปฐมวัย ด้วยเสริมสร้างทักษะทางสมองในการบริหารจัดการชีวิต (Executive Function) ทักษะชีวิต
(Life Skill) และการพัฒนาตนเองของเด็กให้มีความเข้มแข็งทั้งทางร่างกาย จิตใจ และความมีวินัย จึงให้เร่งรัด
ดาเนินการ ดังนี้
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๑) ผลิตและเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนสาหรับเด็กปฐมวัย
๒) จัดอบรมหรือชี้แจง ครูพี่เลี้ยง ครูปฐมวัย ตามเป้าหมายที่กาหนด
๓) ให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานนาสื่อพร้อมครูไปใช้ในการสอดแทรก
การเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย โดยเริ่มภายในปี 2561
๔) ให้มีการติดตาม ประเมินผล การสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง
ระดับประถมศึกษา กระทรวงศึกษา หน่วยงานและสถานศึกษาดาเนินการ
๑) จัดระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา สอดแทรกในหลักสูตรวิชาปกติ
โดยการพัฒนาครูผู้สอน ผู้ช่วยสอน
๒) พัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดตลอดช่วงประถมศึกษา
๓) จัดกิจกรรมกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์และสร้างจริยธรรม เพื่อสร้าง
พื้นฐานและต่อยอดจากกระบวนการพัฒนาทักษะทางสมองในชั้นปฐมวัยให้กับนักเรียน
๔) จัดทาโครงการครูตารวจ D.A.R.E. ให้ความรู้สร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานและสถานศึกษาดาเนินการ
๑) จัดระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษา สอดแทรกในหลักสู ตรวิช า
ปกติหรือวิชาเลือก ให้ความรู้ในเรื่องสถานการณ์และปัญหายาเสพติดในแต่ละมิติที่เกี่ยวข้องและมีผลกระทบ
ต่อนักเรียน เพื่อสร้างความตระหนักรู้และมีส่วนร่วมในเรื่องดังกล่าว
๒) ในสถานศึกษา ชมรม สนับสนุ นเครือข่าย จั ดท ากิจกรรมร่ว ม กิจกรรม
ทางเลือก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน ด้วยกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคม สร้างความภาคภูมิใจของตนเอง สติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
๓) มี กิ จ กรรมห รื อ ให้ ค าแนะน าเพื่ อ สร้ า งความเข้ ม แ ข็ ง ท างจิ ต ใจ
(Resilience) เพื่ อ ให้ ส ามารถอยู่ ท่ า มกลางปั ญ หายาเสพติ ด ได้ โดยไม่ หั น ไปใช้ ย าเสพติ ด เป็ น ทางออก
เมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
๔) ให้ ผู้บริห ารสถานศึกษา ยอมรับและเปิดเผยข้อมูลนักเรียนที่เกี่ยวข้อง
โดยไม่ถือเป็นความผิดบกพร่อง เพื่อทาการดูแลแก้ไข ช่วยเหลือด้วยแนวทางที่เหมาะสม และให้โอกาสเด็ก
ได้ศึกษาต่อตามปกติ ในกรณีการค้น พบนักเรียนกลุ่มเสพภายในสถานศึกษา ให้พิจารณาใช้แนวทางการทา
จิตสังคมบาบัดในสถานศึกษาเป็นลาดับแรก โดยความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
๕) ส่งเสริม สนับสนุน การจัดตั้งชมรม เครือข่าย/กลุ่ม/องค์กรเยาวชน ฯลฯ
ในสถานศึกษา เช่น องค์กรวิชาชีพ เครือข่ายเยาวชน ศูนย์อานวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน ฯลฯ และมอบบทบาท
ให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดตามความเหมาะสม
ระดับอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานและสถานศึกษาดาเนินการ
1) จัดกิจกรรมทางเลื อกเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ และการสร้าง
คุณค่าและเป้าหมายในชีวิต โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมทางเลือกอื่นสาหรับเป็นเกราะป้องกัน
ที่เข้มแข็งที่จะอยู่ร่วมกับภัยยาเสพติดได้อย่างปลอดภัย
2) สร้างการมีส่วนร่วมของกลไก/เครือข่ายนักเรียน ครู ผู้ปกครอง ตารวจ
คนในชุมชน ฯลฯ เพื่อร่วมกันสอดส่องดูแลพฤติกรรมนักเรียนทั้งในและรอบสถานศึกษา
3) ส่งเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา
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4) ส ารวจ คั ดกรอง นั กเรียนกลุ่ ม เสี่ ยง/กลุ่ ม เสพ ด้ว ยวิธีก ารที่ เหมาะสม
หากพบให้ดาเนินการดูแลช่วยเหลือ และให้โอกาสในการศึกษาต่อตามปกติ ดังนี้
- กลุ่ ม เสี่ ย ง ให้ ก ระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร โดยส านั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา จัดทาหลักสูตรและจัดค่ายเพื่อปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมตามความเหมาะสม
- กลุ่ มเสพให้ ส ถานศึก ษา ผู้ ป กครอง ชุ มชน และสาธารณสุ ข ในพื้ น ที่
ร่ ว มกั น พิ จ ารณาหาแนวทางบ าบั ด รั ก ษาด้ ว ยรู ป แบบที่ เหมาะสม โดยขอให้ เน้ น การท าจิ ต สั งคมบ าบั ด
ในสถานศึกษาเป็นลาดับแรกสุด
ระดับอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หน่วยงานและสถานศึกษาดาเนินการ
๑) กิจกรรมทางเลือก จัดทากิจกรรมร่วมในสถานศึกษา ชมรมสนับสุนนเครือข่าย
เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันยาเสพติด
๒) กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม ในสถาบันการศึกษา ชมรม จัดกิจกรรมลักษณะ
พี่ช่วยเหลือน้อง โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ทั้งนี้ ให้บริหารจัดการงบประมาณสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา ในระดับพื้นที่
เพื่อเร่งดาเนินการตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ
3.7.2 กลุ่ ม เด็ ก และเยาวชนนอกสถานศึ ก ษากระทรวงมหาดไทย หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการ
๑) ให้ จัดตั้ง คณะทางานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษาอาเภอ โดยมีนายอาเภอเป็นประธาน เพื่อสารวจ ค้นหา ตัวตนเด็กนอกสถานศึกษา และให้การดูแล
ช่วยเหลือ
๒) ให้ ร วบรวมและจั ด ท าฐานข้ อ มู ล เด็ ก และเยาวชนนอกสถานศึ ก ษา
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
3) จัดกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ โดยกลไกภาครัฐ และการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหาคิดทางออกร่วมกัน รวมทั้งออกแบบกิจกรรมการป้องกันที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
4) ขยายโครงการเยาวชนอาสาต้ า นภั ย ยาเสพติ ด และโครงการอื่ น ๆ
ให้เหมาะสม
5) บู รณาร่วมกับโครงการอื่นที่เกี่ยวกับ การพัฒ นาเด็ก และเยาวชนนอก
สถานศึกษาในพื้นที่
๓.7.๓ กลุ่มแรงงานและสถานประกอบการกระทรวงแรงงาน หน่วยงาน สถานประกอบการ
ดาเนินการ
๑) จัดทาข้อมูลผู้ใช้ ผู้ เสพ ผู้ ติด ในกลุ่ มเป้าหมายแรงงานในสถานประกอบการ
เพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ไขปัญหาในกลุ่มดังกล่าว ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการด้านยาเสพติด
ดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ด้วยตนเอง
2) จัดกิจกรรมป้องกันในกลุ่มเป้าหมายของกระทรวงแรงงานในกลุ่มสถาน
ประกอบการ โดยขยายกรอบการท างานไปสู่ เป้ าหมายที่ ค รอบคลุ ม โดยการมี ส่ ว นร่ ว มของ ภาคเอกชน
อาสาสมัครแรงงาน
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3) เชื่อมโยงการแก้ไขปัญหาระหว่างตัวผู้ใช้แรงงานกับการเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้าน ชุมชน ซึ่งเป็นแหล่งพักอาศัยของผู้ใช้แรงงาน มาร่วมสอดส่องดูแล
4) รณ รงค์ ใ ห้ ผู้ ป ระกอบ การพั ฒ นาสภ าพ แวดล้ อ มในการท างาน
ตามกฎหมาย มีการดูแลสภาพการทางานของผู้ใช้แรงงาน เพื่อลดผลกระทบต่อตัวบุคคล และส่งเสริมให้เกิด
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ
๓.7.๔ จั ด ระเบี ย บสั ง คม/ปรั บ สภาพแวดล้ อ ม ตามแนวทางขจั ด ร้ า ย ขยายดี
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการ
๑) กาหนดแผน เป้ าหมายพื้ นที่ ในการเฝ้ าระวัง ตรวจตราการกระท าผิ ด
ที่เสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดได้แก่ กลุ่มรถซิ่ง กลุ่มหรือสถานที่มั่วสุมในพื้นที่ เป็นต้น
๒) จัดระเบียบสังคม และควบคุมพื้นที่เสี่ยง ตามคาสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่ งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่ อ งการจั ด ระเบี ย บสั งคมสถานบริก ารและสถานประกอบการที่ เปิ ด ให้ บ ริก าร
ในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ
๓) สนั บ สนุ น แผนงาน โครงการ กิ จกรรมเสริ ม สร้างสภาพแวดล้ อ มโดย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ การช่วยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง ศูนย์เยาวชนในระดับพื้นที่พื้นที่สร้างสรรค์/
พื้นที่เชิงบวกให้กับเด็กเยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น
3.8 เร่งสร้าง/ขยายการมีส่วนร่วมของชุมชน
เนื่องจากระดับ การมีส่วนร่วมของชุมชนยังไม่มั่นคง ยั่งยืนคงมีเงื่อนไขความสาเร็จ
จ ากั ด อยู่ ที่ “ผู้ น าชุ ม ชน” หากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั ว ผู้ น า เช่ น ย้ า ยถิ่ น มี ค วามจ าเป็ น ทางเศรษฐกิ จ
ต้องยุติบ ทบาท เสียชีวิต จะมีผลทาให้ กระบวนการมีส่วนร่วมสะดุดหรือลดลง รวมทั้งประชาชนในหมู่บ้าน
ชุมชนยังไม่เชื่อมั่นในความจริงจัง ต่อเนื่องของภาครัฐ จึงต้องเร่งรัดเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ดังนี้
3.8.1 ใช้กลไกตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน เป็นตัวนาจุดประกายร่วมกับประชาชน
โดยการ“ปรับทุกข์ ผูกมิตร” ในส่วนของยาเสพติดให้สร้างการรับรู้ในสิ่งที่ประชาชนควรทราบ ได้แก่ พระมหา
กรุณาธิคุณของพระบรมวงศานุวงศ์ ภัยคุกคามและผลเสียหายจากยาเสพติด การแจ้งข้อมูลยาเสพติด นโยบาย
ผู้เสพเป็นผู้ป่วย การป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น ชี้แจงถึงสิ่งที่ประชาชนควรเข้ามีส่วนร่วม และ
สิ่งที่ภาครัฐจะดาเนินการและสนับสนุน ทั้งการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาที่เกี่ยวข้อง
๓.8.2 ใช้กลไกในพื้นที่ ร่วมปลุกกระแสสังคม เรื่อง พลังการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการปัญหาต่างๆ โดยมีแนวทาง ดังนี้
๑) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ และปฏิบัติการจิตวิทยาเพื่อสร้างความตระหนัก
และกระตุ้น กระแสการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ผ่านทั้งสื่อในวงกว้าง ได้แก่ สื่อมวลชน สื่อสังคม
ออนไลน์ และสนั บ สนุ นการดาเนิ นการของสื่อเชิงรุกภาคพื้ นที่ ได้แก่ ชุดปฏิบัติการประจาตาบล วิทยากร
และกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ ของหน่วยงานภาคี / ภาคประชาน เช่น อสม. อพม. วิทยากรกองทุนแม่ฯ เป็นต้น
๒) ขยายช่ อ งทางรั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสาร ข้ อ ร้ อ งเรี ย น การแจ้ ง เบาะแส
จากประชาชน และนาสู่การดาเนินการตอบสนองฯ ทั้งด้านปราบปราม และบาบัดรักษา เพื่อสร้างความเชื่อมั่น
ของประชาชนต่อการทาหน้าที่อย่างจริงจังของกลไกภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
3.8.3 สร้างช่องทาง/กิจกรรมที่ประชาชนจะสามารถมีส่วนร่วมได้ทุกรูปแบบ
๑) ดาเนินการโดยยึดหลักการให้ หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ในการวิเคราะห์
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ปั ญ หา กาหนดเป้ าหมายและวางแผน ตั ดสิ น ใจดาเนิ น การ และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์เพื่ อ ปรับ ปรุงวิธีก าร
ดาเนินการ
๒) เร่ ง ถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ ใ นการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
จากหมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบความสาเร็จ ไปยังหมู่บ้าน/ชุมชนที่กาลังดาเนินการ ด้วยกลวิธี “ชาวบ้านสอนชาวบ้าน”
เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากประสบการณ์จริงและเกิดเครือข่ายของประชาชนในการช่วยเหลือ
ร่วมมือกันและกัน
๓) จั ด ตั้ง กลุ่ ม อาสา/เครือข่ ายอาสาภาคประชาชนทุ ก รูป แบบ เพื่ อ ช่ว ย
เป็นหูเป็นตาสอดส่อง เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เช่น แหล่งมั่วสุม แหล่งอบายมุข ฯลฯ รวมทั้งความเปลี่ยนแปลง
ทางสังคมที่จะเป็ นปัจจัยเสี่ยง เช่น ค่านิยม/ทัศนคติผิดๆ พฤติกรรมเบี่ยงเบนที่เป็นลบ ฯลฯ เพื่อแจ้งเตือน
ภายในหมู่บ้าน/ชุมชน และแจ้งข้อมูลข่าวสารต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการป้องกันก่อนเกิดปัญหา
๔) สร้างรูปแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน
ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาตามนโยบาย
ด้านอื่นของรัฐบาล
3.8.4 สร้างกระบวนการพัฒ นาผู้ นาหมู่ บ้านชุมชนอย่างต่อเนื่ อง โดยมีแนวคิ ด
ของการเป็นผู้นาแบบให้ประชาชนมีส่วนร่วม ด้วยการ
๑) เสริมสร้างศักยภาพผู้นาหมู่บ้าน/ชุมชน ตามกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง
๙ ขั้นตอน
๒) น าแนวพระราชดาริ ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพี ย ง และยุท ธศาสตร์
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
๓) ส่งเสริมให้เป็นกลุ่ม/เครือข่ายเพื่อทางานป้องกันยาเสพติดและปัญ หา
สังคมอื่น ๆ
๔) พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน สู่ความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
โครงการที่มีความสาคัญเร่งด่วน คือ
๑. โครงการบาบัดรักษายาเสพติด (กระทรวงสาธารณสุข รับผิดชอบหลัก)
๒. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน (กระทรวงศึกษาธิการ
รับผิดชอบหลัก)
๓. โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน ชุมชน เข้มแข็ง และสร้างมีส่วนร่วม (กระทรวงมหาดไทย
รับผิดชอบหลัก)
5. โครงการ To Be Number One (ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง)
ตัวชี้วัด คือ
๑. จานวนผู้เสพ ผู้ติด ที่เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาเป็นไปตามเป้าหมาย ปี 2561
๒. จานวนหมู่บ้าน ชุมชน ที่ไม่มีปัญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น
๓. จานวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดตามเป้าหมาย ปี 2561
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4. แผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เป็นปัญหาเฉพาะ
ในปี ๒๕๖๑ นอกจากแผน มาตรการ แนวทางเพื่อเร่งแก้ไขปัญ หาในสถานการณ์ 3 ส่ วน
คือ ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ข้างต้นแล้ว ยังปรากฏปัญหาสาคัญอีกบางประการที่เป็นแนวโน้มสาคัญ
และจะต้องกาหนดความเร่งด่วนเป็นกรณีเฉพาะ มีมาตรการเป็นพิเศษเพื่อหยุดยั้งมิให้ปัญหาขยายตัว ได้แก่
๑. การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด จั งหวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง เป็ นพื้ นที่ ความมั่ นคงและมี ปั ญหา
การแพร่ระบาดยาเสพติดมากที่ สุ ด โดยให้ ทุ กหน่ วยงานที่ เกี่ยวข้ องจะต้ องปฏิ บั ติ อย่ างจริงจั ง ร่วมกับองค์ กรชุมชน
ผู้ น าศาสนา ตามแผนยุ ทธศาสตร์ การป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดจั งหวั ดภาคใต้ ๕ ปี (พ.ศ. 2560-2564)
ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (คปต.) และอยู่ในขั้นตอน
นาเสนอสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อพิจารณานาเสนอคณะรัฐมนตรี
๒. การแก้ไขปั ญ หาเครื อข่ายการค้าคนผิ วสี โดยเฉพาะชาวแอฟริกันตะวันตกมีมาตรการ
แนวทาง ดังนี้
๒.๑ คุ ม เข้ ม ต้ น ทาง คื อ การเข้ า ประเทศ มี ก ารประสานข้ อ มู ล ตรวจสอบประวั ติ
การกระทาความผิดในการตรวจลงตราเพื่อเข้าประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ และการเข้าประเทศ
อย่างผิดกฎหมาย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒.๒ เข้มงวด ตรวจสอบ การขอใบอนุญาตทางาน กาหนดมาตรการการเข้ามาประกอบ
อาชีพ เช่น ครู นั กฟุต บอล เป็ น ต้น มีการตรวจสอบบริษั ทหรือตั วแทนจัดหางานหากพบกระท าความผิ ด
ให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง โดยกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงพาณิชย์
และกระทรวงแรงงาน
๒.๓ เข้มงวด ตรวจสอบ การเข้ามาพักอาศัยในประเทศไทยและการจดทะเบียนสมรส
กั บ หญิ งไทย ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนประชาสั ม พั น ธ์ การป้ อ งกั น เฝ้ าระวั ง
การหลอกลวงให้กระทาผิดหรือหลงเชื่อทางออนไลน์
๒.๔ ตรวจตรา ผู้ต้องขังแอฟริกันตะวันตกในเรือนจา รวมถึงการลักลอบขนส่งไปรษณีย์
ระหว่างประเทศ
๓. แผนการแก้ไขปั ญ หาเฉพาะที่ มีแนวโน้มกระจายตัวมากขึ้น ได้แก่ การแพร่ระบาดของ
เฮโรอีนในกลุ่มประชากรรุ่นใหม่ การแพร่ระบาดของคีตามีน เป็นต้น ให้ดาเนินการ
๓.๑ วิเคราะห์ ปัญหา กาหนดเป้าหมายตามกลุ่มจังหวัด จังหวัดและพื้นที่เสี่ยงที่สาคัญ
ที่มีปัญหาดังกล่าวข้างต้น เพื่อพิจารณากาหนดเป็นเป้าหมายที่จะต้องดาเนินการอย่างเร่งด่วน
๓.๒ ให้กลุ่มจังหวัด จังหวัดและพื้นที่เป้าหมายดังกล่าว จัดให้มีแผนหรือแผนปฏิบัติการเฉพาะ
แนวทางดาเนินงานและกาลังปฏิบัติอย่างชัดเจน เพื่อลดปัญหาดังกล่าว
การบริหารจัดการและขับเคลื่อนแผน
เพื่อให้การขับเคลื่อนแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 บรรลุเป้าหมาย
แนวทางการดาเนินเพื่อให้บรรลุผลสาเร็จ ดังนี้
การสนับสนุนเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ของแผน
๑. การสนั บ สนุ น การบู ร ณาการแก้ ไ ขปั ญ หาอย่ า งยั่ ง ยื น โดยกลไก ตามค าสั่ ง ส านั ก
นายกรัฐมนตรีที่ ๒๑/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ควบคู่กับ
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การขั บ เคลื่ อ นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด โดยศูน ย์อ านวยการ/ปฏิบ ัต ิก ารป้อ งกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับ
๒. การบูรณาการโดยนางบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖1 ทั้งใน
ระดับส่วนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอาเภอ ตลอดจนจัดทรัพยากรรองรับในแต่ล ะแผนงาน ได้แก่ บุคลากร
ชุด ปฏิบัติการ ทีม วิท ยากร อาสาสมัคร อุปกรณ์ เครื่องมือ คู่มือการปฏิบัติ ฯลฯ รองรับตามความเร่งด่วน
ของแผนอย่างพร้อมเพรียงกัน
๓. การสื่อสาร สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในแผนโดยเฉพาะการ
แก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยการสนับสนุนจากภาครัฐ
๔. บูรณาการแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติด เร่งด่วนกับการแก้ไขปัญหาอื่นที่เป็นนโยบาย
ของรัฐบาล เพื่อให้เกิดเอกภาพและความครอบคลุมของการแก้ไขปัญหาที่เชื่อมโยงกับปัญหายาเสพติดในทุกมิติ
ได้ แก่ สั งคม วัฒ นธรรม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้ อ ม การเมืองและความมั่น คง ให้ มี การบู รณาการ
อย่างเป็นองค์รวมเพื่อนาไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างมั่นคง ยั่งยืน ดังนี้
4.๑ บูรณาการขับเคลื่อนงาน โครงการ กับกลไกคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒ นา
ประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในทุกระดับ
4.๒ บูรณาการกับปัญหาความยากจน โดยมีเป้าหมายจังหวัดกาฬสินธุ์ ฯลฯ
4.๓ บูรณการกับแผนพัฒนาระดับภาค กลุ่มจังหวัด เป็นต้น
4.๔ บูรณาการกับนโยบายและแผนการส่งเสริมการท่องเที่ยว
ฯลฯ
๕. การเชื่อมโยงระบบข้อมูล สารสนเทศยาเสพติดในระดับต้นทางจึงถึงปลายทาง โดย
ใช้เทคโนโลยีที่มีอย ู่อย่างเต็มระบบ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
๖. นางานศึกษา วิจัยทางวิชาการ และองค์ความรู้ รูปแบบนาร่อง ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด มาสนับสนุนในระยะสั้นและระยะยาว
ระยะเวลาของแผน

มีนาคม – กันยายน 2561

การขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
เพื่อให้การนาแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2561 ไปสู่การปฏิบัติได้บรรลุ
เป้าหมายมีการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง จึงกาหนดแนวทางมุ่งสู่ความสาเร็จของแผน ดังนี้
๑. การประกาศเจตนารมณ์แผน
๑.๑ ศอ.ปส. เห็นชอบและมีคาสั่งแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี ๒๕๖๑
๑.๒ ชี้แจงถ่ายทอดแผนจากระดับนโยบายสู่ระดับปฏิบัติ เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับ
หน่วยงาน กลไกที่เกี่ยวข้องในทุกระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๑.๓ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม
๒. การปรับ/จัดทาแผนปฏิบัติการรองรับในแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561
๒.๑ ให้หน่วยงาน ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)
/ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติ ดอ าเภอ (ศป.ปส.อ.) ศู นย์ ปฏิ บั ติ การป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดเขต (ศป.ปส.เขต)
จัดทาแผนปฏิบัติการฯ โดยทบทวนปรับ/จัดทาแผนปฏิบัติการฯ เร่งด่วน ให้เห็นผลชัดเจนและมีความประสาน
สอดคล้องกัน
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

แผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561

๒๐

๒.๒ ให้นางบประมาณปกติที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มาบูรณาการใช้ในแผน
นี้ หากมีความจาเป็นหรือไม่เพียงพอ จึงให้เสนอขอรับการสนับสนุนจากแหล่งอื่นหรืองบกลางประเทศ
๓. การรายงาน กากับ การดาเนินการตามแผน
๓.๑ รายงานตามรูปแบบการรายงานผลการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการไทยนิยม
ยั่งยืน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3.2 ให้หน่วยงาน กลไกที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดาเนินงานตามแผน ทั้งในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพตามรูป แบบและห้ วงเวลาที่กาหนดเป็นประจาทุกเดือนให้ สานักงาน ป.ป.ส. เพื่อรวบรวม
ประมวล และวิเคราะห์ นาเสนอต่อศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
๓.3 ให้ ก ลไกการก ากั บ ติ ด ตาม ภายใต้ แ ผนประชารั ฐ ร่ ว มใจ ปลอดภั ย ยาเสพติ ด
พ.ศ. 2561 บูรณาการกากับติดตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเร่งด่วน ปี 2561 ร่วมด้วย
๓.4 ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) อานวยการ
กากับ ติดตาม การปฏิบัติตามแผนในภาพรวมของประเทศ
๓.5 ศอ.ปส.ระดั บ กระทรวง ก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก าร
ในระบบ และช่องทางที่เกี่ยวข้องและถือปฏิบัติอยู่
๓.6 ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั ง หวั ด (ศอ.ปส.จ.)
ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) อานวยการ กากับ ติดตาม
การปฏิบัติตามแผนในระดับจังหวัดตามช่องทางที่ถือปฏิบัติอยู่

ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ

