
ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
กระทรวงยุติธรรม



“...การส่งเสริมที่จะไปเอาใจใส่เยาวชนผู้ที่ได้กระท�าผิด และโดยเฉพาะผู้ที่เป็นเหยื่อของยาเสพติด 

ก็เป็นทางหนึ่งที่จะช่วยให้บ้านเมืองมีความผาสุขได้ เพราะว่าเป็นเรื่องของการท�าลายร่างกายจิตใจของ

ประชาชน โดยยาเสพติด ซึ่งเป็นเรื่องของธรรมชาติ ของความหลงอย่างหนึ่ง คือคนที่มักง่ายในชีวิตก็ใช้

ยาเสพตดิ บางคนกเ็คราะห์ร้าย ส่วนมากกเ็คราะห์ร้าย เพราะว่าถกูชกัชวนไป เสพตดิและอาจเป็นเรือ่งของ

การบ่อนท�าลายจากบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในด้านการค้า หรือในด้านการสร้างอิทธิพลด้วย อาจเป็นถึง

ขนาดเป็นแผนการในทางการเมืองก็ได้ จึงเป็นเรื่องที่ใหญ่และส�าคัญทั้งในกรุงทั้งในต่างจังหวัด มีความ

ส�าคญัทีจ่ะให้ประชาชน ซึง่แต่ละคนกเ็ป็นประชาชนผูส้นใจควรจะพยายามรกัษาส่วนรวมของเราด้วยวธิทีี่

ประเสริฐที่สุด คือวิธีของพุทธศาสนา ซึ่งถ้าเรามาดูจริงๆ ก็ไม่ใช่เป็นศาสนาที่ครึ เป็นเครื่องมือที่ดี เราต้อง

พูดอย่างตรงไปตรงมาว่า พุทธศาสนาไม่ใช่สิ่งที่จะมาแสดงโอ้อวดกันว่าเรารู้ไม่รู้ แต่ว่าเป็นเครื่องมือที่ดี 

เป็นสิ่งที่จะท�าให้เรามีชีวิตได้ ก็ไม่จ�าเป็นที่จะโอ้อวดอะไร...”

พระบรมราโชวาท

พระราชทานแก่คณะกรรมการสภายุวพุทธิกสมาคมแห่งชาติ ในโอกาสเข้าเฝ้าฯ

ณ ตำาหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๒๔ กรกฏาคม ๒๕๑๖



ปญัหาสถานการณ์การแพรร่ะบาดยาเสพตดินั้น ทกุรฐับาลได้ให้ความส�าคญั และถือเปน็ปญัหา

เร่งด่วนที่ต้องมุ่งมั่นแก้ไขปัญหา เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลต่อการลดระดับ    

ความรุนแรงของปัญหายาเสพติด และขจัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดมิใช่

ปัญหาที่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจะสามารถจัดการได้เพียงล�าพัง เนื่องจากปัญหายาเสพติด           

เป็นปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน รวมทั้งปัญหาสถานการณ์บ้านเมือง ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม 

โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนั้นการร่วมมือร่วมใจ

ของทุกหน่วยงาน จึงถือเป็นสิ่งส�าคัญที่จะช่วยลดระดับความรุนแรงของสภาพปัญหาได้

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้          

ร่วมมอืกนั ขจดัปัญหายาเสพตดิอย่างจรงิจงั ทัง้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค ทัง้ภาครฐัและ

ภาคเอกชน รวมถึงองค์กรภาคประชาชน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือนี้จะยังด�าเนินต่อไป  

ตราบเท่าที่ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่ก่อให้เกิดความเดือดร้อน และบั่นทอนความมั่นคงของ

ประเทศ

                                ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

ค�ำน�ำ
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1. บทสรุปผู้บริหาร

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

รั้วที่ 1 รั้วชายแดน : การสกัดกั้นการน�าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

ค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ 249/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2552 ก�ำหนดให้มีปฏิบัติกำร “ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยำเสพติด

ยั่งยืน ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2” โดยมีเป้ำหมำยในกำร  หยุดยั้งและลดระดับกำรขยำยตัวของปัญหำยำเสพติดในขอบเขต

ทั่วประเทศให้ได้มำกที่สุด มิให้ปัญหำยำเสพติด  ส่งผลต่อวิถีชีวิตและควำมสงบสุขปลอดภัยของประชำชน

ในค�ำสั่งดังกล่ำวก�ำหนดให้ ศตส.ทุกระดับ ศตส.จ./กทม. ทั้ง 76 จังหวัด ศตส.กองทัพไทย ศตส.ตร. และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรำยงำน

ผลกำรปฏิบัติกำรตำมแบบรำยงำน ศปป.1 โดยจัดส่งมำยังส�ำนักงำน ป.ป.ส. และกอ.รมน. (ศปป.1) ทุกวันที่ 5 ของเดือนถัดไป โดยสรุปผล

กำรปฏิบัติงำนที่ส�ำคัญ ในรอบ 12 เดือน (ตุลำคม 2552-กันยำยน 2553) ได้ดังนี้

1.1 กำรจับกุมผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดตำมแนวชำยแดน จ�ำนวน 3,032 คดี รวมผู้ต้องหำ 3,960 คน ของกลำง ยำบ้ำ 

4,649,801 เมด็ กญัชำ 8,224.364 กโิลกรมั และไอซ์ 5.27 กโิลกรมั โดยมผีลกำรจบักมุตำมแนวชำยแดน 3 อนัดบัจงัหวดัสงูสดุ คอื นครพนม 

มุกดำหำร และอุบลรำชธำนี

1.2 กำรจับกุมตำมจุดตรวจ จุดสกัดต่ำงๆ ในพื้นที่แนวชำยแดน จ�ำนวน 1,350 คดี รวมผู้ต้องหำ จ�ำนวน 1,776 คน ของกลำง ยำบ้ำ 

1,263,452 เม็ด กัญชำ 435.85 กิโลกรัม

1.3 กำรจับกุมผู้ต้องหำที่ลักลอบล�ำเลียงยำเสพติดผ่ำนด่ำนถำวร จ�ำนวน 508 คดี รวมผู้ต้องหำ 609 คน  ของกลำง ยำบ้ำ 507,227 

เม็ด และกัญชำ 18.72 กิโลกรัม

1.4 กำรจัดตั้งอำสำสมัครประชำชนในหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดน จ�ำนวน 2,562 หมู่บ้ำน 245 ชุมชน รวม 32,935 คน โดยมีผลกำรจัด

ตั้งอำสำสมัครประชำชนในหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ อุบลรำชธำนี สระแก้ว และอ�ำนำจเจริญ

1.5 กำรสร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็งตำมแนวชำยแดน

 1.5.1 กำรค้นหำผู้เสพ/ผู้ติด/กลุ่มเสี่ยง 1,605 ครั้ง ใน 1,086 หมู่บ้ำน 230 ชุมชน ได้ผู้เสพ/ ผู้ติด และกลุ่มเสี่ยง จ�ำนวน 2,458 คน

 1.5.2 กำรด�ำเนินกำรต่อผู้มีอิทธิพล และเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหมู่บ้ำน/ชุมชนตำมแนวชำยแดน 228 ครั้ง จับกุมด�ำเนินคดี 40 คดี 

รวมผู้ต้องหำ 34 คน

 1.5.3 กำรจัดตั้งชุดปฏิบัติกำรมวลชนเกำะติดหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดนจ�ำนวน 1,540 ชุด 1,993 หมู่บ้ำน 370 ชุมชน

 1.5.4 กำรจัดประชุมระบบไตรภำคีร่วมกัน เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งตำมแนวชำยแดน โดยให้มีกำรท�ำบันทึกข้อตกลงร่วมมือ

เป็นพันธะสัญญำปฏิบัติงำนร่วมกัน (MOU) ระหว่ำงหน่วยงำนในพื้นที่ต�ำบลตำมแนวชำยแดน จ�ำนวน 385  ต�ำบล

1.6 กำรประกำศหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็งตำมแนวชำยแดน จ�ำนวน 1,365 หมู่บ้ำน โดยมีผลกำรประกำศหมู่บ้ำน/ชุมชนเข้มแข็ง          

ตำมแนวชำยแดน 3 จังหวัดสูงสุด คือ ศรีสะเกษ ตรำด และหนองคำย 

  (หมำยเหตุ  ข้อ 1.1-1.6 ที่มำ : แบบรำยงำน ศปป.1 ศตส.จ./กทม.)

1.7 ศตส.กองทัพไทย จัดให้มีกำรลำดตระเวนตำมแนวชำยแดน จ�ำนวน 161,714 ครั้ง

1.8 ศตส.กองทัพไทย จัดให้มีกำรลำดตระเวนทำงเรือในทะเล จ�ำนวน 2,622 ครั้ง

1.9 ศตส.กองทัพไทย ด�ำเนินกำรต้ังจุดตรวจ/ด่ำนตรวจ เพื่อสกัดกั้นยำเสพติดตำมแนวชำยแดน จ�ำนวน 110,191 ครั้ง

1.10 ศตส.กองทัพไทย ด�ำเนินกำรปิดล้อม/ตรวจค้นยำเสพติด จ�ำนวน 2,815 ครั้ง

1.11 ของกลำงที่จับกุมได้ตำมแนวชำยแดนเป็น ยำบ้ำ 10,956,549 เม็ด กัญชำแห้ง 253,087.11 กิโลกรัม ไอซ์ 92.933 กิโลกรัม        

และยำซูลิดีน (แก้คัดจมูก) 986,500 เม็ด

 (หมำยเหตุ ข้อ 1.8 - 1.11 ที่มำ : ศตส.กองทัพไทย)

1. บทสรุปผู้บริหาร
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รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ป.ป.ส.ภาค จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล หมู่บ้าน/ชุมชน หมู่ที่
ได้ผู้เสพ/ผู้ติด 

(คน)

ปปส.ภำค 1 นนทบุรี อ�ำเภอบำงใหญ่ เสำธงหิน บำงพุทรำ 6 39

ปปส.ภำค 2 ชลบุรี อ�ำเภอบ่อทอง บ่อทอง วังรี 2 35

ปปส.ภำค 3 อ�ำนำจเจริญ อ�ำเภอเสนำงคนิคม นำเวียง ห่องเตย 5 45

ปปส.ภำค 4 มุกดำหำร อ�ำเภอดอนตำล นำสะเม็ง นำสะเม็ง 1 47

ปปส.ภำค 5 เชียงใหม่ อ�ำเภอเชียงดำว ปิงโค้ง ห้วยลึก 7 25

ปปส.ภำค 6 นครสวรรค์ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน เนินมะขำมงำม 2 63

ปปส.ภำค 7 สมุทรสงครำม อ�ำเภออัมพวำ ปลำยโพงพำง มรดี 4 37

ปปส.ภำค 8 นครศรีธรรมรำช อ�ำเภอท่ำศำลำ ตลิ่งชัน ปำกเจำ 3 104

ปปส.ภำค 9 ปัตตำนี อ�ำเภอมำยอ กระเสำะ กระเสำะ 2 51

กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร
ท้องถิ่น

เขตบำงกอกน้อย
 วัดรวกสุทธำรำม 18 90

 2.1.2  ได้ผู้ค้ำ จ�ำนวน  3,231 คน โดยมีจังหวัดที่สำมำรถค้นหำผู้ค้ำ มำกที่สุดแยกเป็นรำยภำค ได้ดังนี้

ป.ป.ส.ภาค จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล
หมู่บ้าน/
ชุมชน

หมู่ที่
ได้ผู้ค้า 
(คน)

ปปส.ภำค 1 ลพบุรี อ�ำเภอโคกส�ำโรง เพนียด เพนียด 1 20

ปปส.ภำค 2 ชลบุรี อ�ำเภอบำงละมุง ห้วยใหญ่ ชำกแง้ว 10 8

ปปส.ภำค 3 อ�ำนำจเจริญ อ�ำเภอปทุมรำชวงศำ นำหว้ำ หินกอง 9 6

ปปส.ภำค 4 ขอนแก่น อ�ำเภอเขำสวนกวำง ดงเมืองแอม ห้วยยำงศรีวิไล 15 5

ปปส.ภำค 5 ล�ำปำง อ�ำเภอแม่เมำะ แม่เมำะ
ใหม่นำแขม (ห้วย

รำกไม้)
7 19

ปปส.ภำค 6 นครสวรรค์ อ�ำเภอเมืองนครสวรรค์ หนองกระโดน เนินมะขำมงำม 2 29

ปปส.ภำค 7 สมุทรสำคร อ�ำเภอบ้ำนแพ้ว หลักสำม หลักสำม 1 10

ปปส.ภำค 8 นครศรีธรรมรำช อ�ำเภอท่ำศำลำ ท่ำศำลำ ในถุ้ง 5 56

ปปส.ภำค 9 พัทลุง อ�ำเภอปำกพะยูน เกำะหมำก ท่ำวำ 1 12

กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร
ท้องถิ่น

เขตบำงกอกน้อย
 วัดยำงสุทธำรำม 10 24

2.1 กำรจัดประชุมประชำคมหมู่บ้ำน/ชุมชน เป้ำหมำยของรั้วชุมชนปี 2553 มีจ�ำนวน 16,887 หมู่บ้ำน/ชุมชน โดยได้ผลดังนี้

 2.1.1 ได้ผู้เสพ/ผู้ติด จ�ำนวน 13,787 คน โดยมีจังหวัดที่สำมำรถค้นหำผู้เสพ/ผู้ติด มำกที่สุด แยกเป็นรำยภำค ได้ดังนี้

รั้วที่ 2 รั้วชุมชน: การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาสังคมป้องกันยาเสพติด 
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ป.ป.ส.ภาค จังหวัด อ�าเภอ ต�าบล
หมู่บ้าน/
ชุมชน

หมู่ที่
ปิดล้อมตรวจ

ค้น (ครั้ง)

ปปส.ภำค 1 พระนครศรีอยุธยำ อ�ำเภอลำดบัวหลวง คลองพระยำบันลือ มำลำอี 7 7

ปปส.ภำค 2 ปรำจีนบุรี อ�ำเภอกบินทร์บุรี นนทรี หนองไฮ 5 12

ปปส.ภำค 3 ศรีสะเกษ อ�ำเภอกันทรำรมย์ ดู่ เหมือดแอ่ 4 11

ปปส.ภำค 4 อุดรธำนี อ�ำเภอวังสำมหมอ หนองกุงทับม้ำ กลิ่นนำรี 8 10

ปปส.ภำค 5 ล�ำปำง อ�ำเภอเถิน เถินบุรี ป่ำตำล 2 11

ปปส.ภำค 6 ตำก อ�ำเภอบ้ำนตำก สมอโคน สมอโคน 4 12

ปปส.ภำค 7 สมุทรสงครำม

อ�ำเภอเมือง

สมุทรสงครำม บำงแก้ว โรงกุ้ง 6 12

ปปส.ภำค 8 นครศรีธรรมรำช อ�ำเภอจุฬำภรณ์ ควนมุด ควนมุด 1 11

ปปส.ภำค 9 ยะลำ อ�ำเภอยะหำ ปะแต ฆอรอรำแม 4 14

กรุงเทพมหำนคร กรุงเทพมหำนคร

ท้องถิ่น

เขตบำงกอกน้อย  วัดรวกสุทธำรำม 18 4

 2.1.3 น�ำผู้เสพเข้ำรับกำรบ�ำบัด จ�ำนวน 7,269 คน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุดคือ เชียงใหม่ นครศรีธรรมรำช 

และนครปฐม

 2.1.4 ด�ำเนินกำรกับผู้ค้ำตำมกฎหมำย จ�ำนวน 3,692 คน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุดคือ นครศรีธรรมรำช 

นครสวรรค์ และกรุงเทพมหำนคร

2.1.5 ด�ำเนนิกำรปิดล้อมตรวจค้น  จ�ำนวน 6,975 ครัง้ โดยมกีำรปิดล้อม/ตรวจค้น หมูบ้่ำน/ชมุชนมำกทีส่ดุแยกเป็นรำยภำค ได้ดงันี้

 2.2 กำรมอบหมำยให้อำสำสมัครสำธำรณสุขหมู่บ้ำน (อสม.) ด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ�ำนวน 533,322 คน 75,682 

หมู่บ้ำน 10,778 ชุมชน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ ร้อยเอ็ด หนองคำย และนครสวรรค์

 2.3 กำรพัฒนำงำนโครงกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน

  2.3.1 กำรจัดตั้งเครือข่ำยภำคประชำสังคมหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวม 6,756 เครือข่ำย

  2.3.2 กำรด�ำเนนิกระบวนกำรคดัเลอืกหมูบ้่ำน/ชมุชน เพือ่เป็นหมูบ้่ำน/ชมุชนกองทนุแม่ของแผ่นดนิ จ�ำนวน 7,213 หมูบ้่ำน 

745 ชุมชน

 2.4 กำรส่งเสริมบทบำทองค์กรภำคธุรกิจให้มีส่วนร่วมในงำนด้ำนยำเสพติด เช่น กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด จ�ำนวน 2,891 

องค์กร

 2.5 กำรประกำศชัยชนะกับยำเสพติดของหมู่บ้ำน/ชุมชน (ป้ำยสีขำว) จ�ำนวน 5,087 ชุมชน 48,808 หมู่บ้ำน

 2.6 กำรประกำศชัยชนะกับยำเสพติดครอบครัว (ธงสีน�้ำเงิน) จ�ำนวน 1,016,165 ครอบครัว
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รั้วที่ 3 รั้วสังคม: การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

3.1 กำรด�ำเนินกำรขจัดปัจจัยลบ โดยกำรออกตรวจสถำนบันเทิง/สถำนบริกำร หอพัก/ที่พักอำศัยเชิงพำณิชย์ โต๊ะสนุ๊กเกอร์/โต๊ะ

พนันบอล/แหล่งมั่วสุมอื่น ๆ

 3.1.1 กำรใช้มำตรกำรป้องปรำมทำงสังคม จ�ำนวน 111,619 ครั้ง 298,166 คน

 3.1.2 กำรใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย จ�ำนวน 26,361 ครั้ง 18,906 คน

3.2 กำรเพิม่/ขยำยพืน้ทีเ่ชงิบวก โดยกำรจดักจิกรรมลำนกฬีำ/ลำนดนตร ีลำนสร้ำงสรรค์ของเยำวชน ส่งเสรมิกำรใช้ห้องสมดุ จดักจิกรรม

บ�ำเพ็ญประโยชน์ อบรมค่ำยคุณธรรม และกิจกรรมอื่นๆ จ�ำนวน 7,638แห่ง 100,159 ครั้ง โดยมีผู้เข้ำร่วมกิจกรรมต่ำงๆ จ�ำนวน 7,617,460 

คน

4.1 โรงเรยีน/สถำนศกึษำ ด�ำเนนิกำรคดักรองนกัเรยีน/นกัศกึษำ จ�ำนวน 4,265,900 คน โดยมผีลกำรด�ำเนนิงำน 3 อนัดบัจงัหวดัสงูสดุ 

คือ บุรีรัมย์ ขอนแก่น และร้อยเอ็ด

4.2 กำรจดักจิกรรมทีเ่ข้ำถงึเยำวชนทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งโดยตรง เช่น อบรมในค่ำยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม อบรมโครงกำรพฒันำคณุธรรม 

อบรมทักษะชีวิต จัดกิจกรรมทำงบวก จ�ำนวน 20,543 โรงเรียน รวม 1,083,055 คน

4.3 กำรน�ำนักเรียน/นักศึกษำ ที่เสพยำเข้ำสู่ระบบกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

 4.3.1 ระบบสมัครใจ จ�ำนวน 1,339 โรงเรียน รวม 8,511 คน

 4.3.2 ระบบบังคับบ�ำบัด จ�ำนวน 73 โรงเรียน รวม 223 คน

4.4  ครู/อำจำรย์ที่ปรึกษำให้ค�ำปรึกษำและค�ำแนะน�ำเพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยง จ�ำนวน 42,190 โรงเรียน    รวม 1,851,252 คน

4.5  กำรจดักจิกรรมเฝ้ำระวัง สอดส่องควำมประพฤติของนกัเรียน/นกัศึกษำกลุ่มเสี่ยง จ�ำนวน 2,277,189 คน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 

3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ ขอนแก่น ลพบุรี และรำชบุรี

4.6 กำรจัดกิจกรรมเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยำเสพติดให้กับนักเรียน/นักศึกษำ 

 4.6.1 กจิกรรมพฒันำและเสรมิสร้ำงทกัษะชวีติ เช่น กำรพฒันำคณุธรรม/จรยิธรรม สอนเยำวชนให้รูจ้กัปฏเิสธยำเสพตดิ กำรสอน

ศำสนำในวันหยุด สอนศิลปะ ฯลฯ จ�ำนวน 34,313 โรงเรียน 3,038,802 คน

 4.6.2 กำรจัดกิจกรรมทำงเลือก เช่น กิจกรรมวิชำกำร กีฬำ ศิลปะ พัฒนำอำชีพ จ�ำนวน 40,255โรงเรียน 3,389,856 คน

 4.6.3 กำรจัดตั้งเครือข่ำยผู้ปกครองในโรงเรียนและชุมชน จ�ำนวน 25,842 โรงเรียน 1,323,446 คน

 4.6.4 กำรจัดตั้งกลุ่มเพื่อนที่ปรึกษำเพื่อน จ�ำนวน 34,720 โรงเรียน 205,806 กลุ่ม

4.7  กำรจัดกิจกรรมสภำนักเรียน/นักศึกษำในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมกำรแสดงออกในเชิงสร้ำงสรรค์เฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด จ�ำนวน 

30,525 แห่ง 1,359,371 คน

รั้วที่ 4 รั้วโรงเรียน : โรงเรียนป้องกันยาเสพติด

รั้วที่ 5 รั้วครอบครัว : โครงการ ครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง

5.1 กำรด�ำเนินกำรจัดตั้งกลไกด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งครอบครัว

 5.1.1 กำรด�ำเนินกำรจัดตั้งศูนย์พัฒนำครอบครัวในหมู่บ้ำน/ชุมชน (ศพค.) จ�ำนวน 26,821 แห่ง 

 5.1.2 กำรด�ำเนนิกำรสนบัสนนุ/ส่งเสรมิ/พฒันำ องค์กรเอกชนหรอืกลุม่อำสำสมคัรอืน่  ๆจ�ำนวน 15,713 แห่ง

5.2 กำรผลักดันให้ อปท. มีบทบำทในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งครอบครัว

 5.2.1 กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ/พัฒนำศักยภำพ ผู้บริหำร/เจ้ำหน้ำที่ อปท. จ�ำนวน 8,240 แห่ง

 5.2.2 อปท. ก�ำหนดภำรกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในข้อบัญญัติฯ จ�ำนวน 7,276 แห่ง

5.3 กำรรณรงค์ให้ควำมรูเ้พือ่กำรป้องกนัยำเสพตดิในทกุกลุม่เป้ำหมำยครอบครวั  จ�ำนวน 501,115 ครอบครวั 1,3553,940 คน

5.4 กำรปฏิบัติต่อครอบครัวประเภทที่ 1 (ถูกจับกุม/บ�ำบัด)

 5.4.1 กำรอบรมให้ควำมรู้/กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในครอบครัว จ�ำนวน 50,339 ครอบครัว รวม 86,999 คน โดยมีผลกำร

ด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ สุรินทร์ สุรำษฎร์ธำนี และเลย
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6. โครงการปราบปรามยาเสพติดรายส�าคัญและลดความเดือดร้อนประชาชน

7.  โครงการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดแบบบูรณาการ

มีกำรด�ำเนินงำนต่อผู้ค้ำยำเสพติดในรูปแบบต่ำงๆ ดังนี้

6.1 กำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำน ป.ป.ส. ในปีงบประมำณ 2553 รวม 3,332 คน แบ่งเป็น ต�ำรวจ 1,617คน ทหำร 751 คน และพลเรือน 

964 คน

6.2 กำรจับกุมนักค้ำยำเสพติดทั่วประเทศ จ�ำนวน 229,570 คดี ผู้ต้องหำ 242,381 คน ของกลำง ยำบ้ำ 45,366,543 เม็ด กัญชำแห้ง 

32,832.61 กิโลกรัม เฮโรอีน 88.92 กิโลกรัม ไอซ์ 504.52 กิโลกรัม และยำอี 28,431 เม็ด

 (หมำยเหตุ ข้อ 6.1- 6.2 ที่มำ : ส�ำนักปรำบปรำมยำเสพติด ส�ำนักงำน ป.ป.ส.)

6.3 กำรจับกุมนักค้ำรำยส�ำคัญ จ�ำนวน 10,901 คดี ผู้ต้องหำ 16,707 คน โดยมีกองบัญชำกำรที่มีผลกำรจับกุมคดีนักค้ำยำเสพติด

รำยส�ำคัญสูงสุด 5 ล�ำดับ ดังนี้ 

 6.3.1 ต�ำรวจภูธรภำค 4  จ�ำนวน 2,335  คดี ผู้ต้องหำ  2,969  คน

 6.3.2 ต�ำรวจภูธรภำค 3  จ�ำนวน  1,943  คดี ผู้ต้องหำ  2,701 คน

 6.3.3 บช.น.   จ�ำนวน  1233   คดี ผู้ต้องหำ  1,674 คน

 6.3.4 ต�ำรวจภูธรภำค 6  จ�ำนวน  1,040  คดี ผู้ต้องหำ  1,957 คน 

  6.3.5 บช.ปส.   จ�ำนวน     847  คดี ผู้ต้องหำ  1,076 คน

 (หมำยเหตุ ข้อ 6.3 ที่มำ : กองบัญชำกำรต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด)

6.4  กำรจับกุมนักค้ำที่มีหมำยจับ จ�ำนวน 3,306 คดี ผู้ต้องหำ 3,344 คน

 (หมำยเหตุ ข้อ 6.4 ที่มำ : แบบรำยงำน ศปป.1 ศตส.จ./กทม.)

6.5  กำรบูรณำกำรเพื่อกำรบังคับใช้กฎหมำยด้ำนกำรตรวจสอบทรัพย์สิน/ยึดทรัพย์ของผู้กระท�ำควำมผิดซึ่งมีค�ำพิพำกษำ มูลค่ำ

ทรัพย์สินประมำณ 425,545,010 บำท 

 (หมำยเหตุ ข้อ 6.5 ที่มำ : ส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด)

7.1 กำรด�ำเนินงำนด้ำนบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดจำกเป้ำหมำยทุกระบบประมำณ 300,000 คน เข้ำรับกำร

บ�ำบัดทั้งสิ้น จ�ำนวน 248,103 คน คิดเป็นร้อยละ 83.70 โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 3 อันดับ จังหวัดสูงสุด คือ กรุงเทพมหำนคร สมุทรปรำกำร 

และชลบุรี แบ่งได้ดังนี้

 7.1.1 กำรน�ำผู้เสพ/ผู้ติด เข้ำสู่กระบวนกำรฟื้นฟูในระบบสมัครใจ เป้ำหมำย 150,000 คน มีผลกำร 

ด�ำเนินงำน จ�ำนวน 108,532 คน คิดเป็นร้อยละ 72.35 ดังนี้

  - ระบบสมัครใจ (ผู้ป่วยใน/นอก)   จ�ำนวน  28,004  คน  

   - ผู้เสพเข้ำค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่ำยลูกผู้ชำย  จ�ำนวน  25,139  คน 

 5.4.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ จ�ำนวน 34,668 ครอบครัว รวม 66,186 คน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด 

คือ นครศรีธรรมรำช หนองคำย และสงขลำ

 5.4.3 กำรดูแล ช่วยเหลือ/รวมกลุ่มครอบครัวภำยหลังกำรอบรม จ�ำนวน 15,936 ครอบครัว รวม 31,791 คน โดยมีผลกำรด�ำเนิน

งำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ หนองคำย กรุงเทพมหำนคร และหนองบัวล�ำภู

5.5 กำรปฏิบัติต่อครอบครัวประเภทที่ 2 (ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง)

 5.5.1 กำรอบรมให้ควำมรู/้กจิกรรมส่งเสรมิควำมสมัพนัธ์ในครอบครวั จ�ำนวน 156,235 ครอบครวั รวม 320,637 คน โดยมผีลกำร

ด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ สุรำษฎร์ธำนี หนองบัวล�ำภู และสกลนคร 

 5.5.2 กำรส่งเสริมและพัฒนำอำชีพ จ�ำนวน 35,523 ครอบครัว รวม 69,109 คน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด 

คือ นครรำชสีมำ สกลนคร และหนองคำย

5.6 กำรปฏิบัติต่อครอบครัวประเภทที่ 3 (ครอบครัวทั่วไป)

 โดยกำรอบรมให้ควำมรู้/กิจกรรมส่งเสริมควำมสัมพันธ์ในครอบครัว จ�ำนวน 574,022 ครอบครัว รวม 1,126,884 คน
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รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

8. โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด

8.1 กำรส�ำรวจข้อมูลสถำนประกอบกำร/โรงงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำยำเสพติด จ�ำนวน 12,267 แห่ง โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน         

3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ สุโขทัย ชลบุรี และสมุทรปรำกำร 

8.2 กำรค้นหำผู้เสพ/ผู้ติด ในสถำนประกอบกำร/โรงงำน จ�ำนวน 12,561 ครั้ง 

8.3 กำรช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด ในสถำนประกอบกำร/โรงงำน

 8.3.1 กำรน�ำผู้เสพ/ผู้ติด เข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัด จ�ำนวน 2,921 คน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ ชุมพร 

พระนครศรีอยุธยำ และสมุทรปรำกำร

 8.3.2 กำรรับผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำเข้ำท�ำงำน จ�ำนวน 966 คน โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ สมทุรปรำกำร 

พระนครศรีอยุธยำ และกระบี่

8.4 กำรจัดอำสำสมัครด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร จ�ำนวน 41,871 คน โดยมีผลกำรด�ำเนิน

งำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ นครปฐม กำญจนบุรี และฉะเชิงเทรำ 

8.5 กำรจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร จ�ำนวน 103,067 แห่ง รวม 162,081 คน โดยมีผลกำร

ด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ หนองคำย สมุทรสำคร และพระนครศรีอยุธยำ

8.6 สถำนประกอบกำร/โรงงำน สมคัรเข้ำร่วมโครงกำรโรงงำนสขีำว จ�ำนวน 6,072 แห่ง โดยมผีลกำรด�ำเนนิงำน 3 อนัดบัจงัหวดัสงูสดุ 

คือ พระนครศรีอยุธยำ หนองบัวล�ำภู และสมุทรสำคร

8.7 กำรประกำศเป็นสถำนประกอบกำร/โรงงำนสีขำว จ�ำนวน 4,512 แห่ง โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน 3 อันดับจังหวัดสูงสุด คือ 

พระนครศรีอยุธยำ หนองบัวล�ำภู และกรุงเทพมหำนคร

   - กระบวนกำรบ�ำบัดในชุมชน  จ�ำนวน     4,093  คน

  - ผู้เสพ/ผู้ติดจำกกระบวนค้นหำจำกชุมชน เข้ำรับกำรบ�ำบัด  จ�ำนวน   31,369 คน

  - ผู้เสพ/ผู้ติดจำกสถำนประกอบกำร เข้ำรับกำรบ�ำบัด          จ�ำนวน          2,921 คน

  - ผู้เสพ/ผู้ติดจำกสถำนศึกษำ เข้ำรับกำรบ�ำบัด                  จ�ำนวน     8,511 คน

  - ผู้เสพ/ผู้ติดจำกค่ำยญำลันนันบำรู   จ�ำนวน     8,495  คน 

 7.1.2 กำรบ�ำบดัรกัษำในระบบบงัคบับ�ำบดัและต้องโทษ เป้ำหมำย มผีลกำรด�ำเนนิงำน จ�ำนวน 142,567 คน คดิเป็นร้อยละ 95.04 

ดังนี้

  - บังคับบ�ำบัดโดย กรมคุมประพฤติ  จ�ำนวน 102,215  คน 

   - บังคับบ�ำบัดโดย กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน  จ�ำนวน     2,076  คน 

   - บังคับบ�ำบัดโดย กระทรวงสำธำรณสุข จ�ำนวน   12,432  คน

  - น�ำผู้เสพ/ผู้ติดจำกสถำนศึกษำเข้ำสู่ระบบบังคับบ�ำบัด  จ�ำนวน         223 คน

  - กำรบ�ำบัดรักษำในระบบต้องโทษ เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ    จ�ำนวน   11,310  คน

  - กำรบ�ำบัดรักษำในรูปแบบชุมชนบ�ำบัดของกรมรำชทัณฑ์  จ�ำนวน   14,311  คน

7.2 กำรด�ำเนินงำนของกรมรำชทัณฑ์

 7.2.1 น�ำนักโทษเข้ำสู่กำรตรวจพิสูจน์หำสำรเสพติด จ�ำนวน 76 แห่ง 57,905 คน

 7.2.2 กำรพัฒนำหน่วยบ�ำบัด (ชุมชนบ�ำบัด) เข้ำสู่มำตรฐำน จ�ำนวน 7 แห่ง

 (หมำยเหตุ ข้อ 7.2 ที่มำ : แบบรำยงำนจำก ศตส.กรมรำชทัณฑ์)

7.3 กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำ จ�ำนวน 7,918 คน

7.4 กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟู จ�ำนวน 52,628 คน
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9.1 ประชมุศนูย์ปฏบิตักิำรต่อสูเ้พือ่เอำชนะยำเสพตดิจงัหวดั/กรงุเทพมหำนคร (ศตส.จ./กทม.) ทัง้ 76 จงัหวดั จ�ำนวน 778 ครัง้ ประชมุ

ในระดับอ�ำเภอ/เขต (ศตส.อ./เขต) จ�ำนวน 4,950 ครั้ง 

9.2 จดัตัง้ศนูย์ป้องกนัยำเสพตดิภำคประชำสงัคมจงัหวดั/กรงุเทพมหำนคร (ศปส.จ3./กทม.) ในกำรขบัเคลือ่น เพือ่กำรด�ำเนนิงำนกำร

แก้ไขปัญหำยำเสพติดของภำคประชำสังคม โดยคู่ขนำนกับ ศตส.จ./กทม. ซึ่งมีกำรประชุมเพื่อกำรประสำนและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

จ�ำนวน 231 ครั้ง และจัดตั้งศูนย์ป้องกันยำเสพติดภำคประชำสังคมอ�ำเภอ/เขต (ศปส.อ./เขต) คู่ขนำนกับ ศตส.อ./เขต ซึ่งมีกำรประชุมเพื่อ

กำรประสำนในระดับ  อ�ำเภอ/เขต  จ�ำนวน 1,066 ครั้ง

9.3 กำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด รวมทั้งสิ้น 1,457 คน

9.4 กำรจัดประชุมโต๊ะข่ำวเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดจังหวัด รวม 794 ครั้ง

9.5 งบประมำณภำพรวมประเทศในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ�ำนวน 4,541,448,200 บำท ใช้ไป 4,219,704,653.88 

บำท (92.92 %) คงเหลือ 321,743,546.12 บำท (7.08 %) โดยแบ่งออกเป็น

 - งบประมำณของส�ำนักงำน ป.ป.ส. จ�ำนวน 1,789,457,500 บำท ใช้ไป 1,587,826,613.40 บำท (88.73 %) 

  คงเหลือ 201,630,886.60 บำท (11.27 %)

 - งบประมำณของ 21 หน่วยงำน จ�ำนวน 2,751,990,700 บำท ใช้ไป 2,631,878,040.48 บำท (95.64 %) 

  คงเหลือ 120,112,659.52 บำท (4.36 %)

9.6 งบภำพรวมทัง้ประเทศสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนแก้ไขปัญหำยำเสพตดิของศตส.จ./กทม. ทัง้ 76 จงัหวดั รวมทัง้สิน้ 378,419,910 บำท 

เบิกจ่ำย 373,771,286 บำท คิดเป็นร้อยละ 98.77 

9.7  กำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศให้กับจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) ซึ่งได้

พัฒนำระบบฐำนข้อมูลที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนให้กับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้ง 76 จังหวัด ได้แก่

 -  ระบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมนโยบำยรัฐบำล (ศปป.1)

 -  ระบบกำรรำยงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน เป้ำหมำย (รั้วชุมชน)

 -  ระบบกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน ตำมแนวชำยแดนพื้นที่ของ กอ.รมน.

 -  ระบบทะเบียนก�ำลังพล

 -  ระบบบันทึกข้อมูลกำรตรวจสำรเสพติดจำกชีววัตถุในผู้เสียชีวิต

 -  ระบบข้อมูลผลกำรจับกุมยำเสพติด

 -  ระบบข้อมูลผลกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด

 -  ระบบข้อมูลจ�ำแนกหมู่บ้ำน ก ข ค ง

 -  ระบบข้อมูลเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด

 -  ระบบข้อมูลแผนและงบประมำณกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

9.8 โครงกำรส�ำรวจเพื่อประเมินประสิทธิผลโดยรวมของแผนปฏิบัติกำรประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยำเสพติดยั่งยืน ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 

5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2552 ถึงกันยำยน 2553 โดยส�ำรวจกลุ่มประชำกรตัวอย่ำงทั้งสิ้น 5,537 ตัวอย่ำง มีผลกำร

ประเมิน ดังนี้

  - กำรประเมินผลสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในภำพรวม มีผลกำรประเมินในระดับรุนแรงมำก-มำกที่สุด ร้อยละ 15.4

  - กำรประเมินผลควำมพึงพอใจโดยรวมต่อกำรด�ำเนินงำน เพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด มีผลกำรประเมินในระดับมำก-มำกที่สุด 

   ร้อยละ 52.2

9. โครงการบริหารจัดการ
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ในช่วงปี 2553 ที่ผ่านมาปัญหายาเสพติด   

ในประเทศไทยได้ทวีความรุนแรงขึ้น โดยมีปัจจัย     

ส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหายาเสพตดิในประเทศ 

ได้แก่ ชนกลุ่มน้อยที่อยู่ตามแนวชายแดน หรือ

แรงงานต่างด้าวจากประเทศเพื่อนบ้านที่ลักลอบ

ล�าเลยีงยาเสพตดิเข้ามาในประเทศ กลุม่เครอืข่าย

การค้ายาเสพตดิรายส�าคญัทีก่ลบัเข้ามาเคลือ่นไหว

ท�าการค้ายาเสพติดอีกครั้ง บางส่วนเชื่อมโยงกับ

กลุ่มนักค้ายาเสพติด รายส�าคัญที่ถูกคุมขังอยู่ใน

เรือนจ�า กลุ่มนักค้าชาวต่างชาติ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม

นักค้าชาวแอฟริกัน หรือกลุ่มนักค้าชาวอิหร่าน      

ที่ในช่วงปี 2553 พบว่ามีการลักลอบล�าเลียง         

ยาเสพตดิผ่านประเทศไทยเพิม่มากขึน้ โดยบางส่วน 

จะส่งต่อไปยงัประเทศทีส่าม แต่บางส่วนน�าเข้ามา

เพือ่จ�าหน่ายให้ลกูค้าชาวต่างชาตใินประเทศไทย 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีหลายปัจจัยที่  

ส่งผลให้ปัญหายาเสพติดมีความรุนแรงขึ้น แต่ด้วยความร่วมมือร่วมใจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ และภาคประชาสังคมอย่างเข้มแข็ง มีผลให้ 

การจับกุมคดียาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน คาดว่าเมื่อสิ้นสุดปี 2553 สถิติการจับกุมคดียาเสพติดจะสูงถึงกว่า 200,000 คดี 

ในปี 2554 มีแนวโน้มส�าคัญ 8 ประเด็นที่จะส่งผลต่อปัญหายาเสพติด คือ

แนวโน้มส�ำคัญที่ 1 :

2. สถานการณ์ยาเสพติดและแนวโน้ม ปี 2554

การผลติยาเสพตดิมแีนวโน้มเพิม่มากขึน้กว่าหลายปีทีผ่่านมา อนัเป็นผลมาจากการพฒันาศกัยภาพการผลติของ

กลุ่มผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน ที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย



2. สถานการณ
์ยาเสพติดและแนวโน้ม ปี 2554
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แนวโน้มส�ำคัญที่ 2 :

การเปลี่ยนสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติด จากอีเฟดรีน มาเป็นซูโดอีเฟดรีนในยาแก้หวัด ส่งผลเกื้อกูลต่อการ

เพิ่มปริมาณยาเสพติด มากยิ่งขึ้นจนถึง ปี 2554

สถานการณ์ไอซ์ (Ice) แนวโน้มใหม่ที่ก�าลังมาแรง และจะส่งผลต่อสถานการณ์ยาเสพติด ในภาพรวม
ของประเทศ

แนวโน้มส�ำคัญที่ 3 : 

ยังคงมีการลักลอบล�าเลียงยาเสพติดจากต่าง
ประเทศ เข้ามาแพร่ระบาดในประเทศอย่างต่อเนือ่ง 
โดยภาคเหนือเป็นพื้นที่น�าเข้าหลัก ส่วนในพื้นที่
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และการน�าเข้าทางท่า
อากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ เป็นแนวโน้มที่
มีความส�าคัญมากขึ้น

แนวโน้มส�ำคัญที่ 4 : 
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แนวโน้มส�ำคัญที่ 5 : 

ปัญหาเครือข่ายอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติ ก�าลังมีบทบาทต่อการค้ายาเสพติดระหว่าง
ประเทศ และก�าลังส่งผลกระทบในประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต 

แนวโน้มส�ำคัญที่ 6 : 

การเพิม่ขึน้ของปัจจยัเสีย่งทีเ่อือ้อ�านวยต่อปัญหายาเสพตดิมแีนวโน้มเพิม่ขึน้ในหลายปัจจยั ซึง่น�าไปสูก่ารเพิม่ขึน้

ของผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่



2. สถานการณ
์ยาเสพติดและแนวโน้ม ปี 2554
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แนวโน้มส�ำคัญที่ 7 : 

ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ มีแนวโน้มมากขึ้น ซึ่งส่งผลต่อความเดือดร้อนของ
ประชาชน

แนวโน้มส�ำคัญที่ 8 : 

ปัญหายาเสพตดิกบัผลกระทบต่อปัญหาอืน่ๆ เช่น โรคเอดส์ (HIV) ปัญหาการก่ออาชญากรรมอืน่ๆ 
และปัญหาเยาวชนมั่วสุม เป็นต้น
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3. การด�าเนินงานปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

ค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ 82/2552 ลงวันที่ 17 มีนำคม 2552 เรื่อง ยุทธศำสตร์และกลไกกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  

ตำมนโยบำยรัฐบำล ได้ก�ำหนดโครงสร้ำงและกลไกกำรบริหำรจัดกำร ตลอดจนยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมนโยบำยรัฐบำล         

ภำยใต้แนวคิด ยุทธศำสตร์ 5 รั้วป้องกัน 7 โครงกำรหลัก ได้แก่ รั้วชำยแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว โครงกำรปรำบปรำม

ยำเสพติดและลดควำมเดือดร้อนของประชำชน โครงกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด เพื่อเป็นเกรำะในกำรป้องกันภัย

ยำเสพติดในแต่ละระดับ ตลอดจนหยุดยั้งและลดระดับปัญหำยำเสพติดให้ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

และต่อมำได้มีค�ำสั่งส�ำนักนำยกรัฐมนตรีที่ 249/2552 ลงวันที่ 10 พฤศจิกำยน 2552 เรื่อง ปฏิบัติกำรประเทศไทยเข้มแข็งชนะยำเสพติด 

ยั่งยืน ภำยใต้ยุทธศำสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 โดยมีเป้ำหมำยทำงยุทธศำสตร์ ในกำรหยุดยั้งและลดระดับกำรขยำยตัวของปัญหำยำเสพติด 

ในขอบเขตทัว่ประเทศให้ได้มำกทีส่ดุ  มใิห้ปัญหำยำเสพตดิส่งผลต่อวถิชีวีติ และควำมสงบสขุ ปลอดภยัของประชำชน และก�ำหนดให้มกีำร

ด�ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่องจำกยุทธศำสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 1 โดยเพิ่มเติมโครงกำรสถำนประกอบกำร และมุ่งเน้นกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่

และกลุ่มปัญหำที่มีนัยส�ำคัญ 6 จุดส�ำคัญ ได้แก่ 3 กลุ่มพื้นที่ และ 3 ระบบปฏิบัติกำรส�ำคัญ เป็นพิเศษ

ในกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนยำเสพติด ได้ก�ำหนดให้มีกลไกกำรอ�ำนวยกำรและบริหำรจัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ตำมค�ำสั่ง                  

คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ที่ 1/2552 ลงวันที่ 3 เมษำยน 2552 ประกอบด้วย

ระดับนโยบาย

 คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ (ป.ป.ส.) รบัผดิชอบในกำรก�ำหนดนโยบำย มำตรกำรและแผนงำนในกำรป้องกนัและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับชำติ รวมทั้งก�ำกับ ติดตำมกำรด�ำเนินงำนในภำพรวม

ระดับอ�านวยการ

 กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร (กอ.รมน.) รับผิดชอบในกำรอ�ำนวยกำรกำรแปลงนโยบำย มำตรกำร และ

แผนงำนตำมที่คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด (ป.ป.ส.) ก�ำหนด ไปสู่กำรปฏิบัติ โดยมีศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ 1 (ศปป.

1) เป็นกลไกอ�ำนวยกำรประสำนงำน

 คณะอนุกรรมกำรที่จัดตั้งขึ้นรวม 9 คณะอนุกรรมกำรเพื่อรับผิดชอบในกำรก�ำกับ ติดตำม และประสำนกำรปฏิบัติในแต่ละมำตรกำร 

ได้แก่

 - คณะอนุกรรมกำรสกัดกั้นยำเสพติดตำมแนวชำยแดน

 - คณะอนุกรรมกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชน ประชำสังคม

 -  คณะอนุกรรมกำรจัดระเบียบสังคมแบบบูรณำกำร

 - คณะอนุกรรมกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ

 - คณะอนุกรรมกำรส่งเสริมควำมเข้มแข็งครอบครัว

 - คณะอนุกรรมกำรปรำบปรำมยำเสพติด

 - คณะอนุกรรมกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

 - คณะอนุกรรมกำรสถำนประกอบกำรป้องกันยำเสพติด

 - คณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด



3. การด�าเนินงานปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
	

ภายใต้ยุทธศาสตร์	5	รั้วป้องกัน	ระยะที่	2
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 รั้วชายแดน : สกัดกั้นการน�าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน

1.	 เป้าหมาย

 1.1 พื้นที่เป้ำหมำยหลัก ได้แก่ พื้นที่ 14 อ�ำเภอ และบำงอ�ำเภอตำมสถำนกำรณ์ใน 3 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่  

เชียงรำย และแม่ฮ่องสอน ให้มีประสิทธิภำพในกำรสกัดกั้นกำรน�ำเข้ำของยำเสพติด เพิ่มขึ้นจำกร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 50 ดังนี้

  จังหวัดเชียงใหม่ 5 อ�ำเภอ (เวียงแหง, เชียงดำว, แม่อำย, ฝำง, ไชยปรำกำร)

   จังหวัดเชียงรำย 7 อ�ำเภอ (แม่จัน, แม่ฟ้ำหลวง, แม่สำย, เชียงแสน, เชียงของ, เวียงแก่น, เทิง)

   จังหวัดแม่ฮ่องสอน 2 อ�ำเภอ (ปำย, ปำงมะผ้ำ)

  1.2 พื้นที่เป้ำหมำยรอง ได้แก่ พื้นที่ 25 อ�ำเภอ ใน 11 จังหวัด ประกอบด้วย

   ภำคเหนือ 5 อ�ำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ ตำก (แม่สอด, พบพระ), พะเยำ (เชียงค�ำ, ภูซำง), น่ำน (เฉลิมพระเกียรติ)

  ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 อ�ำเภอ 6 จังหวัด  ได้แก่ อุบลรำชธำนี (เขมรำฐ, สิรินธร), เลย (เชียงคำน, ท่ำลี่), หนองคำย 

(เมือง, บึงกำฬ, บึงโขงหลง, บุ่งคล้ำ, ศรีเชียงใหม่, ท่ำบ่อ), นครพนม (เมือง, ท่ำอุเทน, ธำตุพนม, บ้ำนแพง), มุกดำหำร (เมือง, ดอนตำล), 

อ�ำนำจเจริญ (ชำนุมำน)

   ภำคกลำง 3 อ�ำเภอ 2 จังหวัด ได้แก่ กำญจนบุรี (สังขละบุรี), สระแก้ว (อรัญประเทศ, ตำพระยำ)

  ส�ำหรับพื้นที่ชำยแดนอื่นนอกเหนือจำกพื้นที่ดังกล่ำวข้ำงต้น ให้ก�ำหนดเป็นพื้นที่ทั่วไป

2.		ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

 2.1 มีแผนสกัดกั้นกำรน�ำเข้ำของยำเสพติดแบบบูรณำกำรในพื้นท่ีเป้ำหมำยหลัก 3 จังหวัด 

 2.2  มแีผนสกดักัน้กำรน�ำเข้ำของยำเสพตดิแบบบรูณำกำรในพืน้ทีเ่ป้ำหมำยรองในภำคเหนอื (นอก 3 จงัหวดัหลกั) ภำคตะวนัออก

เฉียงเหนือ และภำคกลำง

 2.3 กำรสกัดกั้นกำรน�ำเข้ำของยำเสพติดในพื้นที่เป้ำหมำยหลัก มีผลกำรด�ำเนินงำนร้อยละ 50   

  2.4 หมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดนที่เป็นเป้ำหมำย มีกำรจัดตั้งก�ำลังประชำชน เฝ้ำระวัง เฝ้ำตรวจชำยแดน ร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ โดยมี

จ�ำนวนและรำยชื่อชัดเจน

  2.5 สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด ทั้งผู้ค้ำ ผู้เสพ ในหมู่บ้ำนเป้ำหมำยถูกด�ำเนินกำร จนลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับก่อนเริ่มแผน

3.	 ผลการด�าเนินงาน

กิจกรรม
ระยะที่	1

(1	ต.ค.51	–	30	ก.ย.	52)

ระยะที่	2

(1	ต.ค.52	–	30	ก.ย.	53)

1. กำรจับกุมตำมจุดตรวจจุดสกัดต่ำงๆ ในพื้นที่ชำยแดน
849 คดี 1,193 คดี

876 คน 1,598 คน

2. กำรจัดตั้งอำสำสมัครประชำชนในหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดน
25,660 คน 32,520 คน

1,822 หมู่บ้ำน 2,503 หมู่บ้ำน

 รั้วชุมชน – การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนประชาสังคมป้องกันยาเสพติด

1.	 เป้าหมาย

 1.1 หมู่บ้ำน/ชุมชนที่ก�ำหนดให้เป็นเป้ำหมำยเพิ่มเติม เป็นหมู่บ้ำน/ชุมชนที่ยังปรำกฏว่ำมีปัญหำยำเสพติดด�ำรงอยู่ ซึ่งได้จำก

ข่ำวสำร ข้อมูลจำกแหล่งต่ำงๆ ประมำณ 10,000 หมู่บ้ำน/ชุมชน

 1.2 หมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำยที่ด�ำเนินกำรต่อเนื่อง เป็นหมู่บ้ำน/ชุมชนที่ด�ำเนินกำรมำแล้วในช่วงที่ผ่ำนมำ ประมำณ 15,000 

หมู่บ้ำน/ชุมชน แต่มีควำมจ�ำเป็นต้องด�ำเนินกำร เพื่อให้เกิดกำรต่อเนื่องต่อไป

สรุปผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

ระยะที่ 2 ตุลาคม 2552 – กันยายน 2553 สรุปได้ดังนี้
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18 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

กิจกรรม
ระยะที่	1

(1	ต.ค.	51	–	30	ก.ย.	52)
ระยะที่	2

(1	ต.ค.	52	–	30	ก.ย.	53)

1. กำรจัดประชุมประชำคม หมู่บ้ำน/ชุมชน 52,042 
หมู่บ้ำน/ชุมชน

80,137 
หมู่บ้ำน/ชุมชน

2. มอบภำรกิจด้ำนยำเสพติดในกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด 458,952 คน 459,834 คน

3. สร้ำงหมู่บ้ำน/ต�ำบลให้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ LC 13,001 แห่ง 11,399 แห่ง

4. ประกำศชัยชนะกับยำเสพติด   

    4.1 จัดตั้งหมู่บ้ำนชุมชน (ป้ำยสีขำว) 17,828
หมู่บ้ำน/ชุมชน

50,667
หมู่บ้ำน/ชุมชน

	 3.2	 ผลการด�าเนินงานเชิงคุณภาพ

  1) มีกำรส�ำรวจ ก�ำหนดจ�ำนวนและรำยชื่อหมู่บ้ำน/ชุมชนที่จะด�ำเนินกำรในปี 2553 ทั้งหมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำยเดิมตำม

ยุทธศำสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 1 และหมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำยใหม่อย่ำงชัดเจน โดยได้มีกำรจัดเก็บในระบบฐำนข้อมูลของ ศปป.1 

  2) กระทรวงมหำดไทย ได้ก�ำหนดให้มโีครงกำร Clean & Seal ซึง่สำมำรถประกำศเป็นหมูบ้่ำน/ชมุชนสขีำว ได้จ�ำนวน 19,062 

หมู่บ้ำน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 94.89 ของหมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำย 

  3) กำรด�ำเนินงำนในอ�ำเภอเน้นหนัก 285 อ�ำเภอ สำมำรถประกำศเป็นหมู่บ้ำน/ชุมชนสีขำว ได้จ�ำนวน 6,450 หมู่บ้ำน/ชุมชน 

คิดเป็นร้อยละ 81.7 ของหมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำย

  4) ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนในรั้วชุมชน อยู่ในระดับร้อยละ 74.3

  5) มีกระบวนกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนโครงกำรหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในทุกจังหวัด ทั้งหมู่บ้ำนกองทุนแม่         

ของแผ่นดินเดิม 10,360 หมู่บ้ำน/ชุมชน และหมู่บ้ำน/ชุมชนใหม่ในปี 2553 

 รั้วสังคม – การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

1.	 เป้าหมาย

 1.1 เน้นกลุ่มเป้ำหมำยเยำวชนอำยุระหว่ำง 13-24 ปี เป็นกลุ่มหลักที่จะต้องป้องกัน มิให้เข้ำมำเกี่ยวข้องกับยำเสพติด

  1.2 เน้นขจัดปัจจัยลบที่ส่งผลต่อกลุ่มเป้ำหมำยเยำวชนมำกที่สุด 4 ปัจจัยส�ำคัญ ให้มีปัญหำน้อยลงในทุกจังหวัด

  1.3 เน้นเสริมสร้ำงปัจจัยบวก หรือพื้นที่บวกให้กับกลุ่มเยำวชนให้มีปริมำณมำกเพียงพอในทุกอ�ำเภอ/เขตทั่วประเทศ  

2.	 ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

 2.1 ปัจจัยลบ/ปัจจัยเสี่ยงใกล้สถำนศึกษำลดลงหรือหมดไปในทุกจังหวัด

  2.2 พื้นที่บวก/ปัจจัยบวกเพิ่มข้ึนในทุกจังหวัด

 2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่มำกกว่ำร้อยละ 70 ทัว่ประเทศ ให้กำรสนบัสนนุกำรเสรมิสร้ำงปัจจยับวก หรอืพืน้ทีบ่วกในปี 2553 

2	 ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

 2.1 ทุก ศตส.จ. โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง ศตส.อ.เน้นหนัก มีกำรก�ำหนดจ�ำนวนและรำยชื่อหมู่บ้ำน/ชุมชนที่จะด�ำเนินกำรในปี 2553 

อย่ำงชัดเจน  และส่งรำยชื่อไปยังส่วนกลำง 

  2.2 มีจ�ำนวนและรำยชื่อบุคคลในหมู่บ้ำน/ชุมชนที่เป็นเป้ำหมำย ที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนงำนในหมู่บ้ำน/ชุมชน และจัดส่งไปยัง

ส่วนกลำง

  2.3 ในหมู่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำยสำมำรถลดจ�ำนวนผู้ค้ำผู้เสพได้อย่ำงชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงก่อนแผน

  2.4 มีกิจกรรมหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินในทุกจังหวัดตำมกรอบกิจกรรมที่ก�ำหนด

3	 ผลการด�าเนินงาน

	 3.1	 ผลการด�าเนินงานเชิงปริมาณ



3. การด�าเนินงานปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
	

ภายใต้ยุทธศาสตร์	5	รั้วป้องกัน	ระยะที่	2

19รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

กิจกรรม
ระยะที่	1

(1	ต.ค.	51	–	30	ก.ย.	52)
ระยะที่	2

(1	ต.ค.52	–	30	ก.ย.	53)
1. กำรด�ำเนินงำนขจัดปัจจัยลบโดยกำรออกตรวจสถำนบริกำร/สถำนบันเทิง/หอพัก/
    บ้ำนเช่ำ/ที่พักอำศัยเชิงพำณิชย์/ร้ำนเกมส์/ร้ำนอินเตอร์เน็ต/แหล่งมั่วสุมต่ำง ๆ   

   1.1 ใช้มำตรกำรทำงสังคมป้องปรำม

   1.2 ใช้มำตรกำรทำงกฎหมำย

112,402 ครั้ง 105,187 ครั้ง

8,109 ครั้ง 25,936 ครั้ง

36,869 คน 16,657 คน

2. กำรด�ำเนินงำนเพิ่ม/ขยำยพื้นที่เชิงบวกโดยจัดกิจกรรมลำนกีฬำ/ลำนดนตรี
    /ลำนสร้ำงสรรค์ของเยำวชนและกิจกรรมอื่นๆ

49,344 ครั้ง 102,251 ครั้ง

7,539,141 คน 81,735,359 คน

 3.2 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงคุณภำพ

  1) ผลกำรด�ำเนินงำนจะเน้นในเชิงปริมำณ ท�ำให้มีผลงำนในแต่ละมำตรกำรสูง แต่ปัจจัยลบในพื้นที่ยังไม่สำมำรถขจัดไป

ได้ ในขณะทีปั่จจยับวก ยงัไม่สำมำรถส่งผลกระทบต่อพฤตกิรรมกลุม่เสีย่งได้ ซึง่จำกผลกำรส�ำรวจเพือ่ประเมนิประสทิธผิล โดยภำพรวมของ

แผนปฏิบัติกำรประเทศไทยเข้มแข็งชนะยำเสพติดยั่งยืนฯ โดยศูนย์เครือข่ำยวิชำกำรเพื่อสังเกตกำรณ์และวิจัยควำมสุข (ศูนย์วิจัยควำมสุข

ชมุชน) มหำวทิยำลยัอสัสมัชญั พบว่ำประชำชนยงัมคีวำมคดิเหน็ว่ำมำตรกำรลดปัจจยัเสีย่งในพืน้ทีย่งัท�ำได้ไม่ดนีกั พฤตกิรรมเสีย่งของเดก็

และเยำวชนที่อำยุต�่ำกว่ำ 18 ปี เที่ยวเตร็ดเตร่หลังเวลำ 22.00 น. มีกำรมั่วสุมรวมกลุ่มกันของเด็กและเยำวชน เช่น แก็งมอเตอร์ไซค์ซิ่ง        

ไม่ได้รับกำรแก้ไข 

  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งประเทศ ได้ให้กำรสนับสนุนกำรเสริมสร้ำงพื้นที่ปัจจัยบวก เช่น กำรจัดลำนกีฬำ 

(กีฬำต้ำนยำเสพติด) /ลำนดนตรี (ดนตรีต้ำนยำเสพติด) /ลำนสร้ำงสรรค์ เป็นต้น

  

 รั้วโรงเรียน – โรงเรียนป้องกันยาเสพติด

1.	 เป้าหมาย

 1.1 ประเภทสถำนศึกษำที่มุ่งเน้น ได้แก่ ประถมศึกษำ (ขยำยโอกำส)  มัธยมศึกษำ อำชีวศึกษำ สถำนศึกษำเอกชน และอุดมศึกษำ ทุกแห่ง 

 1.2 สถำนศึกษำที่อยู่ในพื้นที่อ�ำเภอเน้นหนัก

  ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดสถำนศึกษำที่เป็นเป้ำหมำยด�ำเนินกำรเดิมเป็นเป้ำหมำยต่อเนื่อง เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืน 

2.		ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

 2.1 มีจ�ำนวน และรำยชื่อสถำนศึกษำที่ก�ำหนดเป็นเป้ำหมำยชัดเจนในทุกจังหวัด

  2.2 มีกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดที่เป็นรูปธรรม และมีคุณภำพ

 2.3 นักเรียน นักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด ได้รับกำรดูแลแก้ไข เยียวยำ จนสำมำรถกลับตัวเป็นเยำวชนที่ดี ไม่กลับไปมี

พฤติกรรมซ�้ำอีก

3.	 ผลการด�าเนินงาน

 3.1 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงปริมำณ

กิจกรรม
ระยะที่	1

(1	ต.ค.	51	–	30	ก.ย.52)
ระยะที่	2

(1	ต.ค.	52	–	30	ก.ย.	53)

1. โรงเรียนส�ำรวจคัดกรองนักเรียน/นักศึกษำเพื่อจัดท�ำข้อมูล 3,400,611 คน 3,893,123 คน

2. จัดกิจกรรมที่เข้ำถึงเยำวชนที่มีพฤติกำรณ์เสี่ยงยำเสพติด เช่น จัดค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกำรณ์ 23,483 แห่ง 18,659 แห่ง

3. จัดกิจกรรมสภำนักเรียน/นักศึกษำ 363,987 คน 1,239,472 คน

3.	ผลการด�าเนินงาน

 3.1 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงปริมำณ



3.
 ก

าร
ด�า
เน
ินง

าน
ปฏ

ิบัต
ิกา
รป

ระ
เท
ศไ
ทย

เข
้มแ
ข็ง

 ช
นะ
ยา
เส
พต

ิดย
ั่งย

ืน
	

ภา
ยใ
ต้ย

ุทธ
ศา
สต

ร์	
5	
รั้ว
ป้อ

งก
ัน	
ระ
ยะ
ที่	
2

20 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

 3.2 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงคุณภำพ

  1) ควำมพงึพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนนิงำนในรัว้โรงเรยีน อยูใ่นระดบัร้อยละ 81.6

  2) มกีำรพฒันำระบบดแูลช่วยเหลอืนกัเรยีนนกัศกึษำทีม่พีฤตกิรรมเสีย่งต่อปัญหำยำเสพตดิให้ได้รบักำรปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม 

และให้นักเรียนนักศึกษำที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดต้องได้รับกำรดูแลแก้ไขเยียวยำ จนสำมำรถกลับตัวเป็นเยำวชนที่ดี โดยจัดตั้งศูนย์เสมำ     

ส่งเสริมศีลธรรม ตำมโครงกำร “1 เขตพื้นที่กำรศึกษำ 1 ศูนย์เสมำศีลธรรม” ได้ครบทุกส�ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ 185 เขตกำรศึกษำ 

นอกจำกนีย้งัมกีำรจดัโครงกำรแก้ไขปัญหำพฤตกิรรมกลุม่เสีย่ง ได้แก่ โครงกำรสำนสำยใยครอบครวั และโครงกำรเดก็อำชวีะสูอ่นำคตสดใส

  3) พัฒนำระบบเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ โดยระดมก�ำลังจำกแกนน�ำนักเรียนนักศึกษำและคณะครูอำจำรย์

ที่มีกำรมอบหมำยภำรกิจอย่ำงชัดเจน นอกจำกนี้แล้ว ยังได้ใช้กลไกของพนักงำนเจำ้หนำ้ที่ส่งเสริมควำมประพฤตินักเรียน นักศึกษำ ตำม 

พระรำชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546 

  4) นักเรียนนักศึกษำทั่วไปมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรม และได้รับกำรพัฒนำให้มีภูมิคุ้มกันยำเสพติดที่เข้มแข็งจำกกิจกรรม

เพื่อป้องกัน แก้ไข และเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด เช่น กำรพัฒนำหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด          

กำรส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก/สร้ำงสรรค์ ด้วยโครงกำรบ้ำนหลังเรียน

  5) สร้ำงกลไกกำรบรหิำรจดักำรงำนป้องกนัแก้ไขและเฝ้ำระวงัปัญหำยำเสพตดิในสถำนศกึษำระดบัพืน้ที ่ทัง้ในระดบัจงัหวดั

และอ�ำเภอ เพื่อเป็นกลไกในกำรประสำนกำรขับเคลื่อนยุทธศำสตร์รั้วโรงเรียนในระดับจังหวัดและอ�ำเภอ

 รั้วครอบครัว - ครอบครัวสีขาว ครอบครัวเข้มแข็ง

1.	 เป้าหมาย

 1.1 ครอบครัวผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด ได้แก่ ครอบครัวผู้ถูกจับกุมคดียำเสพติด ครอบครัวผู้เข้ำบ�ำบัดยำเสพติด ครอบครัว ผู้ค้ำ

หรือผู้เสพที่ได้จำกกำรท�ำประชำคม-กระบวนกำรชุมชน เป็นเป้ำหมำยแรกที่จะต้องด�ำเนินกำร

 1.2 ครอบครัวของเยำวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีแนวโน้มต่อกำรเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

 1.3 ครอบครัวทั่วไป

2.	ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

 2.1 มีข้อมูลครอบครัวที่ถูกด�ำเนินกำรในทุกระบบ เพื่อวัดผลได้โดยคุณภำพ 

  2.2 ครอบครัวที่อยู่ในเป้ำหมำยของกำรด�ำเนินกำรจะมีอัตรำกลับไปมีพฤติกรรมกระท�ำควำมผิดซ�้ำน้อยลง

 2.3 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เป้ำหมำยมีกำรด�ำเนินงำน หรือสนับสนุนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน (ศพค.) หรือกลไก

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวในพื้นที่ โดยบรรจุไว้ในข้อบัญญัติและเทศบัญญัติ

 2.4 เกิดกำรรณรงค์และสื่อสำรเพื่อสร้ำงกระแสควำมตื่นตัวในกำรสร้ำงครอบครัวเข้มแข็งในพื้นที่

3.	ผลการด�าเนินงาน

 3.1 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงปริมำณ

กิจกรรม
ระยะที่	1

(1	ต.ค.	51	–	30	ก.ย.	52)
ระยะที่	2

(1	ต.ค.	52	–	30	ก.ย.	53)

1. กำรปฏิบัติต่อครอบครัว ประเภทที่ 1 (ถูกจักกุม/บ�ำบัด)   

    1.1 อบรมให้ควำมรู้ 26,022 ครอบครัว 46,775 ครอบครัว

    1.2 ดูแลช่วยเหลือภำยหลังกำรอบรม 12,002 ครอบครัว 15,078 ครอบครัว

2. กำรปฏิบัติต่อครอบครัวประเภทที่ 2 (ครอบครัวกลุ่มเสี่ยง) โดยกำรอบรมให้ควำมรู้ 84,702 ครอบครัว 125,707 ครอบครัว

3. กำรปฏิบัติต่อครอบครัวประเภทที่ 3 (ครอบครัวทั่วไป) โดยกำรรณรงค ์
    ให้ควำมรู้เพื่อกำรป้องกันยำเสพติด

437,114 ครอบครัว 511,675 คน



3. การด�าเนินงานปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
	

ภายใต้ยุทธศาสตร์	5	รั้วป้องกัน	ระยะที่	2
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 3.2 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงคุณภำพ

  1) ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนในรั้วครอบครัว อยู่ในระดับร้อยละ 75.9

  2) สำมำรถก่อให้เกิดกำรริเริ่มบูรณำกำรและประสำนกำรด�ำเนินงำนเพื่อช่วยเหลือหน่วยงำนที่รับผิดชอบ ดำ้นกำรบ�ำบัด

รกัษำยำเสพตดิได้มำกขึน้ เช่น ส�ำนกังำนพฒันำสงัคมและควำมมัน่คงของมนษุย์จงัหวดั (พมจ.) ได้บรูณำกำรกบัสถำนพนิจิฯ และส�ำนกังำน

คุมประพฤติมำกขึ้น เป็นต้น

  3) เกดิกลไกผูร้บัผดิชอบในงำนด้ำนกำรพฒันำสถำบนัครอบครวัทีช่ดัเจนขึน้ โดย ส�ำนกังำนพฒันำสงัคมและควำมมั่นคง

ของมนษุย์จงัหวดั (พมจ.) เป็นเจ้ำภำพในระดบัอ�ำนวยกำรของจงัหวดั องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และศนูย์พฒันำครอบครวัในชมุชน (ศพค.) 

เป็นเจ้ำภำพในระดับพื้นที่

 โครงการปราบปรามยาเสพติด และลดความเดือดร้อนของประชาชน

1.	 เป้าหมาย

 1.1 ปรำบปรำมเครอืข่ำยกำรค้ำยำเสพตดิรำยส�ำคญัทีเ่กีย่วพนักบัเครอืข่ำยในเรอืนจ�ำ เครอืข่ำยกำรค้ำยำเสพตดิอืน่ๆ ทัง้ในระดบั

ประเทศ  ระดับภำค 

  1.2 ปรำบปรำมกำรค้ำแพร่ระบำดยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชนเพ่ือลดควำมเดือดร้อนของประชำชน

  1.3 ปรำบปรำมต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่มีพฤติกำรณ์ด้ำนยำเสพติดอย่ำงจริงจัง  

 1.4 กำรสกัดกั้น ปรำบปรำม จับกุมยำเสพติดตำมเส้นทำงส�ำคัญในพื้นที่ตอนใน 

2.	 ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

 2.1 มีแผนปฏิบัติกำรสืบสวน ปรำบปรำมกำรค้ำรำยส�ำคัญอย่ำงชัดเจนในทุกภำค รวมทั้งกลุ่มกำรค้ำที่ส�ำคัญ

  2.2 มีผลกำรจับกุมตำมข้อร้องเรียนสูงขึ้น

  2.3 มีแผนพัฒนำงำนข่ำวกรองทุกระดับ

 2.4 ผลกำรด�ำเนินงำนต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด

3.	 ผลการด�าเนินงาน

 3.1 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงปริมำณ

กิจกรรม
ระยะที่	1

(1	ต.ค.	51	–	30	ก.ย.	52)
ระยะที่	2

(1	ต.ค.	52	–	30	ก.ย.	53)

1. กำรจับกุมคดียำเสพติดทั่วประเทศ 
185,384 คดี 207,313 คดี

196,695 คน 218,874 คน

2. กำรจับกุมนักค้ำยำเสพติดรำยส�ำคัญ 1,822 คน 3,599 คน

3. กำรจับกุมนักค้ำยำเสพติดรำยย่อย และผู้เสพยำเสพติด 105,283 คน 180,579 คน

4. ของกลำงยำบ้ำ 21,982,100 เม็ด 40,582,665 เม็ด

5. กำรยึดทรัพย์สินของนักค้ำยำเสพติด
1,787 รำย 1,640 รำย

996,839,212.78 บำท 1,005,594,802.54 บำท

6. กำรด�ำเนินกำรต่อเรื่องร้องเรียนของประชำชน 452 รำย 903 รำย

 3.2 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงคุณภำพ

  1) ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด ทั้งกำรปรำบปรำม จับกุม   ขยำยผล สำมำรถเห็นผลได้อย่ำงชัดเจน

  2) กำรจับกุมส่วนใหญ่ร้อยละ 38.2 สำมำรถจับกุมได้ในพื้นที่ภำคกลำง รองลงมำ ภำคเหนือ ร้อยละ 18.4 ภำคตะวันออก

เฉียงเหนือ ร้อยละ 16.1 กรุงเทพมหำนคร ร้อยละ 14.0 และภำคใต้ ร้อยละ 13.3

  3) ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรปรำบปรำมฯ อยู่ในระดับร้อยละ 74.2



3.
 ก

าร
ด�า
เน
ินง

าน
ปฏ

ิบัต
ิกา
รป

ระ
เท
ศไ
ทย

เข
้มแ
ข็ง

 ช
นะ
ยา
เส
พต

ิดย
ั่งย

ืน
	

ภา
ยใ
ต้ย

ุทธ
ศา
สต

ร์	
5	
รั้ว
ป้อ

งก
ัน	
ระ
ยะ
ที่	
2

22 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

 โครงการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

1.	 เป้าหมาย

 1.1 น�ำผู้เสพเข้ำบ�ำบัดในทุกระบบ ประมำณ 300,000 คน โดยร้อยละ 50 มำจำกกำรบ�ำบัดแบบสมัครใจ-ชุมชน-ประชำสังคม ฯลฯ 

  1.2 ปรับปรุงควำมพร้อมของระบบบังคับบ�ำบัดให้สำมำรถรองรับตำมเป้ำหมำยที่จะด�ำเนินกำรได้ และมีกำรประสำนงำนในทุก

ระบบบ�ำบัดฯ  

  1.3 มีระบบกำรติดตำมผล ช่วยเหลือผู้เสพอย่ำงเป็นรูปธรรมในทุกจังหวัด มิให้กลับสู่ภำวะเสพซ�้ำ ทั้งนี้ ส�ำหรับผู้เสพที่ได้บ�ำบัดฯ

มำแล้วในยุทธศำสตร์ ระยะที่ 1 ให้ด�ำเนินกำรเป็นเป้ำหมำยติดตำม ช่วยเหลือต่อเนื่อง  

2.	 ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

 2.1 มีผลกำรน�ำผู้เสพเข้ำบ�ำบัดรักษำโดยสมัครใจด้วยกระบวนกำรชุมชน-ประชำสังคม-สมัครใจ มำกกว่ำแผนปฏิบัติกำรฯ                 

ที่ผ่ำนมำ

  2.2 มีรำยชื่อผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด เพื่อประโยชน์ในกำรช่วยเหลือ ติดตำมผล

  2.3 มีแผนพัฒนำระบบบ�ำบัดรักษำในระบบต่ำงๆ และมีผลเป็นรูปธรรม

  2.4 มีระบบ กลไกกำรติดตำม ช่วยเหลือผู้เสพ เป็นรูปธรรมในแต่ละจังหวัด

 2.5 ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดที่กลับไปใช้/เสพยำเสพติดลดลง

3.	 ผลการด�าเนินงาน

 3.1 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงปริมำณ

กิจกรรม

ระยะที่	1
(1	ต.ค.	51	–	30	ก.ย.	52)

ระยะที่	2
(1	ต.ค.	52	–	30	ก.ย.	53)

เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ เป้าหมาย ผลการด�าเนินงาน ร้อยละ

1. กำรบ�ำบัดรักษำในระบบสมัครใจ 120,000 คน 105,255 คน 87.68 150,000 คน 97,574 คน 65.05

2. กำรบ�ำบัดรักษำในระบบบังคับบ�ำบัด
    และต้องโทษ

- 45,141 คน - 150,000 คน 122,772 คน 81.85

3. กำรติดตำมช่วยเหลือผู้ที่ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำ - 26,600 คน - - 48,149 คน -

 3.2 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงคุณภำพ

  1) ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรบ�ำบัดรักษำฯ อยู่ในระดับร้อยละ 73.1

  2) กำรบ�ำบัดรักษำ จะเป็นกำรบูรณำกำรทุกโครงกำรในหมู่บ้ำน/ชุมชน ให้เกิดกระบวนกำรชักชวน ผู้เสพเข้ำรับกำรบ�ำบัด

รักษำ โดยเป้ำหมำยหลักของกำรบ�ำบัดรักษำในระบบสมัครใจหรือคำ่ยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ได้มำกที่สุด ซึ่งมีรูปแบบกำรด�ำเนินงำนที่

เห็นเด่นชัดในหลำยๆ พื้นที่

  3) กำรบ�ำบดัรกัษำในระบบบงัคบับ�ำบดั มหีลำยโครงกำรทีม่กีำรพฒันำและน�ำแนวทำงใหม่มำใช้ในกำรท�ำงำน เช่น โครงกำร

ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) กำรบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เสพยำเสพติดแบบบูรณำกำรครบวงจร 

(วิทยำลัยลูกผู้ชำย) กำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด โดยวิถีชุมชนตำมปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง

 โครงการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด 

1.	 เป้าหมาย

 เน้นป้องกนัสถำนประกอบกำรทีม่คีวำมเสีย่งต่อปัญหำยำเสพตดิ โดยแต่ละพืน้ทีเ่ป็นผูร้ะบปัุญหำและก�ำหนดประเภทสถำนประกอบ

กำรเป้ำหมำยตำมสภำพปัญหำของตนเอง

2.	 ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

 2.1 ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดในสถำนประกอบกำรเป้ำหมำย ได้รับกำรบ�ำบัดรักษำ ติดตำมช่วยเหลือและให้โอกำสฯ   

 2.2 ผูป้ระกอบกำรเกดิควำมตระหนกัในกำรมส่ีวนร่วมป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิโดยสมคัรเข้ำร่วมโครงกำรสถำนประกอบ

กำรสีขำวในทุกจังหวัด



3. การด�าเนินงานปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
	

ภายใต้ยุทธศาสตร์	5	รั้วป้องกัน	ระยะที่	2

23รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

 2.3 ผู้ประกอบกำรด�ำเนินกำรดำ้นป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจนสถำนประกอบกำรผ่ำนเกณฑ์กำรเป็นสถำนประกอบกำร

สีขำวในทุกจังหวัด

3.	 ผลการด�าเนินงาน

 3.1 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงปริมำณ

กิจกรรม ระยะที่	2
(1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย.53)

1. กำรส�ำรวจข้อมูลสถำนประกอบกำร/โรงงำนที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำยำเสพติด 10,036 แห่ง

2. ค้นหำผู้เสพ/ผู้ติดในสถำนประกอบกำร/โรงงำน 4,270 ครั้ง

3. กำรช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดในสถำนประกอบกำร/โรงงำน  

    3.1 น�ำเข้ำสู่กำรบ�ำบัด 2,394 คน

    3.2 รับผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดเข้ำท�ำงำน 924 คน

4. จัดตั้งอำสำสมัครป้องกันยำเสพติดในสถำนประกอบกำร/โรงงำน 39,753 คน

5. จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร/โรงงำน
102,652 แห่ง

140,522 คน

6. สถำนประกอบกำร/โรงงำนสมัครเข้ำร่วมโรงงำนสีขำว 5,658 แห่ง

7. ประกำศเป็นสถำนประกอบกำร/โรงงำนสีขำว 3,850 แห่ง

(หมำยเหตุ โครงกำรสถำนประกอบกำรป้องกันยำเสพติด เป็นนโยบำยหลักในปีงบประมำณ 2553)

 3.2 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงคุณภำพ

  1) คณะท�ำงำน/คณะกรรมกำรป้องกันยำเสพติด ที่มีอยู่ในสถำนประกอบกำร มีควำมเข้ำใจในแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำน

ยำเสพตดิ มทีศันคตทิีด่ต่ีอผูเ้สพ/ผูต้ดิยำเสพตดิทีผ่่ำนกำรบ�ำบดัรกัษำ และตระหนกัถงึควำมส�ำคญัในกำรให้โอกำสแก่พนกังำนทีพ่ลำดพลัง้

เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด

  2) สถำนประกอบกำรมีกำรก�ำหนดนโยบำยและเงื่อนไขในกำรให้โอกำสที่ชัดเจนให้แก่พนักงำนในกำรด�ำเนินกิจกรรมดำ้น

ยำเสพติด

  3) มกีำรบรูณำกำรกำรท�ำงำนระหว่ำงหน่วยงำนภำครฐัทีเ่กีย่วข้องร่วมกนั กำรท�ำงำนเป็นทมี และมกีำรเชือ่มโยงส่งต่อข้อมลู

  4) มีหน่วยงำนภำครัฐเป็นพี่เลี้ยง/ที่ปรึกษำในกำรด�ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดให้กับสถำนประกอบกำร

  5) ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรสถำนประกอบกำร อยู่ในระดับร้อยละ 97.0

 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

1.	 เป้าหมาย

 1.1 กลไกกำรบริหำรจัดกำรทุกระดับมีควำมเป็นเอกภำพและมีประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินงำน

 1.2 มีระบบกำรสนับสนุนที่เพียงพอและเอื้ออ�ำนวยต่อกำรน�ำแผนปฏิบัติกำรไปสู่กำรปฏิบัติและกำรด�ำเนินงำนในพื้นที่

2.	 ตัวชี้วัดผลส�าเร็จของการด�าเนินงาน

 2.1 ประสิทธิภำพกำรแก้ไขปัญหำและอ�ำนวยกำรของโครงสร้ำง กลไกกำรบริหำรจัดกำรระดับจังหวัดและอ�ำเภอมุ่งเน้น

 2.2 กำรบูรณำกำรนโยบำย/แผนงำน/งบประมำณทุกระดับลงสู่พ้ืนที่อย่ำงประสำนสอดคล้องกัน

 2.3 กำรอ�ำนวยกำร ก�ำกบั ตดิตำมให้มกีำรน�ำนโยบำย แผนงำนด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิไปสูก่ำรปฏบิตัใิห้บรรลุ

ผลตำมเป้ำหมำยที่ก�ำหนด

 2.4 มีระบบ กลไก กำรก�ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรปฏิบัติงำน
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24 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

 3.2 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงคุณภำพ

     1) ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด�ำเนินงำนในโครงกำรบริหำรจัดกำรฯ อยู่ในระดับร้อยละ 97.4

    2) มีกำรพัฒนำระบบเทคโนโลยีข้อมูลสำรสนเทศในกำรปฏิบัติงำน ที่ส�ำคัญได้แก่

   • ระบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ 5 รั้วป้องกัน ในระบบ ศปป.1 เพื่อให้หน่วยงำนทั้งในส่วนกลำง

และพื้นที่ รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนเป็นประจ�ำทุกเดือน และ ศปป.1 จัดท�ำสรุปผลกำรด�ำเนินงำน เสนอต่อคณะกรรมกำร ป.ป.ส. 

   • ระบบทะเบียนก�ำลังพลของเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติดของทุกหน่วยงำน และระดับจังหวัด เพื่อใช้ประกอบ

กำรจัดอัตรำก�ำลัง และกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบประจ�ำปี

   • ระบบสำรสนเทศยำเสพติด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) โดยมีฐำนข้อมูลที่

ส�ำคัญ ประกอบด้วย

    - ระบบกำรรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมนโยบำยรัฐบำล (ศปป.1)

    - ระบบกำรรำยงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน เป้ำหมำย (รั้วชุมชน)

    - ระบบกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพตดิในหมูบ้่ำน/ชมุชน ตำมแนวชำยแดนพืน้ทีข่อง กอ.รมน.

    - ระบบทะเบียนก�ำลังพล

    - ระบบบันทึกข้อมูลกำรตรวจสำรเสพติดจำกชีววัตถุในผู้เสียชีวิต

    - ระบบข้อมูลผลกำรจับกุมยำเสพติด

    - ระบบข้อมูลผลกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด

    - ระบบข้อมูลจ�ำแนกหมู่บ้ำน ก ข ค ง

    - ระบบข้อมูลเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด

    - ระบบข้อมูลแผนและงบประมำณกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

กิจกรรม
ระยะที่	2

(1 ต.ค. 52 – 30 ก.ย. 53)

1.ประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดในระดับจังหวัด (ศตส.จ/กทม.) 716 ครั้ง

2. ประชุมศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อเอำชนะยำเสพติดในระดับอ�ำเภอ (ศตส.อ/เขต) 4,458 ครั้ง

3. ประชุมศูนย์ป้องกันยำเสพติดภำคประชำสังคมระดับจังหวัด (ศปส.จ/กทม.) 196 ครั้ง

4. ประชุมศูนย์ป้องกันยำเสพติดภำคประชำสังคมระดับอ�ำเภอ (ศปส.อ/เขต.) 956 ครั้ง

5. ประชุมโต๊ะข่ำวเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในระดับจังหวัด 668 ครั้ง

(หมำยเหตุ โครงกำรบริหำรจัดกำรแบบบูรณำกำร เป็นนโยบำยหลัก ในปีงบประมำณ 2553)

3.	ผลการด�าเนินงาน

 3.1 ผลกำรด�ำเนินงำนเชิงปริมำณ



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

25รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

นายสุเทพ เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี/ประธานกรรมการ

ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เป็นประธานในพธิเีปิดปฏบิตักิารและ

มอบนโยบาย “ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน 

ภายใต้ ยทุธศาสตร์ 5 รัว้ป้องกนั ระยะที ่2” โดยม ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. 

หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้บัญชาการเหล่าทัพ กอ.รมน. ผู้ว่า

ราชการจังหวัด ผู ้บังคับการต�ารวจภูธรจังหวัด ผู ้แทนองค์กรภาค

ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมกว่า 600 คน ในวัน

ที ่12 พฤศจกิายน 2552 ณ สโมสรทหารบก ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพฯ

4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2552 พลต�ารวจโทกฤษณะ ผลอนันต์ เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานโครงการ

บ้านร่มเยน็เขาค้อ ต.เขาค้อ อ.เขาค้อ จ.เพชรบรูณ์ ซึง่เป็นศนูย์บ�าบดัฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิด�าเนนิการโดยชมุชน การตรวจเยีย่มดงักล่าว ผูว่้าราชการ

จงัหวดัเพชรบรูณ์และหวัหน้าส่วนราชการให้การต้อนรบั ในการนีเ้ลขาธกิาร ป.ป.ส. ได้ร่วมเวทเีสวนากบัแกนน�าชาวบ้าน ร่วมพธิกีนิข้าวใหม่ และ

ให้เกียรติเปิดร้านค้าชุมชน และรับฟังบรรยายสรุปแผนสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนจาก ศตส.ทภ.3

นายสุเทพ  เทือกสุบรรณ รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายความมั่นคง เป็นประธาน ในพิธีเปิด

ปฏิบัติการและปล่อยแถวปิดล้อมตรวจค้นชุมชนที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่ 

กทม. ในวันที่ 13 ธันวาคม 2552 ณ บริเวณลานพระบรมรูป รัชการที่ 6 สวนลุมพินี โดยมีกอง

บัญชาการต�ารวจนครบาล ต�ารวจภูธรภาค 1, 2, 7 กองบัญชาการต�ารวจสืบสวนกลาง กอง

บญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ ส�านกัเทศกจิ กรงุเทพมหานคร กองทพัภาคที ่1 และ

ส�านักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว 

การปิดล้อมตรวจค้นชมุชนทีเ่ป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพตดิในพืน้ที ่กทม. เป็นไปตาม

ปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะ

ที่ 2 ซึ่ง ส�านักงาน ปปส.กทม. บูรณาการ  ร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อปราบปราม

ผู้ค้ารายส�าคัญและลดความเดือดร้อนของประชาชน โดยด�าเนินการระหว่างวันที่ 25 พฤศจิกายน - 25 ธันวาคม 2552 มุ่งเน้นชุมชนเป้าหมายที่

มีปัญหายาเสพติดรุนแรงจ�านวน 156 ชุมชน พร้อมด�าเนินการกับสถานบริการ และสถานที่ซึ่งเป็นแหล่งมั่วสุมหรือแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด 

รวมทั้งสกัดกั้นการลักลอบล�าเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาคร และฉะเชิงเทรา

ด้านนโยบาย
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5. การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ในฐำนะหน่วยงำนกลำงด้ำนยำเสพติดของประเทศ มีเป้ำหมำยกำรด�ำเนินควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ โดยมุง่เน้นในเรือ่งของกำรลดกำรผลติยำเสพตดิในประเทศเพือ่นบ้ำนและสกดักัน้ไม่ให้ยำเสพตดิเข้ำมำในประเทศไทย 

รวมถึงกำรสร้ำงเครือขำ่ยพันธมิตรนำนำชำติ โดยเฉพำะประเทศที่มีบทบำทส�ำคัญในภูมิภำคให้เขำ้มำร่วมแก้ไขปัญหำ และร่วมมือกับประเทศ

ต่ำงๆและองค์กำรระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในทุกด้ำน

กำรด�ำเนินกิจกรรมของ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ตำมกลยุทธ์ที่ส�ำคัญ ในปี 2553 มีดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1
การผลักดันในเชิงนโยบายให้ประเทศเพื่อนบ้านให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามอย่างจริงจังร่วมกัน 

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้มีกำรพัฒนำกรอบควำมร่วมมือร่วมกันเพื่อใช้เป็นแนวทำงในกำรด�ำเนินกิจกรรมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

กลยุทธ์ที่ 2
การเสริมสร้างความไว้วางใจผ่านกรอบความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. จัดกำรประชุมและกำรศึกษำดูงำนทั้งในกรอบทวิภำคีและพหุภำคี เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ระดับปฏิบัติกำรและระดับนโยบำย

ได้มีโอกำสพบปะ พัฒนำควำมสัมพันธ์ หำรือข้อรำชกำร ตลอดจนติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนควำมร่วมมือในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) สมัยที่ 53
เลขำธิกำร ป.ป.ส. ในฐำนะหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย พร้อมทั้งคณะผู้แทนจำกประเทศไทย ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ อำทิ 

กองบัญชำกำรต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กรมกำรแพทย์ มูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง มูลนิธิโครงกำรหลวง และ

กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เดินทำงไปเข้ำร่วมกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด (Commission on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ 53 ซึ่งจัด

ขึน้โดยส�ำนกังำนยำเสพตดิและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำต ิ(UNODC) ระหว่ำงวนัที ่8-12 มนีำคม 2553 ณ กรงุเวยีนนำ สำธำรณรฐัออสเตรยี 

เพื่อติดตำมและรับทรำบถึงกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรต่ำงๆที่ได้รับกำรรับรองจำกที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติ ตลอดจนเพื่อติดตำมและ

ตรวจสอบควำมก้ำวหน้ำของประชำคมโลกในกำรด�ำเนนิงำนตำมข้อมตแิละเป้ำประสงค์ทีไ่ด้ก�ำหนดไว้ในปฏญิญำทำงกำรเมอืง ค.ศ. 2009 ทัง้นี้ 

ข้อมติที่ประชุมนี้ ส่งผลให้มีกำรประชุมระหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรพัฒนำทำงเลือก (International Conference on Alternative Development) 

ในช่วงเดือนพฤศจิกำยน 2553 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพในกำรจัดประชุมดังกล่ำว

การประชมุทวภิาคว่ีาด้วยความร่วมมอืด้านปราบปรามยาเสพตดิระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐัประชาธปิไตย
ประชาชนลาว ครั้งที่ 12 

คณะผูแ้ทนไทยเข้ำร่วมกำรประชมุทวภิำคว่ีำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนปรำบปรำมยำเสพตดิระหว่ำงประเทศไทยและสำธำรณรฐัประชำธปิไตย

ประชำชนลำว ครั้งที่ 12 ระหว่ำงวันที่ 8-9 เมษำยน 2553 ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 

ทีป่ระชมุฯ ได้มกีำรทบทวนผลกำรด�ำเนนิงำนควำมร่วมมอืในห้วงหลงัจำกกำรประชมุทวภิำคว่ีำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพตดิฯ 

ครั้งที่ 11 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งสรุปผลควำมร่วมมือได้ 2 ด้ำนหลักๆ คือ ด้ำนปรำบปรำมยำเสพติด และด้ำนบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 

ซึ่ง ด้ำนปรำบปรำมยำเสพติด นอกจำกนี้ ทั้งสองฝ่ำยมีมติเห็นชอบกำรด�ำเนินควำมร่วมมือกันในอนำคต 
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การประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านปราบปราม
ยาเสพติดระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่า ครั้งที่ 14

กำรประชุมทวิภำคีไทย-พม่ำ เรื่อง ควำมร่วมมือด้ำนกำรปรำบ

ปรำมยำเสพตดิ ครัง้ที ่14 โดยหน่วยงำน Central Committee for Drug 

Abuse Control (CCDAC) แห่งสหภำพพม่ำเป็นเจ้ำภำพ ระหว่ำงวัน

ที่ 14-17 กรกฎำคม 2553 ณ เมืองมัณฑะเลย์ สหภำพพม่ำ มีคณะผู้

แทนไทยเดินทำงไปเข้ำร่วมกำรประชุมดังกล่ำว จ�ำนวน 14 คน โดยมี

พลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ เลขำธิกำร ป.ป.ส. เป็นหัวหน้ำคณะ

การประชมุทวภิาคว่ีาด้วยความร่วมมอืด้านการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิระหว่างประเทศไทยและสาธารณรฐั
สังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 5

กำรประชุมทวภิำคว่ีำด้วยควำมร่วมมอืด้ำนกำรปอ้งกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิระหว่ำงสำธำรณรัฐสังคมนยิมเวยีดนำมและประเทศไทย 

ครั้งที่ 5 หัวหน้ำคณะผู้แทนไทย คือ พลต�ำรวจเอก กฤษณะ ผลอนันต์ เลขำธิกำร ป.ป.ส. และ หัวหน้ำคณะผู้แทนเวียดนำม คือ Police Major 

General Cao Minh Nhan, Deputy General Director of the Investigation General Department of Police, Ministry of Public Security of 

Vietnam ระหว่ำงวันที่ 5-8 กันยำยน 2553 ณ นครโฮจิมินห์ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

กำรประชมุดงักล่ำวมวีตัถปุระสงค์เพือ่แลกเปลีย่นควำมรูป้ระสบกำรณ์ในกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพตดิและกำรป้องกนัแก้ไข

ปัญหำยำเสพตดิ พฒันำควำมสมัพนัธ์ของทัง้สองประเทศ ตดิตำมผลกำรประชมุทวภิำคฯีไทย-เวยีดนำม ครัง้ที ่4 และเป็นกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์

และแผนปฏิบัติกำรภำยใต้กำรด�ำเนินงำนด้ำนลดอุปทำนยำเสพติดและด้ำนอุปสงค์ยำเสพติดของทั้งสองประเทศในอนำคต

การประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย 
ครั้งที่ 33

กำรจัดกำรประชุมทวิภำคีไทย-มำเลเซีย เรื่องควำมร่วมมือด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด ครั้งที่ 33 โดยหน่วยงำน Narcotics Crime Inves-

tigation Department Royal Malaysia Police เป็นเจ้ำภำพ ระหว่ำงวันที่ 21-24 กันยำยน ๒๕๕๓ ณ เมืองยะโฮห์ บำรู ประเทศมำเลเซีย มีคณะ

ผู้แทนไทยเข้ำร่วมกำรประชุมฯ ดังกล่ำว จ�ำนวน 12 คน น�ำโดยพลต�ำรวจเอกกฤษณะ ผลอนันต์ เลขำธิกำร ป.ป.ส. เป็นหัวหน้ำคณะ
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ส�ำนักงำน ป.ป.ส. จัดกำร

ศึกษำดูงำนด้ำนกำรปรำบปรำม

ยำเสพติดส� ำหรับ เจ ้ ำหน ้ำที่

ต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพติดของ

สหภำพพม่ำ ระหว่ำงวันที่ 13-

17 กันยำยน 2553 ณ จังหวัด

เชยีงรำย เชยีงใหม่ และพษิณโุลก

กลยุทธ์ที่ 3 
การเสริมสร้างศักยภาพให้กับประเทศเพื่อนบ้านในมิติต่างๆ

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ได้ให้ควำมร่วมมือทำงวิชำกำรกับประเทศเพื่อนบ้ำน อำทิ กำรฝึกอบรม กำรศึกษำดูงำนตำมมำตรกำรต่ำงๆในด้ำนกำร

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด และกำรพัฒนำทำงเลือก รวมถึงกำรสนับสนุนอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในกำรปรำบปรำมยำเสพติดและกำรบ�ำบัด

รักษำผู้ติดยำเสพติด

การส่งผู้เชี่ยวชาญไทยไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศภูฎาน 

โครงกำรกำรศึกษำดูงำนฯ ดังกล่ำว ถือเป็นกิจกรรมแรกภำยใต้แผนควำมร่วมมือด้ำนกำรควบคุมยำเสพติดไทย-ภูฎำน ระยะเวลำ 3 ปี 

(พ.ศ. 2553-2555) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งผู้เชี่ยวชำญไทยเดินทำงไปส�ำรวจควำมต้องกำรของประเทศภูฎำนในกำรรับกำรสนับสนุนทำงวิชำกำร

จำกประเทศไทยและร่วมวำงแผนควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรควบคุมยำเสพติดไทย-ภูฎำน

การจัดการศึกษาดูงานให้แก่คณะผู้แทนจากอินโดนีเซีย
ส�ำนักงำน ป.ป.ส. จัดกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือกและกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดให้แก่คณะผู้แทน

จำก Bali Provincial Narcotics Board น�ำโดย Mr. I Gusti Ketut Budiartha, SH MH, Chairman of Provincial Narcotic Control Board of 

Bali ระหว่ำงวันที่ 5-10 กรกฎำคม 2553 ณ กรุงเทพมหำนคร จังหวัดปทุมธำนี และเชียงรำย

การจัดการศึกษาดูงานให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจปราบปรามยาเสพติดของสหภาพพม่า 
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การจัดการฝึกอบรมหลักสูตร Anti Narcotics and 
Related Anti-Terrorism Crime for Police Officer ให้
กับเจ้าหน้าที่ต�ารวจหญิงพม่า

กองบัญชำกำรต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพติดจัดกำรฝึกอบรม

หลักสูตร Anti Narcotics and Related Anti-Terrorism Crime for 

Police Officer ให้กับเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจหญิงพม่ำ จ�ำนวน 10 นำย ร่วม

กบัเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจหญงิของไทย ระหว่ำงวนัที ่8-19 สงิหำคม 2553 ณ 

ค่ำยนเรศวรมหำรำช อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

กลยุทธ์ที่ 4
แสวงหาความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศและประเทศอื่นๆ

ปัจจุบันมีเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนยำเสพติดจำกประเทศต่ำงๆเข้ำมำประจ�ำอยู่ในสถำนทูตประจ�ำประเทศนั้นๆในประเทศไทยประมำณ 29 

ประเทศ เพือ่ให้ควำมร่วมมอืกบัประเทศไทยในกำรปรำบปรำมยำเสพตดิ นอกจำกนี ้ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ได้มคีวำมร่วมมอืกบัองค์กำรสหประชำชำติ 

องค์กรต�ำรวจสำกล ส�ำนักงำนเลขำธิกำรแผนโคลัมโบ องค์กรภำคเอกชนระหว่ำงประเทศอื่นๆ ในกำรสนับสนุนและด�ำเนินโครงกำรควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศเพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดทั้งระดับภูมิภำคและอนุภูมิภำค

การประสานงานร่วมกับองค์กรต�ารวจสากล
ส�ำนักงำน ป.ป.ส. และองค์กรต�ำรวจสำกล (INTERPOL) ร่วมกันเป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรขององค์กำรต�ำรวจสำกลด้ำน

อำชญำกรรมที่เกี่ยวข้องกับโคเคนในเอเชีย ครั้งที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 9-10 กุมภำพันธ์ 2553 ณ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. โดยมีผู้เข้ำร่วมกำรประชุมจ�ำนวน 

50 คน ซึง่เป็นผูแ้ทนจำกประเทศต่ำงๆในภมูภิำคเอเชยี จ�ำนวน 10 ประเทศ และประเทศออสเตรเลยี โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่รวบรวมข้อมลูข่ำวสำร

เกี่ยวกับผู้ลักลอบค้ำโคเคนที่เชื่อมโยงกับกลุ่มนักค้ำยำเสพติดจำกแอฟริกันตะวันตก ซึ่งก�ำลังสร้ำงปัญหำให้กับหลำยประเทศทั่วโลกโดยเฉพำะ

อย่ำงยิ่งประเทศในแถบทวีปเอเชีย 

การประสานงานร่วมกับคณะสมาชิกรัฐสภาฟินแลนด์
เมื่อวันที่ 4 มีนำคม 2553 Mr. Olli Nepponen ประธำนคณะอนุกรรมำธิกำรกำรบริหำรและควำมมั่นคงของคณะกรรมำธิกำรกำรคลังของ

รัฐสภำฟินแลนด์และคณะสมำชิกรัฐสภำฟินแลนด์เข้ำเยี่ยมคำรวะนำยพิทยำ จินำวัฒน์ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ณ ห้องรับรองพิเศษ ส�ำนักงำน 

ป.ป.ส. และหำรือข้อรำชกำรเกี่ยวกับช่องทำงกำรประสำนงำนด้ำนยำเสพติด โดยทำงคณะได้แจ้งให้ทรำบว่ำสำมำรถประสำนได้ทำงเจ้ำหน้ำที่

ประสำนงำนของกลุ่มประเทศ NORDIC ซึ่งประจ�ำอยู่ ณ สถำนเอกอัครรำชทูตสวีเดนในประเทศไทย พร้อมกันนี้ยังได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง

ของปัญหำยำเสพติดระหว่ำงกัน

การประสานงานร่วมกับเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
H.E. Mr. Sohali Mahmood เอกอัครรำชทูตสำธำรณรัฐอิสลำมปำกีสถำน ประจ�ำประเทศไทย เข้ำพบและหำรือข้อรำชกำรกับเลขำธิกำร 

ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 15 มิถุนำยน 2553 ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ ส�ำนักงำน ป.ป.ส.
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58 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

การประสานงานร่วมกับเลขาธิการส�านักเลขาธิการแผนโคลัมโบ
Dato’ Patricia Yoon-Moi Chia เลขำธกิำรส�ำนกัเลขำธกิำรแผนโคลมัโบเข้ำเยีย่มคำรวะเลขำธกิำร ป.ป.ส. และหำรอืข้อรำชกำรเกีย่วกบักำร

จดัตัง้ส�ำนกังำนโครงกำรศนูย์รบัรองมำตรฐำนผูป้ระกอบวชิำชพีด้ำนกำรบ�ำบดัรกัษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพผูต้ดิยำเสพตดิในภมูภิำคเอเชยี (Asian 

Centre for Certification and Education of Addiction Professionals-ACCE) เมือ่วนัที ่22 มถินุำยน 2553 ณ ห้องรบัรองพเิศษส�ำนกังำน ป.ป.ส.

การประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดมาเลเซียประจ�าประเทศไทย
เลขำธกิำร ป.ป.ส. เป็นประธำนงำนเลีย้งอำหำรค�ำ่เพือ่อ�ำลำ Mr. Anuar Ahmad เจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำนยำเสพตดิมำเลเซยีประจ�ำประเทศไทย

เนื่องในโอกำสที่จะพ้นวำระกำรปฏิบัติหน้ำที่ และต้อนรับ Mr. Fauzi Khan Ismail เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนยำเสพติดมำเลเซียประจ�ำประเทศไทย

คนใหม่ เมื่อวันที่ 24 มิถุนำยน 2553

การประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติด 
เนเธอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย 

เลขำธิกำร ป.ป.ส. เป็นประธำนงำนเลี้ยงอำหำรค�่ำเพื่ออ�ำลำ 

Ms. Sylvia M. Harten เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนยำเสพติดเนเธอร์แลนด์

ประจ�ำประเทศไทย เนื่องในโอกำสที่จะพ้นวำระกำรปฏิบัติหน้ำที่ใน

ประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎำคม 2553 



5. การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

59รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

การประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดส�านักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไทเป ประจ�า
ประเทศไทย

เมื่อวันที่ 23 กรกฎำคม 2553 Mr. Eric, M.Y. Lee เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนยำเสพติด ส�ำนักงำนเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ไทเป ประจ�ำ

ประเทศไทยเข้ำเยีย่มคำรวะเลขำธกิำร ป.ป.ส. ณ ห้องรบัรองพเิศษ ส�ำนกังำน ป.ป.ส. เพือ่อ�ำลำ เนือ่งจำกพ้นวำระกำรปฏบิตัหิน้ำทีใ่นประเทศไทย 

และแนะน�ำ Mr. Simon Ho เจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนยำเสพติดคนใหม่

การประสานงานร่วมกับนายกสมาคมค้นคว้าอาเซียนมณฑลยูนนาน
นำยเฉนิ หลู ่ฟ่ำน นำยกสมำคมค้นคว้ำอำเซยีนมณฑลยนูนำนและคณะผูแ้ทนจำกมณฑลยนูนำน สำธำรณรฐัประชำชนจนีเข้ำเยีย่มคำรวะ

เลขำธิกำร ป.ป.ส. เนื่องในโอกำสที่เดินทำงมำเยือนประเทศไทย และหำรือข้อรำชกำรเกี่ยวกับกำรด�ำเนินกำรควบคุมยำเสพติดในประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2553 ณ ห้องรับรองพิเศษ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ทั้งนี้ นำยไพศำล พืชมงคล กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำร ป.ป.ส. 

ได้ร่วมให้กำรต้อนรับและเข้ำร่วมหำรือด้วย

การประสานงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดประเทศสวิสเซอร์แลนด์ประจ�าประเทศไทย
เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2553 Mr. Markus Klauenboesch เจำ้หน้ำที่ประสำนงำนยำเสพติดประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ประจ�ำประเทศไทย        

เข้ำเยีย่มคำรวะเลขำธกิำร ป.ป.ส. ณ ห้องรบัรองพเิศษ ส�ำนกังำน ป.ป.ส. เพือ่หำรอืข้อรำชกำร และในโอกำสทีเ่ดนิทำงมำรบัต�ำแหน่งในประเทศไทย
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60 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

การประสานงานร่วมกับเอกอัครราชทูตอินเดียประจ�าประเทศไทย
H.E. Mr. Pinak Ranjan Chakravarty เอกอัครรำชทูตอินเดีย ประจ�ำประเทศไทย เข้ำพบและหำรือข้อรำชกำรกับเลขำธิกำร ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 

15 กันยำยน 2553 ณ ห้องรับรองพิเศษ ส�ำนักงำน ป.ป.ส. 

กลยุทธ์ที่ 5 
ผลักดันความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) โดยดึงประเทศต่างๆให้เข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ไข

ปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนและอินเดีย 

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ในฐำนะตัวแทนของประเทศไทยได้มีกำรแสดงบทบำทน�ำในกำรเปลี่ยนบทบำทจำกผู้รับ (Recipient) เป็นผู้ให้ (Donor) 

โดยกำรบริจำคเงินสมทบกองทุนต่ำงๆที่เกี่ยวข้องกับกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในภูมิภำคและอนุภูมิภำค อำทิ กำรบริจำคเงินอุดหนุนให้กับ

องค์กำรระหว่ำงประเทศ ได้แก่ โครงกำรควบคุมยำเสพติดระหว่ำงประเทศแห่งสหประชำชำติ (United Nations International Drug Control 

Programme: UNODC) กองทุนแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนยำเสพติดระหว่ำงอำเซียนและจีน (ASEAN and China Cooperative 

Operations in Response to Dangerous Drugs- ACCORD) โครงกำรที่ปรึกษำด้ำนยำเสพติด ส�ำนักเลขำธิกำรแผนโคลัมโบ (Drug Advisory 

Programme, Colombo Plan Secretariat) เพื่อเป็นกำรผลักดันควำมเป็นหุ้นส่วนยุทธศำสตร์ และชักชวนประเทศสมำชิกระดมเงินบริจำคเพื่อ

ใช้ในกิจกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในภูมิภำคและอนุภูมิภำค

นอกจำกนี้ยังมีควำมร่วมมือกับประเทศที่มีควำมส�ำคัญ อำทิ ประเทศจีนและอินเดีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีควำมเกี่ยวข้องกับปัญหำยำเสพติด

ภูมิภำคให้เข้ำมำร่วมมือกันแก้ไขปัญหำยำเสพติด

การประชุม 4 ฝ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดตามล�าน�้าโขง
ส�ำนักงำน ป.ป.ส. เป็นเจ้ำภำพจัดกำรประชุม 4 ฝ่ำยด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดตำมล�ำน�้ำโขง เมื่อวันที่ 30 มีนำคม 2553 ณ โรงแรมดุสิต 

ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงรำย กำรประชุมดังกล่ำวเกิดขึ้นเนื่องจำกกำรที่กลุ่มนักค้ำยำเสพติดได้ใช้ล�ำน�้ำโขงเป็นเส้นทำงล�ำเลียงยำเสพติด 

มีกำรปล้นเรือสินค้ำ ซุ่มโจมตีเจ้ำหน้ำที่ลำดตระเวน และมีแนวโน้มกำรล�ำเลียงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง

ส�ำนกังำน ป.ป.ส. จงึเหน็ว่ำเป็นเรือ่งเร่งด่วนทีจ่ะต้องร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบ้ำนในกำรแก้ไขปัญหำดงักล่ำว จงึได้จดักำรประชมุหำรอืร่วม

กัน 4 ฝ่ำย ระหว่ำงสำธำรณรัฐประชำชนจีน สหภำพพม่ำ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว และประเทศไทย เนื่องจำกเป็นกลุ่มประเทศที่

มีพรมแดนติดกับล�ำน�้ำโขง และได้รับผลกระทบโดยตรง เพื่อเป็นเวทีในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกลุ่มนักค้ำยำเสพติดตำมล�ำน�้ำโขง 

และร่วมกันหำมำตรกำรที่เหมำะสมเพื่อด�ำเนินกำรกับกลุ่มนักค้ำยำเสพติดดังกล่ำว ทั้งนี้ ผู้เข้ำร่วมประชุมประกอบด้วยหัวหน้ำหน่วยงำนกลำง

ด้ำนยำเสพตดิจำกสำธำรณรฐัประชำชนจนี สหภำพพม่ำ สำธำรณรฐัประชำธปิไตยประชำชนลำว โดยในส่วนของคณะผูแ้ทนไทยนัน้ มพีลต�ำรวจ

เอกกฤษณะ ผลอนันต์ เลขำธิกำร ป.ป.ส. เป็นหัวหน้ำคณะ



5. การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ

61รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ได้จดักำรสมัมนำด้ำนกฎหมำยยำเสพตดิระหว่ำงประเทศสมำชกิอำเซยีนและจนี (Seminar Workshop on Legal matters 

for Drug Control Work for ACCORD Member Countries) ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือระหว่ำงอำเซียนและจีนเพื่อกำรควบคุมยำเสพติด              

ในระหว่ำงวันที่ 7-9 มิถุนำยน 2553 ณ โรงแรมอีสติน มักกะสัน กรุงเทพฯ โดยมีผู้เข้ำร่วมจ�ำนวนทั้งสิ้นประมำณ 45 คน จำกประเทศสมำชิก     

ACCORD (ซึ่งประกอบด้วยประเทศบรูไน กัมพูชำ อินโดนีเซีย สปป.ลำว มำเลเซีย พม่ำ ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนำม และจีน) ผู้แทนส�ำนัก

เลขำธิกำรอำเซียน และผู้แทนส�ำนักงำนยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ (UNODC) 

กำรสัมมนำมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจำรณำมำตรกำรทำงกฎหมำยที่สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดให้เกิดประสิทธิผล

มำกยิ่งขึ้นและรองรับกับสภำพปัญหำยำเสพติดที่มีกำรเปลี่ยนแปลง และสะท้อนให้เห็นว่ำควำมร่วมมือด้ำนกฎหมำยมีควำมส�ำคัญและ                

เอือ้ประโยชน์ต่อกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรปรำบปรำมกลุม่นกัค้ำยำเสพตดิทีม่กีำรด�ำเนนิงำนเป็นองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำตมิำกขึน้ กำรสมัมนำ

ครั้งนี้จะส่งผลให้เกิดกำรด�ำเนินกิจกรรมตำมแผนปฏิบัติกำรว่ำด้วยควำมร่วมมือด้ำนยำเสพติดระหว่ำงอำเซียนและจีน เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์

ของกำรเป็นเขตปลอดยำเสพติดอำเซียนภำยในปี ค.ศ. 2015 ต่อไป

การสัมมนาด้านกฎหมายยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน 
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กลยุทธ์ที่ 6
การผลักดันการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศบริเวณแนวชายแดนเพื่อสกัดกั้น
และเฝ้าระวังปัญหาร่วมกันอย่างเป็นระบบ

มีกำรจัดตั้งส�ำนักงำนประสำนชำยแดนกับประเทศเพื่อนบ้ำนให้เป็นกลไกส�ำคัญในกำรปรำบปรำมและสกัดกั้นยำเสพติดข้ำมพรมแดน

การสัมมนาระดับภูมิภาคเรื่องความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดข้ามพรมแดน
ส�ำนักงำนยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติได้จัดสัมมนำระดับภูมิภำคเรื่องควำมร่วมมือด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดข้ำม

พรมแดน ระหว่ำงวันที่ 30 สิงหำคม-3 กันยำยน 2553 ณ เมืองเสียมรำฐ ประเทศกัมพูชำ โดยมีผู้แทนจำกประเทศสมำชิกกรอบบันทึกควำมเข้ำ

ใจฯ 7 ฝ่ำย จ�ำนวน 35 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำรแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรระหว่ำงส�ำนักงำนประสำนงำนชำยแดน (BLO) ตำมภำรกิจกำร

ปฏบิตังิำนในแต่ละประเทศ รวมถงึได้ทบทวนสิง่ทีไ่ด้จำกกำรประเมนิผลโครงกำรเสรมิสร้ำงและปรบัปรงุควำมเข้มแขง็ของส�ำนกังำนประสำนงำน

ชำยแดนในเอเชียตะวันออก หรือโครงกำร I61 ซึ่งได้สิ้นสุดกำรด�ำเนินกำรไปแล้ว 

กลยุทธ์ที่ 7 
พัฒนาเศรษฐกิจประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างรายได้ทดแทนการผลิตยาเสพติด โดยผ่านการพัฒนา
ทางเลือกและกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจต่างๆ

ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงด�ำเนินโครงกำรพัฒนำทำงเลือกในประเทศเพื่อนบ้ำนและขยำยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง รวม

ทั้งใช้ประโยชน์จำกกรอบควำมร่วมมือทำงด้ำนเศรษฐกิจต่ำงๆ อำทิ ACMECS BIMSTEC GMS เพื่อสร้ำงรำยได้ทดแทนพืชเสพติด
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26 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

นายสเุทพ เทอืกสบุรรณ รองนายกรฐัมนตร ีพร้อม

คณะเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด

โครงการ เพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ในการด�าเนนิ

งานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหา

การปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนระยะเวลา 4 ปี (พ.ศ.2553-

2556) และการด�าเนินงานของศูนย์อ�านวยการ

ประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ชายแดนภาคเหนือตอนบน หรือ ศอ.ปชน. ในวันศุกร์

ที ่18 ธนัวาคม 2552 ณ บ้านขนุตืน่น้อย อ�าเภออมก๋อย 

จังหวัดเชียงใหม่

วนัที ่20 มกราคม 2553 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานการประชมุเพือ่มอบนโยบาย ข้อสัง่การ และการตดิตามผลการด�าเนนิ

งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งนี้มีผู้บริหารหน่วยราชการสังกัดกระทรวงยุติธรรม อาทิ เลขาธิการ 

ป.ป.ส., อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ, อธิบดีกรมราชทัณฑ์, ผู้อ�านวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารหน่วยงานราชการสังกัด

กระทรวงยุติธรรมและกระทรวง ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง ทั้งนี้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา

ส�าคัญที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และรัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหา   

ยาเสพติดและให้ความส�าคัญเป็นพิเศษ ส�าหรับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีปัญหาการก่อความไม่สงบ ได้มีการก�าหนดเป็นนโยบาย     

เร่งด่วนที่จะต้องด�าเนินงาน จึงมีการจัดประชุมเพื่อมอบนโยบาย ข้อสั่งการและการติดตามผล การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี หลังจากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เยี่ยมชมศูนย์เศรษฐกิจ     

พอเพียง, พบปะแกนน�า และนักกีฬาเยาวชนญาลันนันบารู, มอบอุปกรณ์กีฬา ให้กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และ

มอบชุดกีฬาให้ทีมนักกีฬาเยาวชนญาลันนันบารู



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

27รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

รั้วชายแดน : การสกัดกั้นการน�าเข้ายาเสพติด
ตามแนวชายแดน

วันที่ 3 มกราคม 2553 ผบ.กองก�าลังผาเมือง ผอ.ปปส.ภ.5 และ

รอง ผอ.ศอ.ปชน. ร่วมแถลงข่าวการจบักมุผูล้กัลอบล�าเลยีงยาเสพตดิ

เป็นชาวเขาเผ่ามเูซอ จ�านวน 2 ราย และชาวพม่า จ�านวน 1 ราย พร้อม

ของกลางยาบ้า จ�านวน 100,000 เม็ด ฝิ่นดิบ จ�านวน 20 กิโลกรัม ปืน

พก ขนาด .38 มิลลิเมตร จ�านวน 1 กระบอก พร้อมกระสุน จ�านวน 

55 นัด และลูกระเบิดขว้าง (ผลิตจากประเทศจีน) จ�านวน 1 ลูก ใน

การปฏิบัติการดังกล่าว มีหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 ร่วมกับ

ชุดปฏิบัติการของ ศอ.ปชน. เป็นผู้ด�าเนินการประสานการข่าว และ

ซุ่มโจมตี บริเวณบ้านรินหลวง ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

การด�าเนินงานรั้วชายแดน

นายพรีะพนัธุ ์สาลรีฐัวภิาค รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานในพธิเีผาท�าลายของกลาง ยาเสพตดิให้โทษประเภท 4 (ซาฟรอล/

SAFROLE) จ�านวน 240 ถงั น�า้หนกัรวม 50.4 ตนั วนัที ่13 กนัยายน 2553 ณ ศนูย์บรหิารจดัการวสัดเุหลอืใช้อตุสาหกรรม (เตาเผาขยะอตุสาหกรรม) 

นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ โดยซาฟรอล/SAFROLE ดังกล่าว เป็นของกลางในคดีที่ ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมศุลกากร และ

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา ตรวจยึด ที่ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550 ซุกซ่อนอยู่ในตู้

คอนเทนเนอร์ จ�านวน 3 ตู้ๆละ 80 ถังๆละ 210 กิโลกรัม รวมน�้าหนักทั้งสิ้น 50.4 ตัน เตรียมส่งทางเรือไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 2 ตู้ และส่งไป

สหรฐัอเมรกิา 1 ตู ้โดยกล่าวหา บรษิทั VICTORY COMMERCE LTD. PARTNERSHIP เจ้าของสนิค้าและผูส่้งออกว่า มยีาเสพตดิให้โทษประเภท 

4 (SAFROLE) ไว้ในครอบครองเพื่อจ�าหน่าย และพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาต และต่อมาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 

ศาลอาญามีค�าพิพากษาคดีหมายเลขที่ อย.821/2553 ให้ริบของกลาง คดีถึงที่สุด จึงต้องด�าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วย

การเก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541 ให้มีการท�าลายด้วยวิธีการเผาท�าลาย

พิธีเผาท�าลายของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 4 (ซาฟรอล/SAFROLE) 

ณ ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ  

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 13 กันยายน 2553

การตรวจยึดสาร Safrole น�้าหนัก 50.4 ตัน เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2550



4.
 ก

าร
ด�า
เน
ินก

ิจก
รร

มท
ี่ส�า
คัญ

ภา
ยใ
ต้ย

ุทธ
ศา
สต

ร์ 
5 

รั้ว
ป้อ

งก
ัน 

ระ
ยะ
ที่ 

2

28 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

วนัที ่5 มกราคม 2553 ผอ.ศอ.ปชน. ผอ.ปปส.ภ.5 และรอง ผอ.ศอ.

ปชน. ร่วมแถลงข่าวการจบักมุยาเสพตดิ โดยหน่วยเฉพาะกจิกรมทหาร

ม้าที ่4 น�าชดุปฏบิตักิารซุม่โจมตบีรเิวณบ้านปางตอง ต.ม่อนป่ิน อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม่ ห่างจากแนวชายแดนประมาณ 2 กิโลเมตร ต่อมาพบชาย

ต้องสงสัย 4 คน สะพายเป้สนามเดินมาจากฝั่งประเทศพม่า จึงท�าการ

ขอตรวจค้น ท�าให้กลุ่มชายดังกล่าวได้วิ่งหลบหนีไปทางประเทศพม่า 

ไม่สามารถจับกุมได้ หลังจากการเข้าตรวจสอบพื้นที่ตรวจ พบยาบ้า

จ�านวน 400,000 เม็ด

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 ฉก.นราธิวาส 37 ร่วมกับ สภ.ศรีสาคร 

จับกุมผู้ต้องหา 1 ราย พร้อมของกลางยาแก้ไอชนิดน�้าเชื่อม ยี่ห้อบีเฟนดริล 

จ�านวน 7,975 ขวด เหตุเกิดที่ จุดตรวจบ้านป่าไผ่ ถนนบ้านป่าไผ่ – 

กาหลง ต.กาหลง อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส

ผูต้้องหา พร้อมของกลางยาแก้ไอ ชนดิน�้าเชือ่ม ยีห้่อบเีฟนดรลิ จ�านวน 

7,975 ขวด

ของกลางยาบ้ารวม 650,000 เม็ด

ศพชายไม่ทราบชื่อที่ถูกเจ้าหน้าที่

วิสามัญฆาตกรรม

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553 กองก�าลังผาเมือง ร่วมกับ ฉก.ม.4 

สภ.ฝาง จ.เชียงใหม่ และ ปปส. ภาค 5 ยึดยาบ้า 650,000 เม็ด อาวุธปืน 

AK-47 จ�านวน 2 กระบอก พร้อมกระสุนปืน 43 นัด ปืนขนาด 9 มม. 

พร้อมกระสนุปืน 13 นดั กระสนุปืนลกูซอง และโทรศพัท์มอืถอื 1 เครือ่ง 

เหตุเกิดที่ ป่าละเมาะ บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 27 ถ.สายบ้านสินชัย-  

ดอยอ่างขาง บ้านหนอง หมู่ 12 ต.แม่งอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ 

วนัที ่4 เมษายน 2553 ศลุกากรแม่สาย ร่วมกบั ตม.แม่สาย ฉก.ม.

2 กองก�าลงัผาเมอืง สภ.แม่สาย และ จนท.ชดุสนุขัทหาร จบักมุผูต้้องหา

ชาวพม่า พร้อมของกลางยาแก้หวัด/ลดน�้ามูกที่มีส่วนผสมของซูโดอี

เฟดรีน รวมจ�านวน 3,443,820 เม็ด  (ยี่ห้อ RHINOFED จ�านวน 54 ถุง 

รวม 486,000 เมด็ ยีห้่อ NASOLIN จ�านวน 2 ถงุ รวม 17,820 เมด็ และ

ไม่ระบุยี่ห้อ จ�านวน 147 ถุง รวม 2,940,000 เม็ด) และ รถยนต์ตู้ โตโยต้า 

ทะเบยีน นข 1306 เชยีงราย เหตเุกดิที ่ด่านพรมแดนแม่สาย–ท่าขีเ้หลก็ 

ฝั่งตรวจรถยนต์ขาออก หมู่ 7 ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

ผู้ต้องหาชาวพม่า พร้อมของกลางยาแก้หวัด/ลดน�้ามูกฯ 

จ�านวน 3,443,820 เม็ด พร้อมรถยนต์ตู้ที่ใช้ในการล�าเลียง



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

29รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ส่วนหนึ่งของ ยาบ้า และ อาวุธ ที่ยึดได้

วันที่ 29 เมษายน 2553 ฉก.ม.4 กกล.ผาเมือง ร่วมกับ 

สภ.แม่อาย ทพ.3203 และ ทพ. 3101 ปะทะกลุ่มลักลอบ

ล�าเลยีงยาเสพตดิทีบ่รเิวณชายแดนไทย-พม่าด้านทศิเหนอื

ของบ้านห้วยส้าน หมู ่10 ต.ท่าตอน    อ.แม่อาย จ.เชยีงใหม่ 

วิสามัญฯ 3 ศพ ยึดยาบ้า 200,000 เม็ด อาวุธปืน ปลย.

AK47 จ�านวน 1 กระบอก พร้อมซองกระสุน อาวุธปืนกล

มือ M3 จ�านวน 1 กระบอก พร้อมซองกระสุน และกระสุน

ปืนขนาด 11 มม. จ�านวน 9 นัด ลูกระเบิดขว้างแบบด้าม

ค้อน จ�านวน 1 ลูก 

รั้วชุมชน : การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาสังคมป้องกันยาเสพติด

การน�าเสนอปัญหา อุปสรรค และความต้องการของชาวบ้าน

การด�าเนินงานรั้วชุมชน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 ส�านักงาน ปปส.กทม. ร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนเข้มแข็ง   

ร่วมแรงต้านยาเสพตดิพชิติอาชญากรรม ณ ลานหน้าสถานตี�ารวจนครบาลท่าเรอื เขตคลองเตย 

กรุงเทพฯ โดยวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในชุมชนย่านคลองเตย 

ให้ความส�าคญักบัปัญหาการแพร่ระบาดของ ยาเสพตดิในชมุชนพืน้ทีเ่ขตคลองเตย และป้องกนั

มิให้ปัญหาขยายตัว รวมทั้งเพื่อกระตุ้นปลูกจิตส�านึกให้ประชาชนตื่นตัว สร้างกระแสต่อต้าน      

ยาเสพติดในชุมชน โดยได้รับเกียรติจาก ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 

เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2552 ส�านักงาน ปปส.กทม. ร่วมโครงการแนวคิดปรัชญาพอเพียง 

ท�าดีตามรอยพ่อ ณ มัสยดิ อัลอิควาน ชุมชนล�าสลิดทองพฒันา เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ซึ่งเป็น

ชมุชนเป้าหมายตามปฏบิตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิประจ�าปี 2553 ของส�านกังาน 

ปปส.กทม. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา         

ยาเสพติด และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลไกต่างๆ ในการลดปัญหาการแพร่ระบาดของ          

ยาเสพติดในชุมชน

ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด การท�าน�้ายาล้างจาน        

การแข่ง กฬีาสามคัคต้ีานยาเสพตดิ โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ให้กบัชมุชน

ตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สร้างความสามัคคีในชุมชน และให้เยาวชนรู้ถึงโทษ พิษภัยของยาเสพติด 

วนัที ่2-4 ธนัวาคม 2552 อ.บ้านแพง จ.นครพนม จดัโครงการชมุชนเข้มแขง็เอาชนะ

ยาเสพติด ณ ศาลาวัดมาลัย ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง จ.นครพนม กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่

ประชาชนในพื้นที่ อ.บ้านแพง รวมจ�านวนทั้งสิ้น 100 คน 

 วิทยากรจาก ตชด. ด�าเนินกระบวนการกับชาวบ้าน 

จ�านวนประมาณ 100 คน

ระดมความคิดในการแก้ไขปัญหาในชุมชน
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30 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2553 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ส.ภาค 8 ด�าเนินการ

ประชาสมัพนัธ์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีจ่งัหวดัสรุาษฎร์ธาน ีและพืน้ทีใ่กล้เคยีง ผ่านรายการ “เวทชีาวบ้าน” ออกอากาศทาง

สถานีวิทยุคลื่น FM 97.75 เมกกะเฮิร์ต ณ บริเวณมัสยิด ชุมชนสันติสุข อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้เข้าร่วมสนทนาประกอบด้วย ผอ.ปปส.ภาค 8 

โต๊ะอิหม่าม ประธานชุมชนสันติสุข รองนายก อบต.ท่าทองใหม่ ผู้อ�านวยการโรงเรียนสันติสุข ผู้น�าชุมชน และชาวบ้านทั่วไป ประมาณ 70 คน

วันที่ 21 มกราคม 2553 ผอ.ปปส.ภ.7 เป็นประธานในพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือน

ปลอดภยัยาเสพตดิ และเปิดเป็นศนูย์การเรยีนรูช้มุชนเขม็แขง็ บ้านหนองปหุลก หมูท่ี ่9 ต.บ่อนอก 

อ.เมอืง จ.ประจวบครีขีนัธ์ ณ ศาลาอเนกประสงค์ ส�านกัสงฆ์ บ้านหนองปหุลก ซึง่เริม่กระบวนการ

สืบสภาพหมู่บ้านและด�าเนินกิจกรรม สร้างชุมชนเข้มแข็ง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2552 ถึง

ปัจจุบัน (รวมระยะเวลา 3 เดือน) โดยใช้กระบวนการประชาคมของหมู่บ้านเป็นกิจกรรมหลักใน

การด�าเนินงาน ที่มีคณะกรรมการหมู่บ้าน จ�านวน 22 คน เป็นกลไกหลักในการด�าเนินกิจกรรม 

ผลที่ได้จากการด�าเนินกิจกรรมประชุมประชาคมได้ ผู้เสพ 11 คน ผู้ค้า 1 คน ผู้สงสัยว่าเข้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 8 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 

วันที่ 23-24 มกราคม 2553 จัดโครงการกีฬาเยาวชนญาลันนันบารู (ฟุตบอล 7คน) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อ�าเภอในจังหวัด

สงขลา มีผู้เข้าร่วมแข่งขันจ�านวน 31 ทีม ได้แก่ จังหวัดสงขลา 4 ทีม จังหวัดยะลา 6 ทีม จังหวัดปัตตานี 7 ทีม และจังหวัดนราธิวาส 14 ทีม         

รวมผู้เข้าร่วมโครงการ 500 คน โดยแบ่งเป็น 3 สนาม สนามจังหวัดยะลา 10 ทีม สนามจังหวัดนราธิวาส 14 ทีม สนามจังหวัดปัตตานีมี 7 ทีม         

การแข่งขันสนาม จ.ปัตตานี เสร็จสิ้นแล้ว ผลการแข่งขันมี ดังนี้ ทีมกาลูแป ได้รางวัลชนะเลิศ ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท รางวัลที่ 2 ทีมบ้านแซง 

ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท และรางวัลชมเชย ทีมบ้านกระวะ ได้รับรางวัลเป็นฟุตบอล 3 ลูก โดย ผอ.ปปส.ภ.9 เป็นผู้มอบ

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553  ผู้ว่าราชการจังหวัด

นครศรธีรรมราช (นายธรีะ มนิทราศกัดิ)์  เป็นประธาน

เปิดโครงการน�าร่องหมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติด  

ซึ่งมีเป้าหมาย อ�าเภอละ 1 หมู่บ้าน ณ ม. 7 ต�าบล

นากะชะ อ.ฉวาง บ้านตรอกแค ม.4 ต.ขอนหาด 

อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

หมู่ที่ 7 ต�าบลนากะชะ อ.ฉวาง       บ้านตรอกแค ม.4 ต.ขอนหาด อ.ชะอวด



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

31รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

วันที่ 6 มีนาคม 2553 นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ผอ.ปปส.กทม. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงาน รวมพลังชุมชนเขต ห้วยขวาง น�า

เยาวชนห่างไกลยาเสพติด ณ อาคารมูลนิธิพันธกิจเรือนจ�า คริสเตียน ชุมชนบึงพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ซึ่งจัดโดยมูลนิธิพันธกิจเรือน

จ�าคริสเตียน มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง จ�านวน 17 ชุมชน เพื่อร่วมกันเสริมสร้างและปลูกฝังความคิดที่ถูกต้อง

ให้แก่เยาวชนในชมุชนพืน้ทีเ่ขตห้วยขวางให้ห่างไกลยาเสพตดิ และรูถ้งึพษิภยัของยาเสพตดิสามารถคดิ ตดัสนิใจได้ถกูต้องในการป้องกนัตนเอง

ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

โดยได้รับเกียรติจากนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดงาน และกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนและ

ผู้แทนจากชุมชนต่างๆที่เข้าร่วมงานดังกล่าว กว่า 200 คน

วันที่ 22-24 เมษายน 2553  ปปส.ภ.4 ร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดอ�าเภอวังสะพุง และมูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทยภาค 

4 จัดประชุม/ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน (การประชุมเพื่อร่วมกันท�าประชาคมภายใต้โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง) ณ วัดศรีสว่างดงเย็น          

บ้านกกซ้อ ต.ทรายขาว   อ.วังสะพุง จ.เลย ผู้เข้าร่วมการประชาคมประกอบด้วย ประชาชนบ้านกกซ้อ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 19 รวมเป้าหมายทั้งสิ้น 

298 คน โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่เสรมิสร้างความรูค้วามเข้าใจสภาพปัญหา วกิฤตของหมูบ้่าน/ชมุชน และร่วมกนัหารอืแนวทางในการป้องกนั แก้ไข

และเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิในชมุชน โดยการสร้างความมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ที ่และมกีารจดัตัง้คณะกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

การประชาคมครั้งนี้ได้รายชื่อผู้ค้า จ�านวน 23 คน และผู้เสพ จ�านวน 31 คน ครอบครัวสีขาว จ�านวน 15 ครอบครัว จากข้อมูลดังกล่าว จะน�าผู้เสพ   

เข้าโครงการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด ส่วนผู้ค้าน�าเข้าโครงการท�าความดีเพื่อแผ่นดินต่อไป

การประชุมเพื่อร่วมกันท�าประชาคมภายใต้โครงการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
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32 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

วันที่ 3 กรกฎาคม 2553 ปปส.ภ.8 ร่วมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี ด�าเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี และพื้นที่ใกล้เคียง ผ่านรายการ “เวทีชาวบ้าน” ออกอากาศทางสถานีวิทยุคลื่น FM 89.75 

MHz. ณ ชุมชนบ้านท้องไม อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี มีประชาชนเข้าร่วม 60 คน

ส�านักงาน ปปส.ภาค 5 และทีมวิทยากรกระบวนการฯ และผู้แทน ศตส.จ. เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจให้กับผู้แทนหมู่บ้าน/

ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินของจังหวัดเชียงรายในการระดมทุนสมทบเพื่อทูลเกล้าถวายฯ รวมทั้งสิ้น 116 หมู่บ้าน/ชุมชน ในวันที่ 29 กรกฎาคม 

2553 ณ ห้องประชุม 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

- นายสุเมธ แสงนิ่มนวล ผู้ว่าราชการ

จงัหวดัเชยีงราย เป็นประธานในพธิรีบัมอบ

เงินถวายสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

จงัหวดัเชยีงราย ในวนัที ่9 กรกฎาคม 2553 

ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัด

เชยีงราย โดยมยีอดเงนิสมทบในวนัจดังาน

ทั้งสิ้น 221,091 บาท ซึ่งนับจนถึงปัจจุบัน 

(วันที่ 16 สิงหาคม 2553) จังหวัดเชียงราย

มียอดสมทบเพื่อทูลเกล ้าถวายทั้งสิ้น 

491,753 บาท

วนัที ่23-24 สงิหาคม 2553 ส�านกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิภาค 6 จดัสมัมนา

เพือ่ขบัเคลือ่นกองทนุแม่ของแผ่นดนิปี 2553 โดยมวีตัถปุระสงค์เพือ่กระตุน้ให้มกีารขบัเคลือ่น

แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในกลุ่มเป้าหมายหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะเข้ารับพระราชทานเงิน

ขวัญถุง ประจ�าปี 2553 และก�าหนดแนวทางกระบวนการขั้นตอนการด�าเนินงาน พร้อมทั้ง

ก�ากับติดตามประเมินผลการคัดเลือกหมู่บ้านที่จะเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ประจ�าปี 2553 โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งสิ้นประมาณ 70 คน ประกอบด้วยผู้แทน ศตส.จ /

ศตส.อ./ผู้แทนคณะท�างานประเมินผลกองทุนแม่ของแผ่นดิน/ ประธานชมรมพลังแผ่นดิน    

ท้องถิ่นท้องที่สามัคคี /วิทยากรกระบวนการ/ท้องถิ่นท้องที่/เจ้าหน้าที่มูลนิธิภูมิพลังชุมชนไทย

สาขาภาคเหนอืตอนล่าง และเจ้าหน้าที ่ปปส.ภาค 6 ณ โรงแรมท๊อปแลนด์ อ.เมอืง จ.พษิณโุลก



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

33รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

วันที่ 5 และ 7 ตุลาคม 2552 ส�านักงาน ปปส.กทม. ร่วมกับบริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จ�ากัด ด�าเนินการตรวจสารเสพติดใน

ปัสสาวะของพนักงาน ณ บริษัทในกลุ่ม เซ็นทรัล มาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสอดส่อง ควบคุม ดูแลไม่ให้พนักงานของสถานประกอบ

การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด หรือกระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทั้งในและนอกสถานประกอบการดังกล่าว โดยบริษัท เซ็นทรัลกาเม้นท์แฟคทอรี่ 

จ�ากัด สาขาพระราม 2 มีพนักงานเข้ารับการตรวจ จ�านวน 453 คน ผลการตรวจพบเป็นบวก 13 คน และ บริษัท เซ็นทรัลกาเม้นท์แฟคทอรี่ จ�ากัด 

สาขาคลองตัน มีพนักงานเข้ารับการตรวจจ�านวน 609 คน ผลการตรวจพบเป็นบวก 15 คน

 วันที่ 29 พฤศจิกายน 2552 เวลา 01.30 น. ส�านักงาน ปปส.

กทม. ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ

ทจุรติในภาครฐั (ป.ป.ท.) กองบญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 

(บช.ปส.) และส�านักปราบปรามยาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส. เข้า

ตรวจค้นสถานบรกิาร โมทาวน์บางกอก ถนนรชัดาภเิษก ซอย 8 แขวง 

และเขตห้วยขวาง กรงุเทพฯ สบืเนือ่งจากการประสานกบั ป.ป.ท. ให้

สบืสวนกรณรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมได้รบัเรือ่งร้องเรยีนว่า

สถานประกอบการดังกล่าวเปิดให้เด็กและเยาวชนอายุต�่ากว่า 20 ปี เข้าใช้บริการดื่มสุรา และมั่วสุมเสพยาเสพติด

ผลการเข้าตรวจสอบพบมนีกัท่องเทีย่วเข้าไปใช้บรกิารประมาณ 300 คน เจ้าหน้าทีจ่งึได้ด�าเนนิการปิดสถานบรกิาร และเข้าตรวจบตัรประจ�าตวั 

ประชาชน ตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด พร้อมสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย พบเด็กและเยาวชนอายุต�่ากว่า 20 ปี จ�านวน 221 คน, 

สุ่มตรวจปัสสาวะ จ�านวน 185 คน เบื้องต้นพบสารเสพติด 34 คน จึงน�าตัวส่ง สน.ห้วยขวางด�าเนินการต่อไป

วันที่ 12 ธันวาคม 2552 ส�านักงาน ป.ป.ท. กองบัญชาการต�ารวจนครบาล (บช.น.) กอง

บัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส. เข้าตรวจค้นสถานบริการ สไปร์ซี ถนน

รองเมอืง ซอย 1 แขวงรองเมอืง เขตปทมุวนั กทม. สบืเนือ่งจากการได้รบัการประสานจาก ส�านกังาน

ป.ป.ท. ให้สบืสวนกรณรีฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรมได้รบัเรือ่งร้องเรยีนว่าสถานบรกิารดงักล่าว 

ลักลอบเปิดบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการมั่วสุมเสพยาเสพติด

ผลการเข้าตรวจสอบพบมีนักท่องเที่ยวเขา้ไปใช้บรกิารประมาณ 200 คน ส่วนใหญ่เปน็นกัท่องเทีย่ว 

ชาวต่างชาติ และคนไทยบางส่วน เจ้าหน้าที่จึงด�าเนินการตรวจค้นยาเสพติดและอาวุธพร้อมสุ่ม

ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในร่างกาย ผลการปฏิบัติการมี ดังนี้

- สุ่มตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวชาวไทย และพนักงาน จ�านวน 85 คน (ชาย 21 คน หญิง 64 

คน) เบื้องต้นพบสารเสพติด 4 คน (ชาย 3 คน หญิง 1 คน) จึงน�าตัวส่ง สน.ปทุมวัน ด�าเนินการน�า

ไปตรวจยืนยันผล พบผู้เสพ 2 คน

- ตรวจสอบสถานบริการดังกล่าวพบไม่มีใบอนุญาตเปิดสถานบริการ ต่อเติมอาคารโดยไม่ได้

รับอนุญาต และเปิดบริการเกินเวลา

รั้วสังคม : การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ

การด�าเนินงานรั้วสังคม
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34 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

วันที่ 23 มกราคม 2553 เจ้าหน้าที่ ส�านักงาน ปปส.ภ.1 สนธิก�าลังรวมกับเจ้าหน้าที่ 

ส�านักงาน ปปส.ภ.7 ส�านักปราบปรามยาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส. และ ส�านักงาน ป.ป.ท. รวม

กันกว่า 200 นาย เข้าตรวจค้นสถานบันเทิง “ร้านทวิทเตอร์ ผับ” เลขที่ 70/1 ซอยรัชดาภิเษก 6 

แขวง/เขตห้วยขวาง กทม. ซึ่งได้รับการร้องเรียนจากผู้ปกครองว่าสถานบันเทิงดังกล่าว เปิดให้

เยาวชนอายตุ�า่กว่า 20  ปี เข้าใช้บรกิาร และปล่อยให้มกีารมัว่สมุเสพยาเสพตดิภายในร้านขณะ

ที่เจ้าหน้าที่ฯ เข้าตรวจค้นพบว่ามีนักท่องเที่ยวทั้งชายและหญิงกว่า 500 คน เข้ามาใช้บริการ 

ตรวจสอบพบว่ามีวัยรุ่นที่อายุต�่ากว่า 20 ปี จ�านวน 83 คน แบ่งเป็นชาย 51 คน หญิง 32 คน เมื่อ

ท�าการสุ่มตรวจปัสสาวะ

พบว่ามีปัสสาวะสีม่วงจ�านวน 27 คน เป็นชาย 13 หญิง 14 คน และพบยาเค ชนิดอบแห้ง 

(น�้าหนัก 3 กรัม) พร้อมอุปกรณ์เสพจ�านวนมากถูกทิ้งไว้ในถังขยะ

ตรวจสอบพบว่าใบอนญุาตประกอบการสถานบนัเทงิของทางร้านขาดอาย ุผูจ้ดัการ/ผูด้แูล

สถานประกอบการ อ้างว่าอยู่ระหว่างการขอต่อใบอนุญาต เบื้องต้นได้แจ้งข้อหากับทางร้าน 3 

ข้อหา คือ จ�าหน่ายสุราและบุหรี่ให้กับเยาวชนที่อายุไม่ถึง 20 ปี, ใบอนุญาตสถานประกอบการ     

ขาดอายุ และปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าใช้บริการ

การขับเคลื่อนนโยบายและกลไกในการด�าเนินงาน

การด�าเนินงานรั้วโรงเรียน

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา 2 ครั้ง เพื่อรับทราบการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์รั้ว

โรงเรียน เช่น การประเมินสถานศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน 3D ของ

กระทรวงศกึษาธกิาร, การจดัอบรมวทิยากรกระบวนการโครงการสาน

สายใยครอบครวั, การจดัท�าคูม่อืการจดักจิกรรมประกอบการเรยีนการ

สอนคู่มือลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา และคู่มือจัดกิจกรรมประกอบการเรียนการ

สอนวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถม

ศกึษา ปีที ่1 ถงึ ปีที ่6, การทดลองโครงการต้นทนุชวีติเดก็และเยาวชน

ใน 10 จังหวัดน�าร่อง ของ สพฐ. โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้

ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E ประเทศไทย) ของต�ารวจภูธร ภาค 1 

เป็นต้น โดยคณะอนกุรรมการฯ ได้ก�าหนดแนวทางการด�าเนนิงานตาม

ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและ

ภูมิภาค ใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงาน ได้แก่ 

 1) พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดให้ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และให้

นักเรียนนักศึกษาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต้องได้รับการดูแลแก้ไขเยียวยา จนสามารถกลับตัวเป็นเยาวชนที่ดี



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
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เป็นผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ส. น�าเสนอการด�าเนินงานที่ผ่านมาของยุทธศาสตร์ “รั้วโรงเรียน” ในปี 2552 รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ และ
ยทุธศาสตร์ จดุเน้น แนวทางการด�าเนนิงานในปี 2553 ในการประชมุเชงิปฏบิตักิารจดัท�าแนวทางและแผนปฏบิตังิานการป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียน ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมแกรนด์ เดอ วิลล์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสูเ้พือ่เอาชนะยาเสพตดิ กระทรวงศกึษาธกิาร เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานของหน่วยงานทีม่ภีารกจิดแูลสถานศกึษาในสงักดัต่างๆ มคีวามรูค้วามเข้าใจ

ในยุทธศาสตร์กลไกการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งร่วมกันบูรณาการจัดท�าแผนปฏิบัติงานในส่วนกลางร่วมกัน

    2) พฒันาระบบเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษา โดยระดมก�าลงัจากแกนน�านกัเรยีนนกัศกึษาและคณะครอูาจารย์ทีม่กีาร
มอบหมายภารกิจอย่างชัดเจน

    3) นักเรียนนักศึกษาทั่วไปมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม และได้รับการพัฒนาให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่เข้มแข็งจากกิจกรรม            
เพื่อป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

   4)  สร้างกลไกการบริหารจัดการงานป้องกันแก้ไขและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาระดับพื้นที่จังหวัด

คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้จัดตั้งกลไกระดับจังหวัด/อ�าเภอที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ได้แก่
     1) ระดบัจงัหวดั ประกอบด้วย หน่วยงานทีม่สีถานศกึษาทกุสงักดั และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องในพืน้ทีเ่ป็นคณะท�างาน โดยมรีองผูว่้า

ราชการจังหวัดเป็นประธาน เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียนในระดับจังหวัด 
     2) ระดับอ�าเภอ ประกอบด้วย สถานศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เป็นคณะท�างาน โดยมี นายอ�าเภอ เป็นที่ปรึกษา         

มีผู้อ�านวยการสถานศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกจากส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นประธานท�าหน้าที่ประสานการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ยุทธศาสตร์รั้วโรงเรียนในระดับอ�าเภอ 

     3) จัดตั้งศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม ตามโครงการ “1 เขตพื้นที่การศึกษา 1 ศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม” ส�าหรับรองรับกิจกรรม      
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม นักเรียน นักศึกษา ที่มีพฤติกรรมเสี่ยง พร้อมทั้งจัดอบรมวิทยากรแกนน�าประจ�าศูนย์เสมาส่งเสริมศีลธรรม (พระสงฆ์ 1 รูป 
และฆราวาส 1 คน)

การชี้แจงยุทธศาสตร์ รั้วโรงเรียน

การดูแลแก้ไขพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยง
 1) โครงการสานสายใยครอบครัว เป็นโครงการที่คัดกรองนักเรียน นักศึกษา กลุ่มเสี่ยง และ พ่อ แม่ ผู้ปกครองจากสถานศึกษาใน 

75 จังหวัดๆ ละ 70 ครอบครัวๆ ละ 2 คน (รวม 5,250 ครอบครัว 10,500 คน) มาเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม พร้อมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์ที่
ดีของสมาชิกในครอบครัว ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ใช้หลักสูตรกลางที่ก�าหนดขึ้นเน้นกระบวนการคิด เปิดใจ และเข้าใจปัญหา โดยการละลาย
พฤติกรรม และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พ่อ แม่ ผู้ปกครอง และเด็ก หลักสูตรในแต่ละกิจกรรมจะมีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงต่อเนื่อง

กัน เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองเกิดความตระหนักและมีจิตส�านึกในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของตนเอง 
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 2) โครงการเด็กอาชีวะสู่อนาคตสดใส เป็นการคัดเลือกโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ที่ผ่านการอบรม
หลักสูตร “เสริมทักษะครู ล้อมรั้วโรงเรียน พ้นภัยยาเสพติด” ที่ส�านักงาน ป.ป.ส. จัดการอบรมไปแล้ว จ�านวน 50 แห่ง เป็นโรงเรียนน�าร่อง ในการ

รับสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง

โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย)

ร่วมพิธีเปิดการอบรมโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย) รุ่นที่ 4 ของต�ารวจ

ภูธรภาค 1 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2553 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้บัญชาการต�ารวจภูธรภาค 1 (พล.ต.ท.กฤษฎา พันธุ์คงชื่น) 

เป็นประธานในพธิีเปิดการอบรม โครงการนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างส�านักงาน ป.ป.ส. และต�ารวจภูธรภาค 1 ตั้งแต่ปี 2551 เพือ่ป้องกันการแพร่

ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา โดยให้ต�ารวจที่ส�าเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรต�ารวจ D.A.R.E. สอนเด็กนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 ในสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบของต�ารวจภูธรภาค 1 เพื่อให้เข้าใจถึงวิธีการหลีกเลี่ยงและปฏิเสธยาเสพติด 

รั้วครอบครัว : การขับเคลื่อนนโยบายและกลไกการด�าเนินงาน 

การด�าเนินงานรั้วครอบครัว

1. เข้าร่วมการประชมุคณะอนกุรรมการส่งเสรมิความเข้มแขง็ครอบครวั 5 ครัง้ เพือ่ตดิตามการขบัเคลือ่นแนวทางการด�าเนนิงาน การรายงาน
ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในคณะอนุกรรมการ ซึ่งผลการด�าเนินงานโดยสรุป (ข้อมูลจาก ศปป.1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 – 
กันยายน 2553) มีดังนี้ 

 1) ครอบครัวที่มีสมาชิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
  - อบรมความรู้/กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว จ�านวน 46,853 ครอบครัว 71,455 คน 
  - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ�านวน 8,404 ครอบครัว 25,068 คน 
  - ดูแลช่วยเหลือ/รวมกลุ่มครอบครัวภายหลังการอบรม จ�านวน 15,098 ครอบครัว 29,129 คน 
 2) ครอบครัวที่มีแนวโน้มต่อปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
  - อบรมความรู้/กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว จ�านวน 126,018 ครอบครัว 189,928 คน 
  - ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ จ�านวน 34,143 ครอบครัว 65,357 คน 
 3) ครอบครัวทั่วไป 
  อบรมความรู้/กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว จ�านวน 511,743 ครอบครัว 972,533 คน 
 4) ผลักดันให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก�าหนดภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในข้อบัญญัติ โดยมีแผนการด�าเนินงาน

เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว จ�านวน 6,591 แห่ง 
 5) จัดตั้งศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน จ�านวน 5,911 แห่ง
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การชี้แจงแนวทางการด�าเนินงาน

การพัฒนาองค์ความรู้
1. ผลิตหนังสือคู่มือพ่อแม่ ผู้ปกครอง รู้ทันปัญหายาเสพติด “ล้อมรักให้ครอบครัว ล้อมรั้วป้องกันยาเสพติด” จ�านวน 46,000 เล่ม ส�าหรับ

สนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ส�านักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่ตั้งใน

เขต 285 อ�าเภอเน้นหนัก ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน และส�านักงาน ปปส.ภาค เป็นต้น 

2. น�าเสนอแนวปฏิบัติของส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) ตามยุทธศาสตร์ “รั้วครอบครัว” ระยะที่ 2 ให้

แก่ พมจ. และหวัหน้าหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ในระดบัพืน้ทีท่ัว่ประเทศ ในการประชมุเชงิปฏบิตัิ

การหวัหน้าหน่วยงานของกระทรวงการพฒันาสังคมและความมั่นคงของมนษุย์ทัว่ประเทศพรอ้มทัง้แจกจ่ายแนวปฏบิตัิฯ ให้แก่ พมจ. ทกุจงัหวดั 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2553 ณ โรงแรมปริ๊นพาเลซ กรุงเทพมหานคร 

1. จดัประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่พฒันาแนวทางการด�าเนนิงาน “รัว้ครอบครวั” เพือ่ทบทวนแนวทางและปัญหาอปุสรรคในการด�าเนนิงานใน

ปี 2552 และชี้แจงยุทธศาสตร์และจุดเน้นการด�าเนินงานให้แก่เจ้าหน้าท่ี     ที่ด�าเนินงานด้าน “รั้วครอบครัว” ของหน่วยงานในคณะอนุกรรมการ

ส่งเสริมความเข้มแข็งของครอบครัว หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ส. ส่วนกลาง และส�านักงาน ปปส. ภาค ระหว่าง

วันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2552 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

2. เข้าร่วมการประชมุตดิตามผลการพฒันาทกัษะครอบครวั โครงการ

ศึกษาประสิทธิผลของการใช้โปรแกรมการสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว

ตามแนวคัมเฟอร์ เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนวิเชียรชม จังหวัด

สงขลา ซึ่งเป็นโครงการที่  สพป. ได้สนับสนุนให้คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัทกัษณิ ศกึษาประสทิธภิาพของการใช้โปรแกรมฯ ซึง่ทีป่รกึษา

ของโครงการฯ (รศ.ดร.เมธินินทร์ ภิณญูชน) ได้จัดฝึกอบรมผู้น�ากลุ่ม และ

จดักจิกรรมตามโปรแกรมฯ ณ โรงเรยีนวเิชยีรชม และโรงเรยีนอนบุาลสงขลา 

อ�าเภอเมือง จังหวัดสงขลา เป็นระยะเวลา ทั้งหมด 14 สัปดาห์ พร้อมทั้งได้

จดัประชมุตดิตามผลการพฒันาทกัษะครอบครวัดงักล่าว หลงัจากนัน้ สพป. 

ได้ ผลิตหนังสือ “ครอบครัวเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด จากจุดเริ่มต้นสู่บริบท

ประเทศไทย” จ�านวน 2,000 เล่ม เพื่อเป็นองค์ความรู้โดยใช้ฐานครอบครัว

ไปยังกลุ่มเป้าหมาย
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38 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

3. การถอดบทเรียนการด�าเนินงานเด่น (Best Practices) รั้วครอบครัว ปี 2553 ได้แก่ 

 1) ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนหนองประดู่ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งสามารถบูรณาการงานด้านครอบครัวให้เข้ากับงานพัฒนาทุกด้าน 

เป็นการพัฒนาแบบองค์รวม

     2) องค์การบริหารส่วนต�าบลกดุรัง จังหวดัมหาสารคาม เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผู้บริหาร   มีวสิัยทัศน์และให้ความส�าคัญเรื่อง

ครอบครัว และสามารถสร้างนวัตกรรมงานด้านครอบครัวได้

     3) ศนูย์กจิกรรมเยาวชนสอยดาวหวัใจสขีาว จงัหวดัจนัทบรุ ีเป็นกลุม่เยาวชนทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุทีเ่หมาะสม/ถกูทาง จนสามารถขยาย

การด�าเนินงานสู่ด้านครอบครัว

     4) สถาบันครอบครัวเข้มแข็ง จังหวัดพะเยา เป็นองค์กรพัฒนาเอกชน ในพื้นที่สามารถเป็นพี่เลี้ยงขับเคลื่อนการด�าเนินงานของศูนย์

พัฒนาครอบครัวในชุมชนได้ หากได้รับการสนับสนุน

     5) ส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล เป็น พมจ.ที่มีความเข้าใจแนวทางการด�าเนินงานรั้วครอบครัว และ

สามารถท�าบทบาทผู้บูรณาการรั้วครอบครัวในระดับจังหวัดได้

การด�าเนินงานโครงการปราบปรามยาเสพติด

 การจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติด

จากการที่มีการสกัดกั้นการล�าเลียงยาบ้าที่จะเข้ามาทางชายแดนอย่างเข้มงวด และมีการจับกุมจ�านวนมากอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ค้ายาบ้า 

จงึลกัลอบน�าไอซ์ มาผสมเพือ่ผลติอดัเมด็เป็นยาบ้าในพืน้ทีป่รมิณฑล เพือ่หลกีเลีย่งความเสีย่งจากการล�าเลยีง หรอืเพิม่ปรมิาณตามความต้องการ

ที่เพิ่มขึ้น และทันเวลาจ�าหน่าย โดยตั้งแต่มกราคม - 22 กันยายน 2553 มีการจับกุมแหล่งผลิตอัดเม็ดยาบ้า 5 แห่ง แหล่งเก็บเครื่องอัดเม็ดและ

อุปกรณ์ในการผลิตยาบ้า 1 แห่ง และ แหล่งผลิตไอซ์ 1 แห่ง ดังนี้ 

แหล่งผลิตอัดเม็ดยาบ้า 5 แห่ง              

1) วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 บช.ปส. จับกุม 2 คน ของกลางไอซ์ 2,034 กรัม ยาบ้า 11,800 เม็ด สารเคมี และอุปกรณ์การผลิตยาบ้า

จ�านวนมาก รวมของกลางทั้งสิ้น 57 รายการ ที่ บ้านพักในหมู่บ้านภัสสร 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อมาวันที่ 25 กุมภาพันธ์  

ขยายผลตรวจค้นตึกแถวในซอยสุขสวัสดิ์ 28 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ยึดไอซ์ 1 กรัม ยาบ้า 1 เม็ด ลังไม้ส�าหรับใส่เครื่องปั๊ม

ยาบ้า 1 ลัง และของกลางอื่นรวม 6 รายการ โดยผู้ต้องหาเช่าบ้านเลขที่ 33/22 ซอย 7 หมู่บ้านภัสสร 1 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

เพื่อผลิตยาบ้าและซุกซ่อนยาเสพติด และใช้ตึกแถวย่านถนนสุขสวัสดิ์ เป็นที่เก็บอุปกรณ์การผลิต  

2) วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2553 ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ตร.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา และ ตร.ภ.1 จับกุมและท�าลายเครือข่ายการค้าไอซ์และ

ผลิตอัดเม็ดยาบ้าในหลายพื้นที่ คือ จ.ชลบุรี จ.นนทบุรี จ.ลพบุรี จ.สมุทรปราการ จ.พระนครศรีอยุธยา และ กรุงเทพฯ สามารถจับกุมผู้ต้องหา    

ได้ทั้งหมด 10 คน ของกลางยาบ้า 17,800 เม็ด ไอซ์ 139.2 กรัม เม็ดยาบ้าแตกหัก 125 กรัม ผงยาบ้าผสมพร้อมอัดเม็ด 6.35 กิโลกรัม อีเฟดรีน 

150 กรัม ฝิ่นสุก 1,200 กรัม กาเฟอีน 4 กิโลกรัม เครื่องอัดเม็ดชนิดไฮโดรลิก 1 เครื่อง หัวตอกสัญญลักษณ์ WY 1 ถุง เครื่องอัดเม็ดชนิด Single 

Punch 3 หัวตอก พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด  หัวตอก 39 หัว พร้อมบล็อก 2 ชุด  สารเคมีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตจ�านวนมาก  

 กลุ่มผู้ต้องหา ด�าเนินการผลิตยาบ้า  โดยแยกออกได้เป็น 2 กลุ่ม  คือ กลุ่มแรก  ด�าเนินการผลิตยาบ้าในพื้นที่เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ      

กลุ่มที่ 2 ด�าเนินการผลิตยาบ้าในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา และ จ.ลพบุรี ทั้งสองกลุ่มจะมีการประสานงานกันเพื่อจ�าหน่ายถ่ายโอนเครื่องผลิต

อัดเม็ด และสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาบ้า เมื่อผลิตอัดเม็ดเสร็จแล้ว จะน�าออกจ�าหน่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.สมุทรปราการ 

จ.นนทบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา  จ.ลพบุรี  และจังหวัดอื่นๆ  ในพื้นที่ภาคกลาง  

3) วันที่ 7 พฤษภาคม 2553  ตร.ภ.1 จับกุม 1 คน ของกลางยาบ้า 230 เม็ด ผงยาบ้า 200 กรัม หัวตอกสัญลักษณ์ WY 38 อัน ไอซ์            

ชนดิเกลด็ 2 กรมั สารเคมแีละอปุกรณ์ในการผลติ จ�านวนหนึง่ ทีบ้่านเช่าในชมุชนกระต่ายทอง ต.สวนพรกิ อ.พระนครศรอียธุยา จ.พระนครศรอียธุยา  

 เป็นการขยายผลจากคดีการจับกุมเมื่อวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2553 โดยผู้ต้องหา ได้รับการว่าจ้างจากผู้เช่าบ้านหลังดังกล่าว พร้อมจัดหา

อุปกรณ์และสารเคมีมาให้เพื่อผลิตอัดเม็ดยาบ้าไว้รอจ�าหน่าย 

4) วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 บก.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ร่วมกับ ปปส.ภาค 2 จับกุมผู้ต้องหา 5 คน ของกลางยาบ้า 2,467 กรัม ยาบ้าเปียกชื้น 

434 กรัม ผงยาบ้าผสมพร้อมอัดเม็ด 8,920 กรัม ผงยาบ้าผสมเปียกชื้น 2,910 กรัม เครื่องอัดเม็ดยาบ้าชนิด SINGLE PUNCH ชนิด 3 หัวตอก 

จ�านวน 1 เครื่อง หัวตอก WY จ�านวน 6 คู่ เครื่องผสม 1 เครื่อง ยาแก้หวัดผสมซูโดอีเฟดรีน 91 แผง เตาอบความร้อนไฟฟ้า 3 เครื่อง เครื่องปั่นบด

ไฟฟ้า 1 เครือ่ง ผงกาเฟอนี 19.3 ก.ก. อปุกรณ์และสารเคมอีืน่ๆ รวมของกลางทัง้สิน้ 51 รายการ ที ่หมูบ้่านรืน่ฤด ีถ.รงัสติ-นครนายก ต.ประชาธปัิตย์ 

อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี และบ้านเช่าใน หมู่บ้านพรธิสาร 8 ต.คลองเจ็ด อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

39รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

เป็นการขยายผลจากคดีการจับกุมเมื่อวันที่ 3-6 พฤษภาคม 2553 โดยผู้ต้องหาทั้ง 5 คน ร่วมกันลักลอบผลิต และจ�าหน่ายยาบ้า โดยแบ่ง

หน้าทีก่นัท�า และจะได้ผลตอบแทนเป็นเงนิ หรอืได้ยาบ้าไว้เสพโดยไม่ต้องช�าระเงนิ โดยก่อนถกูจบักมุได้ผลติอดัเมด็ยาบ้าเตรยีมไว้จ�าหน่าย และ

อยู่ระหว่างล�าเลียงกาเฟอีนมาเพื่อผสมอัดเม็ดเพิ่มเติมอีก

5) วันที่ 16-17 กันยายน 2553 สภ.หนองแค ร่วมกับ บก.ภ.จว.สระบุรี และ ปปส.ภ.1 จับกุม 1 คน ของกลางยาบ้าชนิดผง 2 กรัม ยาบ้า 

250 เม็ด เครื่องอัดเม็ดยา ชนิด SINGLE PUNCH จ�านวน 2 เครื่อง หัวตอกสัญญลักษณ์ WY จ�านวน 7 หัว หัวตอกล่าง จ�านวน 14 หัว แท่นโลหะ

รองผลิต จ�านวน 3 ตัว ผงสีขาว น�้าหนักประมาณ 20 กิโลกรัม กับอีก 1 กระป๋อง สารสีน�้าตาล 500 กรัมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตหลายรายการ      

ที่ บ้านเลขที่ 101/4 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี บ้านเลขที่ 43 ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ห้องพักเลขที่ 510 อาคารบุญนง    

อพาร์ทเม้นท์ ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี และ ห้องเช่าหมายเลข 2 อาคารเลขที่ 4/1 ต.ไทรม้า อ.เมือง จ.นนทบุรี  

ผู้ต้องหา และพวก เช่าบ้านเลขที่ 101/4 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี เพื่อลักลอบผลิตยาบ้า ซึ่งมีการแบ่งหน้าที่กันท�า โดยกลุ่มหนึ่ง  

จะท�าหน้าที่จัดหาสารตั้งต้นเพื่อน�ามาผสม และผลิต อีกกลุ่มหนึ่ง จะท�าหน้าที่ล�าเลียงยาบ้าที่ผลิตเสร็จแล้วไปเก็บพักไว้ที่บ้านเลขที่ 43 หมู่ 4 

ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา   

แหล่งเก็บเครื่องอัดเม็ดและอุปกรณ์ในการผลิตยาบ้า จ�านวน 1 แห่ง คือ

วันที่ 28 มกราคม 2553 ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. และ สน.ท่าเรือ จับกุม 2 คน ของกลางยาบ้า 201,772 เม็ด ไอซ์ 2 กรัม เครื่องอัด 

เม็ดยาบ้า พร้อมอุปกรณ์ 3 เครื่อง (ไม่มีหัวตอก) สารเคมี และอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตยาบ้ารวม 18 รายการ ที่ บ้านเช่าถนนริมทางรถไฟสายเก่า

ปากน�า้ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรงุเทพฯ กลุม่ผูต้้องหาใช้บ้านเกดิเหต ุซึง่เปิดเป็นร้านรบัซือ้ขายอะไหล่รถ เป็นแหล่งพกัยาบ้า อปุกรณ์ และ

สารเคมีที่ใช้ในการผลิต

แหล่งผลิตไอซ์  จ�านวน 1 แห่ง คือ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2553 บช.ปส. จับกุมชายชาวสวีเดน 1 คน  ของกลางเมทแอมเฟตามีนชนิดน�้า 100 มิลลิลิตร และอีก 2 ขวด สารเคมี

ชนิดต่างๆ และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทดลองวิทยาศาสตร์หลายรายการ รวมของกลางทั้งหมด 46 รายการ ที่ บ้านเลขที่ 19/5 หรือ 19 หมู่ 5 ต.ซากพง 

อ.แกลง จ.ระยอง ผู้ต้องหา เป็นนักค้าสารสเตียรอยด์  และมีพฤติการณ์ลักลอบผลิตไอซ์ในบ้านเกิดเหตุ 

 

 การจับกุมยาบ้า 1,000,000 เม็ดขึ้นไป 

 1) วันที่ 30 มกราคม 2553 ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. ขยายผลจากคดีการจับกุมเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 เข้าตรวจค้นบ้าน

เลขที่ 7/519 หมู่บ้านร่มโพธิ์ หมู่ที่ 10  ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ยึดยาบ้าอีก 1,602,000 เม็ด และไอซ์ 2 กิโลกรัม  

2) วันที่ 27 มีนาคม 2553 ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. ตร.ภ.5 และ ศปก.ทบ. จับกุม 3 คน ของกลางยาบ้า 1,550,000 เม็ด                 

ที่ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  

เป็นการขยายผลจากคดีเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2552 ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. ตร.ภ.5 บก.ทล. และ ศปก.ทบ. จับกุม 2 คน    

ของกลางยาบ้า 780,000 เม็ด ที่ ด่านตรวจพยุหะคีรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ และ คดีเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 ตร.ภ.5 ร่วมกับ สภ.ห้างฉัตร 

และ ส�านักงาน ป.ป.ส. จับกุม 1 คน ของกลางยาบ้า 500,000 เม็ด ที่ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง และทราบว่ากลุ่มผู้ต้องหาใช้บ้านเช่า         

ใน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เป็นที่เก็บพักยาบ้า ก่อนน�าออกจ�าหน่าย โดยจับกุมขณะส่งมอบให้ลูกค้าได้ยาบ้า 960,000 เม็ด และ

ขยายผลไปตรวจค้นบ้านเช่า ได้ยาบ้าอีก 590,000 เม็ด  

3) วันที่ 20 เมษายน 2553 ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. ตร.ภ.5  ตร.ภ.จว.เชียงราย ฉก.ม.2 กกล.ผาเมือง และ ศปก.ทบ. จับกุม 2 คน 

ของกลางยาบ้า 2,100,000 เม็ด ที่ บ้านเช่าใน ซอยนวมินทร์ 93 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ ผู้ต้องหา เช่าบ้านเกิดเหตุไว้เก็บพักยาบ้า  

ก่อนน�าส่งลูกค้า จึงสืบสวนติดตามพฤติการณ์อย่างต่อเนื่อง

 การจับกุมรายส�าคัญ จ�าแนกตามประเภทตัวยา ปี 2553 

การจับกุมยาบ้า 100,000 เม็ดขึ้นไป  รวม 63 คดี  ของกลางรวม 21,139,940  เม็ด
 ตัวอย่างการจับกุมคดีส�าคัญ
 1) วนัที ่19 มกราคม 2553 นายอ�าเภอฝาง จ.เชยีงใหม่ ได้รบัแจ้งจากชายผูห้นึง่ว่า ได้รบัการว่าจ้างให้น�ารถยนต์กระบะไปรบัส้ม 130 

ตะกร้า ทีโ่รงแวก็ซ์ส้มนาเดยีร์-นาดรมีฯ เพือ่น�าไปส่งที ่กรงุเทพฯ  ซึง่จากการสงัเกตพบว่าส้มมขีนาดเลก็ ไม่มคีณุภาพ ไม่ผ่านการแว๊กซ์ และตะกร้า
ที่บรรจุส้มบางตะกร้า มีลักษณะผิดปกติ โดยมีการติดเทปกาวสีน�้าตาลเป็นสัญลักษณ์  ประกอบกับค่าว่าจ้างสูงผิดปกติ และจ่ายเป็นเงินสดให้
ก่อนการเดินทาง  นายอ�าเภอฝาง จึงประสาน สภ.ฝาง กองก�าลังผาเมือง และ ตชด.334 น�ารถกระบะดังกล่าวมาตรวจค้น และพบยาบ้าซุกซ่อน
อยู่ในตะกร้าส้มจ�านวน 980,000 เม็ด ต่อมาวันที่ 20 มกราคม 2553 ขยายผลตรวจค้นบ้านพักและจับกุมเจ้าของโรงแว๊กซ์ส้ม ที่  ต.ปงต�า             

อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่  ยึดทรัพย์สินจ�านวน 38 รายการ  รวมมูลค่าประมาณ  10 ล้านบาท 
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40 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

 2) วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 บช.น. จับกุม 1 คน ของกลางยาบ้า 780,000 เม็ด และ ไอซ์ 9,000 กรัม ที่ ชนาพันธ์ อพาร์ทเมนต์ 

ซ.พหลโยธิน 56 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 

 3) วันที่ 23 มีนาคม 2553  ตร.สส.ภ.5 ร่วมกับ ชปส.ศตส.ภ.5 สภ.ห้างฉัตร และ ส�านักงาน ป.ป.ส. จับกุม 1 คน ของกลางยาบ้า 

500,000 เม็ด ที่ ต.ห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง 

  4) วนัที ่8 พฤษภาคม 2553 สภ.ทรงธรรม จ.ก�าแพงเพชร จบักมุ 1 คน  ของกลางยาบ้า 400,000 เมด็ ที ่จดุตรวจจดุสกดั สภ.ทรงธรรม 

ต.ทรงธรรม อ.เมือง จ.ก�าแพงเพชร 

 5) วันที่ 24 - 31 พฤษภาคม 2553 บก.สส.ภ.3 ร่วมกับ ตร.ภ.จว.นครราชสีมา จับกุมเครือข่ายค้ายาเสพติด 7 คน ของกลางยาบ้ารวม 

240,000 เม็ด ที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ต่อเนื่อง อ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา อ.ชานุมาน จ.อ�านาจเจริญ อ.เมือง จ.มุกดาหาร 

และ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพ  
การจับกุมเฮโรอีนรายส�าคัญ (500 กรัมขึ้นไป) รวม 20 คดี ของกลางรวม 450,249.5 กรัม
 ตัวอย่างการจับกุมคดีส�าคัญ
 วันที่ 3 กันยายน 2553 กก.2 บก.ทล. จับกุม 1 คน ของกลางเฮโรอีน 20 แท่ง รวมน�้าหนัก 7.9 กิโลกรัม ซุกซ่อนในช่องลับซึ่งท�าขึ้นเป็น

พเิศษ ของรถยนต์มติซบูชิ ิรุน่แลนเซอร์ ทะเบยีน ฏพ-2201 กรงุเทพฯ ที ่ถนนเพชรเกษมล่องใต้ กม.198-199 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอ�า จ.เพชรบรุ ีให้การ
ว่า รับจ้างให้ไปขับรถยนต์คันดังกล่าวจาก บริเวณใต้สะพานต่างระดับข้ามแยกหน้าห้างสรรพสินค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต ไปจอดไว้ที่ซอย 
อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ จากนั้น จะมีผู้มาขับรถยนต์คันดังกล่าวต่อไปอีกทอดหนึ่ง  

การจับกุมไอซ์รายส�าคัญ (100 กรัมขึ้นไป) รวม 112 คดี ของกลางรวม 352,007.4 กรัม
 ตัวอย่างการจับกุมคดีส�าคัญ
 1) วันที่ 7 มกราคม 2553 บช.ปส. จับกุม 1 คน ของกลางไอซ์  น�้าหนักรวม 11.9 กิโลกรัม ที่  ถ.อรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณอัมรินทร์  

เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ น�ามาซุกซ่อนที่ห้องพักย่านอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ  ก่อนน�าส่งให้เครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพฯ
 2 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2553 ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ตชด.ภ.4 จับกุมชาวสิงคโปร์ 1 คน ของกลางไอซ์ 32 กิโลกรัม ซุกซ่อนในโต๊ะ

ไม้ชงชาจนี จ�านวน 8 ตวัๆละ 4 กโิลกรมั ที ่สถานรีถไฟชมุทางหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ลกัลอบล�าเลยีงเดนิทางด้วยรถไฟมาลงที ่อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา เพื่อส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย

  3) วันที่ 7 มีนาคม 2553 บช.ปส. ร่วม ส�านักงาน ป.ป.ส. ตรวจคนเข้าเมือง และ ศุลกากร จับกุมหญิงชาวอิหร่าน 2 คน ของกลางไอซ์ 
4.48 กิโลกรัม ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ น�าเข้ามาจาก กรุงเตหะราน ประเทศอิหร่าน

 4) วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 บช.ปส. จับกุมชาวไทย 1 คน และ ชาวมาเลเซีย 1 คน ของกลางไอซ์ 6 กิโลกรัม และ  ยาบ้า 224,000 
เม็ด  ที่  ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช ลักลอบน�าเข้าจากประเทศพม่า จะส่งผ่านประเทศไทย ไปยังประเทศมาเลเซีย  

 5) วันที่ 2 มิถุนายน 2553 บช.ปส. ร่วมกับ ตม. ต�ารวจสันติบาล ศุลกากร และ ป.ป.ส. จับกุมหญิงไทย 2 คน ของกลางไอซ์ 6.400 
กรัม ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ รับจ้างชายต่างชาติผิวด�า ซึ่งเป็นผู้จัดการซื้อตั๋วเดินทางและออกค่าใช้จ่ายในการ 
เดินทางให้ไปลักลอบล�าเลียงมาจากประเทศกาน่า 

 6) วนัที ่4 กรกฎาคม 2553 สภ.ปากเกรด็ จ.นนทบรุ ีจบักมุ 3 คน ของกลางไอซ์ 5 กโิลกรมั และ ยาบ้า 130,000 เมด็ ทีห่น้ามหาวทิยาลยั
กรุงเทพศูนย์รังสิต ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ต่อเนื่อง ซอยคลองหลวง 56 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 

 7) วันที่ 2 สิงหาคม 2553 บช.น. จับกุม 2 คน ของกลางไอซ์ 17.9 กิโลกรัม และยาบ้า 40,000 เม็ด ที่ แขวงบางบ�าหรุ เขตบางพลัด 
กรุงเทพฯ ต่อเนื่อง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี และ แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

  8) วนัที ่6 สงิหาคม 2553 ส�านกังาน ป.ป.ส. ร่วมกบั ศลุกากร บช.ปส. และ ศรภ. จบักมุ ชาวอหิร่าน 1 คน ของกลางไอซ์ 10.2 กโิลกรมั 
ซุกซ่อนในตู้อบไมโครเวฟ ส่งจากประเทศอิหร่าน ผ่านบริษัท DHL เข้ามาในประเทศไทย ที่ อาคารชุดไลฟ์แอด รัชดา-สุทธสิาร ถ.รัชดาภิเษก แขวง
สามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

  9) วันที่ 9 สิงหาคม 2553 บช.ปส. ร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ส. สตม. และ บก.ส. จับกุม หญิงชาวสเปน 1 คน  ของกลางไอซ์ 3.1 
กิโลกรัม ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการลักลอบน�าเข้ามาจากประเทศกาน่า

  10) วันที่ 12 สิงหาคม 2553 ต�ารวจภูธรภาค 5 ร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ส. จับกุม 2 คน ของกลางไอซ์ 15 กิโลกรัม ที่ ศูนย์การค้าโลตัส 
สาขาแม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 11) วันที่ 2 กันยายน 2553 ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส  ตม. และ ตร.สันติบาล จับกุม ชาวเคนย่า 1 คน ของกลางไอซ์ 3.3 
กิโลกรัม ที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ลักลอบน�าเข้ามาจากเมืองโกโตนู ประเทศเบนิน

 12) วันที่ 6 กันยายน 2553 บช.ปส. ร่วมกับ ตร.ภ.จว.เชียงราย จับกุม 4 คน ของกลางไอซ์ 12 กิโลกรัม ที่ อ.เมือง จ.เชียงราย ตรวจ
ยึดเงินสด 350,000 บาท บรรจุในกระเป๋าเอกสารวางอยู่ในรถยนต์กระบะ ยี่ห้อมิตซูบิชิ หมายเลขทะเบียน กท 1685 เชียงราย ของกลางในคดี 
และเงินสดอีก 3,995,000 บาท บรรจุในถุงพลาสติกแบบมีหูหิ้ว ซุกซ่อนอยู่ใต้พุ่มไม้ ที่ หน้าองค์การโทรศัพท์ ต.เวียงพางค�า อ.แม่สาย จ.เชียงราย 
รวมเงินสดที่ยึดไว้ 2 รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,345,000 บาท



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

41รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

  13) วันที่ 8 กันยายน 2553 บช.ปส. ร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ส. สภ.วังน้อย และฝ่ายปกครอง   ตรวจยึดไอซ์ 32 กิโลกรัม ยาบ้า 

150,000 เม็ด ซุกซ่อนในรถยนต์กระบะ ที่ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

การจับกุมกัญชารายส�าคัญ (100 กิโลกรัมขึ้นไป) รวม 41 คดี ของกลางรวม 10,369.75 กิโลกรัม

 ตัวอย่างการจับกุมคดีส�าคัญ

 1) วันที่ 1 มีนาคม 2553 ตชด.326 ร่วมกับ ตร.น.นครพนม ฝ่ายปกครอง อ.ธาตุพนม และ บช.ปส. จับกุม 2 คน ของกลางกัญชา     

อัดแท่ง 539 กิโลกรัม ซุกซ่อนในรถยนต์กระบะ ที่ แยกลงท่าน�้าโขง บ้านกลางน้อย ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.นครพนม 

 2) วันที่ 1 กรกฎาคม 2553 บช.ปส. ร่วมกับ ตร.ภ.จว.ราชบุรี จับกุม 1 คน ของกลางกัญชาอัดแท่ง 445 กิโลกรัม  ยาบ้า 100 เม็ด 

และ ไอซ์ 20 กรัม ที่ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 

 3) วันที่ 31 กรกฎาคม 2553 บก.ภ.จว.ปัตตานี ร่วมกับ บช.ปส. สภ.เมืองพัทลุง และส�านักงาน ป.ป.ส. จับกุม ชาวไทย 4 คน ชาวลาว 

1 คน  ของกลางกัญชาอัดแท่ง 392 กิโลกรัม ที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ต่อเนื่อง อ.เมือง จ.พัทลุง  

  4) วันที่ 3 สิงหาคม 2553 ตชด.24 ร่วมกับ บช.ภ.4 บช.ปส. บก.รน. สภ.เมืองอุดรธานี DEA และ ส�านักงาน ปปส.ภาค 4 จับกุม 5 คน 

ของกลางกัญชาอัดแท่ง 497 กิโลกรัม กัญชาผง 1.390 กิโลกรัม ที่ โกดังเลขที่ 236 ถ.เลี่ยงเมืองสายอุดร-หนองบัวล�าภู ต.หมากแข้ง อ.เมือง 

จ.อุดรธานี  

การจับกุมยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน รวม 7 คดี ของกลาง 12,682,382 เม็ด

 1) วันที่ 13 มกราคม 2553 ฉก.ม.2 กองก�าลังผาเมือง จับกุม 1 คน ของกลางยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 986,500 เม็ด ที่  ถนน

เลียบล�าน�้าสาย บ.เกาะทราย ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย

  2) วันที่ 8 มกราคม 2553 ศุลกากรปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรวจค้นรถยนต์โดยสารประจ�าทางสายด่านนอก อ.สะเดา จ.สงขลา-

กรงุเทพฯ ยดึยาแก้หวดัสตูรผสมซโูดอเีฟดรนีผลติในประเทศมาเลเซยี 591,928 เมด็ ซกุซ่อนในถงุบรรจขุ้าวโพด วางอยูใ่นช่องเกบ็สมัภาระใต้ห้อง

โดยสาร  

 3) วนัที ่4 เมษายน 2553 ศลุกากรแม่สาย รว่มกบั  ตม.แมส่าย ฉก.ม.2 กองก�าลงัผาเมือง สภ.แมส่าย และ จนท.ชุดสนุขัทหาร จับกมุ

ชาวพม่า 1 คน ของกลางยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 3,443,820 เม็ด ซุกซ่อนมากับถุงอาหารสัตว์ในรถยนต์ตู้ ที่ ด่านพรมแดนแม่สาย            

ฝั่งตรวจรถยนต์ขาออก ต.แม่สาย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ให้การว่า รับจ้างจากชาวพม่าให้มาขับรถที่โกดังเก็บของจากฝั่งไทยไปฝั่งประเทศพม่า

การด�าเนินงานโครงการบ�าบัดรักษา

1. การพัฒนาการด�าเนินงานองค์กรเอกชน/ชุมชน 

 y  โครงการบ้านร่มเย็น ขณะนี้มีทั้งสิ้น 14 แห่ง โดย สพป. ได้สนับสนุนงบประมาณให้สมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดการอบรม

เชิงปฏิบัติการให้ค�าปรึกษาครอบครัวผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับแกนน�าเครือข่ายชุมชนบ้านร่มเย็นนาปราบ จังหวัด

สงขลา จ�านวน 120 คน 

 y  โครงการวดัเป็นศนูย์สงเคราะห์และฟ้ืนฟผููต้ดิยาเสพตดิ ได้ประชมุคณะท�างานพฒันาศกัยภาพและคณุภาพวดัเป็นศนูย์สงเคราะห์ฯ 

โดยมีการจัดท�าหลักสูตรและเกณฑ์การคัดเลือกวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ฯ ขณะนี้ได้ร่างข้อก�าหนดและเกณฑ์มาตรฐาน เพื่อเป็น

แนวทางในการด�าเนินงานให้กับวัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ 

2. MOU 4 หน่วยงาน เพื่อพัฒนาระบบบ�าบัด สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวัง

ปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2553 ซึ่งมีมติให้ ศตส.สธ. และส�านักงาน ป.ป.ส. รับผิดชอบในการจัดท�าบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างกระทรวง

สาธารณสขุและกระทรวงยตุธิรรม ในการพฒันาระบบบ�าบดัรกัษายาเสพตดิของประเทศ โดยมหีน่วยงานร่วมลงนาม 4 หน่วยงาน ได้แก่ กระทรวง

สาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กรุงเทพมหานคร และส�านักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ณ ส�านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

3. การพฒันาแนวทางการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูผ่้านการบ�าบดั ได้จดัการประชมุหารอืแนวทางการให้ความช่วยเหลอืแก่ผูผ่้านการบ�าบดั

รักษา เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 เพื่อหารือในการช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษาในด้านต่างๆ เช่น การสนับสนุนการฝึกอาชีพ การจัดหางาน 

(แหล่งงาน /แหล่งทุน) ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และได้เข้าพบผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อหารือถึงแนวทางการ

ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษายาเสพติด ด้านการฝึกอาชีพ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2553 โดยยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ถึงแนวทางดังกล่าว 

รวมทั้งการเพิ่มจ�านวนเป้าหมายในการฝึกอาชีพของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จาก 1,900 คน ในปี 2553
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42 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

4. การพฒันาระบบ บสต. ได้เข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการพฒันาระบบรายงานฯ การดแูลและปรบัปรงุระบบรายงานฯ และเครือ่งมอื

อุปกรณ์ การอบรมวิทยากรระบบรายงานฯ การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดท�ารายงานยาเสพติด ปี 2553 และการพัฒนาคุณภาพข้อมูลยาเสพติด     

ปี 2553 และจัดซื้ออุปกรณ์การอ่านข้อมูลในบัตรประจ�าตัวประชาชน (Smart Card Reader) จ�านวน 5,700 เครื่อง ให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

อันเนื่องมาจากส�านักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้ปรับเปลี่ยนการเข้าใช้งานระบบตรวจสอบประวัติบุคคล           

เพื่อเป็นการป้องกันการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยจากเดิมใช้รหัสผ่าน ได้ปรับเป็นการใช้บัตรประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ซึ่งหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับไว้และมีความจ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งในวันที่ 29 กันยายน 2553 ณ ห้องประชุมไพจิตร ปวะบุตร 

กระทรวงสาธารณสุข นางอัญชลี  ศิริทรัพย์ ผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในฐานะผู้แทนเลขาธิการ ป.ป.ส.  

ได้มอบเครื่อง Smart Card Reader จ�านวน 4,827 เครื่อง ให้แก่ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ประเสริฐ  หลุยเจริญ ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 

5. การอบรมพฒันาทกัษะหน่วยงานภาค ีได้จดัสมัมนาเพือ่พฒันาประสทิธภิาพและเสรมิสร้างองค์ความรูใ้ห้กบัองค์กรภาคเอกชน ระหว่าง

วันที่ 29-31 มีนาคม 2553 ณ โรงแรมอีสติน กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการให้ค�าปรึกษาแก่ครอบครัวของผู้ติด

ยาเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาภาคเอกชน รวมทั้งสามารถน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการดูแลช่วย

เหลือฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งการสัมมนาฯ ในครั้งนี้ มีผู้แทนจากองค์กรพัฒนาภาคเอกชน 23 องค์กร จ�านวน 35 คน เข้าร่วม

6. การพัฒนาหลักสูตรครูฝึกทหาร

 y เนื่องจากแต่ละปีมีทหารเกณฑ์ประมาณ 40,000 นาย และมีปัญหาการติดสารเสพติดเป็นจ�านวนมาก รวมทั้งครอบครัวของทหาร

และประชาชนรอบค่ายทหารกม็ปัีญหาสารเสพตดิ ดงันัน้ ศปป.1 และส�านกังาน ป.ป.ส. ตระหนกัถงึปัญหาดงักล่าว จงึได้จดั "โครงการ

เสรมิสร้างคณุภาพชวีติในหน่วยทหารและชมุชนรอบค่าย" โดยได้ประชมุหารอืเพือ่ยกร่างโครงการ มกีลุม่เป้าหมายคอืผูต้ดิสารเสพตดิ 

ทีเ่ข้ารบัการเกณฑ์ทหารในปี 2553 ส�าหรบักจิกรรมทีจ่ะด�าเนนิการ คอื พฒันาหลกัสตูรการอบรมทหารเกณฑ์ พฒันาหลกัสตูรอบรม

ครูฝึกทหารใหม่ และอบรมครูฝึกทหารใหม่ โดย สพป. รับผิดชอบในการพฒันาหลักสูตรครูฝึกทหาร เพือ่ท�าหน้าทีบ่�าบัดรักษาทหาร

เกณฑ์ที่ติดสารเสพติด 



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

43รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

7. Call Center 1165 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อเป็นศูนย์ให้

บริการค�าปรึกษาด้านยาเสพติดทางโทรศัพท์ โดยในระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2553 ได้จัดการอบรมผู้ให้ค�าปรึกษาและเครือข่ายการช่วย

เหลือผู้ป่วยยาเสพติดในชุมชน (อาสาสมัครช่วยผู้ติดยาเสพติด 1165) รุ่นแรกของประเทศไทย เพื่อเป็นเครือข่ายช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย         

ยาเสพติด และประสานการบ�าบัด เมื่อเกิดเหตุภาวะฉุกเฉิน ส�าหรับการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมจ�านวน 100 คน ประกอบด้วย ต�ารวจ 

191 ต�ารวจมวลชนสัมพนัธ์ ต�ารวจบ้าน อาสากู้ชีพ 1169 ศูนย์ประชาบดี 1300 มูลนธิริ่วมกตัญญ ูมูลนธิปิ่อเต็กตึ้ง ตวัแทนสื่อวทิยทุ้องถิน่ ตัวแทน

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตจังหวัดปทุมธานี โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ จะได้รับความรู้เรื่อง โรคสมองติดยา 

แนวทางการช่วยเหลอืผูป่้วยยาเสพตดิภาวะฉกุเฉนิเบือ้งต้น เทคนคิการเข้าถงึตวัผูป่้วยเพือ่การช่วยเหลอืและการส่งต่อบรกิาร ในอนาคตจะมกีาร

จัดการอบรมเป็นประจ�าทุกปีๆละ 1 รุ่น เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือสร้างตัวแทนที่เป็นอาสาสมัครช่วยผู้ติดยา/สารเสพติด ให้เพิ่ม  

มากขึ้นทั้งในระดับชุมชนและภูมิภาค และสามารถให้ค�าแนะน�าและเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือได้ 

 y โครงการพัฒนาศักยภาพครูฝึกทหารใหม่เพื่อการคัดกรองผู้ติดยาเสพติด เพื่ออบรมแก่ นายสิบเสนารักษ์ 230 คน ให้ความรู้เกี่ยว

กับการคัดกรองผู้ติดยาเสพติด/ทักษะการใช้อุปกรณ์ตรวจปัสสาวะเบื้องต้น และความรู้ในการดูแลผู้เสพติดเบื้องต้น ซึ่งในวันที่ 23-

24 มิถุนายน 2553 สพป. ได้ร่วมกับ ศปป.1 จัดการพัฒนาศักยภาพครูฝึกทหารเพื่อการคัดกรองผู้ติดยาเสพติด เพื่อพัฒนาให้ทหาร

เสนารักษ์หรือผู้ที่รับผิดชอบงานในกระบวนการคัดกรองทหารเกณฑ์ มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดกรองผู้ติดยาเสพติด และ

ทักษะในการใช้อุปกรณ์ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ ณ โรงแรมอิสติน มักกะสัน กรุงเทพมหานคร โดยมีพลโท มาลัย  คิ้วเที่ยง 

รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วย นางธนิษฐา นาคิน ที่ปรึกษาด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�านักงาน 

ป.ป.ส. เข้าร่วมในพิธีเปิดดังกล่าว

 y โครงการฝึกอบรมวทิยากรกระบวนการแก้ปัญหายาเสพตดิในค่ายทหาร เพือ่อบรมให้แก่ นายทหารชัน้สญัญาบตัร และชัน้ประทวน 

ที่จะเป็นวิทยากรค่ายบ�าบัด จ�านวน 2 รุ่นๆ ละ 96 คน รวม 192 คน
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8. ส�านกังาน ป.ป.ส. ร่วมกับสมาคมแนะแนวแห่งประเทศไทย จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการให้ค�าปรึกษาครอบครัวผู้ติดยาเสพติด ให้แก่ 

เจ้าหน้าที่และบุคลากรขององค์กรภาคเอกชน เพื่อสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานดูแลช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาผู้ติด 

ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 รุ่น ในพื้นที่จังหวัดสงขลา และเพชรบูรณ์ และเมื่อวันที่ 10-12 กันยายน 2553 ณ โรงแรมเสนา เพลส 

กรุงเทพมหานคร ได้จัดการพัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะด้านการให้การปรึกษาครอบครัวผู้ติดยาเสพติดให้แก่            

เจ้าหน้าที่และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานขององค์กรพัฒนาภาคเอกชน จ�านวน 50 คน เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานดูแล              

ช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วย กิจกรรมสันทนาการ การบรรยาย

เชิงวิชาการ การยกตัวอย่าง การใช้สื่อประกอบ การแสดงบทบาทสมมติ การท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง การแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติ โดยแต่ละกิจกรรม        

เน้นการเปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้มีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นตลอดจนซักถามได้ทุกช่วง

9. การจัดสัมมนาเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ปรับเปลี่ยนเจตคติประชาชนผ่านเครือข่ายวิทยุชุมชน เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2553 โรงแรม     

เซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพมหานคร เพื่อเน้นย�้าถึงบทบาทของสื่อวิทยุชุมชนในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านยาเสพติด และ ร่วมรณรงค์เพื่อ

ปรับเปลี่ยนเจตคติประชาชนในการให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดกลับสู่สังคม และให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด            

รวมทั้งการให้ความส�าคัญถึงการให้โอกาสแก่ผู้ที่ผ่านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพยาเสพติดในการกลับสู่สังคม พร้อมทั้งเป็นเครือข่าย

ในการประชาสัมพันธ์งานยาเสพติดของส�านักงาน ป.ป.ส. แก่ผู้แทนของวิทยุชุมชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 35 สถานี โดยมีวิทยากรร่วมให้

ความรู้จากโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร เครือข่ายบ้านร่มเย็นคุณพุ่ม และนายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง                     

แห่งประเทศไทย เป็นผู้ด�าเนินการอภิปราย



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

45รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด 2 ครั้ง เพื่อติดตามการขับเคลื่อนแนวทางการด�าเนินงาน และ

รายงานผลการด�าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อชี้แจงท�าความเข้าใจ เพื่อให้สถานประกอบการเข้า

ร่วมในโครงการโรงงานสขีาว ซึง่ขณะนีม้สีถานประกอบการสมคัรเข้าร่วมโครงการ จ�านวน 1,273 แห่ง และผ่านเกณฑ์การเป็นโรงงานสขีาว จ�านวน 

1,967 แห่ง (ข้อมลูจากกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ณ วนัที ่8 ตลุาคม 2553) และกรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน ได้ร่วมกบัส�านกังาน 

ปปส.กทม. ด�าเนินโครงการนิคมอุตสาหกรรมสีขาว เพื่อเป็นการรณรงค์ให้สถานประกอบการทุกแห่งในนิคมอุตสาหกรรมเข้าร่วมโครงการ พร้อม

ทั้งประกาศเป็นนิคมสีขาว ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรม 2 แห่ง เข้าร่วมโครงการแล้ว ได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมบางชัน และนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง 

การขับเคลื่อนนโยบายและกลไกการด�าเนินงาน

การด�าเนินงานโครงการสถานประกอบการ

การชี้แจงแนวทางการด�าเนินงาน

ร่วมกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการด�าเนินงานรั้วสังคม-สถานประกอบการป้องกัน         

ยาเสพติด เพื่อชี้แจงยุทธศาสตร์/จุดเน้นและการก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนินงาน พร้อมทั้งรวบรวมแผนการด�าเนินงานในปี 2553 เมื่อวันที่ 1 

ธันวาคม 2553 ณ โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้แทนจากส�านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 75 จังหวัด และ

เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ปปส.ภาค/กทม. เข้าร่วมการประชุมรวมทั้งทบทวนเป้าหมายและแผนการด�าเนินงาน รวมทั้งได้ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงาน

สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ 1-10 ทราบ 
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การพัฒนาองค์ความรู้
ผลติคูม่อื "แนวปฏบิตัสิูส่ถานประกอบการปลอดยาเสพตดิ" จ�านวน 20,000 เล่ม และโปสเตอร์ส�าหรบัรณรงค์การป้องกนัและเฝ้าระวงัปัญหา

ยาเสพตดิในสถานประกอบการ จ�านวน 40,000 ชดุ พร้อมทัง้แจกจ่ายให้แก่ส�านกังานสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงานจงัหวดัและส�านกังาน ปปส.

ภาค

การด�าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ประวัติและความเป็นมาของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นโครงการที่เริ่มมาตั้งแต่ปี 2547 โดยมีจุดเริ่มต้นจากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จ         

แปรพระราชฐานเพือ่ทรงงานเยีย่มเยยีนราษฎรในพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืในช่วงหลายปีทีผ่่านมา และได้เสดจ็เยีย่มเยยีนช่วยเหลอืราษฎร

หมู่บ้านยากจน ราษฎรในหมู่บ้านตามโครงการศิลปาชีพ ฯลฯ และทรงพบเห็นปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาส�าคัญที่ประชาชนต้องการแก้ไขอย่าง

เร่งด่วน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีกระแสรับสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งพลเรือน ต�ารวจ ทหาร เข้าด�าเนินการแก้ไขปัญหา

นี้อย่างจริงจังบนพื้นฐานของการสร้างความเข้มแข็ง และความสามัคคี ซึ่งผลจากมาตรการดังกล่าว ส่งผลให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ         

ในขณะนั้น ในหลายหมู่บ้าน/ชุมชนได้รับการแก้ไขปัญหายาเสพติด ท�าให้ราษฎรจ�านวนมากต่างส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ผ่านทางเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของ

ราษฎรอาสาที่ร่วมกันป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตน ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงจัดงบประมาณของส�านักงาน ป.ป.ส. เข้าสมทบกับ             

พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ดังกล่าว จัดท�าเป็นกองทุนเพื่อมอบให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทั้งนี้มีหมู่บ้าน/

ชุมชนน�าร่อง จ�านวน 672 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยตั้งชื่อว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” และต่อมาตั้งแต่ปี 2547-2552 ได้ขยายหมู่บ้าน/ชุมชนมาเป็น

ทั่วประเทศ ซึ่งมีจ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชนที่ด�าเนินการตามกองทุนแม่ของแผ่นดิน จ�านวนทั้งสิ้น 10,360 หมู่บ้าน/ชุมชน

กองทนุแม่ของแผ่นดนิ จดัตัง้ขึน้ตามอดุมการณ์เพือ่เสรมิสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน โดยรวมพลงัชมุชนแก้ไขปัญหายาเสพตดิด้วยปณธิาน

ที่พึ่งตนเอง และฟื้นฟูทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคม วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ และยึดโยงกับความ

จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน หากหมู่บ้าน/ชุมชนใดปฏิบัติได้ตามนี้ นอกจากจะเป็นการแก้ไข

ปัญหายาเสพตดิแล้ว ยงัสามารถแก้ไขปัญหาอืน่ๆในหมูบ้่าน/ชมุชนได้อกีด้วย ซึง่พลงัเหล่านีจ้ะเป็นส่วนส�าคญัในการท�าให้กองทนุแม่ของแผ่นดนิ 

เพิม่พนูขึน้ด้วยความศรทัธา ปัญญาของชมุชน และหล่อหลอมเป็นอดุมการณ์ร่วมของชมุชนให้เป็นหนึง่เดยีว รวมถงึการพฒันาสูก่ารแก้ไขปัญหา

พื้นฐานตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคม

กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีลักษณะที่แตกต่างจากกองทุนอื่นๆที่มีอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 4 ประการ ดังนี้

ประการที่ 1 เป็นกองทุนที่มีจุดเริ่มต้นจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงเป็นเสมือนกองทุนพระราชทาน

ประการที่ 2 เป็นกองทุนที่กระจายอยู่ตามหมู่บ้าน/ชุมชนเท่านั้น ไม่มีกองทุนรวมในส่วนกลาง

ประการที่ 3 เป็นกองทุนที่มีขึ้นเพื่อประโยชน์สาธารณะในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงปัญหาอื่นๆในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นกองทุน

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยไม่มีการให้กู้ยืม และไม่มีดอกเบี้ย

ประการที่ 4 เป็นกองทุนที่คนในหมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันหา ไม่ได้เกิดจากภายนอกเพียงช่องทางเดียว ซึ่งเป็นการท�าให้ชุมชนรู้จักพึ่งตนเอง 

เห็นพลังของตนเอง โดยสามารถจ�าแนกที่มาของเงินในกองทุนได้ 3 แนวทาง ดังนี้

 แนวทางที ่1 เงนิขวญัถงุ ซึง่เป็นเงนิทีส่มเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ ได้พระราชทาน และส�านกังาน ป.ป.ส. ได้สมทบงบประมาณ 

ส่วนหนึ่งมอบให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ชุมชนละ 8,000 บาท โดยเงินนี้เสมือนเป็นเงินขวัญถุงพระราชทาน ถือเป็นเงินที่มีความศักดิ์สิทธิ์จะต้องคงอยู่

 แนวทางที่ 2 ทุนศรัทธา ถือเป็นแนวทางส�าหรับหมู่บ้าน/ชุมชน ที่จะบริจาคเป็นรายเดือนตามก�าลังศรัทธา ไม่จ�ากัดจ�านวนเงินบริจาค

ในแต่ละครั้ง ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมตามก�าลังของสมาชิก โดยการร่วมบริจาคนี้จะเป็นการแสดงถึงความเข้มแข็งของทุนทางสังคม และความ

สามัคคีของหมู่บ้าน/ชุมชน

 แนวทางที ่3 ทนุปัญญา เป็นแนวทางทีช่มุชนคดิขึน้เองว่า เพือ่จะแสวงหาเงนิเพิม่เตมิด้วยวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ภายใต้เงือ่นไขโดยสจุรติ 

ซึง่เป็นการแสดงถงึความมปัีญญาร่วมกนัของคนในชมุชน เพือ่รวบรวมทนุทรพัย์ในการจดัตัง้กองทนุให้มากขึน้เพยีงพอต่อการด�าเนนิกจิกรรมใดๆ

ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งอาจมาจากการจัดงานหารายได้ การทอดผ้าป่า การสมทบจากกองทุนอื่น และการสนับสนุนจากรัฐบาลตาม

โครงการด้านยาเสพติดต่างๆ เป็นต้น 



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

47รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

วัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
1. เพื่อขยายพลังแห่งความดีของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนให้กว้างขวางขึ้น

2. เพื่อเสริมสร้างกระบวนการในชุมชน ทั้งด้านความคิด ความรู้ การแลกเปลี่ยน การรวมกลุ่ม และความตื่นตัว เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา

ของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหายาเสพติด เพื่อให้ชุมชนใช้กระบวนการดังกล่าวให้บรรลุถึงความเข้มแข็งได้อย่างแท้จริง

3. เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นประโยชน์แก่สาธารณะ สนับสนุนให้คนท�าความดี และเสียสละเพื่อชุมชน

4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เพื่อการพึ่งพาตนเอง และพึ่งพาซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืน เป็นผลท�าให้ปัญหา

พื้นฐานของชุมชนลดลง

5. เพือ่สนบัสนนุกจิกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในชมุชนอย่างยัง่ยนื และพฒันาเป็นศนูย์การเรยีนรูช้มุชน เพือ่ให้เกดิกระบวนการเรยีน

รู้ของชุมชนทั้งภายใน และระหว่างหมู่บ้าน

กรอบการด�าเนินงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2553
กิจกรรมที่ 1 รวมใจราษฎร์ ร่วมภักดี

เป็นกิจกรรมที่จะขับเคลื่อนการด�าเนินงานทั้งในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินปัจจุบัน จ�านวน 10,360 หมู่บ้าน/ชุมชน และหมู่บ้าน/ชุมชน

ทั่วประเทศ ภายใต้แนวทาง ร่วมความดี ร่วมเกื้อกูลในชุมชน น้อมเกล้าถวายแม่ของแผ่นดิน

ผลการด�าเนินงานกิจกรรมที่ 1 รวมใจราษฎร์ ร่วมภักดี

1. สร้างวิทยากรกระบวนการอาสากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยจัดอบรมวิทยากรฯ เมื่อวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2553 ณ โรงแรมอู่ทองอินท์ 

จ.พระนครศรีอยุธยา จังหวัดละ 3 คน รวมประมาณ 257 คน 

2. ศตส.จ.ทุกจังหวัด จัดให้มีการประชุม/สัมมนาผู้น�าของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมอบให้วิทยากรอาสาฯ จัดกระบวนการ

ประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และเชิญชวนในการร่วมท�าความดี และสมทบกองทุนในครั้งนี้

3. ผู้น�าของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ชี้แจงให้ประชาชนในหมู่บ้านของตน และหมู่บ้านใกล้เคียงเข้ามีส่วน

ร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้

กิจกรรมที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ

เป็นกิจกรรมที่จะใช้สื่อทุกประเภท ทั้งโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ วิทยุ วิทยุชุมชน เคเบิลทีวี เสียงตามสายในหมู่บ้านต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้มี

ความรู้ ความเข้าใจในกองทุนแม่ของแผ่นดิน และพร้อมที่จะร่วมด�าเนินการต่างๆ

ผลการด�าเนินงานกิจกรรมที่ 2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ กองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ

การประชาสัมพันธ์กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อให้ประชาชนรับรู้ และเข้าใจในกิจกรรมดังกล่าว ได้มีการด�าเนินการประชาสัมพันธ์

ในหลายช่องทาง ดังนี้

1. สื่อวิทยุ ได้แก่ วิทยุกองทัพบก วิทยุกองทัพเรือ วิทยุกองทัพอากาศ วิทยุชุมชน วิทยุกรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

2. สื่อโทรทัศน์ 

3. สื่อสิ่งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ เป็นต้น

กิจกรรมที่ 3 ร่วมระดมทุน ทูลเกล้าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนองพระราชปณิธาน

เป้าหมายของการด�าเนินงาน

เน้นการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ โดยเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยการ

สนับสนุนโครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นศรัทธา และไม่มีการตั้งเป้าหมายจ�านวนเงิน เพื่อสนองพระราชปณิธาน

ผลการด�าเนินงานตามกิจกรรมที่ 3 ร่วมระดมทุน ทูลเกล้าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน สนอง พระราชปณิธาน

การร่วมระดมทุน เพื่อทูลเกล้าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในปี 2553 ซึ่งมาจาก 76 จังหวัด หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคธุรกิจ/ภาค

เอกชน และภาคประชาชน ได้จ�านวนเงินร่วมบริจาคทั้งสิ้น 322,514,210.65 บาท (ข้อมูลจากการประชุม ป.ป.ส. ครั้งที่ 7/2553 เมื่อวันที่ 25 

สิงหาคม 2553) 

กิจกรรมที่ 4 มหกรรมเทิดไท้ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน

เป้าหมายของการด�าเนินงาน

แสดงออกถึงความจงรักภักดี และให้ประชาชนทั้งประเทศได้รับรู้ในพระราชกรณียกิจ ร่วมสนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดินในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ผลการด�าเนินงานตามกิจกรรมที่ 4 มหกรรมเทิดไท้ราชินี สามัคคีทั่วแผ่นดิน

การจัดงานมหกรรมเทิดไท้ราชินีฯ จัดขึ้นในวันที่ 9 สิงหาคม 2553 ระหว่างเวลา 21.30 – 24.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล และ

ถ่ายทอดสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 9 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และมีรองนายกรัฐมนตรี นายสุเทพ เทือกสุบรรณ กล่าวเปิดงาน      
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48 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

รวมทั้งคณะรัฐมนตรี ข้าราชการ และผู้มีเกียรติจากหลายภาคส่วน ได้เข้าร่วมงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

กิจกรรมที่ 5 พิธีพระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2553

กจิกรรมนีเ้ป็นพธิกีารทีม่กีารจดัขึน้ทกุปี โดยคดัเลอืกหมูบ้่าน/ชมุชนทีผ่่านการคดัเลอืกให้ได้รบัพระราชทานกองทนุแม่ของแผ่นดนิ ตามหลกั

เกณฑ์ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 3/2553 วันที่ 11 มิถุนายน 2553

โดยมีกรอบกิจกรรม หลังจากการได้รับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว สามารถน�าเงินไปใช้ประโยชน์ได้ ดังนี้

1. กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด เช่น สนับสนุนการเดินเวรยาม จุดตรวจชุมชน ฯลฯ เพื่อป้องกัน ยาเสพติดในชุมชน

2. กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ และกลุ่มที่เคยค้ายาเสพติดในชุมชน มิให้กลับไปมีพฤติกรรมเดิมอีก

3. กิจกรรมเสริมสร้างความดีในชุมชน/หมู่บ้านเพื่อเป็นแบบอย่าง

4. กิจกรรมการเสริมสร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุ่ม การสร้างความตื่นตัว การประชุม และการแลกเปลี่ยนความรู้ในลักษณะของศูนย์

เรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งใน ชุมชน/หมู่บ้าน

5. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

6. กิจกรรมการสงเคราะห์ผู้เดือดร้อนหรือผู้ทุกข์ยากในชุมชน/หมู่บ้าน เพื่อลดทอนหรือขจัดความเดือดร้อนตามหลักเมตตาธรรม เช่น อาจ

เป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือในรูปของตัวเงิน หรือวัตถุสิ่งของ ซึ่งผู้ได้รับการสงเคราะห์จะคืนกลับมาหรือไม่ แล้วแต่กรณี หรือตามตกลง

จ�านวนหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2547-2552

 ภาค/จังหวัด 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 รวม

 กรุงเทพมหานคร - 50 199 246 43 40 25 603

 ภาคเหนือ - 219 371 546 313 797 328 2574

 เชียงใหม่ - 25 80 90 59 41 28 323

 เชียงราย - 19 28 29 20 20 20 136

 แม่ฮ่องสอน - 8 30 35 18 25 20 136

 น่าน - 16 23 27 16 40 20 142

 พะเยา - 10 16 25 14 40 20 125

 แพร่ - 9 15 28 18 40 20 130

 ล�าพูน - 9 12 31 18 28 20 118

 ล�าปาง - 15 18 31 15 40 20 139

 พิษณุโลก - 10 15 27 15 40 20 127

 ก�าแพงเพชร - 12 16 25 22 40 20 135

 ตาก - 11 22 34 19 40 20 146

 นครสวรรค์ - 17 20 25 17 40 20 139

 พิจิตร - 15 17 30 12 40 20 134

 เพชรบูรณ์ - 13 16 25 13 48 20 135

 สุโขทัย - 11 14 27 12 40 20 124

 อุตรดิตถ์ - 10 16 27 13 195 - 261

 อุทัยธานี - 9 13 30 12 40 20 124

 ภาคกลาง - 251 516 637 359 950 489 3202



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

49รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

 ภาค/จังหวัด 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 รวม

 ปทุมธานี - 13 17 25 14 40 93 202

 ชัยนาท - 9 16 25 12 40 20 122

 นนทบุรี - 10 12 25 12 40 - 99

 พระนครศรีอยุธยา - 15 32 25 16 23 20 131

 ลพบุรี - 13 18 25 12 12 14 94

 สิงห์บุรี - 7 29 25 12 40 20 133

 สมุทรปราการ - 8 18 25 12 40 20 123

 สระบุรี - 14 23 26 12 40 20 135

 อ่างทอง - 8 17 25 12 40 20 122

 ชลบุรี - 17 12 25 14 40 20 128

 จันทบุรี - 12 23 33 14 35 20 137

 ฉะเชิงเทรา - 12 23 38 15 45 20 153

 ตราด - 8 17 36 23 22 20 126

 นครนายก - 5 12 14 14 43 20 108

 ปราจีนบุรี - 8 15 12 12 44 13 104

 สระแก้ว - 11 28 34 23 45 - 141

 ระยอง - 9 17 26 15 40 17 124

 นครปฐม - 7 13 21 12 42 20 115

 กาญจนบุรี - 15 42 12 15 37 20 141

 ราชบุรี - 10 27 32 13 40 20 142

 เพชรบุรี - 10 11 18 17 42 - 98

 ประจวบคีรีขันธ์ - 10 25 34 14 40 - 123

 สุพรรณบุรี - 11 32 27 20 40 32 162

 สมุทรสงคราม - 4 22 24 12 40 20 122

 สมุทรสาคร - 5 15 25 12 40 20 117

 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 672 342 380 617 538 741 388 3678

 นครราชสีมา 35 33 28 40 44 42 20 242

 ชัยภูมิ 32 17 15 25 36 35 20 180

 บุรีรัมย์ 38 24 15 33 52 40 20 222

 ยโสธร 48 10 21 50 50 40 25 244

 สุรินทร์ 12 18 20 42 50 40 20 202

 ศรีสะเกษ 20 22 20 35 14 40 20 171
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50 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

 ภาค/จังหวัด 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 รวม

 อ�านาจเจริญ 29 8 22 35 45 40 20 199

 อุบลราชธานี 45 26 36 39 54 40 20 260

 ขอนแก่น 70 28 15 27 20 40 20 220

 กาฬสินธุ์ 19 19 17 25 17 39 20 156

 มุกดาหาร 7 8 19 28 18 40 20 140

 มหาสารคาม 47 14 13 24 13 40 23 174

 เลย 38 15 22 28 18 44 20 185

 นครพนม 30 13 18 39 17 35 20 172

 ร้อยเอ็ด 10 21 11 25 15 40 20 142

 สกลนคร 36 19 18 30 18 40 20 181

 หนองบัวล�าภู 22 7 18 25 16 26 20 134

 หนองคาย 23 19 29 43 25 40 20 199

 อุดรธานี 111 21 23 24 16 40 20 255

 ภาคใต้ - 171 305 371 204 482 276 1809

 สุราษฎร์ธานี - 21 24 25 19 40 34 163

 กระบี่ - 9 19 17 16 40 18 119

 ชุมพร - 10 24 22 15 40 17 128

 ภูเก็ต - 3 22 15 8 6 6 60

 นครศรีธรรมราช - 26 30 33 13 42 38 182

 พังงา - 8 19 27 15 34 20 123

 ระนอง - 6 29 30 17 29 12 123

 สงขลา - 18 27 60 20 42 20 187

 ตรัง - 12 15 20 12 22 20 101

 นราธิวาส - 15 17 29 17 40 16 134

 ปัตตานี - 13 11 27 14 24 17 106

 พัทลุง - 12 26 22 12 40 20 132

 ยะลา - 10 28 31 14 40 19 142

 สตูล - 8 14 13 12 43 19 109

 รวม 672 1033 1771 2417 1457 3010 1506 11866

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2553)



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2
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สรุปผลการด�าเนินงานของชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ ผ่านทางโปรแกรมการรายงานสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด และผลการด�าเนินงานในระดับพื้นที่ของ กอ.รมน. ประจ�าปี 2553

ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 306/2553 เรื่องปฏิบัติการ ประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน     

ระยะที่ 3 ได้มีเป้าหมายในการลดการขยายตัวของปัญหายาเสพติดในภาพรวมทั่วประเทศ และพื้นที่เป้าหมายที่ส�าคัญ ศปป.1 กอ.รมน. ได้รับ

มอบหมายให้เป็นหน่วยรับผิดชอบหลักในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/

ชมุชนตามแนวชายแดน เพือ่สร้างความยัง่ยนืในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีช่ายแดน เพือ่ให้บรรลวุตัถปุระสงค์และเป้าหมาย

ดงักล่าว ศปป.1 กอ.รมน. จงึจดัท�าโครงการจดัตัง้หมูบ้่าน/ชมุชนเข้มแขง็เอาชนะยาเสพตดิ โดยมอบหมายให้ชดุปฏบิตักิารเข้าด�าเนนิการในพืน้ที่

หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน จ�านวน 104 ชุดปฏิบัติการ โดยให้มีการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบการรายงานสถานการณ์ปัญหา      

ยาเสพติดและผลการด�าเนินงานในระดับพื้นที่ของ กอ.รมน.

พื้นที่เป้าหมาย 

ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 104 ชุดปฏิบัติการ

ก�าหนดเป้าหมาย รวม 1,174 หมู่บ้าน 131 ต�าบล 84 อ�าเภอ 26 จังหวัด 

การส�ารวจข้อมูลสภาพทั่วไปหมู่บ้าน 

เข้าด�าเนินการส�ารวจและรายงานแล้ว จ�านวน 1,053 หมู่บ้าน (ร้อยละ 89 ) 

สถานการณ์ยาเสพติดภาพรวม 
มกีารรายงานทัง้สิน้  73 ครัง้ จ�านวน 46 หมูบ้่าน ใน 7 จงัหวดั ได้แก่ ตาก, แม่ฮ่องสอน , นครพนม, อบุลราชธาน,ี สรุนิทร์, มกุดาหาร และ เลย  

สถานภาพเฝ้าระวัง จ�านวนหมู่บ้าน พื้นที่ปรากฎข่าวสารสูงสุด

พื้นที่ผลิต 13 หมู่บ้าน บ้านท่าอุเทน ม.10 ต./อ.ท่าอุเทน  จ.นครพนม

พื้นที่น�าเข้า 17 หมู่บ้าน บ้านดอนใหญ่ ม.6 ต.โคกกว้าง อ.บุ่งคล้า จ.หนองคาย

พื้นที่ค้า 4 หมู่บ้าน บ้านเขมราฐ ม.7 ต./อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

พื้นที่แพร่ระบาด 9 หมู่บ้าน บ้านดอนนางหงส์ ม.3 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม   

พื้นที่มีความเสี่ยง 3 หมู่บ้าน บ้านริมเมย ม. 2 ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

ข่าวการจับกุม  

มีการรายงานการจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ชายแดน รวมทั้งสิ้น 730 ฉบับ ดังนี้ 

หน่วยงาน จ�านวน(ฉบับ) พื้นที่จับกุมมากที่สุด

กอ.รมน.ภาค 1 ส่วนแยก 1 46 ต.คลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว 

กอ.รมน.ภาค 1 ส่วนแยก 2 10 ต.โป่งน�้าร้อน อ.โป่งน�้าร้อน จ.จันทบุรี 

กอ.รมน.ภาค 1 ส่วนแยก 3 45 ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี 

กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 1 176 อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม 

กอ.รมน.ภาค 2 ส่วนแยก 2 132 อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี 

กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 1 104 ตลาดริมเมย ต.ท่าสายลวด อ.แม่สอด จ.ตาก 

กอ.รมน.ภาค 3 ส่วนแยก 2 197 จุดตรวจ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ 

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนแยก 1 20 ต.ปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 

รพศ.51 0 -

การด�าเนินงานของชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์
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52 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ประวัติบุคคล 

มีการรายงานประวัติบุคคล 6 กลุ่มเป้าหมาย จ�านวนรวม 1,071 คน ดังนี้

สถานะบุคคล จ�านวน

ผู้เสพ 120 คน

ผู้ค้า 438 คน

ผู้เสพและค้า 229 คน

ผู้เคยเสพ 93 คน

ผู้เคยค้า 23 คน

กลุ่มเสี่ยง 168 คน

รวม 1,071 คน

โปรแกรมการรายงานการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน 

ผลการด�าเนินงาน ชุดปฏิบัติการจะมีการรายงานผลการ

ด�าเนินงาน ซึ่งประกอบด้วย เป้าหมายบุคคล ผลการปฏิบัติการ        

งบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณที่ใช้ไป โดยจะแสดงผลตาม

พื้นที่ของแต่ละชุดปฏิบัติการ ดังภาพ

ข่าวการจับกุม ชุดปฏิบัติการจะมีการรายงานข่าวการจับกุม

ภายในพื้นที่เป็นประจ�าทุกวัน ซึ่งจะถูกแสดงข้อมูลลงในแผนที่ 

Goolgle Map ตามพื้นที่เกิดเหตุนั้นๆ



4. การด�าเนินกิจกรรมที่ส�าคัญ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2
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ฯพณฯ รองนายกรัฐมนตรี (นายสุเทพ เทือกสุบรรณ) ได้ลงนามในค�าสั่ง ป.ป.ส.ที่ 2/2553 เรื่อง การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับติดตาม

ผลการด�าเนนิงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เพือ่ให้เป็นกลไกการก�ากบั ตดิตามการด�าเนนิงานและผลการปฏบิตังิานด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามยาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามเจตนารมณ์ของค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ 249/2552 ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง                 

ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 โดยมีนายธีรภัทร สันติเมทนีดล รองปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

แนวทางการตรวจราชการของคณะอนุกรรมการฯ มี 3 แนวทางหลัก ได้แก่

1. แนวทางการตรวจราชการให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระของการด�าเนินงานตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรี ที่ 249/2552 และมติที่

ประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย 

 1.1 การบรูณาการแก้ไขปัญหายาเสพตดิระดบัพืน้ที ่ศตส.จ./กทม. 76 จงัหวดั ตามเป้าหมาย กรอบแนวทาง ตวัชีว้ดั กลไกการด�าเนนิงาน 

และผู้รับผิดชอบ ได้แก่

  1) การด�าเนินงานใน 9 โครงการหลัก ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2 ได้แก่ รั้วชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม              

รั้วโรงเรียน รั้วครอบครัว โครงการปราบปรามยาเสพติด โครงการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โครงการสถานประกอบการ

ป้องกันยาเสพติด และโครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ

  2) การด�าเนินงานในเป้าหมายอ�าเภอมุ่งเน้น รวม 285 อ�าเภอ 50 เขต

  3) การด�าเนินงานเป้าหมายรั้วชุมชน รวม 26,050 หมู่บ้าน/ชุมชน  

 1.2  การด�าเนินงานตามเป้าหมาย กรอบแนวทาง ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบใน 3 กลุ่มพื้นที่ ได้แก่ 

  1) พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ โดยมีผู้รับผิดชอบ ได้แก่ 

ศูนย์อ�านวยการประสานงานสกัดกั้นและแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปชน.)

  2) พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีผู้รับผิดชอบ ได้แก่  

ศูนย์อ�านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล (ศอ.กทป.)

  3) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีผู้รับผิดชอบ ได้แก่                      

ศูนย์อ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  (ศปส.จชต.)  

 1.3  การด�าเนินงานตามเป้าหมาย กรอบแนวทาง ตัวชี้วัด และผู้รับผิดชอบใน 3 ระบบปฏิบัติการ ได้แก่ ระบบสมัครใจ ระบบบังคับ

บ�าบัด และระบบการแก้ไข ปัญหายาเสพติดในเรือนจ�า

2. ประเด็นการตรวจราชการ ประกอบด้วย

 2.1 เป้าหมายการด�าเนินงานของหน่วยรับผิดชอบหลัก/หน่วยสนับสนุน

 2.2 ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ หรือประสบความส�าเร็จ หรือพื้นที่ตัวอย่างที่มีกิจกรรมโดดเด่นต่อการด�าเนินงาน (Best Practice)

  2.3  ข้อขัดข้องต่อการด�าเนินงาน และข้อเสนอแนะในเชิงยุทธศาสตร์

 ผลการตรวจราชการในปีงบประมาณ 2553 ได้มกีารด�าเนนิการตรวจราชการ รวม 9 ครัง้ 18 จงัหวดั 34 อ�าเภอ ได้แก่ กรงุเทพมหานคร 

เชียงราย เชียงใหม่ สุราษฎรธานี กระบี่ พังงา สงขลา ปัตตานี ยะลา นครปฐม ราชบุรี กาญจนบุรี อุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี ตาก พิษณุโลก 

และเพชรบูรณ์ โดยมีข้อเสนอรวม 31 ข้อ ในทางนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดระบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

การด�าเนินงานคณะอนุกรรมการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด



พืชเสพติดส�ำคัญที่ด�ำเนินกำรเป็นหลัก คือ ฝิ่น ซึ่งได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภำพในกำรปลูกฝิ่นจ�ำนวน 76 พื้นที่สูง  พื้นที่

ละ 1-6 รอบ  พบพื้นที่ปลูกฝิ่นในฤดูกำลปลูกฝิ่นปี 2552/53 (ห้วงตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2552 - มิถุนำยน 2553) จ�ำนวนทั้งสิ้น 2,446 แปลง รวม 

1,804.06 ไร่ ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัด  ดังนี้

6. การด�าเนินการส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

63รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

การส�ารวจพืชเสพติด
ด�ำเนินกำรส�ำรวจพืชเสพติดโดยกำรบินส�ำรวจทำงอำกำศ 74 เที่ยวบิน เดินส�ำรวจภำคพื้นดิน 12 ครั้ง  โดยใช้ภำพถ่ำยจำกดำวเทียมและ

เทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศในกำรอ้ำงอิงรวมถึงวิเครำะห์พิกัดที่ตั้งและขนำดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

จังหวัด
ปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่น

อ�าเภอที่พบการปลูกฝิ่น
(แปลง) (ไร่)

1) เชียงใหม่ 1,570 1,044.43 อมก๋อย เชียงดำว แม่แตง แม่แจ่ม เวียงแหง ไชยปรำกำร แม่อำย

2) ตำก 590 521.41 แม่ระมำด ท่ำสองยำง อุ้มผำง สำมเงำ บ้ำนตำก

3) แม่ฮ่องสอน 149 118.47 สบเมย ปำย ขุนยวม แม่ลำน้อย

4) เชียงรำย 73 53.04 เมือง เวียงป่ำเป้ำ แม่สรวย

5) น่ำน 34 31.70 ท่ำวังผำ เวียงสำ แม่จริม

6) ก�ำแพงเพชร 26 30.51 คลองลำน

7) เพชรบูรณ์ 3 4.00 หล่มเก่ำ

8) เลย 1 0.50 ด่ำนซ้ำย

6. การด�าเนินการส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
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64 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

พืชเสพติดชนิดอื่นที่ด�ำเนินกำรส�ำรวจ ได้แก่ กระท่อม กัญชำ 

และกัญชง  โดยพบพืชกระท่อมในเขตอุทยำนแห่งชำติ อ.มะนัง 

จ.สตูล ประมำณ 100-150 ไร่ และพบกำรปลูกบริเวณหมู่บ้ำนของ

ประชำชนจ�ำนวน 1-2 ต้นต่อครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อ.ปำกพนัง 

จ.นครศรธีรรมรำช  อ.มะนงั จ.สตลู     อ.รฐัภมู ิจ.สงขลำ  อ.คลองท่อม 

จ.กระบี่  อ.นำสำร จ.สุรำษฎร์ธำนี และ อ.กงหรำ จ.พัทลุง  ในส่วน

ของพืชกัญชำพบกำรปลูกจ�ำนวน 17 แปลง รวมประมำณ 6-7 ไร่ 

ในเขตพืน้ที ่อ.ดงหลวง จ.มกุดำหำร และ อ.กดุบำก จ.สกลนคร  และ

ในส่วนของพชืกญัชงพบกำรปลกูจ�ำนวน 2 ไร่ ในเขตพืน้ที ่อ.พบพระ 

จ.ตำก และ อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

การอ�านวยการการตัดท�าลายพืชเสพติด
ประสำนสนับสนุนกองทัพภำคที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงำนหลักในกำรตัดท�ำลำยฝิ่น  โดย สพส. สนับสนุนงบประมำณในกำรด�ำเนินงำน  รวมทั้ง

ชี้เป้ำหมำยโดยจัดท�ำแผนที่และข้อมูลแปลงฝิ่นที่ส�ำรวจพบส่งกองทัพภำคที่ 3 และ กองบังคับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3 ด�ำเนินกำรตัด

ท�ำลำย  รวมทั้งก�ำกับ ติดตำม ตรวจสอบ และสรุปผลกำรตัดท�ำลำย  ซึ่งสำมำรถตัดท�ำลำยฝิ่นได้ 2,359 แปลง รวม 1,738.03 ไร่ หรือ ร้อยละ 

96.34 ของพื้นที่ปลูกฝิ่นทั้งหมดที่ส�ำรวจพบ  โดยด�ำเนินกำรท�ำลำยอุปกรณ์ในกำรปลูกฝิ่น เช่น ท่อส่งน�้ำ น�้ำยำก�ำจัดศัตรูพืช ร่วมด้วย นอกจำกนี้ 

ยังได้ส่งเสริมให้ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในกำรตัดท�ำลำย และช่วยเหลือขั้นต้นโดยกำรมอบถุงยังชีพให้แก่ประชำชนและด�ำเนินโครงกำรพัฒนำ

คุณภำพชีวิต (50 หมู่บ้ำน) ในพื้นที่ที่ยำกจนหรือไม่มีทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพร่วมด้วย

ในส่วนของกัญชำและกัญชง  เมื่อพบพื้นที่ปลูก สพส. จะประสำนสถำนีต�ำรวจภูธรหรือต�ำรวจตระเวนชำยแดนผู้รับผิดชอบหรือปฏิบัติงำน

ในพื้นที่เข้ำด�ำเนินกำรตัดท�ำลำย  ซึ่งสำมำรถด�ำเนินกำรต่อกัญชำที่พบกำรปลูกได้ 17 แปลง รวม 6-7 ไร่ และด�ำเนินกำรต่อกัญชงที่พบกำรปลูก

ได้ 2 ไร่ หรือ ร้อยละ 100 ของพื้นที่ปลูกกัญชำและกัญชงทั้งหมดที่ส�ำรวจพบ

การบริหารและประสานการด�าเนินงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน

ประสำนสนับสนุนสถำบันวิจัยและพัฒนำ

พื้นที่สูง (องค์กำรมหำชน) เป็นหน่วยงำนหลัก

ในกำรอ�ำนวยกำรโครงกำรขยำยผลโครงกำร

หลวงเพือ่แก้ปัญหำพืน้ทีป่ลกูฝ่ินอย่ำงยัง่ยนื  ซึง่

จะด�ำเนินกำรต่อเนื่องเป็นระยะเวลำ 4 ปี (พ.ศ. 

2553-2556) โดยพื้นที่เป้ำหมำยเป็นพื้นที่ด้อย

โอกำสที่มีกำรปลูกฝิ่นหนำแน่น/ซ�้ำซำก/ส�ำคัญ 

จ�ำนวน 116 หมู่บ้ำน ในเขต 15 ต�ำบล 7 อ�ำเภอ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ ตำก และแม่ฮ่องสอน  เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำอำชีพ กำรตลำด 

และปัจจัยพื้นฐำนที่จ�ำเป็น  เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนทั้งด้ำนกำรพึ่งตนเองในกำรประกอบอำชีพและกำรจัดกำรต่อปัญหำยำเสพติด  

พัฒนำสังคมทั้งด้ำนกำรศึกษำ สำธำรณสุข และระบบสวัสดิกำรสังคม  ตลอดจนกำรอนุรักษ์/ฟื้นฟูทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม



6. การด�าเนินการส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
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การสนับสนุนการลาดตระเวนป้องปรามการปลูกฝิ่นและการสืบสวนปราบปรามผู้เกี่ยวข้อง
ประสำนสนับสนุนกองทัพภำคที่ ๓ ด�ำเนินกำรป้องปรำมบริเวณพื้นที่ที่มีกำรปลูกฝิ่นหนำแน่น  โดยเฉพำะพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และ

พื้นที่เชื่อมต่อกับ จ.ตำก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่ำงไกลเข้ำถึงได้ยำก  โดยได้ลำดตระเวน ตรวจค้น เพื่อกดดันหรือยับยั้งกำรตัดสินใจปลูกฝิ่น

แผนที่ทหารมาตราส่วน 1:50000 ผ่านระบบ

กำรด�ำเนินกิจกรรมตำมโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงฯ   

ในห้วงปี 2553 ได้ด�ำเนินกำรใน 60 หมู่บ้ำน โดยกิจกรรมต่ำงๆ 

ได้แก่  กำรส�ำรวจข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่  กำรฝึกอบรมและสำธิตกำร

ปลูกพืชผัก พืชตระกูลถั่ว ข้ำวไร่ ข้ำวนำด�ำ ไม้ผล ไม้ยืนต้น กำแฟ

อรำบิก้ำ กำรเลี้ยงและควบคุมโรคในไก่ สุกร โค กระบือ แพะ  กำร

อบรมกำรลดกำรใช้สำรเคมี กำรอบรมและส่งเสริมกำรรวมกลุ่ม

กำรท�ำงำนหัตถกรรมพื้นบ้ำน กำรประชุมจัดท�ำแผนชุมชน            

กำรอบรมกลุ่มผู้น�ำชุมชน  กำรร่วมจัดกิจกรรมประเพณีชนเผ่ำ     

กำรจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์

นอกจำกนี้ ยังมีกำรด�ำเนินมำตรกำรด้ำนอื่นในกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมด้วยเพื่อสนับสนุนงำนพัฒนำภำย

ใต้โครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงฯ  โดยมลูนธิภิมูพิลงัชมุชนไทย

ภำคเหนือตอนบนและภำคเหนือตอนล่ำงด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงชุมชนเข้มแข็งด้ำนยำเสพติดและบ�ำบัดรักษำผู้เสพติดฝิ่น กองบังคับกำรต�ำรวจ

ตระเวนชำยแดนภำค 3 จัดชุดปฏิบัติกำร 10 ชุด รวม 50 คนด�ำเนินงำนด้ำนมวลชนสัมพันธ์และป้องปรำมกำรปลูกฝิ่นใน 23 หมู่บ้ำน

ประสำนสนับสนุนกองบังคับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนภำค 3 ด�ำเนินกำรสืบสวนปรำบปรำมเครือข่ำย/ผู้เกี่ยวข้องกับกำรปลูกฝิ่นโดยเน้น

พื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมต่อกับ จ.ตำก ซึ่งเป็นพื้นที่ห่ำงไกลเข้ำถึงได้ยำก  โดยได้ลำดตระเวนป้องปรำม ปฏิบัติกำรจิตวิทยำ    

ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ซุ่มจับ ปิดล้อมตรวจค้น ซึ่งสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำได้ 19 รำย

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ระบบแผนที่ออนไลน์
ด�ำเนินกำรพัฒนำระบบแผนที่ออนไลน์ซึ่งเป็นบริกำรเรียกใช้แผนที่ภำยใน ส�ำนักงำน ป.ป.ส. และ

เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลแผนที่ออนไลน์ทั่วไปผำ่นทำงเว็บบรำวเซอร์ ที่ http://goolabig.oncbnet.go.th 

โดยท�ำกำรศึกษำและปรับปรุงเทคนิคกำรเข้ำถึงแผนที่ออนไลน์ให้รวดเร็วยิ่งขึ้น ด้วยกำรจัดกลุ่มแผนที่

ทหำรมำตรำส่วน 1:50000 ชุด L7018 เป็นรำยจังหวัด ผู้ใช้บริกำรจะสำมำรถแสดงวำงซ้อนร่วมกับแผนที่

ของGoogle Maps หรือวำงซ้อนร่วมกับแผนที่ของ Bing Maps และสำมำรถน�ำไปประยุกต์ใช้ให้เหมำะ

สมกับกำรใช้ประโยชน์ตำมแต่ภำรกิจได้ 

หน้าเว็บแผนที่ออนไลน์    
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โปรแกรมประมวลข้อมูลเพื่อชี้สภาพปัญหายาเสพติดด้วยเทคโนโลยี    
ภูมิสารสนเทศ

ด�ำเนินกำรพัฒนำโปรแกรมประมวลข้อมูลเพื่อชี้สภำพปัญหำยำเสพติดด้วย

เทคโนโลยี ภูมิสำรสนเทศเพื่อแสดงสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด ซึ่งจะเป็นเครื่องมือช่วย

ในกำรวิเครำะห์และน�ำเสนอข้อมูลสภำพปัญหำยำเสพติดในเชิงพื้นที่ ระดับภำค ระดับ

จงัหวดั และระดบัอ�ำเภอ เพือ่ตดิตำมสถำนกำรณ์และเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดยำเสพตดิ

ในพืน้ทีร่ะดบัต่ำงๆ  โดยน�ำข้อมลูสถติต่ิำงๆ เช่น สถติกิำรจบักมุรำยเดอืน สถติกิำรบ�ำบดั

รกัษำรำยเดอืน ข้อมูลผลกำรตรวจพสิจูน์ยำเสพตดิ ข้อมูลกำรตรวจสอบทรพัย์สิน ข้อมูล

กำรแพร่ระบำดยำเสพติด ข้อมูลกำรข่ำว ทั้งข้อมูลดิบหรือข้อมูลที่ผ่ำนกำรประมวลผล

วิเครำะห์เรียบร้อยแล้วน�ำเข้ำสู่โปรแกรม จำกนั้นแบ่งช่วงข้อมูล ก�ำหนดสี และแสดง

แผนที่

โปรแกรมนีพ้ฒันำให้สำมำรถน�ำเสนอข้อมลูในเชงิแผนที ่ แม้ผูท้ีไ่ม่มคีวำมช�ำนำญ

ในกำรใช้โปรแกรมด้ำนภมูสิำรสนเทศกส็ำมำรถใช้ได้โดยง่ำย ขัน้ตอนน้อย สำมำรถบนัทกึ

เป็นไฟล์งำนและน�ำมำเปิดใหม่ได้  โดยจะพัฒนำให้สำมำรถแสดงแผนที่ในระดับต�ำบล

และมีภำพดำวเทียมซ้อนได้ ตลอดจนสำมำรถน�ำเข้ำข้อมูลจำกโปรแกรม Microsoft 

Excel ได้ต่อไป

หน้าแรกของโปรแกรมแสดงแผนที่
จากการประมวลข้อมูล

งานวิชาการการส�ารวจพืชเสพติดและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ด�ำเนินกำรจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนกำรใช้แผนที่ ระบบตรวจพิกัดทำงภูมิศำสตร์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและพัฒนำ

ศักยภำพกำรตัดท�ำลำยพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นให้แก่ชุดปฏิบัติกำรที่รับผิดชอบกำรตัดท�ำลำยฝิ่น จ�ำนวน 3 รุ่น รวมจ�ำนวน 59 คน

ร่วมกำรประชุมวิชำกำร Asian Conference on Remote Sensing (ACRS 2009) ครั้งที่ 30 ณ ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ระหว่ำง

วันที่ 17-23 ตุลำคม 2552 ซึ่งเป็นกำรประชุมระดับนำนำชำติ น�ำเสนอผลงำนด้ำนวิชำกำรที่น่ำสนใจในกำรน�ำมำพัฒนำประเทศในหลำยๆ ด้ำน 

ได้แก่ กำรประยกุต์ใช้ประโยชน์กำรส�ำรวจจำกระยะไกล ระบบภมูสิำรสนเทศ ด้ำนวศิวกรรมภำคอวกำศและภำคเทคโนโลยคีอมพวิเตอร์ ด้ำนกำร

ดแูลสิง่แวดล้อมของโลก เทคโนโลยกีำรส�ำรวจทัง้ด้ำนภำคพืน้ดนิ ด้ำนภำคพืน้มหำสมทุร และด้ำนภำคชัน้บรรยำกำศของโลก  ผูเ้ข้ำร่วมเป็นผูท้รง

คุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชำญ/นักวิจัย/นักวิชำกำร/นักศึกษำจำก 27 ประเทศ รวมจ�ำนวน 708 คน  โดยผู้แทนของ สพส. ได้น�ำเสนอผลงำนในรูปแบบของ

กำรบรรยำยและสื่อโปสเตอร์  ซึ่งได้รับรำงวัล Best Paper Award ในกำรน�ำเสนอหัวข้อ Application of SRTM improving satellite imagery 

production for Narcotics crops survey in Thailand (เทคนคิกำรปรบัปรงุคณุภำพเชงิพกิดัต�ำแหน่งของข้อมลูภำพถ่ำยจำกดำวเทยีมมำประยกุต์

ใช้ร่วมกับข้อมูลควำมสูงเชิงเลข)



6. การด�าเนินการส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

67รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

จัดนิทรรศกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เกี่ยวกับพืชเสพติดและเทคโนโลยีกำรส�ำรวจพืชเสพติด จ�ำนวน 2 ครั้ง  ในกำรประชุมวิชำกำรเทคโนโลยี

อวกำศและภูมิสำรสนเทศแห่งชำติ ประจ�ำปี 2552 (Geoinfotech 2009) เมื่อเดือนธันวำคม 2552 ณ อิมแพคคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เมืองทองธำนี 

จ.นนทบุรี  และ งำนครบรอบ 40 ปี โครงกำรหลวง เมื่อเดือนมกรำคม 2553 ณ ศูนย์ประชุมนำนำชำติ  โรงแรมดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่

จัดกำรศึกษำดูงำนในกำรส�ำรวจพืชเสพติด กำรตัดท�ำลำยไร่ฝิ่น และกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  ภูมิสำรสนเทศให้แก่หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง

ทั้งในและต่ำงประเทศ รวมจ�ำนวน 5 ครั้ง
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68 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ผลการด�าเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติมกฎหมาย และผลการด�าเนินงานอื่นที่
เกี่ยวข้องกับกฎหมาย

1. การพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ส�ำนกังำน ป.ป.ส. ร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง ได้ด�ำเนนิกำรพจิำรณำปรบัปรงุแก้ไขกฎหมำยและระเบยีบเกีย่วกบัยำเสพตดิ ซึง่ไม่สอดคล้อง

หรอืเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปลีย่นแปลงไป อนัเป็นอปุสรรคต่อกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิโดยรวม ทัง้นี ้เพือ่ให้กำรบงัคบัใช้กฎหมำย

มีประสิทธิภำพ ในกำรควบคุมและปรำบปรำมผู้ผลิตและผู้จ�ำหน่ำยยำเสพ โดยในกำรด�ำเนินกำรดังกล่ำวมีกำรปรับปรุงพระรำชบัญญัติจ�ำนวน 

3 ฉบับ และกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 3 ฉบับ โดยมีควำมคืบหน้ำผลกำรด�ำเนินกำรที่ส�ำคัญสรุปได้ ดังนี้

ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

เหตุผลความจ�าเป็น

โดยทีส่มควรปรบัปรงุกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิให้มปีระสทิธภิำพและสำมำรถด�ำเนนิกำรได้รวดเรว็ยิง่ขึน้โดยปรบัปรงุ

องค์ประกอบคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรพ้นจำกต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดหรือคณะอนุกรรมกำร ซึ่งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแต่งตั้งมี

อ�ำนำจสั่งปิดสถำนประกอบกำรชั่วครำวหรือสั่งพักใช้ใบอนุญำตประกอบกำรในกรณีพบว่ำมีกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดในสถำน

ประกอบกำรได้ไม่เกนิครัง้ละสำมสบิวนั ปรบัปรงุอ�ำนำจอนมุตักิำรแต่งตัง้เจ้ำพนกังำน ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรมอี�ำนำจก�ำหนดกลไกกำรบรหิำร

จัดกำรหรือศูนย์อ�ำนวยกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดระดับต่ำงๆ เพื่อน�ำนโยบำย มำตรกำร หรือแผนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดไปปฏิบัติ แก้ไข

ต�ำแหน่งข้ำรำชกำรพลเรอืนของเจ้ำพนกังำนซึง่เป็นหวัหน้ำในกำรเข้ำค้นในเวลำกลำงคนื และให้รฐัมนตรเีป็นผูก้�ำหนดอ�ำนำจและหน้ำทีข่องเจ้ำ

พนักงำนตำมมำตรำ 14 แทนคณะกรรมกำร แก้ไขผู้รับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรำ 14 โดยคณะรัฐมนตรีไม่ต้องเสนอรำยงำนต่อสภำ 

ผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ

สาระส�าคัญ

1. ปรบัปรงุองค์ประกอบของคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ และก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำรคดัเลอืก เงือ่นไขและคณุสมบตัิ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ และให้กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิที่พ้นต�ำแหน่งตำมวำระอยู่ปฏิบัติหน้ำที่ต่อไปจนกว่ำกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่

เข้ำรับหน้ำที่ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 5)

2. แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรพ้นจำกต�ำแหน่งของคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ กรณีที่คณะรัฐมนตรีให้ออก (แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 7(3))

3. ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิแต่งตัง้คณะอนกุรรมกำรเพือ่ใช้อ�ำนำจสัง่ปิดสถำนประกอบกำรชัว่ครำวหรอื

สั่งพักใช้ใบอนุญำตประกอบกำรได้ ก�ำหนดองค์ประกอบคณะอนุกรรมกำร และแก้ไขระยะเวลำในกำรสั่งปิดสถำนประกอบกำรชั่วครำวหรือ        

สั่งพักใช้ใบอนุญำต (เพิ่มมำตรำ 10/1 และแก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 13 ตรี)

4. ปรับปรุงอ�ำนำจอนุมัติกำรแต่งตั้งเจ้ำพนักงำน (เพิ่มมำตรำ 12/1 และยกเลิกมำตรำ 13(7))

5.  ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรมอี�ำนำจก�ำหนดกลไกกำรบรหิำรจดักำร หรอืศนูย์อ�ำนวยกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิระดบัต่ำงๆ เพือ่น�ำนโยบำย 

มำตรกำรหรือแผนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดไปปฏิบัติ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 13(4))

6. แก้ไขบทบัญญัติเรื่องกำรจับกุมโดยไม่มีหมำยจับหรือค�ำสั่งของศำลให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดไว้ในประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ             

ควำมอำญำ (แก้ไขเพิ่มเติม มำตรำ 14(3))

7. แก้ไขต�ำแหน่งเจำ้พนักงำนที่เป็นข้ำรำชกำรพลเรือนซึ่งเป็นหัวหนำ้ในกำรเข้ำค้นในเวลำกลำงคืน และให้รัฐมนตรีเป็นผู้ก�ำหนดอ�ำนำจ

และหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนตำมมำตรำ 14 แทนคณะกรรมกำร (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 14 วรรคสองและวรรคสำม)

8. แก้ไขผู้รับรำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนตำมมำตรำ 14 โดยคณะรัฐมนตรีไม่ต้องเสนอรำยงำนต่อสภำผู้แทนรำษฎรและวุฒิสภำ (ยกเลิก

มำตรำ 14 วรรคหก)

ความคืบหน้า

อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำยกร่ำงของส�ำนักงำน ป.ป.ส.

7. การพัฒนากฎหมายด้านยาเสพติด
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69รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่..) พ.ศ. ....

เหตุผลความจ�าเป็น

เนื่องจำกพระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ. 2534 มีบทบัญญัติบำงประกำรไม่เอื้อต่อ

กำรปรำบปรำมองค์กรค้ำยำเสพติด และกำรด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพ สมควรปรับปรุงบทบัญญัติดังกล่ำว เพื่อป้องกันกำรยักย้ำยถ่ำยเททรัพย์สิน โดยแก้ไขอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ทรัพย์สิน เพิ่มเติมอ�ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์กำรน�ำทรัพย์สินของกลำงมำใช้ประโยชน์หรือขำยทอดตลำด รวมทั้ง

ก�ำหนดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท�ำควำมผิดและทรัพย์สินของกลำงตกเป็นของกองทุนในกรณีที่ไม่อำจด�ำเนินคดีต่อไปได้เนื่องจำก      

ผู้ต้องหำหรือจ�ำเลยหลบหนีหรือถึงแก่ควำมตำย ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนและบทก�ำหนดโทษให้เหมำะสม        

ยิ่งขึ้น

สาระส�าคัญ

1. ปรบัปรงุบทก�ำหนดโทษกรณคีวำมผดิฐำนสมคบกนักระท�ำควำมผดิเกีย่วกบัยำเสพตดิ และกรณผีูใ้ดไม่มำให้ถ้อยค�ำ ไม่ส่งค�ำชีแ้จงเป็น

หนังสือ หรือไม่ส่งบัญชีเอกสำร หรือหลักฐำนตำมมำตรำ25 (2) หรือขัดขวำงหรือไม่ให้ควำมสะดวกตำมมำตรำ 25 (3) หรือ (4) (แก้ไขเพิ่มเติม

มำตรำ 8 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 40)

2. ปรับปรุงอ�ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินและพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 16 และมำตรำ 25)

3.  ก�ำหนดหลักเกณฑ์ในกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินเมื่อมีเหตุอันควรสงสัยว่ำเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับ        

ยำเสพติดก่อนหรือหลังที่คณะกรรมกำร หรือเลขำธิกำรมีค�ำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินตำมมำตรำ 19 หรือก่อนที่คณะกรรมกำรหรือเลขำธิกำร มีค�ำสั่ง 

ยึดหรืออำยัดทรัพย์สินตำมมำตรำ 22 (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 25 และเพิ่มมำตรำ 25/1)

4.  ปรบัปรงุระยะเวลำในกำรยืน่ค�ำร้องเพือ่ขอให้ศำลสัง่ให้ทรพัย์สนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบักำรกระท�ำควำมผดิเกีย่วกบัยำเสพตดิตกเป็นของกองทนุ 

และระยะเวลำในกำรยื่นค�ำร้องเพิ่มเติม รวมทั้งก�ำหนดให้พนักงำนอัยกำรยื่นค�ำร้องต่อศำลเพื่อไต่สวนทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับกำรกระท�ำควำม

ผดิเกีย่วกบัยำเสพตดิในกรณทีีผู่ต้้องหำหรอืจ�ำเลยหลบหนหีรอืถงึแก่ควำมตำย และให้ศำลสัง่ให้ทรพัย์สนิตกเป็นของกองทนุ (แก้ไขเพิม่เตมิมำตรำ 

27 มำตรำ 29 วรรคหนึ่ง และมำตรำ 31 และยกเลิกมำตรำ 32 วรรคสอง)

5.  ก�ำหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีำรในกำรขอให้ศำลสัง่อนญุำตให้น�ำทรพัย์สนิ ตำมมำตรำ 30 ออกขำยทอดตลำดหรอืน�ำไปใช้เพือ่ประโยชน์

ของทำงรำชกำรไปพลำงก่อน ก่อนที่ทรัพย์สินตำมมำตรำ 30 ตกเป็นของกองทุน และกำรประเมินรำคำทรัพย์สิน ค่ำเสียหำย หรือค่ำเสื่อมสภำพ

ของทรัพย์สิน (เพิ่มมำตรำ 30/1 มำตรำ 30/2 และมำตรำ 30/3)

6.  ให้ทรัพย์สินของกองทุนรวมถึงทรัพยฺ์สินที่ตกเป็นของกองทุนตำมมำตรำ 29 และมำตรำ 30/2 (แก้ไขเพิ่มเติมตำมมำตรำ 35(1))

7.  แก้ไขผู้รับรำยงำนงบดุลและรำยงำนกำรรับเงินจ่ำยเงินของกองทุนจำกคณะรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรี (แก้ไขเพิ่มเติมมำตรำ 39)

ความคืบหน้า

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 มิถุนำยน 2552 เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด 

(ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... ทีส่�ำนกังำนคณะกรรมกำรกฤษฎกีำตรวจพจิำรณำแล้ว ตำมทีก่ระทรวงยตุธิรรมเสนอ และให้ส่งร่ำงฯ ต่อคณะกรรมกำรประสำน

งำนด้ำนนิติบัญญัติพิจำรณำก่อนเสนอสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำต่อไป      

ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ

ร่างพระราชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. ....

เป็นกำรปรบัปรงุแก้ไขกฎหมำยว่ำด้วยวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสำทโดยยกเลกิพระรำชบญัญตัวิตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสำท พ.ศ. 

2518 และตรำเป็นพระรำชบัญญัติฉบับใหม่ ซึ่งมีกำรปรับปรุงแก้ไขบทบัญญัติในเรื่องต่ำง ๆ รวม 167 มำตรำ

เหตุผลความจ�าเป็น

โดยที่พระรำชบัญญัติวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. 2518 ได้ใช้บังคับมำเป็นเวลำนำนแล้ว บทบัญญัติบำงประกำร        ไม่เหมำะ

สมกับสถำนกำรณ์ในปัจจุบันซึ่งมีสภำพปัญหำเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธิ์ที่ทวีควำมรุนแรงยิ่งขึ้น สมควรปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับ              องค์

ประกอบของคณะกรรมกำรวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจติและประสำท กำรขออนญุำตและกำรออกใบอนญุำตเกีย่วกบัวตัถอุอกฤทธิ ์หน้ำทีข่อง           ผูร้บั

อนุญำต หน้ำที่ของเภสัชกรรม กำรโฆษณำและอ�ำนำจหน้ำที่ของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ รวมทั้งเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับด่ำนตรวจสอบวัตถุออก

ฤทธิ์และกำรให้โอกำสแก่ผู้เสพ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อขำย หรือเสพและขำยซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ได้สมัครใจเข้ำ

รับกำรบ�ำบัดรักษำในสถำนพยำบำล ตลอดจนปรับปรุงบทก�ำหนดโทษและอัตรำค่ำธรรมเนียมให้เหมำะสมยิ่งขึ้น
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70 รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

สาระส�าคัญ (โดยย่อ)

1. ให้มีคณะกรรมกำรวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท โดยมีปลัดกระทรวงสำธำรณสุขเป็นประธำน กรรมกำรโดยต�ำแหน่ง 15 คน และ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกิน  7 คน และกรรมกำรซึ่งเป็นฝ่ำยเลขำนุกำร 2 คน (มำตรำ 8)

2.  ให้คณะกรรมกำรมอี�ำนำจหน้ำทีใ่ห้ค�ำแนะน�ำต่อรฐัมนตร ีให้ควำมเหน็ชอบต่อผูอ้นญุำตในกำรขึน้ทะเบยีนวตัถตุ�ำรับ สัง่พกัใบอนญุำต

หรือเพิกถอนใบอนุญำต เสนอควำมเห็นต่อรัฐมนตรีในกำรออกกฎกระทรวง (มำตรำ 12)

3.  ห้ำมกำรผลิต ขำย น�ำเข้ำ หรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 1 เว้นแต่ได้รับอนุญำตในกรณีจ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร 

(มำตรำ 14)

4.  กำรออกใบอนุญำตผลิต ขำย หรือน�ำเข้ำวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 3 หรือประเภท 4 ได้เมื่อผู้ขออนุญำตมีใบอนุญำตผลิต ขำย หรือน�ำเข้ำ

ซึ่งยำแผนปัจจุบันตำมกฎหมำยว่ำด้วยยำและต้องมีเภสัชกรอยู่ประจ�ำตลอดเวลำที่เปิดท�ำกำร (มำตรำ 22)

5.  ห้ำมผู้รับอนุญำตผลิต ขำย น�ำเข้ำ หรือเก็บไว้ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ทุกประเภท  นอกสถำนที่ที่ระบุไว้ในใบอนุญำต (มำตรำ 27)

6.  ให้ผูร้บัอนญุำตผลติ ขำย น�ำเข้ำ หรอืส่งออกวตัถอุอกฤทธิป์ระเภท 2 ประเภท 3 หรอืประเภท 4 ต้องจดัให้มเีภสชักรประจ�ำควบคมุกจิกำร 

(มำตรำ 30)

7.  ให้เภสัชกรผู้ควบคุมกำรผลิตวัตถุออกฤทธิ์ประเภท 2 ควบคุมให้มีฉลำกและเอกสำรก�ำกับวัตถุออกฤทธิ์ ควบคุมกำรผลิตและแยกเก็บ

วัตถุออกฤทธิ์เป็นสัดส่วนจำกยำหรือวัตถุอื่น (มำตรำ 48)

8.  ห้ำมผลิต ขำย น�ำเข้ำหรือส่งออกซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ปลอม ผิดมำตรฐำน เสื่อมคุณภำพ วัตถุออกฤทธิ์ที่ต้องขึ้นทะเบียนวัตถุต�ำรับแต่มิได้

ขึ้นทะเบียนหรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียนวัตถุต�ำรับ (มำตรำ 57)

9.  ห้ำมขำยวัตถุออกฤทธิ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป หรือขำยวัตถุออกฤทธิ์และยำรวมกันหลำยขนำน โดยจัดเป็นชุดไว้ล่วงหน้ำเพื่อประโยชน์

ทำงกำรค้ำ (มำตรำ 61)

10. ให้ผูอ้นญุำตโดยควำมเหน็ชอบของคณะกรรมกำรมอี�ำนำจไม่รบัขึน้ทะเบยีนวตัถตุ�ำรบัได้ในกรณกีำรขึน้ทะเบยีนวตัถตุ�ำรบัไม่แจ้งรำยกำร

ทีก่�ำหนด ไม่เป็นทีเ่ชือ่ถอืในสรรพคณุหรอืควำมปลอดภยัแก่ผูใ้ช้ ใช้ชือ่ท�ำนองโอ้อวด ไม่สภุำพหรอือำจท�ำให้เข้ำใจผดิซึง่ควำมจรงิเป็นวตัถอุอกฤทธิ์ 

ปลอมหรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนทะเบียน (มำตรำ 65)

11. ห้ำมโฆษณำวตัถอุอกฤทธิ ์เว้นแต่เป็นฉลำกหรอืเอกสำรก�ำกบัวตัถอุอกฤทธิท์ีภ่ำชนะหรอืหบีห่อบรรจวุตัถอุอกฤทธิ ์หรอืเป็นกำรโฆษณำ

ซึ่งกระท�ำโดยตรงต่อผู้ประกอบวิชำชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชำชีพเภสัชกรรมหรือผู้ประกอบวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ 

(มำตรำ 70)

12. ก�ำหนดให้กำรน�ำเข้ำหรอืส่งออกซึง่วตัถอุอกฤทธิข์องผูร้บัอนญุำต จะต้องได้รบัอนญุำตในกำรน�ำเข้ำหรอืส่งออกซึง่วตัถอุอกฤทธิข์องผูร้บั

อนุญำตในแต่ละครั้งต้องได้รับอนุญำตเฉพำะครำวทุกครั้งที่น�ำเข้ำหรือส่งออก (มำตรำ 100)

13. ห้ำมกำรส่งวัตถุออกฤทธิ์ไปยังบุคคลอื่นหรือสถำนที่อื่นนอกเหนือไปจำกบุคคลหรือสถำนที่ที่ระบุในใบอนุญำตเฉพำะครำวเพื่อน�ำเข้ำ 

เว้นแต่ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจ�ำเป็น โดยได้รับอนุญำตเป็นหนังสือจำกเลขำธิกำร (มำตรำ 109)

14. ก�ำหนดให้ผู้เสพ เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อขำย หรือเสพและขำยซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ตำมลักษณะ ชนิด 

ประเภทและปรมิำณทีก่�ำหนดในกฎกระทรวงและได้สมคัรใจเข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำในสถำนพยำบำลก่อนควำมผดิปรำกฏต่อพนกังำนฝ่ำยปกครอง

หรอืต�ำรวจหรอืพนกังำนเจ้ำหน้ำที ่และได้ปฏบิตัคิรบถ้วนตำมระเบยีบข้อบงัคบัเพือ่ควบคมุกำรบ�ำบดัรกัษำฯ จนได้รบักำรรบัรองจำกผูอ้�ำนวยกำร

หรือหัวหน้ำสถำนพยำบำล พ้นจำกควำมผิดตำมที่กฎหมำยบัญญัติ (มำตรำ 155)

ความคืบหน้า

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 9 กรกฎำคม 2552 เห็นชอบร่ำงพระรำชบัญญัติวัตถุ   ที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท พ.ศ. .... ที่ส�ำนักงำนคณะ

กรรมกำรกฤษฎีกำตรวจพิจำรณำแล้วตำมที่กระทรวงสำธำรณสุขเสนอ และให้ส่งร่ำงฯ ต่อคณะกรรมกำรประสำนงำนด้ำนนิติบัญญัติพิจำรณำ

ก่อนเสนอสภำผู้แทนรำษฎรพิจำรณำต่อไป ขณะนี้อยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรฯ

ร่างกฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการอ�าพราง พ.ศ. ....

เหตุผลและความจ�าเป็น

โดยที่มำตรำ 7 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ. 2550 บัญญัติให้เจ้ำพนักงำนซึ่งมีเหตุจ�ำเป็นและประสงค์จะปฏิบัติกำร

อ�ำพรำงเพื่อกำรสืบสวนควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด ยื่นค�ำขอรับอนุญำตจำกผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ เลขำธิกำรคณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง



7. การพัฒ
นากฎหมายด้านยาเสพติด

71รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

สาระส�าคัญ

ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำรและเงื่อนไขในกำรที่เจ้ำพนักงำนซึ่งมีเหตุจ�ำเป็นและประสงค์จะปฏิบัติกำรอ�ำพรำงเพื่อกำรสืบสวนควำมผิดตำม

กฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดจะยื่นค�ำขอรับอนุญำตจำกผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติ เลขำธิกำรคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย กำรพิจำรณำอนุญำตของผู้อนุญำต กำรด�ำเนินกำร กำรก�ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำรอ�ำพรำง

ความคืบหน้า

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่ำงไปยังส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2551 และคณะรัฐมนตรีได้มี

มตเิหน็ชอบด้วยในหลกักำรร่ำงกฎกระทรวงดงักล่ำวเมือ่วนัที ่7 เมษำยน 2552 ขณะนี ้อยูร่ะหว่ำงกำรตรวจพจิำรณำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ

ร่างกฎกระทรวง ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการครอบครอง หรือให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม 
พ.ศ. ....

เหตุผลความจ�าเป็น

โดยที่มำตรำ 8 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ. 2550

บัญญัติให้เจ้ำพนักงำนซึ่งมีเหตุจ�ำเป็นและประสงค์จะครอบครองหรือให้มีกำรครอบครองยำเสพติดภำยใต้กำรควบคุมทั้งในและนอกรำช

อำณำจกัรเพือ่กำรสบืสวนควำมผดิตำมกฎหมำยเกีย่วกบัยำเสพตดิ ยืน่ค�ำขอรบัอนญุำตจำกผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจแห่งชำต ิเลขำธกิำรคณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยแล้วแต่กรณี ให้เป็นไปตำมหลักเกณฑ์วิธีกำรและเงื่อนไขที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

สาระส�าคัญ

ก�ำหนดหลกัเกณฑ์ วธิกีำรและเงือ่นไขในกำรทีเ่จ้ำพนกังำนซึง่มเีหตจุ�ำเป็นและประสงค์จะครอบครองหรอืให้มกีำรครอบครองยำเสพตดิภำย

ใต้กำรควบคมุทัง้ในและนอกรำชอำณำจกัรเพือ่กำรสบืสวนควำมผดิตำมกฎหมำยเกีย่วกบัยำเสพตดิจะยืน่ค�ำขอรบัอนญุำตจำกผูบ้ญัชำกำรต�ำรวจ

แห่งชำต ิเลขำธกิำรคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ หรอืผูซ้ึง่ได้รบัมอบหมำยกำรพจิำรณำอนญุำตของผูอ้นญุำต กำรด�ำเนนิกำร 

กำรก�ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรด�ำเนินกำร

ความคืบหน้า

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่ำงไปยังส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2551 และคณะรัฐมนตรีได้มี

มตเิหน็ชอบด้วยในหลกักำรร่ำงกฎกระทรวงดงักล่ำวเมือ่วนัที ่7 เมษำยน 2552 ขณะนี ้อยูร่ะหว่ำงกำรตรวจพจิำรณำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ

ร่างกฎกระทรวง ก�าหนดคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิ่งของที่อ้างว่าเป็นยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ 
พ.ศ. ....

เหตุผลและความจ�าเป็น

โดยที่มำตรำ 11 แห่งพระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด พ.ศ. 2550

บญัญตัใิห้คดคีวำมผดิเกีย่วกบัยำเสพตดิ ซึง่พนกังำนสอบสวนได้ยดึสิง่ของไว้ตำมกฎหมำยและอ้ำงว่ำเป็นยำเสพตดิต้องส่งสิง่ของทีย่ดึนัน้

ภำยในสำมวันท�ำกำรนับแต่เวลำที่พนักงำนสอบสวนได้รับสิ่งของนั้นไว้เป็นของกลำงในคดีเพื่อให้ผู้ช�ำนำญกำรพิเศษตรวจพิสูจน์และท�ำควำม

เห็นเป็นหนังสือ รวมไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวนให้เป็นไปตำมที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง

สาระส�าคัญ

ก�ำหนดประเภทคดคีวำมผดิเกีย่วกบัยำเสพตดิ ให้พนกังำนสอบสวนซึง่ได้ยดึสิง่ของไว้ตำมกฎหมำยและอ้ำงว่ำเป็นยำเสพตดิต้องส่งสิง่ของ

ที่ยึดนั้นภำยในสำมวันท�ำกำรนับแต่เวลำที่พนักงำนสอบสวนได้รับสิ่งของนั้นไว้เป็นของกลำงในคดี เพื่อให้ผู้ช�ำนำญกำรพิเศษตรวจพิสูจน์และ

ท�ำควำมเห็นเป็นหนังสือรวมไว้ในส�ำนวนกำรสอบสวน

ความคืบหน้า

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรมได้เสนอร่ำงไปยังส�ำนักงำนเลขำธิกำรคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 มิถุนำยน 2551 และคณะรัฐมนตรีได้มี

มตเิหน็ชอบด้วยในหลกักำรร่ำงกฎกระทรวงดงักล่ำวเมือ่วนัที ่7 เมษำยน 2552 ขณะนี ้อยูร่ะหว่ำงกำรตรวจพจิำรณำของส�ำนกังำนคณะกรรมกำร

กฤษฎีกำ
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2. การพัฒนาวิชาการทางกฎหมายที่ส�าคัญ
2.1 กำรพัฒนำกระบวนกำรกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมในกำรด�ำเนินคดียำเสพติด โดยแสวงหำควำมร่วมมือทำงด้ำนวิชำกำรและกำรปฏิบัติ

งำน โดยกำรจัดประชุมสัมมนำแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกระบวนกำรยุติธรรมอำทิ ศำล อัยกำร ส�ำนักงำนต�ำรวจ

แห่งชำติ หน่วยงำนในกระทรวงยุติธรรม ทั้งในและตำ่งประเทศ โดยในปีที่ผำ่นมำ มีกำรจัดประชุมเชิงปฏิบัติกำร /สัมมนำและกำรศึกษำดูงำน 

ดังนี้ 
 

 งานในประเทศ

 1. โครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติดของผู้พิพำกษำศำลอุทธรณ์ (กำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด) จ�ำนวน 2 รุ่น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้พิพำกษำได้ทรำบถึงกระบวนกำรขั้นตอนปฏิบัติงำนของเจ้ำพนักงำนและเจ้ำหน้ำที่ผู้มีหน้ำที่เกี่ยวข้องในกำรตรวจพิสูจน์   

ยำเสพติด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนกำรพิจำรณำคดี  

 2. โครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินคดียำเสพติด จ�ำนวน 4 รุ่นในพื้นที่ กรุงเทพมหำนคร จังหวัดสงขลำ (ภำค 

9) จังหวัดนครรำชสีมำ (ภำค 4) และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี (ภำค 8) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ำร่วมสัมมนำได้รับทรำบสถำนกำรณ์ นโยบำย

และยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำเฉพำะพื้นที่  รวมถึงกำรพัฒนำควำมร่วมมือระหว่ำงหน่วยงำนในพื้นที่

 3. โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรม จ�ำนวน 1 รุ่น ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

ประมวลภำพรวมปัญหำอปุสรรค แลกเปลีย่นประสบกำรณ์และเรยีนรูก้ำรแก้ไขปัญหำในกำรปฏบิตังิำนในขัน้ตอนของกระบวนกำรยตุธิรรม และ

เป็นกำรวำงแนวทำงในกำรประสำนควำมร่วมมือกันของบุคลำกรในกระบวนกำรยุติธรรมให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

 งานระหว่างประเทศ

 1. โครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมคดียำเสพติด  ณ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม จ�ำนวน 1 รุ่น โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นกำรศึกษำและแลกเปลี่ยนควำมรู้ ประสบกำรณ์ในกำรพิจำรณำคดียำเสพติดของประเทศไทยและประเทศเวียดนำม 

 2. ส�ำนักกฎหมำยร่วมกับส�ำนักกำรต่ำงประเทศ จัดโครงกำร Seminar Workshop on Legal Matters for Drug Control Work for 

ACCORD Member Countries โดยมปีระเทศสมำชกิอำเซยีนและจนีเข้ำร่วมกำรสมัมนำ วตัถปุระสงค์เพือ่ให้ประเทศสมำชอิำเซยีนได้แลกเปลีย่น

เรยีนรูก้ฎหมำยทีเ่กีย่วกบัยำเสพตดิระหว่ำงกนั ทัง้นีเ้พือ่น�ำไปสูก่ำรพฒันำปรบัปรงุกฎหมำยทีเ่กีย่วกบักำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิของ

แต่ละประเทศให้มีประสิทธิภำพมำกขึ้น รวมทั้งพัฒนำกำรวำงแนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศในด้ำนกฎหมำย

2.2 งำนวิจัยเพื่อพัฒนำกฎหมำย

ในปีที่ผ่ำนมำ ส�ำนักกฎหมำยได้แสวงหำควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำรด้ำนกฎหมำย นอกจำกในด้ำนปฏิบัติงำนระหว่ำงหน่วยงำนที่

เกี่ยวข้องแล้ว ยังมีโครงกำรทำงวิชำกำรร่วมกับสถำบันทำงกำรศึกษำ คือ สถำบันกฎหมำยไทย มหำวิทยำลัยรำมค�ำแหง โดยมีโครงกำรศึกษำ

เกบ็รวบรวมข้อมลูและประมวลสถำนกำรณ์ด้ำนกำรบงัคบัใช้กฎหมำยเพือ่กำรพฒันำวธิพีจิำรณำคดเีกีย่วกบัยำเสพตดิ โดยมเีป้ำหมำยในกำรใช้

งำนวิจัยเพื่อสนับสนุนกำรพัฒนำและปรับปรุงกฎหมำยต่อไป 



7. การพัฒ
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73รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

คณะผู้พิพำกษำแผนกคดียำเสพติดในศำลอุทธรณ์และผู้แทนส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ศึกษำดูงำนด้ำนกำรฟ้องคดี ณ ส�ำนักงำน

อัยกำรสูงสุด กรุงฮำนอย ตำมโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมคดียำเสพติด ระหว่ำงวันที่ 30 กันยำยน – 4 ตุลำคม 

2553 ณ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม
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คณะผู้พิพำกษำแผนกคดียำเสพติดในศำลอุทธรณ์และผู้แทนส�ำนักกฎหมำย ส�ำนักงำน ป.ป.ส. ศึกษำดูงำนด้ำนกำรพิจำรณำพิพำกษำคดี 

ณ ศำลฎีกำ กรุงฮำนอย ตำมโครงกำรศึกษำดูงำนด้ำนกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรมคดียำเสพติด ระหว่ำงวันที่ 30 กันยำยน – 4 ตุลำคม 

2553 ณ สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม

กำรประชมุเชงิปฏบิตักิำรบคุลำกรในกระบวนกำรยตุธิรรม ระหว่ำงวนัที ่28- 29 มถินุำยน 2553 ณ โรงแรมอะเดรยีตคิ พำเลซ กรงุเทพมหำนคร
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การเผาท�าลายสารตั้งต้นผลิตยาอี”ซาฟรอล”น�้าหนัก 50.4 ตัน ครั้งแรกในไทย

8. การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
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ตามที่สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ได้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของกลางที่จับยึดได้เมื่อ วันที่ 21 ตุลาคม 2550 ที่อ�าเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุรี ของกลางเป็นของเหลว จ�านวน 240 ถัง  น�้าหนักสุทธิ 50,400.490 กิโลกรัม (ห้าหมื่นสี่ร้อยกิโลกรัมสี่ร้อยเก้าสิบกรัม) ซึ่งตรวจพิสูจน์

ของกลางแล้วพบว่าเป็นสารซาฟรอล  (ยาเสพติดให้โทษประเภท 4 )และพนักงานสอบสวนได้ส่งมอบของกลางที่เหลือจากการตรวจพิสูจน์ให้

สถาบนัวชิาการและตรวจพสิจูน์ยาเสพตดิ เป็นผูเ้กบ็รกัษา และฝากของกลางดงักล่าวไว้ในการดแูลรกัษา ณ สถานตีรวจสอบตูส้นิค้าที ่2 ส�านกังาน

ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2551 เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 ศาลอาญาได้มีค�าพิพากษาให้ริบ     

ของกลางซาฟรอล จ�านวน 240 ถัง  น�้าหนัก 50,400.490 กิโลกรัม (ห้าหมื่นสี่ร้อยกิโลกรัมสี่ร้อยเก้าสิบกรัม) 

สถาบนัวชิาการและตรวจพสิจูน์ยาเสพตดิจงึต้องศกึษา วเิคราะห์ และเสนอความเหน็เกีย่วกบัการใช้ประโยชน์ หรอืท�าลายยาเสพตดิให้โทษ

ของกลางประเภท 4 (ซาฟรอล) ซึ่งจากการศึกษาร่วมกับคณะท�างาน ฯ มีความเห็นว่าควรจะน�าของกลางในคดีดังกล่าว ซึ่งเป็นยาเสพติดให้โทษ

ประเภท 4 ไปท�าลาย เนือ่งจากมจี�านวนมากและป้องกนัมใิห้น�าไปใช้ในทางทีผ่ดิกฎหมาย  โดยสามารถน�าไปผลติเป็นยาอหีรอืเอก็ซ์ตาซ(ีEcstasy) 

ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 ได้ประมาณ 63 ล้านเม็ด ทั้งนี้การท�าลายให้ด�าเนินการตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการเก็บรักษา           

ยาเสพติดให้โทษของกลาง พ.ศ. 2541 หมวด 5 ข้อ 25  จึงเห็นควรให้มีการท�าลายด้วยวิธีการเผาท�าลาย ซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการ

เผาท�าลายสารซาฟรอล ซึง่จะเผาโดยใช้เตาเผาอณุหภมูสิงูแบบไหลตาม (Co-current Rotary Furnace) โดยใช้อากาศทีม่ากเกนิพอ สามารถเผา

ของเสยีสารอนิทรย์ีทีเ่ป็นของเหลวทีส่บูถ่ายได้ และมรีะบบควบคมุมลพษิทีม่ปีระสทิธภิาพ ท�าให้ไม่ก่อให้เกดิทลพษิและผลกระทบต่อสิง่แวดล้อม 

และถือเป็นระบบที่ดีที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย 

ส�าหรับการเผาท�าลายในครั้งนี้ด�าเนินการในวันที่ 13 กันยายน 2553 ณ ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรม

บางปู) จังหวัดสมุทรปราการ โดยคณะท�างานประกอบด้วยผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด กรมศุลกากร 

ส�านักงานคณะกรรมการอาหารละยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดชลบุรี และ                  

กองบังคับการต�ารวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันตรวจสอบจ�านวน น�้าหนัก หรือลักษณะและประเภทของยาเสพติดให้โทษของกลางที่จะ

ท�าลาย ให้มีความถูกต้องครบถ้วนตามบัญชียาเสพติดให้โทษของกลางประเภท 4 (ซาฟรอล) พร้อมทั้งสุ่มตัวอย่างยาเสพติดให้โทษของกลาง   

เพือ่ส่งตรวจวเิคราะห์ทางวชิาการ  ขนย้ายและรกัษาความปลอดภยัยาเสพตดิให้โทษของกลางจากสถานตีรวจสอบตูส้นิค้าที ่2 ส�านกังานศลุกากร

ท่าเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี มายังสถานที่เผาท�าท�าลาย ศูนย์บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้อุตสาหกรรม (นิคมอุตสาหกรรมบางปู) จังหวัด

สมุทรปราการ

ไดเมทิลแอมเฟตามีน (Dimethylamphetamine) มีลักษณะเป็นผง ผลึก หรือเกล็ด สีขาว สีขาวครีม สีเหลืองอ่อน ซึ่งเหมือนกับลักษณะของ

เมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ ที่เรียกกันว่า Ice ได้ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา เพื่อใช้ในทางผิดกฎหมาย และไม่มีรายงานการน�าไปใช้ในทางการแพทย์         

สารชนิดนี้ออกฤทธิ์ กระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง โดยรายงานการศึกษาเปรียบเทียบผลของเมทแอมเฟตามีน และไดเมทิลแอมเฟตามีน         

พบว่า มีการออกฤทธิ์น้อยกว่าเมทแอมเฟตามีน 6-12 เท่า 

ส�าหรับประวัติการพบในประเทศไทยครั้งแรกเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ได้รับของกลางจาก

สถานีต�ารวจนครบาลพญาไท มีลักษณะเป็นผลึกใส สีน�้าตาลอ่อน จ�านวน 2 ซอง มีน�้าหนักสุทธิ 1.060 กรัม ครั้งที่ 2 จากสถานีต�ารวจนครบาล

ห้วยขวาง เป็นผลึกใส จ�านวน 4 ห่อ  ครั้งที่ 3 จับกุมเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2550 ของกลางผลึกใส จ�านวน 3 ถุง มีน�้าหนักสุทธิประมาณ 3,000 กรัม       

(สามกิโลกรัม) ทั้งหมดตรวจพบว่าเป็น ไดเมทิลแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์ (Dimethylamphetamine Hydrochloride) ซึ่งเป็นเกลือของไดเมทิล

แอมเฟตามนี โดยจดัเป็นวตัถอุอกฤทธิต่์อจติและประสาทในประเภท 2 เท่านัน้ ในขณะทีไ่ดเมทลิแอมเฟตามนีมลีกัษณะทางกายภาพ การจ�าหน่าย 

การแพร่ระบาด และการออกฤทธิ์ ใกล้เคียงกับเมทแอมเฟตามีน สามารถใช้แทนกันได้ รวมทั้งมีแนวโน้มการตรวจพบสูงมากขึ้นด้วย สถาบัน

วิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด จึงได้รวบรวมข้อมูลการตรวจพบ การแพร่ระบาด แจ้งให้ส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยาทราบอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อพิจารณาก�าหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษเช่นเดียวกับเมทแอมเฟตามีน รวมทั้งได้ชี้แจง ให้ความรู้ ความเข้าใจ และแนวทางการด�าเนินการ 

ที่ถูกต้องเกี่ยวกับไดเมทิลแอมเฟตามีน ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องจากหน่วยงานต่าง ๆ ทราบเพื่อถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

ปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศระบุชื่อและประเภทยาเสพติดให้โทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 เพิ่มเติม 

ให้ไดเมทิลแอมเฟตามีน (Dimethylamphetamine) เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 1 ล�าดับที่ 40 ในบัญชีท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุข 

ฉบับที่ 135 (พ.ศ. 2539)  ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพิเศษ 

157 ง ประกาศลงวันที่ 26 ตุลาคม 2552 ) 

ไดเมทิลแอมเฟตามีน (Dimethylamphetamine)
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เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกับกองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด 

เพือ่ตรวจค้น จบั ยดึ แหล่งผลติเมทแอมเฟตามนี ทีจ่งัหวดัระยอง จากผลการตรวจพสิจูน์พบว่า เป็นครัง้แรกในประเทศไทยทีพ่บแหล่งลกัลอบผลติ 

ที่ใช้สารเฟนิล-2-โปรปาโนน (Phenyl-2-Propanone ,P2P) เป็นสารตั้งต้น เพื่อสังเคราะห์เป็นเมทแอมเฟตามีน 

อุปกรณ์ เครื่องแก้ว สารละลาย สารเคมี 

ที่พบในแหล่งผลิตไอซ์ 

อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง

14 กรกฎาคม 2553

แหล่งผลิตเมทแอมเฟตามีน
โดยใช้สารเฟนิล-2-โปรปาโนน (Phenyl-2-Propanone , P2P) เป็นสารตั้งต้น
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การพัฒนาด้านวิชาการ
1.	 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ	วิจัย	องค์ความรู้และการประเมินผลด้านยาเสพติด	ทั้ง	2	ครั้ง	เพื่อพิจารณาข้อเสนอโครงการ

พัฒนาวิชาการในปี	2553	คณะกรรมการฯ	ได้พิจารณาสนับสนุน	3	โครงการ	ได้แก่	

	 1)	 โครงการ	“การพฒันารปูแบบการลดความต้องการใช้สารเสพตดิเพือ่ความบนัเทงิของผูใ้ห้บรกิารทางเพศบรเิวณเขตชายแดนไทย-

มาเลเซีย	บ้านด่านนอก	ต�าบลส�านักขาม	อ�าเภอสะเดา	จังหวัดสงขลา”	

	 2)	 โครงการ	“การวิเคราะห์เพื่อน�าแนวคิด	การท�าให้ถูกกฎหมาย	การท�าให้ไม่เป็นความผิดทางอาญา	และการลดอันตรายจากการใช้

ยาเสพติด	มาใช้เพื่อพัฒนานโยบายยาเสพติดของประเทศไทย”	

	 3)	 โครงการ	“ศึกษาประสิทธิผลการบ�าบัดสารระเหยในพื้นที่จังหวัดคัดสรรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย”	

2.		 การส�ารวจข้อมลูนกัวชิาการ/นกัวจิยั/ผลงานวจิยั	และน�าข้อมลูเข้าระบบคลงัข้อมลูศนูย์วชิาการด้าน	ยาเสพตดิ	(http://nctc.oncb.go.th)	

ดังนี้

	 1)	 จัดท�าสรุปฐานข้อมูลงานวิจัยผลงานวิจัย	พร้อมทั้งน�าเข้าระบบคลังข้อมูล	จ�านวน	27	เรื่อง

	 2)	 จัดท�าฐานข้อมูลนักวิชาการ/นักวิจัย/หน่วยงานภาคี	พร้อมทั้งน�าเข้าระบบคลังข้อมูล	แบ่งเป็น	

	 	 	 	 ฐานข้อมูลนักวิชาการ/นักวิจัย	56	คน

	 	 	 	 ฐานข้อมูลหน่วยงานภาคี	30	หน่วยงาน

3.	 การศึกษาประเด็นส�าคัญเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

	 1)	 จดัการประชมุเพือ่ค้นหาการป้องกนัทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยการระดมสมองและ

แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ป.ป.ส.	จ�านวน	40	คน	ร่วมแลกเปลี่ยน

ในมิติต่างๆ	 เช่น	มิติด้านกฎหมาย	มิติการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคม	มิติความรับผิด

ชอบต่อสงัคมของภาคธรุกจิ	เป็นต้น	รวมทัง้จดัท�าข้อเสนอการขบัเคลือ่นงานป้องกนัยาเสพตดิ	

ที่มีประสิทธิภาพ	เมื่อวันที่	20	ตุลาคม	2552	ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ส.

9. การพัฒนาด้านวิชาการและประเมินผล

	 2)	 ร่วมกับ	ส�านักงาน	ปปส.	ภาค	3	4	5	และ	6	และภาคีด้านวิชาการทั้งภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ

	 	 -	จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือ	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	

2553	 โดยมีการอภิปรายในหัวข้อผลการศึกษา/องค์ความรู้ด้านยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด	และการน�าผลงาน

วจิยัไปใช้แก้ไขปัญหาหรอืพฒันาการด�าเนนิงาน	รวมทัง้มกีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็	และในวนัที	่20	สงิหาคม	2553	จดัการประชมุคณะกรรมการ

บริหารเครือข่ายฯ	ภาคเหนือ	เพื่อประมวลสรุปกรอบทิศทางการพัฒนาวิชาการฯ	พ.ศ.	2554-2556	โดย	สพป.	จะได้น�าข้อมูลที่ได้จากการประชุม

ประกอบการจัดท�ากรอบทิศทางการพัฒนาวิชาการฯ	พ.ศ.	2554-2556	ต่อไป
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	 4)	 จดัการประชมุวชิาการเชงิปฏบิตักิารเพือ่เสนอทางออกการป้องกนัยาเสพตดิทีม่ปีระสทิธภิาพ	เมือ่วนัที	่1	กนัยายน	2553	ณ	โรงแรม
อีสติน	มักกะสัน	กรุงเทพฯ	เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้	ความคิดเห็น	ประสบการณ์	ข้อคิดเห็น	และข้อเสนอแนะทางออกของการด�าเนินงานป้องกัน	
ยาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ	โดยมี	นายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์	ปลัดกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานการประชุม	และกล่าวปาฐกถาพิเศษ	พร้อมด้วย	
นายวัลลภ	ตังคณานุรักษ์	เลขาธิการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก	กล่าวปาฐกถาพิเศษ	และมีการการอภิปรายร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมใน	2	หัวข้อ	
ได้แก่	การขบัเคลือ่นงานป้องกนัยาเสพตดิให้มปีระสทิธภิาพ	และทางออกการป้องกนัยาเสพตดิทีม่ปีระสทิธภิาพ	:	มมุมองของหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง
กับการแก้ไขปัญหา

	 	 -	จัดการประชุมเพื่อวิเคราะห์และประเมินสถานะองค์ความรู้ด้านยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ณ	โรงแรมแก่นอินน์	
จังหวัดขอนแก่น	เมื่อวันที่	6	สิงหาคม	2553	มีการอภิปรายในหัวข้อ	ความสอดคล้องขององค์ความรู้กับสถานการณ์ปัญหายาเสพติด	และการน�า
งานวิชาการไปใช้แก้ไขปัญหาหรือพัฒนาการด�าเนินงาน

	 3)	 จดัการประชมุเชงิปฏบิตักิารเพือ่วเิคราะห์และประเมนิสถานะองค์ความรูด้้านยาเสพตดิด้านการแก้ไขปัญหาผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ	
เมือ่วนัที่	16	สงิหาคม	2553	ณ	โรงแรมอสีตนิ	กรงุเทพฯ	เพือ่วเิคราะห์และประเมนิสถานะองค์ความรูด้้านยาเสพตดิในด้านการแก้ไขปัญหาผูเ้สพ/
ผู้ติดยาเสพติด	(Demand)	ซึ่ง	สพป.	จะได้น�าข้อมูลที่ได้จากการประชุมประกอบการจัดท�า	กรอบทิศทางการพัฒนาวิชาการฯ	พ.ศ.	2554-2556	
ต่อไป	
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4.		 นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด	Decriminalization	

	 4.1	 จัดสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง	นโยบายการลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด	:	ประสบการณ์จากต่างประเทศ	เมื่อวัน

ที่	 26	มกราคม	2553	 เพื่อเรียนรู้ประสบการณ์ในการด�าเนินงานด้านนโยบายยาเสพติดของต่างประเทศในแถบยุโรปและลาตินอเมริกา	ซึ่งการ

ประชุมครั้งนี้	 มีวิทยากรจาก	Transnational	 Institute	 (TNI)	ประเทศเนเธอร์แลนด์	ที่มีประสบการณ์ในการศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาด้านยาเสพติดในกลุ่มประเทศแถบยุโรปและลาตินอเมริกา	 บรรยายแลกเปลี่ยนประสบการณ์การด�าเนินงานให้แก่ผู้บริหารและ												

เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน	ป.ป.ส.	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	

	 4.2	 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	ครั้งที่	 1/2553	 เมื่อวันที่	 12	มกราคม	2553	ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกัน

ก�าหนดและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	และได้แบ่งคณะท�างานย่อยเป็น	3	คณะ	ได้แก่	คณะท�างานเพื่อศึกษาขั้น

ตอนก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	 	คณะท�างานเพื่อศึกษาขั้นตอนการเบี่ยงเบนออกจากกระบวนการยุติธรรม/มาตรการรองรับ	ก�ากับ	ติดตาม	

ช่วยเหลือ	และคณะท�างานเพื่อศึกษาขั้นตอนการเบี่ยงเบนออกจากเรือนจ�า/มาตรการรองรับ	ก�ากับ	ติดตาม	ช่วยเหลือ

	 4.3		จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิพากษ์	(ร่าง)	ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	เมื่อวันที่	27	เมษายน	2553	โดยมีนายกิตติพงษ์	กิตยารักษ์	ปลัด

กระทรวงยุติธรรม	เป็นประธานการประชุม	การประชุมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุม	ประมาณ	120	คน	ประกอบด้วย	คณะท�างานศึกษา

และพฒันาทางเลอืกเชงินโยบายในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญาเพือ่แก้ไขปัญหายาเสพตดิ	ซึง่เป็นผูเ้กีย่วข้องในกระบวนการยตุธิรรมทางอาญา

คดียาเสพติด,	Mr.Martin	Jelsma	และคณะจาก	Transnational	Institute	(TNI),	ผู้แทนนักวิชาการด้านอาชญาวิทยา	และด้านกฎหมาย,	ผู้แทน

ภาคประชาสังคม,	 ผู้แทนหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ส�านักงาน	ป.ป.ส.	 ได้รับฟังการน�าเสนอ/อภิปราย	 (ร่าง)										

ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	แนวทาง/แนวปฏิบัติเพื่อผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	ไปสู่การปฏิบัติ	รวมทั้งร่วมแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะ

ในการพฒันาร่างข้อเสนอเชงินโยบายฯ	ดงักล่าว	เพือ่จะได้น�าไปสรปุประมวลผล	และส่งต่อภาคหีน่วยงาน/องค์กรต่างๆ	ทีเ่กีย่วข้องได้ใช้ประโยชน์

สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป
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	 4.4		จัดการประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเรื่อง	 การลดทอนความเป็นอาชญากรรมทางคดียาเสพติด	 (Decriminalization)	 ร่วมกับผู้

ประสานงานภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของ	International	Drug	Policy	Consortium	(IDPC)	เมื่อวันที่	12	พฤษภาคม	2553	เพื่อร่วมน�า

เสนอและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อ	(ร่าง)	ข้อเสนอเชิงนโยบายฯ

	 4.5		จัดการประชุมฝ่ายเลขานุการคณะท�างานพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	 เมื่อวันที่	 3	มิถุนายน	2553	 เพื่อสรุปผลการประชุมเพื่อ

วิพากษ์	(ร่าง)	และร่วมกันจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบายฯ	ฉบับสมบูรณ์

	 4.6	 ขณะนี้ได้จัดส่ง	(ร่าง)	นโยบายดังกล่าวให้แก่ส�านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมเพื่อด�าเนินการในขั้นต่อไปแล้ว

5.	 MOU	ทางวิชาการระหว่างส�านักงาน	ป.ป.ส.	และคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	โดยมีการประชุมร่วมกัน	เพื่อ

ก�าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาวิชาการ	วิจัย	องค์ความรู้	และการประเมินผลด้านยาเสพติด	

เมื่อวันที่	25	มีนาคม	2553	ณ	ส�านักงาน	ป.ป.ส.	

6.		 ร่วมกับส�านักงานกิจการยุติธรรม	กระทรวงยุติธรรม	จัดนิทรรศการเพื่อน�าเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานวิชาการ	ใน

งาน	“การน�าเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ	2553	(Thailand	Research	Expo	2010)”	ระหว่างวันที่	26-30	สิงหาคม	2553	ณ	ศูนย์ประชุมบางกอก

คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์	เซ็นทรัลเวิลด์	ราชประสงค์	กรุงเทพฯ	โดยน�าเอกสารผลงานวิจัย	วิชาการ	และประเมินผลของส�านักงาน	ป.ป.ส.	เผยแพร่ใน

งาน	และจากการส�ารวจกลุ่มเป้าหมายผู้สนใจงานวิจัย	วิชาการ	และประเมินผลด้านยาเสพติด	โดยการให้ผู้สนใจลงทะเบียนรับเอกสาร	พบว่า	มี

จ�านวนผู้สนใจผลงานด้านยาเสพติด	ประมาณวันละ	200	คน

7.	 การผลิตวารสารส�านักงาน	ป.ป.ส.	และ	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกองบรรณาธิการวารสารส�านักงาน	ป.ป.ส.	

					 7.1	 กจิกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรูด้้านการเขยีน	โดยกองบรรณาธกิารได้เข้าชมนทิรรศการในงานห้องสมดุมชีวีติ	ณ	ลานหน้าห้องสมดุ

ส�านกังาน	ป.ป.ส.	หลงัจากนัน้เข้ารบัฟังการบรรยายเรือ่ง	“จดุประกายนกัเขยีน”	โดย	ดร.ชยัเศฏฐ์	พรหมศร	ีอาจารย์คณะบรหิารธรุกจิ	มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ซึง่การบรรยายมเีนือ้หาเกีย่วกบัความส�าคญัของการเขยีนเพือ่การถ่ายทอดองค์ความรู้	เทคนคิ	วธิกีารเขยีนบทความ

ในรูปแบบต่างๆ	นอกจากนี้กองบรรณาธิการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเขียนร่วมกันด้วย

					 7.2		การศึกษาดูงานด้านการผลิตสิ่งพิมพ์	ณ	บริษัท	รุ่งศิลป์การพิมพ์	(1977)	จ�ากัด

	 7.3		ผลิตวารสารส�านักงาน	ป.ป.ส.	3	ฉบับ	จ�านวน	15,000	เล่ม	พร้อมทั้งจัดส่งให้ส�านักงาน	ปปส.ภาค	และหน่วยงานภาคี	รวมทั้งจัด

ท�าส�าเนาเนื้อหาเป็น	PDF	File	เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด
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8.		 พัฒนาเนื้อหาและระบบบริหารจัดการพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด	 (http://nctc.oncb.go.th)	 โดยน�าเข้า/ถ่ายโอนข้อมูล

เข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติด	ประกอบด้วย	วารสารส�านักงาน	ป.ป.ส.	/	บทความ	/	ชุดองค์ความรู้	/	ข่าววิชาการ	/	ข่าวประกาศ	ฯลฯ	

จ�านวน	538	รายการ	พร้อมทั้งจัดประชุมประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ศูนย์วิชาการด้านยาเสพติดแก่บุลลากรของส�านักงาน	ป.ป.ส.	ทั้งส่วนกลางและ

ภูมิภาค	 โดยผ่านระบบการประชุมทางไกล	 (Video	Conference)	 เมื่อวันที่	 17	กุมภาพันธ์	2553	ณ	ห้องประชุมกฤษณะ	ผลอนันต์	ส�านักงาน	

ป.ป.ส.	โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม	ประมาณ	100	คน

ความเป็นมา
ในแต่ละปีมีผู้ที่ตายโดยผิดธรรมชาต	ิที่ได้รับการตรวจพิสูจน์หาสาเหตุการตายในสถาบันที่มีแพทย์นิติเวชและหน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์

ประมาณ	20,000	 ราย	 ในการตรวจพิสูจน์นี้	 จะมีการตรวจหาสารเสพติดในรายที่สงสัย	 ผลการตรวจพบสารเสพติดในผู้ที่เสียชีวิตที่ตรวจโดย				

หน่วยงานนิติเวช/นิติวิทยาศาสตร์ต่าง	ๆ	หากน�ามาประมวลผลร่วมกัน	จะเป็นการสะท้อนสถานการณ์ปัญหายาเสพติด	และช่วยเฝ้าระวังการใช้

สารเสพติดตัวใหม่ๆ	 ของประเทศได้	 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจหาสารเสพติดในผู้ที่เสียชีวิตของประเทศ	 ได้ร่วมกันจัดตั้งเป็นเครือข่าย					

เฝ้าระวงัปัญหาสารเสพตดิจากการตรวจทางห้องปฏบิตักิารนติเิวชศาสตร์/นติวิทิยาศาสตร์ขึน้	มกีารพฒันาฐานข้อมลู	เพือ่ให้หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง

สามารถลงผลการตรวจสารเสพติดจากผู้ที่ตายผิดธรรมชาติได้	

ผลการด�าเนินงาน
จากการด�าเนินงานน�าร่องที่ผ่านมา	เครือข่ายได้ท�าการลงข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549	–	2552		และด�าเนินการต่อถึงปัจจุบัน	จากการ

ศึกษาพบว่า	

•	อัตราการตรวจพบสารเสพติดในผู้ที่เสียชีวิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ	10	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549-2552	(ภาพที่	1)	โดยมิได้มีการเปลี่ยนแปลงมาก

นักในแต่ละปี	แต่เมื่อพิจารณาจากจ�านวนรายที่ตรวจพบสารเสพติด	ปรากฏว่า	ในปี	พ.ศ.	2551	มีจ�านวนที่ตรวจพบสารเสพติดสูงสุด	รองลงมา

คือในปี	พ.ศ.	2552	(ภาพที่	2)	

•	 สารเสพติดที่ตรวจพบมากที่สุดในแต่ละปียังคงเป็นสารกลุ่มเมทแอมเฟตามีน	ที่เป็นส่วนประกอบส�าคัญของยาบ้า	 รองลงมาเป็นกลุ่ม						

ยากล่อมประสาท	ยานอนหลับ	และกลุ่มเฮโรอีน-มอร์ฟีน	(ภาพที่	3)	

•	สารกลุ่มอื่นๆ	ที่ตรวจพบได้บ้าง	คือ	สารกลุ่มโคดีอีน,	กัญชา,	คีตามีน,	MDMA,	โคเคน	และกระท่อม

•	ตรวจพบว่ามีการใช้สารเสพติดร่วมมากกว่า	1	ชนิดประมาณร้อยละ	10	ของผู้ที่ใช้สารเสพติด	

•	สารเสพติดที่ตรวจพบสูงสุดในกรณีการฆาตกรรม	คือ	สารกลุ่มเมทแอมเฟตามีน	

•	สารเสพติดที่ตรวจพบสูงสุดในกรณีการฆ่าตัวตายคือสารกลุ่มยากล่อมประสาท	ยานอนหลับ

•	สารเสพตดิทีต่รวจพบสงูสดุในกรณกีารตายจากอบุตัเิหต	ุคอืสารกลุม่ยากล่อมประสาท	ยานอนหลบั	รองลงมาคอื	สารกลุม่เมทแอมเฟตามนี

•	นอกจากนี้ยังตรวจพบแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ	40	ในผู้ที่เสียชีวิตที่ท�าการตรวจในระหว่างปี	พ.ศ.	2550-2552		

•	มีการใช้สารเสพติดร่วมกับแอลกอฮอล์	ประมาณร้อยละ	7.5	ของผู้ที่ใช้สารเสพติด

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
	 จากการรายงานผลการศกึษาด้านนติเิวช	/	นติวิทิยาศาสตร์	การตรวจ

สารเสพตดิในผูต้ายผดิธรรมชาต	ิโดยเครอืข่ายเฝ้าระวงัปัญหาสารเสพตดิจาก

การตรวจทางห้องปฏิบัติการนิติเวชศาสตร์	 /	 นิติวิทยาศาสตร์	 ซึ่งมีผู้น�าเสนอ	

คือ

1)	 รศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์		ศรีบัณฑิตมงคล	รองศาสตราจารย์ประจ�าภาค

วิชานิติเวชศาสตร์	 และรองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะแพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่		

2)	 รศ.ดร.นพ.วิชัย	 	 วงศ์ชนะภัย	 รองศาสตราจารย์ประจ�าภาควิชา

นิติเวชศาสตร์	 คณะแพทยศาสตร์	 ศิริราชพยาบาล	 และรองผู้อ�านวยการ												

โรงพยาบาลศิริราช	

3)	 พ.ต.อ.(พเิศษ)	นพ.พรชยั	สธุรีคณุ	รองผูบ้งัคบัการสถาบนันติเิวชวทิยา	

โรงพยาบาลต�ารวจ		

4)	 นาย	ศริสิขุ	ยนืหาญ	ผูอ้�านวยการส่วนวชิาการและประเมนิผล		ส�านกั

ยุทธศาสตร์		ส�านักงาน	ป.ป.ส.
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9. การพัฒ
นาด้านวิชาการและประเมินผล

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

*ข้อมูลถึงเมื่อวันที่	22	มีนาคม	2553

สิ่งที่จะด�าเนินการต่อไป
1.	 ด�าเนินการตรวจสารเสพติดในผู้ตายผิดธรรมชาติ	ต่อเนื่อง	5	ปี	เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่องและครบถ้วนสมบูรณ์		ระยะเวลา	5	ปี

2.	 ด�าเนินการตรวจสารเสพติดในผู้ที่กระท�าความผิดหรือผู้ถูกจับกุม	เพื่อติดตามการแพร่ระบาด		ยาเสพติดของประเทศ	ระยะเวลา	2	ปี

3.	 การศึกษาการใช้สารเสพติดจากการตรวจในเส้นผมของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงใน	 3	จังหวัดชายแดนภาคใต้	

ระยะเวลา	2	ปี

ปีที่เสียชีวิต จ�านวน ร้อยละ

2549 1,746 8

2550 5,234 23

2551 7,644 34

2552 7,276 32

2553 892 4

รวม 22,792 100.0

ตารางที่	1	จ�านวนข้อมูลที่ท�าการบันทึกรายปี*

ภาพที่	1	อัตราการตรวจพบสารเสพติดในผู้ที่เสียชีวิต	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2549-2552	

สรุปผลการศึกษาการเสียชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเสพติด
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รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ภาพที่	2	จ�านวนรายที่ตรวจพบสารเสพติด	ในปี	พ.ศ.	2549-2552

ภาพที่	3		สัดส่วนการพบสารเสพติดแต่ละชนิดแยกตามปี



10. การบริหารจัดการงบประมาณ
การป้องกันและแก้ไขปัญ

หายาเสพติด ปี 2553

85รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

คณะรัฐมนตรีอนุมัติงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปี 2553 เป็นเงินทั้งสิ้น 4,541,448,200 บาท 

โดยส�านักงาน ป.ป.ส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�านวน 1,789,457,500 บาท (ร้อยละ 39.40) และจัดสรรให้หน่วยงานต่างๆที่

มีรหัสงบประมาณด้านยาเสพติด 21 หน่วยงาน จ�านวน 2,751,990,700 บาท (ร้อยละ 60.6) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ�าปี 2553 งบประมาณที่ได้รับ จ�านวน 4,541,448,200 บาท ใช้ไป 4,219,704,653.88 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 92.92 เป็นเงินคงเหลือ 321,743,546.12 บาท โดยสรุปเป็นกราฟ ดังนี้ 

งบประมาณภาพรวม (4,541,448,200 บาท)

งบประมาณส�านักงาน ป.ป.ส.
(1,789,457,500 บาท)

งบประมาณที่มีรหัสงบประมาณ 21 หน่วยงาน
(2,751,990,700 บาท)

10. การบริหารจัดการงบประมาณ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2553
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รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ที่มา 
ศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน (ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ร่วมกับ

ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ด�าเนินโครงการส�ารวจเพื่อประเมินประสิทธิผลโดยภาพรวมของแผนปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็งชนะยา
เสพตดิยัง่ยนื  ครัง้ที ่4 ในช่วงเดอืนกนัยายน 2553  ในพืน้ที ่28 จงัหวดั ประกอบด้วย  กรงุเทพมหานคร สระบรุ ีปทมุธาน ีสมทุรปราการ 
นครนายก สระแก้ว ชลบุรี อ�านาจเจริญ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี เลย หนองคาย กาฬสินธุ์  พะเยา  เชียงราย  เชียงใหม่ อุทัยธานี 
สโุขทยั เพชรบรูณ์ สมทุรสาคร ราชบรุ ีนครปฐม กระบี ่สรุาษฎร์ธาน ี นครศรธีรรมราช  ยะลา ปัตตาน ีและสงขลา  โดยกลุม่ประชากร
เป้าหมายในการส�ารวจได้แก่ กลุม่ประชาชนทีม่อีาย ุ18-60  ปีในพืน้ที ่28  จงัหวดัทัว่ประเทศ  จ�านวนตวัอย่างทัง้สิน้ 5,537 ตวัอย่าง  
เจ้าของสถานประกอบการ/ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบสถานประกอบการ จ�านวนทั้งสิ้น 1,064 ตัวอย่าง  และกลุ่มเจ้าหน้าที่/บุคลากร

ผู้รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ในระดับ ศตส.อ�าเภอ จ�านวนทั้งสิ้น  493  ตัวอย่าง 

ผลการส�ารวจที่ค้นพบ
1. การรับรู้ของประชาชนต่อข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
 ผลส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาแสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์  5 รั้ว

ป้องกันระยะที่ 2 ในช่วงเดือนกันยายน 2553  พบว่า ร้อยละ 79.5 ระบุรับรู้รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง 
ชนะยาเสพตดิยัง่ยนืฯ ในขณะทีร้่อยละ 20.5 ระบไุม่ทราบข่าว ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาแหล่งข้อมลูข่าวสารเกีย่วกบัปฏบิตักิารทีป่ระชาชน
รับรู้นั้นพบว่า โดยส่วนใหญ่รับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสารมวลชนทั่วไป ได้แก่ โทรทัศน์  วิทยุ  หนังสือพิมพ์  นอกเหนือจากนั้นผล
การส�ารวจพบว่าประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารในพื้นที่ ได้แก่ วิทยุชุมชน /เสียงตามสาย /หอกระจายข่าว   
รวมถึงการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้น�าชุมชน/แกนน�าชุมชนและคนในครอบครัว ตามล�าดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 1)

ตารางที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปฏิบัติการ
 “ประเทศไทยเข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2”

11. การประเมินผลการด�าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารปฏิบัติการ “ประเทศไทยเข้มแข็ง  ชนะยาเสพติดยั่งยืน” ค่าร้อยละ
1. รับรู้รับทราบ  ผ่านทาง....... 79.5

(1)   โทรทัศน์ ร้อยละ 90.3

(2)   หนังสือพิมพ์ ร้อยละ 30.5

(3)   วิทยุ                 ร้อยละ 31.6

(4)   วิทยุชุมชน/เสียงตามสาย/หอกระจายข่าว ร้อยละ 20.3

(5)   การประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่รัฐ                 ร้อยละ 17.3

(6)   ผู้น�าชุมชน/แกนน�าชุมชน ร้อยละ 19.3

(7)   รับรู้/รับทราบจากคนในครอบครัว ร้อยละ 13.9

(8)   เอกสาร/สิ่งพิมพ์/นิตยสาร/แผ่นพับ/จดหมายข่าว ร้อยละ 11.5

(9)   ป้ายประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน-ชุมชน ร้อยละ 14.2

(10) การบอกเล่าของคนในหมู่บ้าน-ชุมชน ร้อยละ 13.4
(11) การจัดประชาคมหมู่บ้าน-ชุมชน ร้อยละ 10.8

(12) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในหมู่บ้าน-ชุมชน        ร้อยละ 11.0

2. ไม่เคยรับรู้/ไม่เคยรับทราบ 20.5
รวมทั้งสิ้น 100.0
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11. การประเมินผลการดำาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

2. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในทรรศนะของประชาชน
•  ลักษณะปัญหาที่รับรู้ว่ามีในหมู่บ้าน/ชุมชน

 เมื่อสอบถามถึงลักษณะปัญหายาเสพติดที่ประชาชนรับรู้รับทราบว่ายังคงมีหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้าน-ชุมชนในปัจจุบันนี้ 

พบว่า ร้อยละ 63.7 ระบุยังคงมีผู้เสพ-ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชนของตน ร้อยละ 51.0 ระบุมีแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด            

ร้อยละ 46.9 ระบุมีผู้ค้า-ผู้ผลิตยาเสพติด ร้อยละ 41.6 ระบุมีแหล่งซื้อขายยาเสพติด และร้อยละ 29.2 ระบุมีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไป

เกี่ยวข้องกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามล�าดับ (รายละเอียดดังตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในลักษณะต่างๆ ที่มีอยู่ในหมู่บ้าน-ชุมชน

ปัญหายาเสพติดในลักษณะต่างๆ
ปัจจุบัน

ยังคงมีอยู่
เคยมี

แต่ตอนนี้ไม่มีแล้ว
ไม่เคยมีปัญหา

มาก่อน
รวมทั้งสิ้น

1. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 63.7 20.4 15.9 100.0

2. ผู้ค้า/ผู้ผลิตยาเสพติด 46.9 23.8 29.3 100.0

3. แหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติด 51.0 23.0 26.0 100.0

4. แหล่งซื้อขายยาเสพติด 41.6 23.6 34.8 100.0

5. เจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกระท�าความผิด

    เกี่ยวกับยาเสพติด
29.2 17.4 53.4 100.0

ข้อมูลจากการส�ารวจ  ณ  เดือนกันยายน 2553

• ความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
 ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาระดบัความรนุแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิในความคดิเหน็ของประชาชน  เปรยีบเทยีบแนวโน้ม 

ความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในช่วง 3 เดือนแรกที่มีปฏิบัติการฯ คือในเดือนมกราคม 2553  มาจนถึงในช่วงปลาย

ปฏิบัติการฯ คือ ในช่วงเดือนกันยายน 2553 นั้นพบว่า ประชาชนเห็นว่า สถานการณ์ยาเสพติดโดยภาพรวมมีแนวโน้มลดความ

รุนแรงลงเล็กน้อย  โดยจากการส�ารวจในช่วงเดือนมกราคม 2553 พบว่าร้อยละ 21.0 ระบุสถานการณ์ยาเสพติดโดยภาพรวมอยู่

ในระดับรุนแรง-รุนแรงมากที่สุด  ในขณะที่ผลการส�ารวจในช่วงเดือนกันยายน พบว่ามีสัดส่วนดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 15.4 ตาม

ล�าดบั ซึง่สอดคล้องกบัแนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิด้านผูค้้า-ผูผ้ลติ  และด้านผูเ้สพ-ผูต้ดิยาเสพตดิทีพ่บว่ามแีนวโน้มลดลง 

ด้วยเช่นเดียวกัน 

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในระดับรุนแรง-รุนแรงมากที่สุด
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รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

3. ภาวะเสี่ยง-ปัจจัยลบต่อคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชน 

 ผลส�ารวจมาตรการจัดระเบียบสังคมที่ค้นพบในการส�ารวจครั้งนี้ เป็นการสะท้อนมุมมองของประชาชนที่พักอาศัยอยู่ใน

เขตเทศบาลเมืองและกรุงเทพมหานคร ที่มีต่อภาวะเสี่ยงที่เกิดจากการไม่ปฏิบัติตามมาตรการจัดระเบียบสังคมที่เกิดขึ้นในพื้นที่   

ทีถ่อืว่าเป็นปัจจยัเสีย่งต่อการเข้าไปเกีย่วข้องกบัยาเสพตดิของเยาวชน ได้แก่ สถานบรกิาร/สถานบนัเทงิ สถานประกอบการประเภท

หอพัก/คอนโดมิเนียม ร้านเกม/ร้านอินเทอร์เน็ต และแหล่งมั่วสุมตามที่สาธารณะต่างๆ รวมทั้งการมีพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและ

เยาวชน ในขณะที่การมีปัจจัยบวกในพื้นที่นั้น จะพิจารณาการด�าเนินงานตามมาตรการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ ที่อยู่ในการรับรู้

ของประชาชน ใน 2 รูปแบบได้แก่ การด�าเนินงานเพื่อเพิ่มปัจจัยบวกและการลดปัจจัยเสี่ยงที่มีอยู่ อาทิ การตรวจบัตรประชาชน    

ผู้ที่มาใช้บริการในสถานบันเทิง หรือการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพื่อเด็กเยาวชนและประชาชนในพื้นที่ เป็นต้น  

 ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาการรบัรูข้องประชาชนต่อการมภีาวะเสีย่งหรอืปัจจยัลบโดยภาพรวม พบว่า  ประชาชนร้อยละ 64.1 ระบุ

มีภาวะเสี่ยง/ปัจจัยในพื้นที่ของตน ซึ่งลดลงจากการส�ารวจในช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา    

  ในขณะทีผ่ลส�ารวจด้านปัจจยับวก/การด�าเนนิงานตามมาตรการจดัระเบยีบสงัคมนัน้พบว่าประชาชนประมาณครึง่หนึง่

คือร้อยละ 54.1 รับรู้ว่ามีปัจจัยบวกหรือการด�าเนินงานตามมาตรการจัดระเบียบสังคมในพื้นที่ที่พักอาศัย ตามล�าดับ

แผนภูมิที่ 2 แสดงการรับรู้ของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง/กรุงเทพมหานครต่อการมีภาวะเสี่ยง-ปัจจัยลบ
 และการด�าเนินงาน ตามมาตรการจัดระเบียบสังคม-ปัจจัยบวก

4. ความเอาจริงเอาจังของหน่วยงานภาครัฐในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ทัง้นีเ้มือ่พจิารณาความคดิเหน็ของประชาชนต่อความเอาจรงิเอาจงัของเจ้าหน้าทีร่ฐั/หน่วยงานภาครฐัในการด�าเนนิงาน

เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม  นับตั้งแต่มีปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 

รั้วป้องกันระยะที่ 2 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมานั้น พบว่า ร้อยละ  29.7 ระบุมีความเอาจริงเอาจังในระดับมาก-มาก

ที่สุด ในขณะที่ร้อยละ 42.6 ระบุปานกลาง และร้อยละ 27.7 ระบุน้อย-ไม่เอาจริงเอาจังเลย ตามล�าดับ 
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11. การประเมินผลการดำาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ความเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐในการด�าเนินงานโดยภาพรวม ค่าร้อยละ

1. มากที่สุด 5.3

2. มาก 24.4

3. ปานกลาง 42.6

4. น้อย 17.9

5. ไม่เอาจริงเอาจังเลย 9.8

รวมทั้งสิ้น 100.0

ข้อมูลจากการส�ารวจ ณ เดือนกันยายน 2553

แผนภูมิที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเอาจริงเอาจังในระดับมาก-มากที่สุดของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐ
 ต่อการด�าเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม

5. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการด�าเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม
 ผลส�ารวจความพงึพอใจของประชาชนต่อการด�าเนนิงานเพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิตามแผนปฏบิตักิารประเทศไทย

เข้มแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกันระยะที่ 2 โดยภาพรวมพบว่า ประชาชนร้อยละ 3.8  ระบุไม่พอใจเลย  

ร้อยละ 21.7 ระบุน้อย ร้อยละ 22.3 ระบุปานกลาง ร้อยละ 46.1 ระบุมาก และร้อยละ 6.1 ระบุมีความพึงพอใจมากที่สุด                    

(รายละเอียดดังตารางที่ 4) 

ตารางที่ 3 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานภาครัฐในการด�าเนินงาน
 เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน-ชุมชน นับตั้งแต่มีปฏิบัติการประเทศไทยเข้มแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน
 ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้ว ป้องกันระยะที่ 2 ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 2552 เป็นต้นมา
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รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม ค่าร้อยละ

1. ไม่พอใจเลย 3.8

2. น้อย 21.7

3. ปานกลาง 22.3

4. มาก 46.1

5. พอใจมากที่สุด 6.1

รวมทั้งสิ้น 100.0

ข้อมูลจากการส�ารวจ ณ เดือนกันยายน 2553

แผนภูมิที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม

ตารางที่ 4 แสดงค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความพึงพอใจต่อการด�าเนินงานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยภาพรวม

6. สรุป/เสนอแนะ
 ถงึแม้ว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิโดยภาพรวมจะมแีนวโน้มลดลง แต่กย็งัไม่อยูใ่นระดบัทีจ่ะสามารถไว้วางใจได้  ยงั

คงต้องมีมาตรการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง  เพื่อไม่ให้ยาเสพติดมีโอกาสกลับมาแพร่ระบาดเช่นเดิมได้อีก  ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ได้มี

โอกาสศกึษาวจิยัและประเมนิผลการด�าเนนิงานด้านยาเสพตดินัน้  คณะผูว้จิยัของศนูย์วจิยัความสขุชมุชน มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั 

ได้พยายามค้นหาข้อมูลในเชิงลึกที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน-ชุมชนเพื่อพิจารณาร่วมกับ

ข้อมูลที่ได้การส�ารวจวิจัย   

 ทัง้นีค้ณะผูว้จิยัเหน็ว่า การด�าเนนิงานแก้ไขปัญหายาเสพตดิภายใต้ระยะเวลาและสถานการณ์ยาเสพตดิทีเ่ปลีย่นแปลง

ไปอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางความผันผวนทางการเมืองเช่นที่เป็นอยู่  พร้อมด้วยเงื่อนไขที่ต้องการที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ได้

อย่างยั่งยืนและมีระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพนั้น  จ�าเป็นที่จะต้องมีการจัดระบบการบริหารจัดการเพื่อการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดที่ดี  ทั้งในด้านการบริหารจัดการเชิงนโยบาย องค์กรการด�าเนินงาน การจัดการทรัพยากร  การบริหารที่ตอบ

สนองต่อการมส่ีวนร่วมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของประชาชน องค์กรประชาชน ภาคเอกชน และชมุชน การพฒันา

ระบบอ�านวยการและระบบงานทีเ่กีย่วข้อง การจดัท�าระบบข้อมลูเฝ้าระวงัยาเสพตดิ รวมทัง้การท�าวจิยั พฒันาและตดิตามประเมนิ

ผลอย่างต่อเนือ่ง ทัง้นีค้ณะผูว้จิยัขอน�าเรยีนข้อเสนอแนะทีไ่ด้ประมวลมาจากการประเมนิการด�าเนนิงานในแต่ละห้วงเวลา มาเพือ่

พิจารณาดังต่อไปนี้
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11. การประเมินผลการดำาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

• บทบาทของศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่
 ภายหลังรัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้ยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน และได้จัดตั้งกลไก

อ�านวยการและบรหิารจดัการในทกุระดบัผ่านทาง  ศตส. โดยให้มกีารบรูณาการทกุองค์ประกอบของแต่ละหน่วยงานในการด�าเนนิงาน 

เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โดยที่ผ่านมา ศตส.ได้ท�าหน้าที่เป็นศูนย์รวมของส่วนราชการต่างๆ ที่รับผิดชอบการด�าเนิน

งานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ให้เข้ามารวมกนัท�างานอย่างเป็นระบบมากขึน้ มกีารช่วยเหลอืและให้การสนบัสนนุการปฏบิตัิ

งานด้านยาเสพติดระหว่างหน่วยงาน ทั้งในเรื่องของการให้ข้อมูล และการประสานงาน  ซึ่งพบว่าทุกหน่วยงานต่างให้ความส�าคัญ

และได้มีการพยายามด�าเนินงานตามแนวทางการบูรณาการดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ดังเช่นที่ปรากฎในผล การส�ารวจครั้งล่าสุด

ที ่คณะผูว้จิยัได้ด�าเนนิการเกบ็รวบรวมข้อมลูจากเจ้าหน้าทีผู่ร้บัผดิชอบปฏบิตังิานด้านยาเสพตดิในระดบั ศตส.อ�าเภอ ทีพ่บว่า โดย

ส่วนใหญ่ระบุว่ามีการบูรณาการการท�างานด้านยาเสพติดร่วมกันระหว่างหน่วยงานในพื้นที่อ�าเภอ  

 อย่างไรก็ตาม ในการบริหารจัดการเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้สถานการณ์ปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่    

ทุกขณะ รัฐบาลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบจ�าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ในการท�างานอยู่เสมอ  

โดยในการเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้ง รัฐบาลมักจะมีความคาดหวังว่าในแต่ละหน่วยงาน จะต้องมีส่วนร่วมในการเข้าไปแก้ไขปัญหา

เรือ่งยาเสพตดิ แต่มไิด้มกีารก�าหนดไว้ชดัเจนว่าหน่วยงานใดต้องมหีน้าทีแ่ละบทบาทในการท�างานเป็นอย่างไร  ท�าให้แต่ละหน่วยงาน 

ต้องมาวาดภาพเองว่าโดยภาพรวมของงานด้านยาเสพติดในพื้นที่ของตนควรมีองค์ประกอบใดบ้าง  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

ส่งผลกระทบลงไปยงัส่วนราชการในระดบัพืน้ที ่ ทีต้่องใช้เวลาในการพยายามปรบัรปูแบบการด�าเนนิงานให้สอดคล้องกบันโยบาย

ทีเ่ปลีย่นแปลงไป จงึท�าให้เกดิอาการ  “สมดลุย์สะดดุ” และกว่าจะตัง้ตวัตดิ กถ็งึจงัหวะเวลาทีต้่องมกีารปรบันโยบายใหม่ให้ทนักบั

การเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหาอีกครั้ง และเป็นเช่นนี้เรื่อยมา 

 ดงันัน้ในฐานะที ่ศตส. เป็นหน่วยงานกลางในแต่ระดบั ทีท่�าหน้าทีเ่ป็นศนูย์รวมการด�าเนนิงานดงักล่าว   รฐับาลหรอืหน่วย

งานที่รับผิดชอบ ควรต้องมีการเตรียมความพร้อมให้กับ ศตส.ทุกระดับและทุกด้าน  เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น

ในอนาคต   ด้วยการก�าหนดโครงสร้าง  บทบาทหน้าที่ และความเป็นเอกภาพ ให้กับ ศตส.ทุกระดับอย่างชัดเจนแน่นอน   ซึ่งหากว่า

การบริหารจัดการแบบบูรณาการของ ศตส. สามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างเต็มรูปแบบตามเจตนารมณ์ของค�าสั่งในการจัดตั้งแล้ว  

การต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดคงประสบผลส�าเร็จที่ยั่งยืนได้

• เร่งผสานช่องว่างระหว่าง “นโยบาย-งานประจ�า” ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 เมือ่รฐับาลได้ด�าเนนินโยบายเข้มข้นในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในแต่ละครัง้   กจ็ะพบว่าปัญหายาเสพตดิในสงัคมไทย

ลดความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดเป็นช่วงๆ อย่างไรก็ตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาก็คือ เมื่อมีข้อมูลที่สะท้อนว่าสถานการณ์ปัญหา          

ยาเสพติดค่อนข้างเบาบางลงแล้ว การด�าเนินงานตามมาตรการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็จะเบาบางลงด้วยเช่นกัน 

ในขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ก็จะลดล�าดับความส�าคัญของการแก้ไขปัญหายาเสพติดลงไป จึงท�าให้ดูเหมือนว่า “ความเข้มข้น 

ในการด�าเนินงานด้านยาเสพติดจะแปรผันตามความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหา” กล่าวคือ การด�าเนินงานจะลดความเข้มข้น

ลงตามสถานการณ์ปัญหาที่ลดความรุนแรงลง  และจะกลับมาเข้มข้นอีกครั้ง เมื่อสถานการณ์รุนแรงเพิ่มมากขึ้นจนส่งผลกระทบ

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน  ซึ่งการด�าเนินงานในลักษณะดังกล่าว ท�าให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจาก

สังคมได้อย่างแท้จริงเสียที  

 ดังนั้นการก�าหนดนโยบายในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด  ควรให้มีทั้งยุทธศาสตร์ “หลัก” และ “รอง”  โดยก�าหนด

ยุทธศาสตร์หลักให้เป็น “งานประจ�า”  ที่มีการด�าเนินงานอย่างเข้มข้นต่อเนื่อง มีระบบและโครงสร้างการท�างานที่ชัดเจน มีเจ้าภาพ

ประจ�ารับผิดชอบด�าเนินงานในทุกห้วงเวลา ครอบคลุมการด�าเนินงานด้านยาเสพติดทุกด้าน ทั้งด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้า         

ยาเสพตดิ (Supply)  ด้านการแก้ไขปัญหาผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ (Demand) การป้องกนักลุม่ผูม้โีอกาสเข้าไปใช้ยาเสพตดิ (Potential 

Demand) และการบรหิารจดัการเพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ (management) และไม่จ�าเป็นต้องเปลีย่นแปลงไปทกุครัง้ทีม่กีาร

เปลีย่นรฐับาลหรอืหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ  ทัง้นีต้้องมกีารก�าหนดกรอบการประเมนิผลการด�าเนนิงานทีช่ดัเจนทัง้ในเชงิปรมิาณและ

คุณภาพควบคู่ไปด้วย
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รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

ในขณะที่ “ยุทธศาสตร์รอง” น่าจะอยู่ในลักษณะของ “ปฏิบัติการ” หรือ “มาตรการพิเศษเฉพาะ” ในรายละเอียดที่เพิ่มเติมไป

จากการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลัก เพื่อลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับพื้นที่  และเพื่อ

รองรับสถานการณ์ปัญหาที่ก�าลังสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นการเฉพาะหน้าเร่งด่วนเป็นระยะๆ  ได้ทันท่วงที ทั้งนี้การ

ก�าหนดยุทธศาสตร์รองต้องค�านึงถึงความแตกต่างของโครงสร้างปัญหาในแต่ละพื้นที่เป็นส�าคัญ ซึ่งแนวทางดังกล่าวจะท�าให้

ยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหายาเสพตดิของประเทศมกีรอบการด�าเนนิงานทีช่ดัเจนและต่อเนือ่งทกุห้วงเวลา ภายใต้การบรหิารจดัการ

ที่มีประสิทธิภาพในการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์หลักและยุทธศาสตร์รอง   

• แนวทางในการบริหารจัดการโครงสร้างการด�าเนินงาน 
 แนวทางในการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตาม “ยุทธศาสตร์หลัก” นั้น       

ควรมุ่งเน้นและติดตามให้มีการด�าเนินงานอย่างเข้มข้นจนถึงระดับอ�าเภอ  โดยในการบริหารงานต้องมีขอบเขตของระยะเวลาที่

ชดัเจน  มวีสิยัทศัน์(Vision) ในการบรหิารงานทีร่ดักมุ เพราะส่วนราชการในระดบัอ�าเภอ เป็นหน่วยงานทีต้่องด�าเนนิงานใกล้ชดิกบั

ประชาชนในทุกด้าน มิได้รับผิดชอบงานหลักเฉพาะยาเสพติดเพียงอย่างเดียว  ดังนั้นอาจท�าให้เกิดความอ่อนล้าในการท�างานได้  

นอกจากนี้การด�าเนินงานโดยภาพรวมควรมีการก�าหนดบทบาทของหน่วยงานในระดับพื้นที่ให้ชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีบทบาท

หน้าทีค่วามรบัผดิชอบอย่างไร ต้องมกีารร่วมงานประสานงานกบัหน่วยงานใดบ้าง และมกีารมอบหมายงานให้วางแผนและปฏบิตัิ

เพือ่ลดปัญหาในการท�างานในแต่ละสถานการณ์อย่างไร รวมถงึทีข่าดไม่ได้ คอืการตดิตามประเมนิผลการด�าเนนิงานอย่างต่อเนือ่ง

ทุกระยะ และเน้นย�้าให้ผู้บริหารในระดับอ�าเภอให้ความส�าคัญกับการบูรณาการ  มีการเชื่อมโยงข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ

ยาเสพติดในพื้นที่ตลอดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารสามารถติดตามเหตุการณ์ในปัจจุบันได้ทันเวลา พร้อมทั้งสามารถก�าหนดแนวทาง 

การรับมือกับสถานการณ์ปัญหาที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างทันท่วงที 

 นอกจากนี้ในภาพรวมของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ต้องพิจารณาก�าหนดแผนการด�าเนินงานทั้งด้านผู้ค้า ผู้เสพและ

กลุ่มเสี่ยง และแม้แต่การด�าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะทุกกลุ่มนี้จะมีความสัมพันธ์ด้วยกันเสมอ  

ดังนั้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้นจึงต้องมีการด�าเนินงานตามแผนที่ก�าหนดไว้ตามกระบวนการเคร่งครัด  

• การบริหารจัดการเชิงนโยบาย
 ทีผ่่านมายทุธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  ถกูก�าหนดขึน้โดยมไิด้มกีารพจิารณาถงึความเป็นไปได้ในทางปฏบิตัิ      

การก�าหนดเป้าหมายในการด�าเนนิงานมกัจะถกูก�าหนดจากระดบับรหิารมากกว่าในระดบัพืน้ที ่ซึง่การก�าหนดเป้าหมายหรอืมคีวาม

คาดหวังต่อผลส�าเร็จที่ไม่สอดคล้องกับโครงสร้างของปัญหา และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ�ากัด  

อาจน�ามาซึ่งการไม่ประสบความส�าเร็จในระดับที่คาดหวังไว้ อีกทั้งการก�าหนดยุทธศาสตร์ จากบนลงล่าง ในลักษณะยุทธศาสตร์

เดียวครอบคลุมทั้งประเทศนั้น ยังเป็นการมองข้ามความหลากหลายทางสังคม วัฒนธรรม และโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงสร้างของ

ปัญหายาเสพติดที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ซึ่งนับเป็นอุปสรรคส�าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลส�าเร็จ

 นอกจากนี้ เมื่อใดที่ต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ในการท�างาน เพื่อรองรับสถานการณ์ที่

เปลีย่นแปลงไป อาจมผีลท�าให้การด�าเนนิงานต่างๆ ของหน่วยงานระดบัปฏบิตักิาร  อาท ิภาค  จงัหวดั อ�าเภอ รวมทัง้หมูบ้่าน-ชมุชน 

ตามไม่ทันในการเปลี่ยนแปลงของฝ่ายบริหาร  และอาจจะท�าให้เกิดช่องว่างในการสื่อสาร จนท�าให้เกิดความล่าช้าในการด�าเนิน

งานได้  ทัง้นีก้ารก�าหนดนโยบายในการด�าเนนิงานลกัษณะ “ยทุธศาสตร์หลกั” และ “ยทุธศาสตร์รอง” น่าจะเป็นแนวทางหนึง่ทีช่่วย

ลดช่องว่างที่เกิดขึ้นนี้ได้

 และประเด็นส�าคัญที่ควรเน้นย�้าในการก�าหนด “ยุทธศาสตร์รอง” ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็คือ ควรเพิ่มมาตรการ

แก้ปัญหาเป็นรายพืน้ที ่วเิคราะห์และประเมนิสถานการณ์ แยกกลุม่ปัญหาทีต้่องแก้ไขเร่งด่วนในแต่ละพืน้ที ่ เพือ่ให้สามารถสะสาง

ปัญหาเดือดร้อนของประชาชนด้วยความรวดเร็วฉับไว  และทันต่อเหตุการณ์
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11. การประเมินผลการดำาเนินงาน ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ระยะที่ 2

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

• มาตรการด่วนที่ควรต้องเร่งด�าเนินการ
 หน่วยงานที่รับผิดชอบควรต้องมีการก�าหนดเขตพื้นที่เฉพาะที่เป็นปัญหาซ�้าซาก/ซ�้าซ้อน ให้มีการด�าเนินมาตรการเพื่อ

แก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีด่งักล่าวอย่างเข้มข้นต่อเนือ่ง โดยเฉพาะอย่างยิง่ในห้วงเวลาทีว่่างเว้นจากปฏบิตักิารต่างๆ และ

ให้การด�าเนนิงานของหน่วยงานราชการทกุภาคส่วนเป็นไปอย่าง “บรูณาการ”  ทีม่กีารประสานสมัพนัธ์สอดคล้องอย่างแท้จรงิ มใิช่

การบรูณาการเพยีงแค่แนวคดิหรอืนโยบายในระดบับรหิาร ทัง้ด้านการสกดักัน้ การปราบปรามผูค้้า/เครอืข่ายการค้า การช่วยเหลอื/

ควบคุมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  การป้องกันเยาวชน  และการจัดระเบียบสังคม เชิงบูรณาการ และการสร้างชุมชนเข้มแข็ง/การสร้าง

บรรยากาศที่ดีในชุมชน/ชุมชนพอเพียงและอยู่ดีมีสุข 

 นอกจากนี ้สิง่ทีร่ฐับาลควรพจิารณาอกีประการหนึง่ กค็อืการจดัสรรบคุลากรทีจ่ะท�าหน้าทีเ่ป็นเจ้าภาพในการด�าเนนิงาน

เพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิตาม “ยทุธศาสตร์หลกั” ให้มคีวามชดัเจนจนถงึระดบัอ�าเภอ พร้อมด้วยการจดัสรรทรพัยากรทีเ่หมาะ

สม  การสร้างขวัญก�าลังใจ และความก้าวหน้าของหน้าที่การงาน รวมทั้งผลตอบแทนที่ยั่งยืน  ควบคู่ไปกับการติดตามประเมินผล

การด�าเนนิงานของเจ้าหน้าทีอ่ย่างใกล้ชดิ  เพราะในการด�าเนนิงานแก้ไขปัญหายาเสพตดิตามแนวทางการบรูณาการบคุลากรจาก

หลายหน่วยงานนั้น ต้องการการบริหารจัดการที่มีการจัดโครงสร้างและแบ่งภาระรับผิดชอบให้ชัดเจนและเหมาะสมกับศักยภาพ

ของบุคลากร และสถานการณ์ในพื้นที่  ดังนั้นคณะผู้บริหารทุกระดับที่เกี่ยวข้องควรเร่งแก้ไขข้อจ�ากัดต่างๆ เหล่านี้ และสร้างความ

ชัดเจนให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อให้มีขวัญและก�าลังใจที่เข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติดต่อไป

• ปัญหาความเดอืดร้อนเรือ่งปากท้องของประชาชน-อปุสรรคแรกของการเข้ามามส่ีวนร่วมของประชาชน
 กระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในปัจจบุนัถงึแม้จะเปิดโอกาสให้ภาคประชาสงัคมเข้ามามบีทบาทในการด�าเนนิงาน

ด้านยาเสพติดมากยิ่งขึ้น แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่ยอมน�าตัวเองเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหามากเท่าใด แต่กลับฝาก

ความหวังทุกอย่างไว้กับการด�าเนินงานของภาครัฐ ในขณะที่ความผันผวนทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของประเทศ ก็เป็น

อุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้ประชาชนมีมุมมองต่อปัญหายาเสพติดเปลี่ยนไป โดยมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นเพียงสภาพที่เกิดขึ้นใน

ชวีติประจ�าวนั จนเกดิความเคยชนิ ไม่ตระหนกัในพษิภยัของยาเสพตดิ เนือ่งจากต้องทุม่เทต่อสูด้ิน้รนเพือ่ปากท้องมากกว่าเรือ่งอืน่ๆ   

จงึส่งผลต่อการเข้ามามส่ีวนร่วมกบัภาครฐัทีไ่ม่ต่อเนือ่งและยัง่ยนื การด�าเนนิงานดงักล่าวจงึไม่ประสบความส�าเรจ็เท่าทีค่วรจะเป็น   

• ความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม
 นอกจากปัญหาการไม่ได้รับความร่วมมือจากภาคประชาชนแล้ว ยังมีสาเหตุเชื่อมโยงมาจากการที่ประชาชนยังมีความ

รูส้กึไม่ปลอดภยัเนือ่งมาจากกลุม่ผูม้อีทิธพิลและเจ้าหน้าทีร่ฐัทีเ่ข้าไปเกีย่วข้องกบัขบวนการค้ายาเสพตดิ รวมทัง้การทีเ่จ้าหน้าทีร่ฐั

ละเลย เพกิเฉย หรอืใช้อ�านาจหน้าทีใ่นทางมชิอบ ทัง้นีก้ารใช้อ�านาจหน้าทีใ่นทางทีไ่ม่ถกูต้องดงักล่าวมกัจะอยูใ่นรปูของการบดิเบอืน

รูปคดี รวมทั้งการเรียกรับสินบนจากผู้ต้องหาหรือญาติเพื่อหลีกเลี่ยงการรับโทษ  

 อย่างไรก็ตามปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ีรัฐ ไม่ว่าจะเป็นการหละหลวมไม่เข้มงวด การปฏิบัติหน้าที่

ไม่เตม็ก�าลงัความสามารถนัน้ ไม่อาจสรปุได้ในทนัทว่ีาเกดิจากสาเหตใุด เพราะปัจจยัจากตวับคุคลนัน้มคีวามเป็นไปได้หลากหลาย 

ดังนั้น เราจึงควรท�าการวิจัยต่อปัญหานี้อย่างจริงจัง โดยตั้งสมมติฐานไว้ในหลายๆ ประการ อาทิ การอ�านวยการ ภาวะผู้น�า วินัย 

อุดมการณ์ ขวัญและก�าลังใจ ผลประโยชน์ ฯลฯ  เมื่อพบปัจจัยอันเป็นสาเหตุที่แท้จริงแล้ว ค่อยน�ามาสู่การแสวงหาแนวทางหรือ

มาตรการเพื่อแก้ไขต่อไป

  และถงึแม้ว่าปัญหาดงักล่าวข้างต้นจะเป็นปัญหาทีร่ฐับาลให้ความส�าคญัและเคยเอาจรงิเอาจงัในการปราบปรามอย่าง

หนกัมาในระยะหนึง่ หากแต่เมือ่ใดทีค่วามเข้มข้นนัน้ได้เบาบางลงจนเกอืบจะกลายเป็นการละเลย หรอื “ในห้วงทีป่ลอดปฏบิตักิาร”  

กลุ่มที่สร้างปัญหาต่างๆ เหล่านั้น อาจจะกลับมาสร้างปัญหาในพื้นที่ได้อีก เป็นเช่นนี้อยู่เรื่อยไป ดังนั้นการแก้ปัญหายาเสพติดจึง

ควรด�าเนนิการควบคูไ่ปกบัการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพตดิในพืน้ทีอ่ย่างจรงิจงัต่อเนือ่ง รวมทัง้การเอาจรงิเอาจงักบัเจ้าหน้าที่

รัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด และเจ้าหน้าที่รัฐที่ละเลยเพิกเฉยหรือใช้อ�านาจหน้าที่ในทางมิชอบ ทั้งนี้ต้อง

รักษาระดับความเข้มข้นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อปิดโอกาสการกลับมาแพร่ระบาดของยาเสพติดและสร้าง

ความมั่นใจให้กับประชาชน รวมทั้งกระตุ้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการท�างานเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดมากยิ่งขึ้น
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รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ 2553

• การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และ แกนน�าชุมชน
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�าคัญกับการสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้น�า/แกนน�าชุมชน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันจะมีข้อมูล

รายงานหมู่บ้าน-ชุมชน ส่วนใหญ่ได้ประกาศตนเองเป็นหมู่บ้าน-ชุมชนเข้มแข็ง แต่กลับพบว่าผู้น�าชุมชนไม่ได้มีภาวะผู้น�าที่แท้จริง 

จึงท�าให้การเป็นชุมชนเข้มแข็งไม่มีความยั่งยืน ดังนั้นหน่วยงานราชการในพื้นที่ควรต้องลงไปประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแกนน�า

ชมุชนให้มากขึน้  รวมทัง้ให้มมีาตรการในการเสรมิสร้างขวญัและก�าลงัใจในการท�างาน เพือ่ให้แกนน�าตระหนกัถงึความส�าคญัของ

ตนในการท�างานเพือ่การแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และสร้างเสรมิขวญัและก�าลงัใจให้กบัแกนน�าชมุชนให้มากขึน้  ซึง่จะท�าให้ประชาชน

มีการตื่นตัวและมีความมั่นใจในผู้น�าของตนมากขึ้นเช่นเดียวกัน ในขณะที่การจัดตั้งชุมชนเข้มแข็งก็ยังคงเน้นที่การมีส่วนร่วมของ

ประชาชนเป็นส�าคัญควบคู่ไปด้วย เพราะเมื่อชุมชนใดเป็นชุมชนเข้มแข็งอย่างแท้จริง ปัญหาต่างๆ ก็จะได้รับการแก้ไขอย่างยั่งยืน

อย่างไรกต็าม ถงึแม้ว่าการสร้างหมูบ้่าน-ชมุชนเข้มแขง็ จะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ซึง่หากทกุหมูบ้่าน-ชมุชน

ทั่วประเทศสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนของตนได้ ปัญหายาเสพติดก็จะหมดไปจากสังคมได้อย่างแท้จริงเสียที แต่หาก

ตามความเป็นจริงแล้ว ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชนนั้นมิใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ มีปัญหาอุปสรรคต่างๆ เกิดขึ้น

มากมาย จึงจ�าเป็นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน มิใช่ภาระหน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่ง        

ดังนั้นในการก�าหนดแนวทางการปฏิบัติงานต่างๆ จึงควรต้องให้ความส�าคัญกับทุกๆ ส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาค

ประชาชน ซึ่งเป็นแกนหลักส�าคัญของหมู่บ้าน-ชุมชน ภาครัฐควรต้องด�าเนินมาตรการ เพื่อปลุกระดมพลังประชาชนในพื้นที่ให้เข้า

มาเป็นแนวร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ได้ โดยการประสานงานอย่างใกล้ชิด และให้ค�าแนะน�าและการสนับสนุนในด้าน

ต่างๆแก่แกนน�าชมุชนในการปฏบิตังิานอย่างต่อเนือ่งและสม�า่เสมอ  มคิวร “ทอดภาระ” ให้ตกอยูใ่นความรบัผดิชอบของผูน้�าชมุชน

แต่เพียงฝ่ายเดียว

• การเฝ้าระวังยังคงต้องด�าเนินต่อไปถึงแม้ยาเสพติดจะหมดไปจากหมู่บ้าน-ชุมชน
 การกลับเข้ามาของยาเสพติดจากคนนอกชุมชนคือจุดเริ่มต้นของการกลับมาของยาเสพติดในครั้งใหม่นี้ โดยประชาชน

ส่วนใหญ่ให้ข้อมูลว่า ไม่ใช่คนในหมู่บ้านเป็นผู้น�ามา แต่เป็นบุคคลภายนอกหมู่บ้านน�าเข้ามาขาย หรือ เสพ ในปัจจุบันมีการจับ

กลุ่มมั่วสุมกันมากในหมู่วัยรุ่นทั่วไปในหมู่บ้าน มีการจับกลุ่มตามร้านขายเหล้า/บ้านเช่าในหมู่บ้าน ซึ่งกลุ่มเด็กเหล่านี้มีเด็กที่มา

จากในเมืองร่วมด้วย ต่อกรณีนี้ หากพบว่าคนในชุมชนไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ หรือเพิกเฉย ไม่กล้ายุ่งเกี่ยว ไม่เอามาเป็นธุระ    

ของตนกจ็ะท�าให้ยาเสพตดิสามารถกลบัเข้ามาแพร่ระบาดในหมูบ้่าน-ชมุชนนัน้ได้อกี ดงันัน้การป้องกนัปัญหาดงักล่าวจงึควรต้อง

ให้ความส�าคัญกับความร่วมมือของคนในชุมชนให้มากขึ้น ซึ่งนอกจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์แล้ว หน่วยงานภาครัฐที่ท�างาน

ด้านยาเสพติด โดยเฉพาะ ศตส.ในพื้นที่ควรจะมีการสัญจรไปในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ เพื่อพบปะกับประชาชน สร้างความอุ่นใจกับ

ประชาชน และสร้างจิตส�านึกร่วมกันในการที่จะปกป้องดูแลหมู่บ้านชุมชนของตน  น่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่ท�าให้ประชาชนตื่นตัว

และกล้าที่จะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่มากขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ในการจัดระบบเฝ้าระวังฯ นี้ควรมีการประสานทุกภาคส่วนของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษา

หรือสถานประกอบการต่างๆ ควรจะเพิ่มบทบาทการเฝ้าระวังยาเสพติดให้มากขึ้น และหน่วยงานรัฐควรส่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เข้าไปให้ค�าแนะน�าและประสานความร่วมมือกับสถานศึกษาหรือสถานประกอบการต่างๆ ในพื้นที่ของตนอย่างต่อเนื่อง เพื่อจะได้

รับทราบสถานการณ์ปัญหา ตลอดจนเตรียมแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันต่อไป



ภาคผนวก
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คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี 
 ท่ี  ๒๔๙ / ๒๕๕๒ 

เร่ือง  ปฏิบัตกิาร ประเทศไทยเขมแข็ง ชนะยาเสพตดิยัง่ยืน ภายใต ยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน  ระยะท่ี ๒ 
----------------- 

ตามที่ รัฐบาลไดประกาศนโยบายแกไขปญหายาเสพติด ภายใต ยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน เปน
ยุทธศาสตรหลักในการดําเนินงาน โดยไดมีการจัดตั้งกลไกอํานวยการและบริหารจัดการแกไขปญหายาเสพติด
ในทุกระดับ  ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ทุกหนวยตางใหความสําคัญในการแกไขปญหาอยางจริงจัง จนปรากฎ
ผลงานอยางเปนรูปธรรมหลายประการ  แตปญหายาเสพติด ก็ยังคงเปนปญหาท่ีประชาชนตองการใหรัฐบาล
เรงแกไขโดยเรงดวน  นั้น

เพ่ือเรงรัดการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหเปนไปตามนโยบายอยางจริงจัง
และตอเนื่อง สามารถลดระดับปญหายาเสพติด และขจัดความเดือดรอนของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๑) (๓) (๖) และ (๙) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแกไขเพิ่มเติม  จึงมีคําสั่ง ดังนี้

๑. ใหมีแผนปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติดระดับชาตเิปนแผนงานหลัก เรียกวา “ปฏิบัติการประเทศไทย
เขมแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใต ยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน ระยะที่ ๒”   

๒. กําหนดเปาหมายทางยุทธศาสตร เพ่ือ หยุดยั้งและลดระดับการขยายตัวของปญหายาเสพติด ในขอบเขตทั่ว
ประเทศใหไดมากที่สุด  มิใหปญหายาเสพติดสงผลตอวิถีชีวิต และ ความสงบสุข ปลอดภัยของประชาชน
โดยรวม จึงกําหนด ๔ เปาหมายปฏิบัติการ ดังนี้ 
  เปาหมายที่ ๑ ลดระดับปญหายาเสพติดในกลุมพื้นที่และกลุมปญหาท่ีมีนัยสําคัญตอการแกไขปญหาใน
ภาพรวม ๖ จุดสําคัญ ประกอบดวย ๓ กลุมพื้นที่  ๓ ระบบปฏิบัติการ ดังนี้ 
     ๓ กลุมพื้นที่  ไดแก  กลุมพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนบนที่มีการนําเขายาเสพติด
หลัก(จังหวัดเชียงใหม  เชียงราย  แมฮองสอน) กลุมพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (จังหวัดนนทบุรี 
ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร) และ กลุมพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
   ๓ ระบบปฏิบัติการสําคัญ  ไดแก ระบบการนําผูเสพเขาบําบัดรักษาดวยกระบวนการชุมชน 
ประชาสังคม และมาตรการสมัครใจ ระบบการบังคับบําบัด และระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
เรือนจํา
  เปาหมายที่ ๒ ลดปญหาการแพรระบาดยาเสพติด ท่ีเปนความเดือดรอนของประชาชนทั่วประเทศ ๓  
ประการ ประกอบดวย

         /ประการที่ ๑ ...

-ราง - 
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   ประการที่ ๑ นําผูเสพเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาที่เหมาะสม ไมนอยกวา ๓๐๐,๐๐๐ คน 
โดย รอยละ ๕๐ ของจํานวนผูเขารับการบําบัดรักษา จะตองไดมาจากกระบวนการชักชวนโดยชุมชน-ประชา
สังคม-สมัครใจ
  ประการที่ ๒  ลดจํานวนผูคาระดับแพรระบาดในพื้นที่ท่ัวประเทศ  ลดปจจัยเสี่ยง สรางปจจัย
บวก และปองกันเยาวชนกลุมเสี่ยงในทุกจังหวัด
   ประการที่ ๓ มุงเนนการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ๒๘๕ อําเภอเนนหนักทั่วประเทศ   
  เปาหมายที่ ๓ เสริมความเขมแข็งของกลไกชุมชน-ประชาสังคม ใหมีบทบาทเพิ่มข้ึน ในการแกไข
ปญหายาเสพติดในทุกจังหวัดและอําเภอเปาหมาย
   เปาหมายท่ี ๔ เสริมสรางประสิทธิภาพของระบบ กลไก และกระบวนการบริหารจัดการแกไขปญหาใน
ภาวะวิกฤติ

๓. การปฏิบัติ
  ๓.๑ กรอบความคิดการปฏิบัติ ยืนยันกรอบความคิดตามยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน ระยะท่ี ๑ ท่ีเนน
กรอบความคิด  ๔ ควบคุม ไดแก ควบคุมตัวยา ควบคุมพื้นที่ ควบคุมเงื่อนไข และควบคุมผูเสพ โดย สราง
ความสมดุลใหกับมาตรการแกไขปญหาทั้งระบบ เพ่ิมบทบาทของชุมชน-ภาคประชาสังคม ในการแกไขปญหา
ยาเสพติด ใหมากยิ่งข้ึน เปนพลังควบคูกับภาครัฐ และ แปลงยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกันที่กําหนดลงสูพ้ืนที่
เปาหมายอยางเปนเอกภาพและบูรณาการ
  ๓.๒ กลยุทธการดําเนินงาน กําหนด ๕ กลยุทธในการยุติการขยายตัวของปญหายาเสพติด ดังนี้         
กลยุทธลดการแพรระบาดของยาเสพติด โดยใชมาตรการทางสังคม มาตรการชุมชน-ประชาสังคม และ  
มาตรการปองปราม กลยุทธแกปญหาที่จุดวิกฤติ (critical point) เปนความเรงดวนแรก กลยุทธเนนพื้นที่แบบ
บูรณาการ ภายใต แนวทาง “ทุกร้ัวตองมีจุดเนนหนัก ทุกโครงการหลักตองบูรณาการสูพ้ืนที่” กลยุทธพลัง
คูขนาน โดยเพิ่มบทบาทของพลังของชุมชน-พลังทางสังคม เปนจุดสมดุลในการแกไขปญหายาเสพติด ควบคู
กับบทบาทของภาครัฐ และ กลยุทธบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (crisis management)  
  ๓.๓  มาตรการ กําหนดมาตรการ ๒ ระดับ ในการแกไขปญหา คือ 
   มาตรการในระดับที่ ๑  :  มาตรการทั่วไป เปนมาตรการที่ดําเนินการในพื้นที่ท่ัวไปตาม       
ยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน ประกอบดวยกิจกรรม  ๙ โครงการหลัก  ดังนี้ 
    โครงการหลักท่ี ๑  ร้ัวชายแดน หรือ โครงการ สกัดกั้นการนําเขายาเสพติดตามแนว
ชายแดน เปนโครงการที่มุงเนนการตัด supply ยาเสพติดจากนอกประเทศ มิใหลักลอบเขาประเทศไทย โดยใช
มาตรการตางๆ
    โครงการหลักท่ี ๒  ร้ัวชุมชน หรือ โครงการ เสริมสรางการมีสวนรวมของชุมชน/
ประชาสังคมปองกันยาเสพติด ดวยการ ลดระดับความรุนแรงของปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย 
ผานกลไกตางๆ ในพื้นที่ และพัฒนาความยั่งยืนดวยโครงการหมูบานกองทุนแมของแผนดิน 

         /โครงการหลัก...
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    โครงการหลักท่ี ๓  ร้ัวสังคม หรือ โครงการ จัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ เปน
โครงการที่เนนขจัดปจจัยลบ/ปจจัยเสี่ยง ปองกันเยาวชนกลุมเสี่ยง และเสริมสรางปจจัยบวก หรือ พ้ืนที่บวก ให
เพิ่มข้ึนในทุกจังหวัด 
   โครงการหลักท่ี ๔  ร้ัวโรงเรียน หรือ โครงการ โรงเรียนปองกันยาเสพติด เปนการ 
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาดวยกิจกรรมตางๆ
   โครงการหลักที่ ๕  ร้ัวครอบครัว หรือ โครงการ ครอบครัวสีขาว ครอบครัวเขมแข็ง 
             โครงการหลักที่ ๖ โครงการ ปราบปรามยาเสพติดและลดความเดือดรอนของ
ประชาชน  เปนการปราบปรามเครือขายการคายาเสพติดระดับตางๆ
     โครงการหลักที่ ๗  โครงการ บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ดวย
การ นําผูเสพเขาระบบบําบัดตามระบบที่เหมาะสม และพัฒนาระบบติดตาม ชวยเหลือ ฟนฟู อยางครบวงจร

 โครงการหลักท่ี ๘  โครงการ สถานประกอบการปองกันยาเสพติด เปนการสรางความ
เขมแข็งใหกับสถานประกอบการ/โรงงานในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
      โครงการหลักที่ ๙ โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการ 

มาตรการในระดับที่ ๒ :  มาตรการเฉพาะ เปนมาตรการที่มุงเนนปญหาที่มีลักษณะเฉพาะและ
มีผลตอนัยการแกไขปญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศ ประกอบดวย ปญหา ๓ กลุมพื้นที่  ๓ 
ระบบปฏิบัติการ ดังนี้ 
    กลุมพื้นที่ท่ี ๑ พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคเหนือตอนบน ๓ จังหวัด ไดแก จังหวัด
เชียงใหม เชียงราย และแมฮองสอน ประมาณ ๑๔ อําเภอ เปนพื้นที่ยุทธศาสตรดานหนาในการตอสูกับ        
ยาเสพติด 
    กลุมพื้นที่ท่ี ๒ พ้ืนที่กรุงเทพและจังหวัดปริมณฑล เปนกลุมพื้นที่ท่ีมีการแพรระบาด
ของยาเสพติดคิดเปนสัดสวนปญหา ประมาณ รอยละ ๓๕ ของปญหาท้ังประเทศ 
    กลุมพื้นที่ท่ี ๓ พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส 
และ ๔ อําเภอในจังหวัดสงขลา ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปญหาความมั่นคงมากที่สุด
    ระบบปฏิบัติการที่ ๑  ระบบการนําผูเสพเขาบําบัดรักษาดวยกระบวนการชุมชน 
ประชาสังคม และมาตรการสมัครใจ ฯลฯ 

  ระบบปฏิบัติการที่  ๒  ระบบการพัฒนาระบบบังคับบําบัด  ใหรองรับปริมาณผูเสพให
มากท่ีสุด 

  ระบบปฏิบัติการที่ ๓  ระบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในเรือนจํา เพื่อเปน
การตัดวงจรทางการคายาเสพติด 

  ท้ังนี้ มาตรการเฉพาะทั้ง ๓ กลุมพื้นที่ ๓ ระบบปฏิบัติการ จะตองมีการจัดทําเปน
แผนปฏิบัติการโดยละเอียดตอไป 

         /๔. โครงสราง...
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๔. โครงสราง กลไกดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติด 
 ๔.๑ ใหยึดแนวทางการดําเนินงานตามคําส่ังสํานักนายกรัฐมนตรีท่ี ๘๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม 
๒๕๕๒ เร่ือง ยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล และคําสั่งคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๒ เร่ือง กลไกการแกไขปญหายาเสพติดตาม       
ยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน 
  ๔.๒ ใหมีศูนยอํานวยการแกไขปญหายาเสพติดเฉพาะกิจ รับผิดชอบการแกไขปญหาที่ระบุในมาตรการ
เฉพาะ ๓ กลุมพื้นที่ ภายใต กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคที่รับผิดชอบ โดยมอบหมายให
ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนผูแตงตั้ง ไดแก 
   ๔.๒.๑ ศูนยอํานวยการประสานงานสกัดกั้นและแกไขปญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
(ศอ.ปชน.) 

๔ .๒ .๒  ศูนยอํ านวยการประสานงานปองกันและแก ไขปญหายา เสพติดในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ศอ.กทป.) 
   ๔.๒.๓ ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
(ศปส.จชต.)
  ๔.๕ ใหมีกลไกกํากับ ติดตาม (monitor) งานเชิงรุก เกาะติดปญหาท่ีมีความสําคัญและมีผลตอ
ความสําเร็จของปฏิบัติการ  
  ๔.๖ ใหมีการจัดตั้ง ศูนยปองกันยาเสพติดภาคประชาสังคมระดับจังหวัด และอําเภอเนนหนัก เรียกโดย
ยอวา ศปส.จ. /ศปส.อ.  เปนกลไกการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการแกไขปญหายาเสพติดแบบพลัง
คูขนาน ควบคูกับภาครัฐ ท้ังระดับจังหวัดและอําเภอ   
  ๔.๗ ใหมีการจัดตั้งกลไกรับผิดชอบการปองปรามและปราบปรามเจาหนาท่ีของรัฐที่เก่ียวของกับ        
ยาเสพติด 

๔.๘ การจัดตั้งศูนยอํานวยการเฉพาะกิจแกไขปญหาที่มีลักษณะเฉพาะ และการจัดตั้งโครงสราง กลไก
ตางๆที่ระบุไวในปฏิบัติการ  ใหประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สามารถแตงตั้งไดตาม
ความจําเปน
  ๔.๙ การจัดระบบโครงสราง การสั่งการ การประสานงาน ติดตาม ประเมินผล และรายงานการ
ปฏิบัติงาน ใหเปนไปตามที่ประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดสั่งการ

๕. ระยะเวลาของปฏิบัติการ ตั้งแต เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ - กันยายน ๒๕๕๓ และใหมีการประเมินผล 
ทบทวนและปรับการปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติการไปแลว ๖ เดือน

๖. การอํานวยการปฏิบัติ
  ๖.๑ การแปลงนโยบาย/แผนสูการปฏิบัติในแตละระดับ ใหมีการจดัทําแผนปฏิบัติการ ใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๒

         /๖.๒ ใหทุกหนวยงาน...
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 ๖.๒ ใหทุกหนวยงานที่มีงบประมาณ จัดสรรงบประมาณใหสอดคลองกับการดําเนินงานตามปฏิบัติการ 
ตัดโอนงบประมาณใหกับหนวยปฏิบัติในภูมิภาคและจังหวัด ใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๒ และ
แจงให ศตส.จ. ไดรับทราบเพื่อบูรณาการการดําเนินงาน
 ๖.๓ การปฏิบัติตามแผนและการกํากับติดตาม รายงาน ใหมีการรายงานผลการดําเนินงาน โดยใหยึด
แนวทางเดียวกับการรายงานผลในยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกัน ระยะที่ ๑

๗. ใหคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ท่ีปฏิบัติหนาท่ีในลักษณะเดียวกัน ตลอดจนเจาหนาท่ีท่ีไดรับ
มอบหมายจากคณะอนุกรรมการ ไดรับเบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง คาท่ีพัก คาพาหนะเดินทางตามระเบียบของทาง
ราชการ สําหรับการเบิกจายเบี้ยประชุมใหเปนไปตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการและคาตอบแทน 
พ.ศ.๒๕๔๗ และท่ีแกไขเพิ่มเติม

๘. การพิจารณาความดีความชอบ การใหคุณใหโทษ มาตรการจูงใจและปกปองคุมครองขาราชการและ
ประชาชนที่ปฏิบัติงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหเปนไปตามที่กองอํานวยการรักษาความ
ม่ันคงภายในราชอาณาจักร กําหนด โดยความเห็นชอบของประธานกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

๙. ใหถือปฏิบัติตามปฏิบัติการ ประเทศไทยเขมแข็ง ชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตร ๕ ร้ัวปองกันระยะ
ท่ี ๒ ไปจนกวาจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงอยางอื่น คําสั่งอ่ืนใดที่ขัดหรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

    ส่ัง  ณ  วันที่  ๑๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๒

       (นายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ)
             นายกรัฐมนตรี
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