


3

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

คำนำ

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีการผลิต 
ยาเสพติดทั้งยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ทั้งแหล่งผลิตภายนอกประเทศและภายในประเทศ อีกทั้งยังมี 
ความพยายามในการลักลอบนำเข้ายาเสพติดและสารตั้งต้นมาจากต่างประเทศมากมายหลายชนิด โดย 
กลุ่มนักค้ายาเสพติดยังคงมีศักยภาพในการค้ายาเสพติดและการลำเลียงยาเสพติดในปริมาณมาก โดยเฉพาะ 
เครือข่ายนักโทษในเรือนจำ กลุ่มนักค้ารายเก่า เป็นต้น ดังนั้น ปัญหายาเสพติดมิใช่เรื่องที่จะสามารถ 
ควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้อีกต่อไป แต่กลับกลายเป็นปัญหาระดับชาติที่ลุกลามอย่างไม่จบสิ้น

รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็น 
“วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยใช้ยุทธศาสตร์ 
“พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า และยึดหลัก 
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 23/2555 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ในการยุติสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของยาเสพติดจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน การจัดทำรายงานประจำป ี
งบประมาณ 2556 ของสำนักงาน ป.ป.ส. เป็นการรวบรวมผลการดำเนินงานด้านการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดที่ เกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วนเพื่อขจัดปัญหา 
ยาเสพติดอย่างจริงจัง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งใน 
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ดำเนินงานด้าน 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหายาเสพติดจะลดลงและหมดสิ้นไป  
จากความร่วมมือร่วมแรงของทุกภาคส่วนในสังคมไทย

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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1. การผลิตยาเสพติด แหล่งผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่ ทั้งยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน อยู่ในพื้นที่ 
อิทธิพลของ ชนกลุ่มน้อย ที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศเพื่อนบ้าน มีศักยภาพในการผลิตยาเสพติด 
ได้อย่างไม่จำกัด ส่วนการผลิตในประเทศ ยังมีจำนวนน้อยไม่ส่งผลโดยรวมต่อสถานการณ์ยาเสพติด 
ภายในประเทศ  โดยในปี 2556 จับกุมได้ 6 คดี เป็นแหล่งอัดเม็ดยาบ้า 4 แหล่ง แหล่งผลิตไอซ์ 1 แหล่ง และ 
แหล่งอัดเม็ดยาอีและเคตามีน 1 แหล่ง

2. สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ยังคงมีความพยายามในการลักลอบนำเข้าสารตั้งต้นประเภทซูโดอีเฟดรีน 
ไปยังแหล่งผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนใหญ่จะนำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ขณะเดียวกันก็พบว่ามี 
การลักลอบนำคาเฟอีนจำนวนมากมาจาก สปป.ลาว ลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ของแหล่งผลิต

3. การลักลอบนำเข้ายาเสพติด เนื่องจากปัญหาความมั่นคงในเมียนมาร์ กลุ่มผู้ผลิตยังคง 
เร่งผลิตและระบายยาเสพติดทั้งยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน เข้าสู่ตลาดในไทย ทั้งที่ผ่านชายแดนเมียนมาร์ 
โดยตรง มากกว่าร้อยละ 90 และนำอ้อมไปผ่านชายแดน สปป.ลาว ในช่วงปี 2556 ปรากฏข่าวสาร 
การลักลอบลำเลียงยาบ้าและไอซ์ ทางชายแดนไทยเข้ามาพื้นที่ตอนใน โดยกลุ่มบุคคล 3 สัญชาติ และ 
กลุ่มชนเผ่าพื้นที่สูง ได้แก่ กลุ่มว้า ชาวม้ง มูเซอ จีนฮ่อ อาข่า และลีซอ นอกจากนี้ ยังพบการลักลอบ 
ส่งยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ บริษัทขนส่งต่างๆ รถประจำทาง รถไฟ หรือซ่อนพรางมากับวัสดุต่างๆ  
เช่น การพรางมากับสินค้าการเกษตร เป็นต้น

4. การค้ายาเสพติด กลุ่มนักค้ายาเสพติดยังคงมีศักยภาพในการค้ายาเสพติดในปริมาณมาก  
การจับกุมส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มผู้ลำเลียง หรือผู้ประสานงานเท่านั้น ตัวยาที่มีการค้าและแพร่ระบาดหลัก  
ยังคงเป็นยาบ้า  และไอซ์ แหล่งเก็บพักยาเสพติดที่สำคัญยังคงอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
กลุ่มนักค้ายาเสพติดที่มีบทบาทสำคัญในปัจจุบัน ได้แก่ เครือข่ายนักโทษในเรือนจำ กลุ่มนักค้ารายเก่า  
นอกจากนั้นยังมี เจ้าหน้าที่รัฐจำนวนไม่น้อยที่เข้าไปมีผลประโยชน์และเกี่ยวข้องกับขบวนการค้ายาเสพติด

5. การแพร่ระบาดยาเสพติด ยาเสพติดหลักที่แพร่ระบาดยังคงเป็นยาบ้า ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึง 
ร้อยละ 83.7 ขณะที่ ไอซ์มีสถานการณ์ความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น กลุ่มอายุหลักที่เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ใน 
ช่วง 15-24 ปี พื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด พบว่าจังหวัดที่มีปัญหายาเสพติดในเกณฑ์สูง จำนวน 16 จังหวัด  
ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช เชียงราย อุบลราชธานี เชียงใหม่ สงขลา ชลบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานี  
นครราชสีมา ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ ศรีสะเกษ พระนครศรีอยุธยา เพชรบูรณ์ และกรุงเทพมหานคร

สถานการณ์ยาเสพติด ปี 2556 
และแนวโน้มของปัญหา
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ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 ลงวันที่  9 กันยายน 
2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งกำหนด 
นโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนำไปปฏิบัติ โดยใช้พลังมวลชน 
เป็นปัจจัยสำคัญในการต่อสู้ เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของ 
การบูรณาการ คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 155/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 
2554 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ  
(ศพส.) เพื่อเป็นศูนย์อำนวยการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ทำหน้าที่ในการนำนโยบาย ยุทธศาสตร์ 
และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ไปสู่การปฏิบัติ

ในการประชุมศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
แห่งชาติ ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2554 ให้ความเห็นชอบ 
ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ดังนั้น  

เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีคำสั่ง 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 23/2555 เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ขึ้น เพื่อให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน จัดทำแผนปฏิบัติการ 
เชิงบูรณาการ โดยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และให ้
สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ ในภาพรวมตามแผน 
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปีงบประมาณ 2556
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เมื่อวันที่  19 มีนาคม 2556 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุม 6 เดือนเร่งรัดปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
พร้อมมอบนโยบายการทำงานในช่วง 6 เดือนหลัง โดยมี ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี 
ในฐานะ ผอ.ศพส. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ปลัดกระทรวง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด และ 
เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะกรรมการและเลขานุการ ศพส. เข้าร่วมการประชุม เพื่อระดมสรรพกำลังบูรณาการ 
การทำงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สู่เป้าหมายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
อย่างยั่งยืน

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานใน 6 เดือนข้างหน้า  
และมีการนำเสนอแนวทางการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ปี 2556 ช่วง  
6 เดือนข้างหน้า (ระหว่างเดือนเมษายน - กันยายน 2556) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง หัวหน้าหน่วยงาน 
หรือผู้แทนของหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข

การประชุม 6 เดือน เร่งรัดปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
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กิจกรรมรณรงค์
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

ตามมติการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติ ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี        
เป็นวันต่อต้านยาเสพติด ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์ที่จะร่วมกับประชาคมโลก 
ในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงานและองค์กรภาคีที่ เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษต่อเนื่อง ซึ่งในปีนี้ได้รณรงค์ให้ประชาชนสวมเสื้อขาว 
เป็นสัญลักษณ์ในการต่อต้านยาเสพติดพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศในวันที่ 26 มิถุนายน ภายใต้แนวคิด 
“คนไทยหัวใจสีขาว ร่วมต้านยาเสพติด”

ในปี 2556 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการ 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์วันต่อต้านยาเสพติด  
ภายใต้คำขวัญ “ยาเสพติดจะพินาศ คนไทย 
ทัง้ชาตติอ้งรว่มมอืกนั” เพือ่สรา้งความตระหนกั 
ให้กับเยาวชน ประชาชนทั่วไป ถึงพิษภัยของ 
ยาเสพติดที่ทุกคนต้องมีส่วนในการเฝ้าระวัง 
ป้ อ ง กั น ปั ญ ห า ย า เ ส พ ติ ด ใ น ค ร อ บ ค รั ว  
ชุมชน และสังคม พร้อมเปิดตัว 5 ศิลปิน 
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี  2556 
ได้แก่ นายธนวรรธน์ วรรธนะภูติ  (โป๊ป),  
นางสาวอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน) ,  
นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์  (โตโน่ ) , นางสาว 
โฟกั ส  จี ร ะกุ ล  ( โ ฟกั ส )  และนา งส า ว 
ชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ท)

นอกจากนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด และปัญหาสังคม 
จึงได้ร่วมสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งให้มูลนิธิแผ่นดินธรรม ในพระสังฆราชูปถัมภ์ และฝ่ายเผยแผ่ 
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พระพุทธศาสนา วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เพื่อสร้างภาพยนตร์เรื่อง “The way” เพื่อเป็นเครื่องมือใน 
การสื่อสารและเตือนสติให้กับเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ให้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหายาเสพติด  
และชี้ให้เห็นว่าสามารถนำหลักพุทธศาสนา (มรรค 8) มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและใช้ในการแก้ไข
ปัญหาเรื่องต่างๆ ได้ โดยนิมนต์พระพรพล จากวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก และเชิญนายสันติสุข พรหมศิริ 
ผู้แสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง “The way” มาร่วมแถลงข่าวความร่วมมือในการสร้างภาพยนตร์เรื่องดังกล่าว

 
สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นั้น มีการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและ 

ในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ ดังนี้
1. นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคล 

และองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ตึกสันติไมตรี  
ทำเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศทุ่มเทแรงกาย แรงใจ ในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

   

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดครั้งนี้ เป็นครั้งที่ 20 ด้วยความร่วมมือระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิ  
พล.ต.อ.เภา สารสิน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด  
(26 มิ.ย.) ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติ และเพื่อตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของบุคลากร 
ภาครัฐ ภาคเอกชน และในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่เข้ารับรางวัลจำนวนทั้งสิ้น 162 ราย แบ่งเป็น

1) ระดับยอดเยี่ยม จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
  นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง
  นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
  นายสุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล ข้าราชการบำนาญและอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
  พ.อ.(พิเศษ) จรินทร์รัตน์ นาคสนิท นายทหารปฏิบัติการประจำกองบัญชาการกองทัพบก 

  ช่วยราชการนายทหารโครงการกำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ 3
  ร.ต.ต.โชคดี ชัยยะเจริญ รองสารวัตรสืบสวน กองกำกับการสืบสวน 1 ตำรวจภูธรภาค 1
 โดยผู้รับรางวัลยอดเยี่ยม จำนวน 5 ราย จะได้รับเงินจากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน รายละ  

100,000 บาท
2) ระดับดีเด่น จำนวน 152 ราย
3) ศิลปินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด จำนวน 5 ราย ประกอบด้วย
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  นางสาวชาราฎา อิมราพร (พิกเล็ก)
  นายธนวรรธน์ วรรธนะภูติ (โป๊ป)
  นางสาวโฟกัส จีระกุล (โฟกัส)
  นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่)
  นางสาวอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล (กรีน)
 
 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดว่า “ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่รัฐบาลให้ความสำคัญ ซึ่งได้ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติต้อง 
แก้ไขอย่างเร่งด่วน รวมถึงการยกระดับให้เป็นวาระแห่งภูมิภาคเพื่อผลักดันแนวทางการดำเนินโครงการไป 
สู่ประเทศเพื่อนบ้าน สร้างความร่วมมือกับหลายประเทศด้านการปราบปราม และการบำบัดรักษา และใน 
ปี 2556 รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์เน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน และให้โอกาสผู้ติดยาเสพติด 
กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสังคม โดยอาศัยพลังของคนในสังคมที่จะต้องตระหนัก ตื่นตัว ลุกขึ้นมาปกป้อง 
คนใกล้ชิดภายในครอบครัว โรงเรียน ชุมชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด 
อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตาม การดำเนินการของภาครัฐด้านเดียวจะไม่ประสบผลสำเร็จ หากไม่ได้รับความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน ขอให้บุคคลและองค์กรที่มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในวันนี้จงภูมิใจ 
ที่ได้เป็นส่วนสำคัญในการสร้างสรรค์สังคมให้มีคุณภาพ พร้อมกล่าวยืนยันในเจตนารมณ์ของรัฐบาลที่มุ่งมั่น 
จะแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมให้การสนับสนุนทุกภาคส่วนให้ร่วมกันสร้างพลังในการกำจัดยาเสพติดให้หมด 
ไปจากสังคมไทย”

จากนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ และ 
เงินรางวัลจากมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน ให้กับบุคคลยอดเยี่ยมใน 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำปี 2556 และมอบโล่ขอบคุณศิลปิน
ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2556 พร้อมถวายโล่ประกาศ 
เกียรติคุณระดับดีเด่นฯ ให้กับพระคุณเจ้า จำนวน 3 รูป

2. กระทรวงสาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา จัดกิจกรรมเผาทำลาย 
ยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 42 ณ ศูนย์บริหารสาธารณูโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม 
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในครั้งนี้ยาเสพติดที่จะนำมาเผาทำลายมีน้ำหนักรวมทั้งสิ้น  
3,363 กิโลกรัม มูลค่ากว่า 10,080 ล้านบาท ได้แก่

  เมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้า จำนวนรวมกว่า 2,793 กิโลกรัมหรือประมาณ 31 ล้านเม็ด  
  มูลค่าประมาณ 9,312 ล้านบาท

  ยาไอซ์จำนวนรวมกว่า 298 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 597 ล้านบาท
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  เฮโรอีนจำนวนรวมกว่า 125 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 100 ล้านบาท
  เอ็กซ์ตาซี่ หรือ ยาอี จำนวนรวมกว่า 4 กิโลกรัม (ประมาณ 16,570 เม็ด) มูลค่า ประมาณ  

  16 ล้านบาท  
  โคคาอีนจำนวนรวมกว่า 17 กิโลกรัม มูลค่าประมาณ 51 ล้านบาท
ของกลางทั้งหมดนี้จะเผาทำลายด้วยวิธีไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น (Pyrolytic Incineration)  

ซึ่งเป็นการเผาในเตาที่อุณหภูมิความร้อนสูงกว่า 850 องศาเซลเซียส ทำให้สารเสพติด วัตถุออกฤทธิ์  
ทุกชนิด สลายตัวเป็นเถ้าถ่านทั้งหมดภายในเวลารวดเร็วไม่สามารถนำไปใช้ได้อีก ไม่ก่อให้เกิดมลพิษใน 
อากาศและสิ่งแวดล้อม โดยหลังเผาทำลายแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการสุ่มตัวอย่างเถ้าในเตาเผา เพื่อตรวจ 
วิเคราะห์ว่า มียาเสพติดเหลืออยู่หรือไม่ ซึ่งผลการตรวจที่ผ่านมาทุกครั้ง ไม่พบสารเสพติดเหลืออยู่ใน 
ขี้เถ้าของกลางแต่อย่างใด

   
 

3. สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC)  
ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เปิดตัวรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลก หรือ World Drug  
Report ประจำปี 2013 พร้อมกันทั่วโลก โดยรายงานดังกล่าวเป็นการประมวล แนวโน้มสถานการณ์การปลูก 
การผลิต เส้นทางการลักลอบ การใช้ยาเสพติดในทางที่ผิดของทั่วโลก และข้อมูลสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิต 
และประสาทชนิดใหม่

ในการเปิดตัวรายงานฯ ดังกล่าว มี พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานเปิด        
ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ อาคาร 2 ชั้น 3 สำนักงาน ป.ป.ส. ดินแดง

   
 

สำหรับกิจกรรมในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ
 ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดในพื้นที่ โดยศูนย์อำนวยการ 

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ 
ให้จัดกิจกรรมโดยนำประชาชนในพื้นที่ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ 
ด้วยการ “ร่วมใจใส่เสื้อขาว ร่วมแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด” ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และกล่าวคำ 
ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัด

สรุปภาพรวมโครงการ 
“ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน”
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ตามคำสั่ง ศพส. ที่ 23/2555 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 
กำหนดให้มีปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่าง 
ยั่งยืน ปี 2556 เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคำสั่ง ศพส. ที่ 23/2555 
จึงมีคำสั่ง ศพส.ที่ 24/2555  ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555  เรื่อง 
โครงการ “ชุมชนอุ่นได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการ ปิดล้อม 
X-Ray เชิงรุก 90 วัน” และ คำสั่ง ศพส. ที่ 25/2555 ลงวันที่ 8 
ตุลาคม 2555 เรื่อง โครงการ “ชุมชนอุ่นได้ลูกหลานกลับคืน” 
ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พื้นที่แพร่ระบาด        

ทั่วประเทศ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน นำผู้เสพผู้ติดในชุมชนเข้ารับ 
การบำบัดรักษาให้มากที่สุด เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษา ให้มีอาชีพ การงาน 
การศึกษา และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ำ คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม 
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้

ตามคำสั่ง ศพส. ที่ 24/2555 โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการ ปิดล้อม  
X-Ray เชิงรุก 90 วัน” สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายปฏิบัติการนำร่อง 10 พื้นที่หลัก 
ในเขตรับผิดชอบของสำนักงาน ปปส.ภาค 1-9 และกรุงเทพมหานคร ดังนี้

1. พื้นที่กรุงเทพมหานคร : เขตคลองเตย กลุ่มชุมชนคลองเตย (ชุมชน 1-2-3 ชุมชน 4-5-6  
 ชุมชน 70 ไร่)

2. พื้นที่ภาค 1 : ชุมชนไผ่เขียว หมู่ 6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. พื้นที่ภาค 2 : บ้านมาบสามเกลียว หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
4. พื้นที่ภาค 3 : บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ 10 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
5. พื้นที่ภาค 4 : บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ 1 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
6. พื้นที่ภาค 5 : บ้านสันลมจอย หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
7. พื้นที่ภาค 6 : ชุมชนเสือทิม เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
8. พื้นที่ภาค 7 : บ้านแหลมชะอุย หมู่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
9. พื้นที่ภาค 8 : ชุมชนสันติสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. พื้นที่ภาค 9 : ชุมชนร่วมใจพัฒนา เขตเทศบาลนครสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
 

สรุปภาพรวมโครงการ 
“ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน”
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การดำเนินโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน 
ตามคำสั่ง ศพส. ที่ 24/2555 ได้กำหนดกลไกการดำเนินงาน  
โดยให้จัดตั้งกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติ หรือ Command 
Post ในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อให้เป็นที่ทำการส่วนหน้า สำหรับ 
การปฏิบัติภารกิจที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งนายกฯ ตรวจเยี่ยม 
พื้นที่ชุมชนคลองเตย เปิดบ้านอุ่นใจตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ 
ได้ลูกหลานกลับคืน”

เมื่ อ วั นที่  20  ตุ ลาคม 2555  เวลา  09 .00  น .  
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานใน 
พิธี เปิด “บ้านอุ่นใจ” ซึ่งเป็นศูนย์ประสานโครงการชุมชน 
อุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนฯ ของพื้นที่ชุมชนคลองเตย ล็อค 1-2-3  
ล็อค 4-5-6 และชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่  พร้อมด้วย  
พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. และร่วมเป็น 
สักขีพยานในพิธีเปิด “บ้านอุ่นใจ” ในพื้นที่นำร่องอีก 9 แห่ง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดเป็น 
ประธาน ร่วมกับ ผอ.ปปส.ภาค ผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผ่านระบบ Video  
Conference ณ ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ความเป็นมา

ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ได้มีคำสั่ง ศพส. ที่ 24/2555 
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เรื่องโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 
90 วัน โดยมีกรอบความคิดหลัก 4 ประการ ได้แก่ 1) การอำนวยการรวมศูนย์ (Single Command)  
2) การบูรณาการมาตรการ (Integrated Measures) 3) การมีส่วนร่วมของชุมชน (People Participation)  
และ 4) การยึดพื้นที่ (Area Approach)
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สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดพื้นที่ปฏิบัติการ 3 พื้นที่ ได้แก่ เขตคลองเตย กลุ่มชุมชนคลองเตย  
(ชุมชน ล็อค 1-2-3 ล็อค 4-5-6 และหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่) เขตลาดกระบัง กลุ่มชุมชนเคหะร่มเกล้า 
(ชุมชนร่มเกล้าโซน 5 และโซน 6) และเขตธนบุรี กลุ่มชุมชนบ้านสมเด็จ (มัสยิดบ้านสมเด็จ วัดใหญ่ 
ศรีสุพรรณ และวัดหิรัญรูจี) แต่ในระยะแรก (1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2555) ดำเนินการได้เพียงที่ 
เขตคลองเตย

ต่อมา ศพส. ได้มีคำสั่ง ศพส. ที่ 25/2555 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง โครงการชุมชนอุ่นใจ           
ได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ โดยสำนักงาน ป.ป.ส.  
ขยายพื้นที่ครอบคลุม 50 เขต รวม 50 ชุมชน ระยะเวลาดำเนินการ 1 พฤศจิกายน 2555 - 31 มกราคม 
2556 และได้มีคำสั่ง ศพส. ที่ 1/2556 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556 เรื่อง ขยายระยะเวลาโครงการชุมชนอุ่นใจ 
ได้ลูกหลานกลับคืน ให้ดำเนินงานโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ไปจนถึงเดือนกันยายน 2556 

วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
เข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด เฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้มีอาชีพ 
การงาน การศึกษา และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ำ คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม 
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถเฝ้าระวังและป้องกันยาเสพติดได้   

บทสรุป

ผลการดำเนินงานโครงการ “ชุมชนอุ่นในได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” 
ในภาพรวมมีผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม ดังต่อไปนี้

1. ดา้นปราบปราม ไดด้ำเนนิการเพือ่ลดปญัหาการคา้ยาเสพตดิรายยอ่ยในชมุชน ทัง้วธิกีารปดิลอ้มตรวจคน้ 
การลาดตระเวร ตั้งจุดสกัด สรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้

   1.1 การจับกุมผู้ค้า สามารถจับกุมผู้ค้าได้ทั้งสิ้น 330 คน
   1.2 การจับกุมผู้เสพ สามารถจับกุมผู้เสพได้ทั้งสิ้น 1,095 คน
2. ด้านการบำบัดรักษา สามารถนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบำบัดรักษา รวมทั้ง 

เฝา้ระวงัตดิตามชว่ยเหลอืดแูลผูผ้า่นการบำบดัรกัษาใหม้อีาชพีหรอืการศกึษาไมใ่หก้ลบัไปมพีฤตกิารณท์ีเ่กีย่วขอ้ง 
กับยาเสพติด โดยได้นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา ทั้ง 3 ระบบ ได้ทั้งสิ้น 1,772 คน ดังนี้

   2.1 การบำบัดรักษาระบบสมัครใจ 865 คน
   2.2 การบำบัดรักษาระบบบังคับ 888 คน
   2.3 การบำบัดรักษาระบบต้องโทษ 19 คน
3. ดา้นปอ้งกนักลุม่เสีย่ง โดยการสรา้งภมูคิุม้กนัใหแ้กเ่ดก็นกัเรยีนในสถานศกึษา เยาวชนนอกสถานศกึษา 

รวมถึงครอบครัวกลุ่มเสี่ยงหรือครอบครัวที่มีปัญหา ดังนี้
   3.1 สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กนักเรียน 708 คน
   3.2 จัดกิจกรรมต่อเยาวชนนอกสถานศึกษา 432 คน
   3.3 ดำเนินการต่อครอบครัวเสี่ยงและครอบครัวที่มีปัญหา 650 คน
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การดำเนินการโครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน เขตคลองเตย

1. ขั้นเตรียมการ มีการจัดตั้งกลไกดำเนินการ มีกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติ (Command 
Post) ในพื้นที่คลองเตย โดยมี ผอ.ปปส.กทม. เป็นหัวหน้ากองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติ เป็น 
ผู้บังคับบัญชา มีชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ รับผิดชอบการดำเนินงานในพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 ชุด ได้แก่ 
ชุดปฏิบัติการปราบปรามและขยายผล และชุดปฏิบัติการตรวจสอบทรัพย์สินและบังคับใช้กฎหมาย 
มีกองบัญชาการ มีฝ่ายดำเนินการในแต่ละด้านรวม 5 ฝ่าย และสำนักงาน ปปส.กทม. เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติการในแต่ละฝ่าย รายละเอียดตาม 
โครงสร้าง ดังนี้ 

 

โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” 
(พื้นที่กรุงเทพมหานคร)
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สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2. ขั้นสำรวจและรวบรวมข้อมูล ในระยะเริ่มต้นมุ่งเน้นการเตรียมการสำรวจสถานที่ตั้ง (Command  
Post) การจัดทำข้อมูล การบริหารจัดการ ได้แก่ โครงสร้างและกลไกการจัดการ การจัดวางกำลังพล 
การบริหารแผนและงบประมาณ การกำหนดและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ มีดังนี้

 2.1 ด้านข้อมูล มีการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดทำข้อมูล IPB ของ 
ชุมชนเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการ และหารือการเตรียมการสำรวจสภาพปัญหาในชุมชนคลองเตย  
ร่วมกับคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

 2.2 ด้านสถานที่ กำหนดให้มีกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติ (Command Post) ในพื้นที่ 
ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 เป็นห้องปฏิบัติการติดตามและควบคุมสถานการณ์ และพื้นที่ให้บริการประชาชน 
ในชุมชน โดยมีการปรับปรุงสถานที่และติดตั้งอุปกรณ์ในการปฏิบัติการ

 2.3 ด้านงบประมาณ ได้รับการจัดสรรเพื่อดำเนินการ โดยแบ่งเป็น 4 หมวดคือ ค่าเช่าอาคาร/ 
สถานที่/ค่าสาธารณูปโภค ค่าชุดปฏิบัติการ ค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่ และงบบริหารจัดการ

 2.4 ด้านการจัดกำลังพลเข้าแผน สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประชุมหารือร่วมกับกองบัญชาการตำรวจ 
ปราบปรามยาเสพติด กองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการอารักขาและควบคุม 
ฝูงชน กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 และสถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ เพื่อประกอบกำลังในการปฏิบัติการ 
ตามโครงการ โดยได้กำหนดโครงสร้างและผู้รับผิดชอบหลักในแต่ละด้าน ประกอบกำลังร่วมกับกองบัญชาการ 
ตำรวจนครบาล กรุงเทพมหานคร กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงยุติธรรม นอกจากนี้ ในส่วนของการปฏิบัติการ 
ได้จัดชุดปฏิบัติการ/ผู้ปฏิบัติงานประจำโดยสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. ปฏิบัติหน้าที่ 
เวรอำนวยการประจำศูนย์ Command Post วันละ 2 ชุด ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่เวรกลางวัน 1 ชุด กลางคืน  
1 ชุด และหัวหน้าเวร ประจำวันละ 1 นาย เพื่ออำนวยการปฏิบัติด้านต่างๆ

3. ขั้นดำเนินการ โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เริ่มดำเนินการในวันที่ 14 ตุลาคม 2555            
ซึ่ง พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. ผู้แทนหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานการค้นหา ชักจูงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดในระบบ 
สมัครใจ ซึ่งมีผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษารวม 106 คน และนำเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้เสพ/ผู้ติดวัดสะพาน เขตคลองเตย และเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 มีพิธีเปิด 
โครงการชุมชนอุ่นใจฯ อย่างเป็นทางการร่วมกับ Command Post อีก 7 แห่ง ทั่วประเทศ ณ ชุมชนคลองเตย 
ล็อค 4-5-6 โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ตั้งแต่ 
ตุลาคม 2555-กันยายน 2556 แบ่งการดำเนินการเป็น 4 ระยะ ดังนี้

 ระยะที่ 1 ตุลาคม - ธันวาคม 2555 มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดสูง จึงมุ่งเน้นควบคุม 
สถานการณ์และตัดวงจรของการแพร่ระบาด เน้นหนักในมาตรการค้นหา คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา สำหรับการจับกุมผู้ค้าในพื้นที่ใช้กำลังจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลและ  
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเป็นหลักในการค้นหาและปราบปราม สถาบันธัญญารักษ์และ 
สำนกังาน ป.ป.ส. รบัผดิชอบในการคดักรอง มกีลไกการอำนวยการและประสานการปฏบิตัริะดบัพืน้ทีใ่นรปูแบบ 
ของ Command Post ซึ่งคณะทำงานส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ผลการดำเนินงานสะสม 
ด้านปราบปรามจับกุมผู้ค้า รวม 39 คดี 40 คน ด้านการบำบัดรักษาสามารถคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
เข้าบำบัดรักษารวม 434 คน ส่งผลให้การควบคุมระดับปัญหาไม่ให้ขยายตัวมากขึ้น
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 ระยะที่ 2 มกราคม - มีนาคม 2556 จากการดำเนินการในระยะที่ 1 ส่งผลให้สามารถควบคุม 
สถานการณ์และพื้นที่ได้ในระดับหนึ่ง ประกอบกับเป็นช่วงเวลาที่มีผู้ผ่านการบำบัดรักษากลับเข้าสู่พื้นที่  
และมีการจัดการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีข้อสั่งการภายในอันเป็นข้อจำกัดในการสร้าง 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การดำเนินงานจึงมุ่งเน้นที่จะรักษาพื้นที่และ 
เฝ้าระวังติดตามไม่ให้กลับไป มีพฤติการณ์ซ้ำ การเตรียมความพร้อมเบื้องต้นเกี่ยวกับการส่งมอบการดำเนินงาน 
ให้แก่พื้นที่ จึงมีการลดกำลัง ทั้งฝ่ายอำนวยการประสานและปฏิบัติ ซึ่งผลการดำเนินงานสะสมสามารถ 
จับกุมผู้ค้ารวม 69 คดี 79 คน ด้านการบำบัดรักษามีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
รวม 451 คน สถานการณ์ปัญหาอยู่ในระดับเดียวกับระยะที่ 1

 ระยะที่ 3 เมษายน - 30 พฤษภาคม 2556 ในระยะนี้ มุ่งเน้นที่จะสร้างความเข้มแข็งและ 
พัฒนาระบบเพื่อส่งมอบการดำเนินการให้พื้นที่ สามารถดำเนินการได้โดยใช้กลไกการอำนวยการ การประสาน  
และการปฏิบัติที่ประกอบด้วยหน่วยงานและบุคลากรในพื้นที่ร่วมเฝ้าระวังและสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการแก้ไขปัญหา ซึ่งในช่วงนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. มีแผนงานการประสานสนับสนุนให้เกิดกลไก 
การอำนวยการ การประสาน และการปฏิบัติในระดับพื้นที่ในรูปคณะทำงาน ซึ่งมีหัวหน้าสถานีตำรวจนครบาล 
ที่รับผิดชอบพื้นที่เป็นหัวหน้าคณะทำงาน มีแผนการจัดประชาคมในพื้นที่ สนับสนุนการสร้างแกนนำ 
เฝ้าระวังปฏิบัติการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ และส่งมอบการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดระยะเวลา 
โครงการ ซึ่งผลการดำเนินงานสะสมสามารถจับกุมผู้ค้า รวม 94 คดี 94 คน ด้านการบำบัดรักษามีผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติดเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 558 คน

 ระยะที่ 4 มิถุนายน - 30 กันยายน 2556 คำสั่ง ศพส. ที่ 1/2556 กำหนดให้ ศพสจ. เป็น 
กลไกในการบริหารจัดการอำนวยการระดับจังหวัด และศพส.อ.เป็นกลไกรับผิดชอบการอำนวยการและ 
การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ เพื่อรองรับแนวทางการดำเนินงานดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. จึงจัดทำข้อเสนอ 
ให้มีคณะทำงานชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนเขตคลองเตย โดยมีผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาลคลองเตย 
เป็นประธาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตเป็นรองหัวหน้าคณะทำงาน และคณะทำงานประกอบด้วย สารวัตร 
ป้องกันและปราบปราม หัวหน้าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  
ผู้แทนศูนย์บริการสาธารณสุข และประธานชุมชน แต่ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่ถูกนำไปปฏิบัติ เนื่องจากกลไก 
ในพื้นที่ยังไม่มีศักยภาพเพียงพอในการรองรับภารกิจดังกล่าว สำนักงาน ป.ป.ส. จึงต้องบริหารจัดการ 
โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน เป็นโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2557

ผลการดำเนินงาน

โครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนมีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ 
ที่กำหนด แบ่งเป็น 5 ด้าน ดังนี้

1. ด้านการปราบปราม ได้ดำเนินการเพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน ดังนี้
 1.1 จับกุมผู้ค้า/ผู้เสพ สามารถจับกุมผู้ค้าทั้งในและนอกชุมชนได้ 136 คดี (คน) จับกุมผู้เสพ 

ได้ 815 คน และยังสามารถรวบรวมของกลางได้ทั้งยาบ้า ไอซ์ และกัญชา
 1.2 ประเภทการปฏิบัติการ ได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้น ตั้งจุดตรวจ/ด่านตรวจ ออกตรวจ/

ลาดตระเวน สืบสวนจับกุม และดำเนินการต่อข้อร้องเรียนจากคนในชุมชน รวม 13 เรื่อง ซึ่งได้นำมา 
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ตรวจสอบพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
 1.3 การจับกุมคดีอาชญากรรม มีการจับกุมคดีเล่นการพนันสูงที่สุด จำนวน 11 คดี 35 คน
2. ด้านบำบัดรักษา สามารถนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบำบัดรักษา รวมทั้ง 

เฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้มีอาชีพหรือการศึกษา ไม่ให้กลับไปมีพฤติการณ์ 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยมีการนำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษาทั้งที่อาศัยในชุมชนและนอกชุมชน 
และไม่ระบุแหล่งที่อยู่อาศัย รวม 1,440 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 2.1 ผลการบำบัดรักษา แบ่งเป็นระบบสมัครใจ 625 คน (ร้อยละ 43.40) และระบบบังคับ 
บำบัด 815 คน (ร้อยละ 56.60)

 2.2 ที่มาของผู้ถูกนำเข้าบำบัดรักษา แบ่งเป็นผู้ที่มาจากการจับกุม 815 คน (ร้อยละ 56.60)  
ค้นหา/ ชักจูง 597 คน (ร้อยละ 41.46) มาด้วยตนเอง 7 คน (ร้อยละ 0.48) และมีผู้ปกครองหรือ 
ญาตินำส่ง 21 คน (ร้อยละ 1.46)

 2.3 การติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษาสามารถติดตามได้ 98 คน พบว่าหยุดเสพ 65 คน  
(ร้อยละ 66.33) โดยมีผู้เสพซ้ำเพียง 9 คน (ร้อยละ 9.18) และอีก 24 คน ไม่อยู่บ้าน ถูกจับ ย้ายออก 
และไม่ทราบข้อมูล (ร้อยละ 24.49)

 2.4 การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆ จำนวน 79 คน  
แบ่งเป็น หางานให้ทำ 25 คน (ร้อยละ 31.65) ให้การศึกษา 20 คน (ร้อยละ 25.32) ให้ทุนประกอบอาชีพ  
20 คน (ร้อยละ 25.32) และฝึกอาชีพ 14 คน (ร้อยละ 17.72)

3. ด้านป้องกันกลุ่มเสี่ยง
 3.1 ดำเนินการในสถานศึกษา โดยการสร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนชั้น ป.5-6 จำนวน 150 คน  

และส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา จำนวน  
160 คน

 3.2 จัดกิจกรรมต่อเยาวชนนอกสถานศึกษาจำนวน 432 คน
 3.3 ดำเนินการต่อครอบครัว แบ่งเป็นครอบครัวเสี่ยง 199 ครอบครัว (344 คน) และครอบครัว 

ที่มีปัญหา 151 ครอบครัว (197 คน)
 3.4 มีการรณรงค์ในชุมชน โดยมีการนำเสนอข่าวสารด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดใน 

ชุมชน (เสียงตามสาย) รวม 283 ครั้ง
4. ด้านชุมชน มีการทำประชาคมเพื่อเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง 8 ครั้ง และการอบรมแกนนำชุมชน  

45 คน
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชนคลองเตยเป็นปัญหาที่ยาวนานและต่อเนื่อง จนนับว่า 

เป็น “ตำนาน” ในการดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐ ซึ่งรัฐบาลปัจจุบัน 
ได้กำหนดปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน ขึ้น เพื่อเร่งลดความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด 
ในชุมชน โดยใช้มาตรการปราบปราม บำบัดรักษา ป้องกัน และกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
ชุมชน โดยในพื้นที่กรุงเทพมหานครกำหนดดำเนินการในชุมชน ล็อค 1-2-3 ล็อค 4-5-6 และหมู่บ้านพัฒนา  
70 ไร่ ซึ่งเป็นภารกิจที่สำนักงาน ป.ป.ส. ประสานและบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานภาคีเพื่อเตรียม 
ความพร้อมทุกด้าน โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญในปฏิบัติการฯ โดยให้เกียรติมาเป็นประธาน 
ในพิธีเปิดบ้านอุ่นใจ เพื่อเป็นศูนย์ประสานโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ บ้านอุ่นใจ เขตคลองเตย 
พร้อมกับบ้านอุ่นใจอีก 9 แห่ง ทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555
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ความโดดเด่นของปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน เขตคลองเตย คือ การกำหนด 
กลไกพิเศษที่ประกอบด้วย กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ รวมทั้งชุดปฏิบัติการ 
ตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อขับเคลื่อนงานเชิงระบบ มีการลาดตระเวนในชุมชนเพื่อกดดันผู้ค้ารายย่อย 
ในพื้นที่ และนำผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้กระบวนการศาสนบำบัด 
โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ วัดสะพาน ซึ่งมีคณะสงฆ์เป็นวิทยากรโดยใช้หลักศรัทธาเป็นเครื่องมือใน 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ/ผู้ติดรวมทั้งการมีพิธีบรรพชา/อุปสมบท และเพื่อให้ผู้ผ่านการอบรม 
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลับคืนสู่ครอบครัวและดำรงอยู่ในชุมชนได้อย่างมีความสุข จึงให้ความช่วยเหลือ 
โดยให้ฝึกทักษะ เงินทุน และจัดหาอาชีพที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมให้ศึกษาเพิ่มเติม ทั้งนี้ ข้อจำกัด 
ในการขับเคลื่อนปฏิบัติการประการสำคัญ คือ ภาคประชาชนยังขาดความเข้มแข็ง ซึ่งมีสาเหตุมาจากการที่ 
สมาชิกในชุมชนส่วนหนึ่งเป็นประชากรแฝงที่ขาดความรักถิ่นและไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการมี 
ส่วนร่วมในการดูแลชุมชน

แต่อย่างไรตาม ผลการปฏิบัติทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่ปรากฏก็เป็นตัวชี้วัดถึงความสำเร็จ 
ในการลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน การนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 
เข้ารับการบำบัดรักษา การเฝ้าระวัง และติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษา ตลอดจนการดูแล 
คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมได้อย่างเป็นรูปธรรม และเพื่อให้การดำเนินการ 
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ในปีงบประมาณ 2557 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดโครงการ/กิจกรรมที่มุ่งเน้น 
การลดปัญหายาเสพติดในชุมชนทั้งการปราบปราม ป้องกัน เฝ้าระวัง และบำบัดรักษา

ข้อเสนอการดำเนินการ 

1. ข้อเสนอเชิงนโยบาย การจัดตั้งกลไก/เครื่องมือพิเศษ เนื่องจากปัญหายาเสพติดในพื้นที่คลองเตย 
มีสาเหตุมาจากปัญหาพื้นฐานและมีขนาดของปัญหาที่เกินกว่าศักยภาพของกลไกการบริหารปกติที่มีอยู่ 
จะจัดการได้ ดังนั้น ควรจะต้องมีกลไก/เครื่องมือพิเศษในลักษณะรวมศูนย์เพื่อบริหารจัดการปัญหาพื้นฐาน 
ควบคู่กันไป  

2. ข้อเสนอการดำเนินงาน
 2.1 จัดชุดเฉพาะกิจในการสืบสวนปราบปรามผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่และพื้นที่ติดต่อ
 2.2 ให้มีการดำเนินการปิดล้อม/ตรวจค้นชุมชนแพร่ระบาดที่มีพื้นที่ติดต่อ
 2.3 สร้างกระบวนการอาสาสมัครเฝ้าระวังเพื่อดำเนินงานร่วมกับ สน.พื้นที่
 2.4 ให้มีการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวก 
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กิจกรรมและภาพประกอบ

การปรับปรุงศูนย์บังคับการควบคุมการปฏิบัติ (Command Post) ในพื้นที่ชุมชนคลองเตย 
ล็อค 4-5-6 เพื่อเป็นห้องปฏิบัติการติดตามและควบคุมสถานการณ์และพื้นที่ให้บริการประชาชนในชุมชน 
โดยมีการปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งอุปกรณ์ในการปฏิบัติการ 

    

การตรวจเยี่ยมพื้นที่ดำเนินการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัดรักษา

วันที่ 14 ตุลาคม 2555 พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยนายณรงค์ รัตนานุกูล 
ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายนิยม เติมศรีสุข      
ผอ.ปปส.กทม. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 สถาบันธัญญารักษ์ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
พร้อมด้วยสื่อมวลชน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบำบัดรักษา  
ตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ หมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ ชุมชนคลองเตยล็อค 1-2-3 
และชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6
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พิธีเปิดโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

วันที่ 20 ตุลาคม 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิด “บ้านอุ่นใจ” 
เพือ่เปน็ศนูยป์ระสานโครงการชมุชนอุน่ใจไดล้กูหลานกลบัคนื ฯ ของพืน้ทีช่มุชนคลองเตย ลอ็ค 1-2-3 ลอ็ค 4-5-6 
และหมู่บ้านพัฒนา 70 ไร่ โดยมี พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้กล่าวรายงาน

     

กิจกรรมสร้างสัมพันธ์ร่วมกับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยตำรวจชุมชน 
สัมพันธ์ สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือจัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ชุมชน ณ ลานกีฬาชุมชนล๊อค 4-5-6  
โดยมี พล.ต.ต. เอื้อพงศ์ โกมารกุล ณ นคร รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และนายจักรี เปรมสมิทธ์  
ผช.ผอ.ปปส.กทม. เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างสัมพันธ์และความคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่ และชักชวนให้ 
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา การแจ้งเบาะแส ข่าวสารยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่

นางสาวยิ่ งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  
ลงพื้นที่ชุมชนคลองเตย พบปะผู้นำชุมชุนและประชาชน
ในพื้นที่ เพื่อดูแลแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 
พร้อมเปิดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” 
ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน นำร่อง 12 ชุมชน 
ทั่ วประ เทศที่ มี ปัญหายา เสพติ ดรุ นแรงพร้ อม เปิ ด 
ศูนย์ประสานโครงการ ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน 
(Command Post) ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนล็อค 4-5-6  
ที่จะใช้เป็นที่ทำการกองบัญชาการควบคุมการปฏิบัติในพื้นที่ชุมชน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า โครงการนี้  
มีจุดมุ่งหมายหลักในการลดปัญหายาเสพติดจากผู้ค้ารายย่อยในชุมชน ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 
โดยนำผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน เข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแล 
ผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้มีอาชีพ การงาน การศึกษาและไม่กลับไปมีพฤติกรรมซ้ำ
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พิธีบรรพชาอุปสมบทผู้ผ่านการบำบัดรักษา

วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2555 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพจัดพิธี 
บรรพชาอุปสมบท ผู้ผ่านการบำบัดรักษาตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน จำนวน 86 คน  
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวาคม 2555 ณ บ้านอุ่นใจ ชุมชนคลองเตย ล็อค 4-5-6 โดยมีนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี

พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันที่ 2 ธันวาคม 2555 พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. นายณรงค์ รัตนานุกูล ที่ปรึกษา 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ 
ป.ป.ส. นายจักรี เปรมสมิทธ์ ผช.ผอ.ปปส.กทม. พ.ต.อ.เกตฉกาจ นิลประดับ ผกก.สน.ท่าเรือ เจ้าหน้าที่  
ป.ป.ส. และผู้แทนจากสำนักงานเขตคลองเตย ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ  
5 ธันวามหาราช ถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ บ้านอุ่นใจ 
เขตคลองเตย โดยมีพระภิกษุ สามเณร (วัดสะพาน) ผู้ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 86 รูป
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เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2556 เวลา 14.00 น. พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส. 
พร้อมด้วยนายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดน เดินทางมา 
ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ณ บ้านอุ่นใจ คลองเตย แขวงท่าเรือเขตคลองเตย กทม.หลังจาก 
ที่ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2555 ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานเป็นที่น่าพอใจ ทั้งในด้านการป้องกัน  
ปราบปราม และจับกุมผู้ค้ารายย่อย และการนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา โดยที่ผ่านมา 
สามารถจับกุมผู้ค้าภายในและภายนอกชุมชน จำนวน 434 คน พร้อมของกลางเป็นยาบ้า ยาไอซ์ และกัญชา  
เป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดถูกนำเข้าสู่กระบวนการบังคับบำบัด และมีการค้นหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 
จากทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยสมัครใจ 5,552 คน มีการดำเนินงานป้องกัน 
กลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา โดยการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 140 คน และมีการให้ 
ความรู้แก่ครอบครัวเสี่ยง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน จำนวน 199 ครอบครัว (344 คน) สำหรับการติดตามผู้ผ่าน 
การบำบัดรักษายาเสพติดที่อาศัยในชุมชน ไม่มีผู้ใดกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก ซึ่งในวันนี้ได้รับความช่วยเหลือ 
ทางการศึกษา การฝึกอาชีพ หางานให้ทำ และให้ทุนไปประกอบอาชีพ จำนวน 79 คน 

การประชาสัมพันธ์ผ่านรายการ The Giving ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

วันที่ 12 ธันวาคม 2555 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 บันทึกภาพกระบวนการดำเนินงาน 
ของโครงการชุมชนอุ่นใจฯ ณ บ้านอุ่นใจ เพื่อนำไปออกอากาศในรายการ The Giving ตอนพิเศษเกี่ยวกับ 
โครงการชุมชนอุ่นใจฯ และได้เดินทางไปบันทึกภาพกระบวนการเข้ารับการบำบัดรักษาที่ศูนย์ฝึกนักศึกษา 
วิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 14 จังหวัดชลบุรี โดยมี พ.อ.คม วิริยเวชกุล ผบ.ศฝ.นศท.มทบ. 14 ให้การต้อนรับ
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ในการดำเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ถือว่าประสบความสำเร็จ เพราะสามารถ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนได้ในระดับหนึ่ง มีผลการจับกุมผู้ค้ารายย่อย และรายสำคัญในพื้นที่ 
คลองเตย และพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมกับนำผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาจำนวนมาก  
และในการลงพื้นที่ครั้งนี้มี เยาวชนจำนวน 3 ราย สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาการติดยาเสพติด  
มีการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอีกด้วย ทั้งนี้ในเรื่องกล้องวงจรปิดจะมีการติด 
เพิ่มเติมรอบชุมชนคลองเตยแห่งนี้  และจะมีการสลับปรับเปลี่ยนมุมกล้อง เพราะมีผู้ที่ติดยาเสพติด 
และกลุ่มผู้ค้าทราบมุมกล้องแล้ว โดยจะหันไปกระทำผิดยังจุดอื่นที่กล้องไม่สามารถจับภาพได้

ขณะนี้ทางสำนักงาน ป.ป.ส.เตรียมขยายโครงการดังกล่าวเพิ่มในพื้นที่กรุงเทพมหานครอีก 
5 แห่ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างเร่งด่วน เพราะมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ในระดับรุนแรง มีผู้ค้ารายย่อย และมีผู้ติดยาเสพติดเป็นเยาวชนที่ต้องถูกดึงตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา 
ทั้งนี้สำนักงาน ป.ป.ส. จะมีการประชุมกับผู้นำชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป  
ส่วนการติดตามเฝ้าระวังดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาที่อาศัยในพื้นที่ต่างๆ จะมอบหมายให้ตำรวจชุมชน 
มวลชนสัมพันธ์ของแต่ละสถานีตำรวจทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เป็นผู้รับผิดชอบในการดำเนินการ โดยใช้  
คู่มือติดตามเฝ้าระวังฯ รวมทั้ งประสานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษา และการฝึกอาชีพ  
ให้สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ชุมชนไผ่เขียว สำนักงาน ปปส.ภาค 1 ได้เลือก ชุมชน      
ไผ่เขียวที่เป็นแหล่งค้า และแพร่ระบาดยาเสพติด เป็นแหล่งพักยา และกระจายไปสู่พื้นที่อื่น อยู่ระหว่างรอยต่อ 
ของ 3 อำเภอ ซึ่งได้รับการร้องเรียนอยู่เสมอ มีลักษณะเป็นชุมชนแออัดมีทางเข้า-ออกหลายเส้นทางเชื่อม  
ต่อกันในหลายชุมชนที่มีการแพร่ระบาด มีบ้านเช่าหอพัก สถานประกอบการ ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ต ที่เป็น 
แหล่งมั่วสุมจำนวนมาก ชุมชนไผ่เขียวจึงเป็นพื้นที่ที่ท้าทายการดำเนินการ โครงการ “บ้านอุ่นใจ ได้ลูกหลาน 
กลับคืน” สำนักงาน ปปส. ภาค 1 ดำเนินการออกคำสั่ง สำนักงาน ปปส.ภาค 1 ที่ 13/2555 จัดตั้ง 
คณะทำงานขับเคลื่อนยุทธการ 90 วัน และประสาน ศพส.จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งกลไก ออกคำสั่งศูนย์ 
อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง โครงการ “ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลาน 
กลับคืน” สถานที่จัดตั้งศูนย์อำนวยการเชิงรุกฯ ณ กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง  
(พระนครศรีอยุธยา) ดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรมีการบูรณาการทุกมาตรการ แก้ไขปัญหาครอบคลุม 
ทุกมิติ ภายใต้การบริหารจัดการและอำนวยการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สถานการณ์ ปัญหายาเสพติด 
ลดลง โดยจะเข้าไปมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด โดยจัดเจ้าหน้าที่ประจำตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดทั้ง 90 วัน  
(1 ตลุาคม – 31 ธนัวาคม 2555) จดัใหม้กีารรบัแจง้ขา่วประมวลสถานการณท์างโทรศพัท ์คดักรองและบำบดัฟืน้ฟ ู 
จัดกิจกรรมเชิงบวกสำหรับเด็กและเยาวชน จัดทำห้อง War Room ติดตามสถานการณ์ในชุมชน  
เพื่อลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชน นำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน  
เข้ารับการบำบัดรักษาให้มากที่สุด เฝ้าระวังและติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้มีอาชีพ  
การงาน การศึกษา และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ำ คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรม 
ที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้  
ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานภาคีคือ ศพส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถานีตำรวจภูธรพระอินทร์ราชา 
เทศบาลตำบลพระอินทร์ราชา กองกำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจทางหลวง (พระนครศรีอยุธยา) ศพส.
อำเภอบางปะอิน สำนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลบางประอิน สำนักงานคุมประพฤติ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎวไลอลงกรณ์ แกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดชุมชนไผ่เขียว ได้ทำการเปิดบ้านอุ่นใจ 
ชุมชนไผ่เขียว ในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 โดยมีนายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน

โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” (พื้นที่ภาค 1)
“ชุมชนไผ่เขียว หมู่ 6 ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” (พื้นที่ภาค 2)

“บ้านมาบสามเกลียว หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี”

บ้านมาบสามเกลียว ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 ตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี เป็นชุมชน 
ที่ดำเนินโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนในพื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 2 ภายใต้โครงการชุมชนอุ่นใจ 
ได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน ตามคำสั่งที่ 24/2555 โดยใช้กลไก 
การขบัเคลือ่นงานแบบ  บรูณาการไตรภาค ีประกอบดว้ย หนว่ยงานภาครฐั ทอ้งถิน่ และชมุชน ในการดำเนนิงาน 
แก้ไขปัญหายาเสพติดท่ามกลางความซับซ้อนของบริบททางสังคมในพื้นที่ ปัจจัยความสำเร็จของโครงการ 
ดังกล่าว ได้แก่ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน 
สรุปดังนี้
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1. ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงาน
เนื่องจากชุมชนแต่ละแห่งมีบริบทที่แตกต่างกัน ดังนั้นแนวทางการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข 

ปัญหายาเสพติดที่เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อเลือก จึงต้องสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของแต่ละ 
ชุมชน บ้านมาบสามเกลียวเป็นชุมชนเมือง ส่วนหนึ่งของพื้นที่ชุมชนเป็นสถานที่ตั้งของสถานประกอบการ 
ซึ่งมีจำนวน 97 แห่ง บางจุดของพื้นที่เป็นจุดพำนักของคนนอกพื้นที่ ทำให้มีปัญหายาเสพติดกดดันเข้ามา 
ในชุมชน ทั้งที่เป็นผู้เสพ ผู้ค้าและประชากรแฝงที่เป็นผู้เช่าบ้านหรือเป็นผู้อาศัยโดยไม่มีทะเบียนบ้านในชุมชน

2. ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินงาน
 2.1 การเตรียมความพร้อมภายในองค์กร (สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ)
   2.1.1 ความพร้อมด้านบุคลากร มีบุคลากรสำคัญ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารซึ่งเป็นผู้กำหนด 

นโยบายและทิศทางการดำเนินงาน 17 คน และกลุ่มเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 43 คน ซึ่งทำหน้าที่ขับเคลื่อน 
การดำเนินงานให้บรรลุผลตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด ซึ่งทั้งสองกลุ่มมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 
ปัญหายาเสพติดที่ถูกต้องตรงกัน ทำให้สามารถผลักดันและขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนหมู่ 7 บ้านมาบสามเกลียว ให้เกิดประสิทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

   2.1.2 ด้านโครงสร้างการทำงาน การจัดโครงสร้างการทำงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ 
เป็นไปตามคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 1/2552 เรื่องกลไกการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

 2.2 การเตรียมความพร้อมในชุมชน โดยใช้กลไกการประชุมประชาคมในชุมชน เพื่อเปิดโอกาส 
ให้ทุกคนในชุมชนได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น และร่วมกันหา 
แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งการประชุมประชาคมแต่ละชุมชนนอกจากจะเป็นการเตรียม 
ความพร้อมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้ว ยังเป็นโอกาสในการสรรหาผู้ที่จะเป็นแกนนำของชุมชน 
ในการดำเนินงานร่วมกับเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่ออีกด้วย ทั้งนี้เนื่องจากแกนนำในชุมชนจะมีความเข้าใจ 
บริบทชุมชนและอยู่ใกล้ชิดกับสถานการณ์ปัญหามากกว่าเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จึงสามารถ 
ติดตามสถานการณ์ปัญหาและกำหนดแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลและ 
ทันเหตุการณ์ ดังนั้นหลังจากทำความเข้าใจกับชุมชนและสรรหาแกนนำที่คนในชุมชนให้การยอมรับได้แล้ว  
การดำเนินงานในส่วนของการเตรียมความพร้อมของชุมชนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพของ 
แกนนำชุมชน เพื่อให้แกนนำชุมชนเป็นผู้ที่ทำหน้าที่เสริมสร้างกระบวนการคิดวิเคราะห์ของชาวบ้าน 
ในการหาแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
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 2.3 กระบวนการค้นหาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
   สำนกังานเทศบาลตำบลดอนหวัฬอ่ทำหนา้ทีเ่ปน็หนว่ยงานหลกัในการประสานการดำเนนิการ 

X-Ray พื้นที่เพื่อค้นหาผู้ค้า ผู้เสพ/ผู้ติด ซึ่งผลการดำเนินการค้นหาปัญหาทำให้ทุกภาคส่วนในชุมชนได้ทราบ 
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดร่วมกัน และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของปัญหายาเสพติด และ 
ความสำคัญของการร่วมกันดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

 2.4 กระบวนการจัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
   เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อไม่มีนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดเป็นการเฉพาะ แต่จะปรากฏในแผนงานหรือโครงการดำเนินงานที่แฝงอยู่ในนโยบายและยุทธศาสตร ์
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ 
โครงการทักษะชีวิตป้องกันยาเสพติด เป็นเงิน 50,000 บาทต่อปี สำหรับด้านการดำเนินงานโครงการและ 
กิจกรรม เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพื้นที่ในลักษณะ 
ไตรภาคี ได้แก่ รัฐ ท้องถิ่น ชุมชน นอกจากนี้ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ ยังมีการอำนวยการและ 
ประสานการดำเนินงานระหว่างหน่วยงาน และภาคประชาชน รวมทั้งให้การสนับสนุนงบประมาณในการทำ 
กิจกรรมต่างๆ แก่ภาคประชาชนในชุมชน หมู่ 7 บ้านมาบสามเกลียว ประกอบด้วย คณะกรรมการประจำ 
หมู่บ้าน แกนนำชุมชน ตัวแทนกลุ่มต่างๆ ในชุมชน มีบทบาทในการดำเนินงานด้านการการเฝ้าระวังป้องกัน  
และติดตามสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในชุมชน โดยประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเทศบาลตำบล 
ดอนหัวฬ่อ 
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” (พื้นที่ภาค 3)

“บ้านหนองตะลุมปุ๊ก หมู่ 10 ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา”

บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่ หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านเป้าหมายตั้งอยู่ที่ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา ด้านทิศเหนือ ติดกับหมู่ 1 บ้านหนองตะคลอง ทิศใต้ติดกับ หมู่ 9 บ้านหนองปลิงใหม่  
ทิศตะวันออก ติดกับหมู่ 2 บ้านหนองตะลุมปุ๊ก (มีถนนราชสีมา-โชคชัย กั้นขวาง) ทิศตะวันตกติดกับ 
ตำบลโพธิ์กลาง (เป็นพื้นที่รกร้างและพื้นที่ทหาร) มีประชากรประมาณ 3,080 คน 1,352 ครัวเรือน  
เป็นชาย 1,413 คน เป็นหญิง 1,667 คน การศึกษาส่วนใหญ่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาและ 
อาชีวศึกษา ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย เช่นขายของชำ  
ร้านขายอาหาร ประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่นโรงงานอุตสาหกรรม บริษัท หอพัก บ้านเช่า นอกนั้นเป็น 
ร้านปะยาง ซ่อมมอเตอร์ไซค์ บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่เป็นหมู่บ้านที่มีประชากรหลากหลายมาอยู่ในพื้นที่ 
ที่ประกอบอาชีพรับจ้าง พนักงานโรงงาน และผู้ที่ว่างงานแฝง

สภาพปัญหา 

บ้านหนองตะลุมปุ๊กใหม่หมู่ที่ 10 เป็นหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางพื้นที่การค้าและการแพร่ระบาดของ 
ยาเสพติด ในตำบลหนองบัวศาลา จึงประสบปัญหาการค้า การแพร่ระบาดของยาเสพติด และมีเยาวชน 
กลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ซึ่งมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมั่วสุมและใช้ยาเสพติด ยาเสพติดที่แพร่ระบาด คือ ยาบ้า 
และสารระเหย โดยนำเข้ามาจากพื้นที่ในเมืองและพื้นที่ข้างเคียง

การดำเนินงาน

ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองนครราชสีมา ที่ 3/2556  
ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานดำเนินโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ 
ได้ลูกหลานกลับคืน ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พื้นที่แพร่ระบาดทั่วประเทศ” (ตามคำสั่ง  
ศพส. ที่ 1/2556 ลงวันที่ 29 มกราคม 2556) แบ่งโครงสร้างการดำเนินงาน ดังนี้

1. ด้านการปราบปราม
	 วิธีดำเนินการ
 1)  ได้บูรณาการการดำเนินงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ 

   สาธารณสุข ใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการปราบปราม ปิดล้อม ตรวจค้นจับกุมผู้ค้า 
   ยาเสพติดในพื้นที่

 2)  ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊กเพื่อค้นหาผู้ค้าผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่
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 3)  ตั้งจุดตรวจชุมชน จุดตรวจปัสสาวะ และลาดตระเวน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อสกัดกั้น 
   การลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน  

 ผลการดำเนินงาน
 1)  ปิดล้อมตรวจค้น 6 ครั้ง จับกุมผู้ค้าได้ 2 ราย ผู้เสพ 11 ราย ของกลางยาบ้า 40 เม็ด 
 2)  ตั้งจุดตรวจชุมชน 70 ครั้ง
 3)  ลาดตระเวน เฝ้าระวังรักษาความปลอดภัยชุมชน 100 ครั้ง

   
2. ด้านการบำบัด
	 วิธีดำเนินการ
 1)  ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก ทั้งการปิดล้อมตรวจค้น และ 

   การประชาสัมพันธ์ในชุมชนพร้อมทั้งชักชวนให้ผู้เสพ/ผู้ติดในชุมชนเข้ารับการบำบัดรักษา
 2)  เมื่อได้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดก็คัดกรองเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยเจ้าหน้าที่ 

   สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
 3)  นำผู้ เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา ณ ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ อำเภอเมือง  

   จังหวัดนครราชสีมา
	 ผลการดำเนินงาน
 1)  รณรงค์ ชักชวน กดดันให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัด 11 ราย
 2)  บำบัดรักษาฯ ผู้เสพในระบบสมัครใจ 11 ราย
 3)  ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด 11 ราย
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3. ด้านการป้องกัน/การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
	 วิธีดำเนินการ
 1)  ด้านชุมชน ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์พร้อมทั้งส่งเสริมบทบาทของคนในชุมชนโดยเฉพาะ 

   ผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (25 ตาสัปปะรด) และคณะกรรมการหมู่บ้าน  
   ในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน ซึ่งสามารถสร้างความเชื่อมั่น 
   ให้กับคนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

 2)  ด้านเยาวชน ได้ดำเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อให้ได้รับการพัฒนา 
   ทักษะชีวิต รู้จักป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 3)  มีการประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน และกำกับติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนอุ่นใจ 
   ได้ลูกหลานกลับคืนบ้านหนองตะลุมปุ๊กร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

	 ผลการดำเนินงาน
 1)  สร้างภูมิคุ้มกันนักเรียนชั้น ป.5– ป.6โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊กจำนวน 137 คน  

   ณ วัดยองแยง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
   

 2)  ดำเนินการในสถานประกอบการ จำนวน 4 แห่ง ทั้งสุ่มตรวจปัสสาวะพนักงาน 350 คน  
   พบสารเสพติดในร่างกายพนักงาน 3 ราย และจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
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 3)  ดำเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับครอบครัว จำนวน 300 คน เพื่อเป็นเกราะป้องกัน  
   และสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

 
 

4) ดำเนินการอบรมแกนนำหมู่บ้านและผู้ประสานพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (25 ตาสัปปะรด)  
จำนวน 150 คนในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชน

 

5) ดำเนินการประชุมพร้อมทั้งกำกับติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน 
กลับคืนบ้านหนองตะลุมปุ๊กร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
สร้างกระแสการรับรู้ของประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” (พื้นที่ภาค 4)
“บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ 1 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น”

กระบวนการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Matrix Program) 

และกระบวนการติดตามโดยการตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

สำนักงาน ปปส.ภาค 4 ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองขอนแก่น 
โรงพยาบาลส่วนตำบลท่าพระ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน สำนักงานเทศบาลท่าพระ ผู้นำชุมชน 
สถานีตำรวจภูธรย่อยท่าพระ และกรมทหารราบที่ 8  ร่วมลงพื้นที่เพื่อค้นหา คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ในชุมชนตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน ณ บ้านหนองปลาเข็ง หมู่ 1 ตำบลท่าพระ อำเภอเมือง 
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น โดยมีแนวทางในการดำเนินการค้นหา คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดหลายวิธีการ  
คือ การตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นยาเสพติด การสุ่มตรวจปัสสาวะ การประชาคม และสมัครใจบำบัด ซึ่งมีผู้เสพ/ 
ผู้ติดเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 38 คน และนำเข้าบำบัดรักษาในระบบ Matrix Program  
จำนวน 33 คน แยกเป็น 4 กลุ่มดังนี้ 

1. กลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มที่ เข้าสู่ โครงการบ้านอุ่นใจโดยการถูกจับกุมและเข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 12 คน พบว่าเป็นบุคคลในบ้านหนองปลาเข็ง จำนวน 6 คน เป็นชาย 4 คน และ 
เป็นหญิง 2 คน แต่มาเข้าร่วมโครงการเพียง 3 ราย ที่เหลือพบว่า รายที่ 1 ไปราชการทหารเกณฑ์ 
ที่ค่ายสีหราชเดโชชัย รายที่ 2  เข้ารับการรักษาที่บ้านตะวันฉายโรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น และ 
อีก 1 รายติดตามแล้วไม่มาร่วมโครงการ อายุเฉลี่ย 15-30 ปี ได้รับการประเมิน ASSIST พบว่ามีระดับ 
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงและมีความอยากเสพยาเสพติดบางครั้ง และหลังจากทำกิจกรรมไป 3 ครั้งสุ่มตรวจ 
ปัสสาวะพบว่ายังมีการเสพยาบ้าเป็นบางครั้งเนื่องจากมีความอยากเกิดขึ้นและมีตัวกระตุ้นเช่น เพื่อน  
ร้านเกมส์ การทำงาน (นำม้าไปแข่ง) ซึ่งกลุ่มนี้พบว่าปัญหาหนึ่งในการกลับไปเสพซ้ำคือปัญหาครอบครัว 
จึงได้ติดตามการเยี่ยมครอบครัว

2. กลุ่มสมัครใจ 1 คือ กลุ่มที่เดินออกมาขอเข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง มีทั้งหมด 8 คน เป็นชาย 
ทั้งหมดและมาร่วมกิจกรรม 7 คน อีก 1 คน สมัครใจเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอกโรงพยาบาล 
ธัญญารักษ์ขอนแก่น อายุเฉลี่ย 14-29 ปี ได้รับการประเมิน ASSIST พบว่ามีความเสี่ยงในการดื่มสุรา  
บุหรี่ และยาบ้า มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง

3. กลุ่มสมัครใจ 2 คือ กลุ่มที่ถูกกดดันและเดินออกมาแสดงตนว่าเสพและเข้าร่วมโครงการ  
มีทั้งหมด 19 คน มีผู้ชาย 16 คน และเป็นหญิง 3 คน อายุเฉลี่ย 17-37 ปี ได้รับการประเมิน ASSIST  
พบว่าคะแนนส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง มีการเสพยาบ้า กัญชา และสารระเหย 

4. กลุ่มนักศึกษาสารพัดช่าง เป็นกลุ่มที่ทางโรงเรียนร่วมโครงการและตรวจปัสสาวะพบว่ามีผลปัสสาวะ  
Positive ทางโรงเรียนจึงส่งเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 6 คน เป็นชายทั้งหมด  อายุระหว่าง 15-18 ปี 

Annual ��������� OK.indd   34 4/5/2014   12:24:14 AM



35

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ได้รับการประเมิน ASSIST พบว่ามีการสูบบุหรี่และมีความเสี่ยงอยู่ในระดับปานกลาง การดื่มสุรามี 2 ราย 
ไม่ดื่มสุรา 2 ราย เสี่ยงระดับปานกลางและ 2 ราย มีความเสี่ยงในระดับความเสี่ยงสูง และพบว่า  5 ราย 
มีความเสี่ยงในระดับปานกลาง อีก 1 รายพบว่ามีความเสียงสูง 

  

การร่วมกิจกรรมของแต่ละกลุ่มส่วนใหญ่จะให้ความร่วมมือดี โดยเฉพาะกลุ่มสมัครใจ 1 มาร่วม 
กิจกรรมครบตามโปรแกรมการบำบัดและกลุ่มสมัครใจ 2 ส่วนใหญ่จะมาร่วมกิจกรรมตั้งแต่ 3-5 ครั้ง  
กลุ่มสารพัดช่างเข้าร่วมกิจกรรม 6 คน เข้าร่วมกิจกรรมครบตามโปรแกรม  และได้สุ่มตรวจปัสสาวะพบว่า 
ยังมีการกลับไปเสพซ้ำเป็นบางครั้ง ซึ่งเป็นการลดปริมาณการเสพลง และพบว่ามี 1 ราย ที่ดื่มสุราทุกวันพบว่า 
ติดสุรา จึงแนะนำการรักษาที่โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น และแนะนำให้ รพสต. ท่าพระ ส่งตัวเข้ารับ 
การบำบัด จากการประเมินผลพบว่าการกลับมาเสพซ้ำส่วนใหญ่เกิดจากปัญหาครอบครัว จึงทำให้มีการวางแผน 
การดำเนินการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดชุมชนหนองปลาเข็ง (command post)  
โดยมีการประชุมเตรียมทีมเพื่อแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบและแบ่งโซนพื้นที่ในการลงไปติดตามตรวจเยี่ยม 
และชี้แจงทำความเข้าใจกับครัวเรือนของกลุ่มเป้าหมายผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการตรวจสุขภาพ 
การสอบถามปัญหาต่างๆ ในครัวเรือน และสิ่งที่ต้องการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุน

  

จุดเด่นของกระบวนการบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Matrix Program) และกระบวนการ 

ติดตาม โดยการตรวจเยี่ยมครอบครัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด มีดังนี้

1. การบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Matrix Program) มีการดำเนินการในชุมชนและชุมชน 
มีส่วนร่วมในการดำเนินการรับรู้ถึงการบำบัดรักษา

2. มีทีมสหวิชาชีพเข้ามาร่วมดำเนินการและมีการประเมินผลการบำบัดรักษาและสาเหตุที่ทำให้ 
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

3. มีการดำเนินงานต่อเนื่องจากกระบวนการบำบัดรักษาโดยการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมครอบครัว 
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษา และการส่งเสริม 
สนับสนุนให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” (พื้นที่ภาค 5)
“บ้านสันลมจอย หมู่ 13 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่”

บ้านสันลมจอย หมู่ 13 เป็นหมู่บ้านหนึ่งในตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  มีลักษณะพื้นที ่
เป็นที่ราบเชิงเขา ทิศเหนือติดกับบ้านร่ำเปิง หมู่ 5 ทิศใต้ ติดกับ บ้านห้วยทราย หมู่ 4 ทิศตะวันออก 
ติดกับ บ้านโป่งน้อยหมู่ 6 และทิศตะวันตก ติดกับ อุทยานดอยสุเทพ-ปุย มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมือง 
กึ่งชนบท มีความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิต อาชีพของคนในชุมชนส่วนใหญ่ 
เหมือนคนในชุมชนเมือง ในชุมชนยังประกอบด้วย ชุมชนดั้งเดิม ชุมชนที่เข้ามาอาศัยในหมู่บ้านใหม่ และชุมชน 
เผ่าลีชู ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ปัจจุบันบ้านสันลมจอย มีจำนวนครัวเรือน 531 ครัวเรือน  
ประชากร 1,665  คน ชาย 805 คน  หญิง 860 คน  โดยมีนายสรุเชษฐ์  ตาคำมา ดำรงตำแหน่งผู้ใหญ่บ้าน

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ประสานงานกับเทศบาลตำบลสุเทพ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสำรวจ 
ข้อมูลและสภาพปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านสันลมจอย พบว่า นอกจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขาติดกับ 
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยด้านทิศตะวันตก มีลักษณะเป็นชุมชนกึ่งเมืองกึ่งชนบทแล้ว ยังเป็นหมู่บ้าน 
ศูนย์กลางที่เชื่อมต่อกับหมู่ 4, หมู่ 5 และหมู่ 6 มีประชากรแฝง ที่พักอาศัย หอพัก บ้านเช่า จำนวนมาก 
ลักษณะภูมิประเทศ จึงสะดวกต่อการหลบซ่อนหรือเป็นเส้นทางการกระทำผิดกฎหมาย สอดคล้องกับข้อมูล 
สถิติมีผู้ค้ารายย่อย และผู้เสพยาเสพติดที่มีอยู่ในพื้นที่    
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พิธีเปิดโครงการชุมชนอุ่นในได้ลูกหลานกลับคืน

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2556 ได้มีพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืนและปฏิบัติการ 
ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” ณ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 
นายธานินทร์  สุภาแสน ผู้ ว่ าราชการจังหวัดเชียงใหม่  ให้ เกียรติ เป็นประธานในพิธี เปิด และมี 
นายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนร่วมเป็น 
สักขีพยาน 

     
วิธีการและผลการดำเนินงาน

1. ด้านการปราบปรามยาเสพติด  
   1) ใช้มาตรการทางกฎหมาย  เช่น การสืบสวนหาข่าว  การปิดล้อมตรวจค้น 3 ครั้ง 14 เป้าหมาย 

การจับกุมผู้ค้ารายย่อยและผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่
 2) จัดตั้งด่านตรวจหมู่บ้าน  สัปดาห์ละ 3 ครั้ง  รวม 37 ครั้ง (ตู้แดง 10 จุด)  เพื่อให้สายตรวจ 

ดูแลความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านเป็นประจำทุกวัน
 3) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดระเบียบสังคม ตรวจตราหอพัก และ 

สถานประกอบการ จำนวน 3 ครั้ง
 ผลการดำเนินงาน
 จับกุมผู้ต้องหาได้ 6 ราย ของกลางยาบ้า 398,010 เม็ด และยึดทรัพย์สินหลายรายการ และ 

ตรวจปัสสาวะ 16 ราย พบผลบวก 6 ราย ตรวจยืนยันผลพบ 3 ราย ส่งดำเนินคดี
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2. ด้านการบำบัดรักษายาเสพติด
 1) ค้นหาผู้เสพยาเสพติด โดยการประชาคม ผู้นำชุมชนชักชวนในเสียงตามสาย และการสมัครใจ 

เข้ารับการบำบัดรักษา  โดยแกนนำชุมชนเข้าพบปะพูดคุยกับผู้เสพ ผู้ปกครองกดดัน การตรวจปัสสาวะ 
และการจับกุม

 2) คัดกรองผู้เข้ารับการบำบัด โดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสุเทพและบำบัดรักษา 
ในชุมชนสำหรับผู้ที่สมัครใจ และบำบัดใน Matrix Program ของโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ 
และโรงพยาบาลสวนปรุง กรณีบังคับบำบัด

 3) การติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษา เช่น การสร้างอาชีพ และอื่นๆ
 4) การเตรียมชุมชนเพื่อรอรับผู้ผ่านการบำบัดกลับเข้ามาใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่กลับไปเสพซ้ำ
 ผลการดำเนินงาน
 1) จำนวนผู้ เข้ารับการบำบัด ทั้งหมด 24 ราย (ในชุมชน 23 ราย/นอกชุมชน 1 ราย) 

ได้มาจากวิธีการค้นหา ประชาคม 17 ราย ผู้นำชุมชนชักชวนในเสียงตามสายและสมัครใจมา 3 ราย และ 
แกนนำชุมชนเข้าพบปะพูดคุยกับผู้เสพ/ผู้ปกครอง กดดัน, ตรวจปัสสาวะ, จับกุม 4 ราย

 2) การบำบัดรักษาและการติดตาม
    ผู้สมัครใจ 3 ราย บำบัดในชุมชน และมีการติดตามทุก 15 วัน
    บังคับบำบัด 20 ราย ใน Matrix Program ของโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ และ 

โรงพยาบาลสวนปรุง
    ควบคุมตัว (ศูนย์บำบัดฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน) 1 ราย
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 3) การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด โดยจากการติดตามผล พบผู้ติดยาเสพติดหยุดเสพยาเสพติด  
จำนวน 13 ราย และอยู่ในสถานะอื่นๆ 12 ราย ผู้เข้ารับการบำบัดส่วนใหญ่มีอาชีพ จึงไม่ต้องการ 
ความช่วยเหลือ และ อีก 1 ราย อยู่ระหว่างการสมัครงาน ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณ 
ให้กับชุมชนในการสร้างอาชีพให้กับชุมชนอีกทางเลือกหนึ่ง ปัจจุบันชุมชนได้จัดกิจกรรมถนนคนเดิน 
มีการออกร้านจากประชาชนในชุมชน ทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นผลมาจากการส่งเสริมอาชีพ

   
 4) การเตรียมชุมชน โดยสำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่  

และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมสัมมนา “คืนลูกหลานสู่สังคม และติดตามหลัง 
การบำบัดรักษา” เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เพื่อให้ความรู้ ทักษะ และส่งเสริมบทบาทครอบครัวและชุมชน 
ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้เกี่ยวข้องยาเสพติดหลังการบำบัดรักษา โดยมีครอบครัวผู้ผ่านการบำบัด 
ผู้ผ่านการบำบัด และผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน 

3. ด้านการป้องกันยาเสพติด
 1) จัดกิจกรรมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเพิ่มพื้นที่เชิงบวกให้กับเยาวชนในโรงเรียน 

เยาวชนนอกระบบ ครอบครัวเสี่ยง-มีปัญหา พื้นที่เสี่ยง
 2) จัดเวทีประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านอุ่นใจ เพื่อขอความร่วมมือจาก 

สถานประกอบการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 3) ค้นหาอาสาสมัครภายในหมู่บ้าน จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการเฝ้าระวังหมู่บ้านชุมชน 

ให้ปลอดจากยาเสพติด โดยการเป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ เพื่อการจัดตั้งสายตรวจชุมชน
 ผลการดำเนินงาน
 1) จัดกีฬาต้านยาเสพติด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโป่งน้อย เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2556  

โดยมีเด็ก เยาวชน เข้าร่วม  จำนวน 300 คน ตั้งแต่ระดับอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3   
 2) จัดโครงการอบรมดีเจเยาวชนบ้านอุ่นใจวัยใสห่างไกลยาเสพติด วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2556   

ณ วัดป่าแดง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้เยาวชนสามารถจัดรายการวิทยุเพื่อการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  
ยาเสพติด ปัจจุบันเยาวชนได้จัดรายการวิทยุชุมชน รายการ “วัยใสห่างไกลยาเสพติด” ณ คลื่นวิทยุชุมชน 
วัดป่าแดง และหอกระจายข่าวหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง
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 3) จัดเวทีประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการบ้านอุ่นใจ ให้กับสถานประกอบการ 
“บ้านอุ่นใจ สันลมจอย” เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2555 และขอความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด

 4) อบรมสมาชิกอาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดบ้านสันลมจอย จำนวน 30 คน  
เพื่อให้อาสาสมัครพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในพื้นที่ สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
เช่น การลาดตระเวน การเฝ้าระวัง การตั้งด่านประจำด่านตรวจ/จุดตรวจยาเสพติดหมู่บ้าน/ชุมชน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 5) จัดฝึกอบรมหลักสูตรชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ระหว่างวันที่ 29 - 31 มีนาคม 
2556 จำนวน 15 นาย เพื่อทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน ตรวจตราลาดตระเวน ดูแลความสงบ 
เรียบร้อย เฝ้าระวังสถานที่สำคัญ และเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน  

            

4. ด้านข้อมูล
   1) รวบรวมข้อมูลจากระบบสำนักงาน ป.ป.ส. และแหล่งข้อมูลเปิดอื่นๆ และใช้ประโยชน์ 

จากข้อมูล
  2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอรับการสนับสนุนข้อมูลเพิ่มเติม
  3) สร้างกลไกการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
   4) การวิเคราะห์ / ตรวจสอบ / ประมวล / นำเสนอ เป็นเป้าหมายดำเนินงานตามมาตรการ 

ต่างๆ และจัดทำเป็นสถานการณ์
 ผลการดำเนินงาน
 1) ดำเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคคลทางทะเบียน ได้แก่ ฐานข้อมูล ทร.14 ฐานข้อมูล NCR  

ฐานข้อมูล Drug NEWS และเรื่องร้องเรียน ฯลฯ ก่อนส่งเป้าหมายให้ชุดปฏิบัติการดำเนินการ
 2)  จัดชุดปฏิบัติการหาข่าวในพื้นที่ เช่น ชุดปฏิบัติการข่าว สภ.ภูพิงค์ฯ  ชุดปฏิบัติการ ศพส.ชน.
 3)  จัดตั้งอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน จำนวน 30 นาย เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
 4)  การจัดประชุมร่วมด้านการข่าวและปราบปรามทุกวันพุธ
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5. ด้านการบริหารจัดการ
 1) จัดทำโครงสร้างคณะทำงานของสำนักงาน ปปส.ภาค 5 และมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรกอง

บังคับการควบคุม (Command  Post) ประจำวัน
 2) บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำแผนปฏิบัติการชุมชนอุ่นใจ “บ้านสันลมจอย” เพื่อ 

รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการ และการบูรณาการแผนงาน และงบประมาณ
 3) ติดตามผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดของชุมชนอุ่นใจ “บ้านสันลมจอย” 

โดยคณะผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.  เทศบาลตำบลสุเทพ  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 4) ส่งมอบ กองบังคับการควบคุม (Command  Post) ให้กับเทศบาลตำบลสุเทพ 
 ผลการดำเนินงาน
  1) คำสั่งคณะทำงานของสำนักงาน ปปส.ภาค 5 และจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเวรกอง

บังคับการควบคุม (Command  Post) ประจำวัน ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ
 2) แผนปฏิบัติการ “บ้านอุ่นใจ” เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 โดยมีหน่วยงานภาครัฐ เทศบาล 

และชุมชนเข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน และแผนชุมชนบ้านสันลมจอย เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555 
โดยมีผู้นำ/แกนนำชุมชนเข้าร่วม จำนวน 60 คน เพื่อบูรณาการด้านข้อมูล ด้านแผนงานงบประมาณ 
และด้านการดำเนินงาน

 3) ผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส. และ ผู้บริหารสำนักงาน ปปส.ภาค 5 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้นำ
ชุมชน และผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ เป็นระยะ

 4) เมื่อสิ้นสุดการดำเนินโครงการตามคำสั่ง ศพส.ที่ 24/2555 สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ได้ส่งมอบ   
กองบังคับการควบคุม (Command  Post) ให้กับเทศบาลตำบลสุเทพ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” (พื้นที่ภาค 6)
“ชุมชนเสือทิม เขตเทศบาลนครพิษณุโลก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก”

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 สำนักงาน ปปส.ภาค 6 จัดพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน 
กลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X – Ray เชิงรุก 90 วัน โดย ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  
ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าวฯ ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด ประชาชนในชุมชน 
เสือทิมและชุมชนพิชัยสงคราม ณ ชุมชนเสือทิม อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการ 
กว่า 200 คน จากนั้นได้เข้ารับฟัง VDO Conference และเยี่ยมชมภายใน Command Post

     

1. ด้านการปราบปราม
 วิธีดำเนินการ
 1) ใช้มาตรการทางกฎหมายโดยการสืบสวน ปราบปรามและตรวจค้น ปิดล้อม จับกุมผู้ค้า 

ยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการเพิ่มความถี่ของการปฏิบัติการในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
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 2) ใช้การเฝ้าตรวจ จัดตั้งจุดตรวจชุมชน เวรยามชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจค้น  
สกัดกั้นการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ชุมชน โดยการตั้งจุดตรวจทางเข้าออก ตั้งจุดตรวจปัสสาวะของผู้ขับขี่ 
การตรวจตราหอพัก จัดชุดชุมชนสัมพันธ์ทำความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดการดำเนินการจับกุมนักค้า 
ยาเสพติดในพื้นที่

 3) สำหรับผู้ค้ารายย่อยในชุมชนบางส่วนที่มีเงื่อนไข อาจพิจารณาใช้มาตรการทางสังคม 
การกดดันในรูปแบบต่างๆ ให้เลิกพฤติการณ์ด้านยาเสพติด หรือไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ในชุมชนได้

 ผลการดำเนินการ
 1) จับกุมผู้ค้า 13 ราย 
 2) จับกุมผู้เสพ 26 ราย 
 3) ยาบ้า 582 เม็ด
 4) ไอซ์ 146.94 กรัม
 5) กระท่อม 105 ใบ
 6) อาวุธปืน 1 กระบอก

 
2. การดำเนินการด้านการบำบัดรักษา
 วิธีดำเนินการ
 1) วิธีการค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติด ในชุมชนเป้าหมายชุมชนเสือทิมและพิชัยสงคราม
  1.1) จากการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการ และการชักชวนให้ผู้เสพ ผู้ติดในชุมชน 

เข้ารับการบำบัดรักษา
  1.2) คณะทำงาน ได้ปรับแนวทางการดำเนินงานเชิงรุก โดยใช้ชุดปฏิบัติการร่วม และชุด 25     

ตาสับปะรด ประชุมประชาคมหาผู้เสพ ผู้ติดในชุมชนทั้งสองแห่ง
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  1.3) ชุดปฏิบัติการร่วมสำนักงาน ปปส.ภาค 6 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคม 
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ตำรวจภูธรจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
เทศบาลนครพิษณุโลก ตรวจปัสสาวะเด็กเยาวชน และผู้พักอาศัยในหอพักบ้านเช่าพื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 
รวมทั้งสถานศึกษาบริเวณชุมชน ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก กำหนดการตามแผนงานสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 2) การคัดกรองผู้เข้ารับการบำบัดรักษา และการเก็บข้อมูลจากผู้บำบัดฯ
  2.1) การคัดกรอง ใช้แบบคัดกรอง ASSIST โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
  2.2) การเก็บข้อมูล การซักประวัติ  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เนื่องจากเป็น 

ศูนย์ข้อมูล Demand ระดับจังหวัด โดยในการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 
ได้มาคัดกรอง ณ Command Post

  

 3) ส่งเข้ารับการบำบัดรักษาตามสถานที่ที่รองรับในพื้นที่  โดยเมื่อระหว่างวันที่  18-22  
กุมภาพันธ์  2556 จัดให้มีค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้ เสพ/ผู้ติดในพื้นที่บ้านอุ่นใจชุมชนเสือทิม/ 
พิชัยสงคราม จำนวน 40 คน ตามโครงการ “ก้าวใหม่ของคนกล้า ”รุ่นที่  1  ณ กองกำกับการ 
ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 31 (ค่ายเจ้าพระยาจักรี) อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
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 4) ติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ที่ผ่านการบำบัดรักษา โดยการจัดโครงการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม  
เพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือฟื้นฟู และพัฒนาผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดพื้นที่ชุมชนเสือทิมและ 
พิชัยสงคราม จำนวน 40 คนผ่านกระบวนการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม โดยจัดขึ้น 4 ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2556
 ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2556
 ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2556 
 ผลการดำเนินงาน 
 1)  ดำเนินการรวม 75 ราย (สมัครใจ 54 ราย /บังคับบำบัด 3 ราย / ระหว่างบำบัด 18 ราย)
 2)  ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด จำนวน 40 ราย

3. การดำเนินการด้านการป้องกันกลุ่มเสี่ยง
 วิธีดำเนินการ  
 1) ใช้การ X-Ray พื้นที่ที่ประชาชนในชุมชนแจ้งข้อมูลว่ามีปัญหากรณีที่บุคคลภายนอก 

มาพักอยู่ รวมทั้งมีผู้ต้องสงสัยเสพติดอาศัยอยู่ในหอพัก ห้องแบ่งเช่า โดยการสุ่มตรวจปัสสาวะผู้อาศัยอยู่ 
ในหอพักทั้งหมด และกำหนดวงรอบการตรวจปัสสาวะทุกสัปดาห์ ตามแผนปฏิบัติการที่ได้กำหนด รวมทั้ง 
สถานประกอบการ และสถานศึกษา 

  
   

 2) ในส่วนของเยาวชน เน้นการเสริมสร้างพื้นที่ เชิงบวก โดยการสนับสนุนลานกีฬาต้านยาเสพติด 
ในชุมชน และเมื่อวันที่ 19-20 มกราคม 2556 ได้จัดโครงการ เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด ณ โรงแรมลีลาวดี 
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตให้แก่เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนา 
ทักษะชีวิต และเป็นการสร้างกระแสให้ประชาชน เยาวชนรู้จักป้องกันตนเอง ให้ห่างไกลยาเสพติด 
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยเยาวชนแกนนำในชุมชนเสือทิม ชุมชนพิชัยสงคราม 
และชุมชนรอบข้าง จำนวน 100 คน
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 ผลการดำเนินงาน 
 1) สร้างภูมิคุ้มกันในโรงเรียน 1 แห่ง 261 คน 

(รร.วัดโคกมะตูม) ไม่พบผู้เสพ
 2) ป้องกัน เฝ้าระวัง ตรวจปัสสาวะ 1 แห่ง 

2,511 คน (วิทยาลัยเทคนิค) พบผู้เสพ จำนวน 36 ราย
 3) ตรวจปสัสาวะพนกังาน BIG C  1 แหง่ 110 

คน ไม่พบผู้เสพ
 4) ตรวจหอพัก 6 ครั้ง 46 แห่ง /แหล่งมั่วสุม 

2 แห่ง  พบผู้เสพ 39 ราย
 5) กิจกรรม To Be Number One ในชุมชน 3 ครั้ง 186 คน

4. การดำเนินงานด้านการบริหารจัดการ
 1) จัดตั้งกลไกการดำเนินงานตามคำสั่ง ศพส.เทศบาลนครพิษณุโลก ที่ 509/2556 ประกอบด้วย 

คณะกรรมการอำนวยการ โดยมีนายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เป็นประธานและคณะทำงานโครงการ  
ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน มีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นคณะทำงาน

 2) มีการจัดประชุมเพื่อวางแผนการทำงาน และกำกับติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ชุมชนอุ่นใจ 
ได้ลูกหลานกลับคืน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง

 3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเฝ้าระวัง โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2556 สำนักงาน ปปส. ภาค 6 
จัดประชุมเชิงปฎิบัติการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดชุมชนอุ่นใจ เพื่อส่งเสริมบทบาทของแกนนำหมู่บ้าน/ 
ชุมชน ในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

 4) เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556 นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ตรวจเยี่ยมและ 
ให้กำลังใจแกนนำชุมชนในการดำเนินงานตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน

 5) ขยายผลการดำเนินงานในพื้นที่ต้นแบบไปยังชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน ของ ศพส.อำเภอ 
ตามคำสั่ง ศพส.ที่ 25/2555 โดย เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงาน ปปส.ภาค 6 จัดโครงการ 
เสริมประสิทธิภาพการขับเคลื่อนงานโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง  
ณ โรงแรมท็อปแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาเครือข่าย 
การขับเคลื่อนงานโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน 9 จังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” (พื้นที่ภาค 7)

“บ้านแหลชะอุย หมู่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม”

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2555 สำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 7 เดินทางไปร่วมประชุมการจัดโครงการ 
“ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน ณ บ้านแหลมชะอุย หมู่ 11 
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมี เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช นายอำเภอบางเลน เป็นประธาน 
มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 60 คน

 
ขั้นตอนในการเตรียมความพร้อมรองรับโครงการ

1. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงให้ ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น 
ที่เกี่ยวข้องในระดับตำบล จำนวน 60 คน เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการและกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วม 
ของชุมชน

2. ดำเนินการสำรวจประเมินการซ่อมแซม/ปรับปรุง ตัวอาคารที่ตั้ง Command Post และ 
ประสานงานการเตรียมการเปิดปฏิบัติการ

3. สำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของชุมชนพื้นที่เป้าหมายและจุดพิกัดพื้นที่ชุมชน 
เพื่อวางแผนการจัดทำข้อมูลต่อไป
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วันที่ 12 ตุลาคม 2555 สำนักงาน ปปส.ภาค 7 ได้เข้าพบหารือข้อราชการกับนายวันชาติ วงษ์ชัยชนะ      
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ในที่ประชุมได้มีการพิจารณาการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพติด อย่างยั่งยืน ปี 2556 และการดำเนินการตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ 
ปิดล้อม  X-Ray เชิงรุก 90 วัน ในพื้นที่บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

วันที่ 13 ตุลาคม 2555 สำนักงาน ปปส.ภาค 7 เดินทางไปอำนวยการและควบคุมการปฏิบัติการ
ของเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ปปส.ภาค 7 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ และผู้นำชุมชน จัดสถานที่โครงการ 
“ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน ณ บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา  
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีนายยุทธนา โพธิ์วิหก ปลัดอำเภอบางเลน นายณรงค์ศักดิ์ เลิศสิทธิพันธ์ 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพญา และหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอบางเลน ร่วมดำเนินการ 
จัดสถานที่สำหรับใช้เป็นกองบังคับการควบคุม (Command Post) โดยมีขั้นตอนในการเตรียมความพร้อม 
รองรับโครงการมี ดังนี้

1. ประสานงานจดัทำปา้ยศนูยป์ระสานงาน โครงการ “ชมุชนอุน่ใจไดล้กูหลานกลบัคนื” บา้นแหลมชะอยุ 
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม

2. ดำเนินการประเมินราคาการซ่อมแซม/ปรับปรุง ตัวอาคารที่ตั้งกองบังคับการควบคุม (Command 
Post) และประสานงานการเตรียมการเปิดปฏิบัติการ

3. สำรวจข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของชุมชนพื้นที่เป้าหมายและจุดพิกัดพื้นที่ชุมชน 
เพื่อวางแผนการจัดทำข้อมูลต่อไป

Annual ��������� OK.indd   48 4/5/2014   12:24:33 AM



49

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

     

วันที่ 14 ตุลาคม 2555 สำนักงาน ปปส.ภาค 7 เข้าร่วมการประชาคมหมู่บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา 
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อจัดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray 
เชิงรุก 90 วัน โดยมี เรือโทกฤษณ์  จินตะเวช นายอำเภอบางเลน เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 
120 คน ในการประชุมดังกล่าวได้มีการชี้แจงเตรียมความพร้อมรองรับโครงการ ดังนี้

1. ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงให้ ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง 
ในหมู่บ้านแหลมชะอุย จำนวน 116 ครัวเรือน เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการและกระตุ้นการเข้ามามี 
ส่วนร่วมของชุมชน

2. ดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง (ผู้นำทางธรรมชาติ) จำนวน 15 คน โดยมี 
การดำเนินการแบ่งกลุ่มออกเป็น 5 สี แต่ละสีจะมีหัวหน้า 3 คน ที่จะเป็นคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง  
เพื่อดูแลเครือข่ายของตนเองและคอยประสานการทำงานภายในเครือข่ายของหมู่บ้าน

3. ประชุมหารือร่วมกับคณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งที่จะเปิดศูนย์ในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 โดย 
นัดหมายพร้อมกันที่ศูนย์ประสานงาน โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” บ้านแหลมชะอุย  
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เวลา 8.00 น. อย่างพร้อมเพรียงกัน

วันที่ 20 ตุลาคม 2555 นายวันชาติ วงศ์ชัยชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้เดินทางไปเป็น 
ประธาน ในพิธีเปิดโครงการ”ขุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน 
ณ บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยผ่านระบบ Video Conference  
โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ จุดที่ตั้งกองบังคับการควบคุม (Command 
Post) ชุมชนคลองเตย กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 2,000 คน                         
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การประชาคม ณ บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม เพื่อทำการ 
คัดกรองและค้นหาผู้เสพยาเสพติด ตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการปิดล้อม  
X-Ray เชิงรุก 90 วัน 

การตรวจเยี่ยมชมกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติ  (Command Post) บ้านแหลมชะอุย  
ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปเป็นแนวทางในการดำเนินการ 
โครงการ “ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

การจัดชุดปฏิบัติการเข้ าร่ วมปฏิบัติการกับ 
เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางเลน เจ้าหน้าที่  
ศพส.อำเภอบางเลน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอบางเลน 
และคณะครูโรงเรียนสถาพรวิทยา บ้านแหลมชะอุย  
หมู่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

น า ย เ พิ่ ม พ ง ษ์  เ ช า ว ลิ ต 
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ 
ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมและติดตาม 
ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม  
โครงการ”ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลาน 
กลับคืน” 
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การจัดชุดปฏิบัติการเข้าร่วมปฏิบัติการตั้งจุดตรวจยาเสพติดและจัดชุดสายตรวจดูแลชุมชน 
ในพื้นที่  บ้านแหลมชะอุย หมู่  11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ตามโครงการ 
“ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์  พบปะประชาชน 
ในระดับครัวเรือน ณ บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา  
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหมู่บ้านตามโครงการ 
“ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” 

พิธี เปิดศูนย์ประสานโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ 
ได้ลูกหลานกลับคืน” บ้านหาดสำราญ ณ ที่ทำการตำรวจ 
สายตรวจตำบลคลองตาคต หมู่ 11 ตำบลคลองตาคต 
อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยมี นายธวัชชัย วิสมล 
นายอำเภอโพธาราม เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมพิธี จำนวน 150 คน ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1) การแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้านระหว่าง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ชาวบ้าน 
และแขกผู้มีเกียรติ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

2) ประธานกล่าวเปิด โครงการ “ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน”
3) ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อชี้แจงให้ ประชาชน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้อง 

ในหมู่บ้านบ้านหาดสำราญ จำนวน 176 ครัวเรือน เข้าใจในวัตถุประสงค์ของโครงการและกระตุ้นการเข้ามา 
มีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการ “ค่ายปลุกพลังบวก สร้างสังคมแหลมชะอุย” ณ วัดเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม โดยมี นางสุรีย์ประภา ตรัยเวช ที่ปรึกษา สำนักงาน ป.ป.ส. ด้านการเสริมสร้างพลังสังคม 
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และพลังชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประธาน นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน  
ปปส.ภาค 7 นายแพทย์ถวัลย์ พบลาภ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม เรือโทกฤษณ์ จินตะเวช 
นายอำเภอบางเลน พ.ต.อ.สุรศักดิ์ ปิ่นทอง ผู้อำนวยกับการสถานีตำรวจภูธรบางเลน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน 
และประชาชน จำนวน 300 คน ร่วมในพิธีเปิด 

     

นายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้เดินทางไปติดตามการดำเนินงานโครงการ 
“ชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน ในพื้นที่สำนักงาน ปปส. ภาค 7 
และเป็นประธานในพิธีปิด “ค่ายปลุกพลังบวก สร้างสังคมแหลมชะอุย” ณ วัดเวฬุวนาราม บ้านแหลมชะอุย  
หมู่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 

   

ปล่อยแถวสายตรวจรถจักรยาน ป้องปรามอาชญากรรม การพนัน และยาเสพติด จำนวน  50 คัน เพื่อ 
ชกัชวนประชาชนเขา้รว่มกจิกรรมตามโครงการ “ชมุชนอุน่ใจ ไดล้กูหลานกลบัคนื” ณ บรเิวณลานวดัเวฬวุนาราม 
หมู่ 11 ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  โดยออกตระเวนพบปะประชาชน รณรงค์การป้องปราม 
อาชญากรรมและปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนช่วยเหลือราชการ ห่างไกลยาเสพติด และสิ่งผิดกฎหมาย 
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เข้าร่วมโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคล 85 พรรษา  
ณ สนามกีฬาโรงเรียนสถาพร บ้านแหลมชะอุย ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  

จัดโครงการ “ฝึกอาชีพเสริม บ้านแหลมชะอุย” ณ วัดเวฬุวนาราม ตำบลลำพญา อำเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2555 และในวันที่ 22-23 ธันวาคม 2555 มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการฝึกอาชีพให้กับชาวบ้านและส่งเสริมรายได้ และเพื่อเป็น 
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

จัดโครงการ“เด็กดี ครอบครัวอุ่นใจ ห่างไกลยาเสพติด” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแก่ 
เด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด และเสริมสร้าง 

Annual ��������� OK.indd   53 4/5/2014   12:24:43 AM



รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556

54

ความสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวและชุมชน กิจกรรมในงาน ได้แก่ การบรรยายให้ความรู้ เกี่ยวกับ 
โทษพิษภัยของยาเสพติด การจัดนิทรรศการ การแข่งกีฬาสานสายใย ครอบครัวอบอุ่น และการจับฉลาก 
ชิงรางวัล มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 400 คน 

กจิกรรมปลอ่ยแถวระดมกวาดลา้งยาเสพตดิ ณ สถานตีำรวจภธูรบางเลน อำเภอบางเลน จงัหวดันครปฐม 
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติการ จำนวน 110 นาย โดยจัดแบ่งกำลังตั้งด่านตรวจค้น/สกัดกั้นยาเสพติด จำนวน  
6 จุด บนเส้นทางสายหลัก (เส้น 346) และเส้นทางสายรอง ในพื้นที่ 12 ตำบล ของอำเภอบางเลน  
ผลการปฏิบัติในการตั้งด่านตรวจค้น/สกัดกั้นยาเสพติด ณ จุดที่รับผิดชอบ ได้สุ่มตรวจรถยนต์ จำนวน  
70 คัน ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด สุ่มตรวจปัสสาวะ จำนวน 49 คน พบมีสารเสพติด เป็นชาย  
จำนวน 1 คน ได้นำส่งสถานีตำรวจภูธรบางเลน ดำเนินการตามกฎหมาย
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” (พื้นที่ภาค 8)

“ชุมชนบ้านสันติสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี”

ชุมชนบ้านสันติสุขตั้งอยู่ที่หมู่ 3 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมชนสันติสุขจัดเป็น 
ชุมชนขนาดใหญ่ อยู่ติดแม่น้ำท่าทองใหม่ ใกล้ปากแม่น้ำตาปีซึ่งไหลออกทะเล ปัจจุบันมีประชากรในชุมชน 
ประมาณ 1,100 คน 225 ครัวเรือน (เป็นครัวเรือนที่มีเลขที่บ้าน 185 ครัวเรือน และไม่มีเลขที่บ้าน 40  
ครัวเรือน) สภาพภูมิศาสตร์ชุมชนเป็นชุมชนแออัด และเป็นชุมชนปิด มีถนนหลักเส้นหลักเข้าออกทางเดียว
ในชุมชนมีซอยเล็กซอยใหญ่ไล่ตลอดตามแนวยาวถนน จำนวน 17 ซอย สถานที่สำคัญภายในชุมชน ได้แก่ 
มัสยิดอิกอมาตุ้ลอิสลาม เป็นศาสนสถานประจำชุมชนเพื่อใช้ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม และ 
เป็นศูนย์รวมใจของประชาชนมีโรงเรียนบ้านสันติสุข เป็นโรงเรียนสามัญที่สอนหนังสือให้แก่เด็กและเยาวชน 
ในชุมชน เป็นสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 157 คน และมีโรงเรียนเจริญศาสตร์ 
อิสลามวิทยา เป็นโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามให้แก่ลูกหลานของชาวชุมชน ให้ได้ศึกษาเล่าเรียนความรู้  
ตามหลักศาสนาอิสลาม

ชุมชนสันติสุขมีการแพร่ระบาดยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า และไอซ์ เนื่องจากปัจจัยภายใน 
ชุมชนเอง คือ ชุมชนเป็นแหล่งซื้อขาย/แหล่งมั่วสุมยาเสพติด และมีการเสพยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงาน 
ในชุมชน และปัจจัยภายนอก คือผู้ค้ายาเสพติดนำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายในชุมชนลักษณะของรายย่อย  
และมีบางครั้งที่คนในชุมชนออกไปนำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายในชุมชน 
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การดำเนินงานแก้ไขปัญหาในชุมชนสันติสุข 

การดำเนินงานตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน แบ่งการดำเนินงานออกเป็น 2 ช่วง  
คือ ช่วงแรก ช่วงเดือนตุลาคม 2555 - มกราคม 2556 สำนักงาน ปปส.ภาค 8 เป็นเจ้าภาพหลักใน 
การขับเคลื่อนงานตามโครงการชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน และช่วงที่ 2 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - 
กันยายน 2556 ได้ส่งมอบให้ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
(ศพส.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี) เป็นเจ้าภาพหลัก โดย ศพส.อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้เทศบาล 
นครสุราษฎร์ธานี เป็นผู้ประสานงานตามโครงการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะทำงานฯ ซึ่งมีแนวทาง 
การดำเนินงาน ดังนี้

1. การดำเนินงานตามโครงการมีแนวทางการดำเนินการต่อชุมชนสันติสุข คือ “ลดผู้ค้า เข้ามาฟื้นฟู      
สู่สันติสุข”

 ลดผู้ค้า คือ การใช้มาตรการทางกฏหมายเพื่อกดดันนักค้าในชุมชนให้เลิกพฤติกรรม
 เข้ามาฟื้นฟู คือ การนำผู้เสพเข้ามาบำบัด ฟื้นฟู และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและทัศนคติ
 สู่สันติสุข คือ การให้ชุมชนปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยชุมชนเพื่อชุมชนสันติสุข

2. จัดตั้งกองบัญชาการควบคุม Command Center และกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติ  
(Command Post) ตามคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3835/2555 มีพิธีเปิดโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ 
ได้ลูกหลานกลับคืน” เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2555 โดย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายวินชัย อุยางกูร 
เป็นประธานบริหารจัดการและบูรณาการในพื้นที่กลไกและโครงสร้างการทำงาน ดังนี้

 2.1 คำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ 3835/2555 ตั้งคณะกรรมการอำนวยการ (Command  
Center) และคณะทำงานกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติ (Command Post)

 2.2 คำสั่งอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ที่ 703/555  เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานค่ายปรับเปลี่ยน 
พฤติกรรม โครงการชุมชนอุ่นใจ ได้ลูกหลานกลับคืน

 2.3 คำสั่งสำนักงาน ปปส.ภาค 8 ที่ 36/2555 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานโครงการ “ชุมชนอุ่นใจ 
ได้ลูกหลานกลับคืน” ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน พื้นที่ชุมชนสันติสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

 2.4 คำสั่งแต่งตั้งชุดปฏิบัติการ 5 ชุด
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ผลการดำเนินงาน

1. การดำเนินการด้านการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด (ลดผู้ค้า)
 1.1 การปิดล้อมตรวจค้น โดยการสืบสวนและจัดทำเป้าหมาย จำนวน 13 เป้าหมาย โดยกำหนด 

เป้าหมายสำคัญที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน จำนวน 3 เป้าหมาย ดำเนินการจับกุม  
2 เป้าหมาย อีก 1 เป้าหมายนั้นได้สมัครใจเข้าร่วมรับการบำบัดกับทางชุมชน ส่วนเป้าหมายที่เหลืออีก 10  
เป้าหมายนั้นเป็นผู้ค้ารายย่อยได้กดดันโดยทำการปิดล้อมตรวจค้น เพื่อให้ปรับและเลิกพฤติกรรมและ 
สมัครใจเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาในชุมชน

   การปิดล้อมตรวจค้นครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2555 ขอหมายศาลเพื่อตรวจค้น จำนวน  
13 เป้าหมาย ตรวจพบผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน 1 คน พบยาเสพติด ประเภท ไอซ์ จำนวน 1 คน 
ส่งดำเนินคดี และตรวจพบสารเสพติดในร่างกาย จำนวน 17 คน ดำเนินการส่งฝ่ายบำบัด

   การปิดล้อมตรวจค้นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ขอหมายศาลเพื่อตรวจค้น 
บ้านพักเป้าหมาย จำนวน 10 เป้าหมาย ผลการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายและยาเสพติด ตรวจสารเสพติด 
ในร่างกาย จำนวน 4 คน นำตัวอย่างปัสสาวะไปตรวจพิสูจน์ยืนยันที่โรงพยาบาลกาญจนดิษฐ์ และนำส่ง 
พนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินการตามกฏหมาย  
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 1.2 การตั้งด่านสกัดกั้น ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2555  ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 
2555  ครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ผลปฏิบัติการ ทั้ง 3 ครั้ง พบผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด  
จำนวน 11 คน ส่งต่อฝ่ายบำบัดเพื่อดำเนินการตามกระบวนการคัดกรองเพื่อบำบัดรักษาต่อไป

       
         

 1.3  การจับกุมการขยายผล
  บุคคลและดำเนินการตรวจสอบทรัพย์สินเป้าหมายที่มีผลต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ในชุมชนสันติสุข จำนวน 2 เป้าหมาย จากทั้งหมด 3 เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555  
ขยายผลยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมจำนวน 9 รายการ มูลค่าทรัพย์สินประมาณ 400,000 บาท และเมื่อวันที่  
20 พฤศจิกายน 2555 จับกุม (เป้าหมายรายที่ 2) ได้ของกลาง ไอซ์ จำนวน 22.60 กรัม และทำการ 
ตรวจยึดทรัพย์สินเพื่อตรวจสอบจำนวน 2 รายการมูลค่า 1,000,0000 บาท
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2. การดำเนินการด้านการบำบัดรักษา (เข้ามาฟื้นฟู)
 การดำเนินงานด้านบำบัดรักษา และติดตาม ช่วยเหลือ กระบวนการ เริมที่ค้นหา ผู้เสพ/ผู้ติด 

โดยการค้นหาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบและเข้าใจว่าผู้เสพ/ผู้ติดเป็นผู้ป่วย ให้เข้ารับการบำบัด 
ผ่านเสียงตามสาย และลงพื้นที่พูดคุยเชิญชวนผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัด การรับแจ้งเบาะแสจากชาวบ้าน 
เป็นการให้ข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติด โดยไม่เปิดเผยตัว แล้วเข้าไปพบปะพูดคุยชักชวนให้เข้ารับการบำบัด และ 
การกดดันโดยการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น และตั้งด่านตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายผลจากการค้นหา 
ผู้เสพ/ผู้ติด ซึ่งการดำเนินการทั้ง 3 กระบวนการ สามารถค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดได้ 78 คน โดยคัดแยกผู้เสพ 
และส่งเข้ารับการบำบัดในระบบที่เหมาะสม

  

3. การดำเนินการด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด (สู่สันติสุข)
 การดำเนินงานเพื่อให้ชุมชนห่างไกลยาเสพติดอย่างยั่งยืน โดยชุมชน เพื่อชุมชนสันติสุข  

ด้วยการป้องกันและเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนผ่านกิจกรรม
 1) การจัดเวทีประชาคมชุมชนสันติสุข ณ บริเวณมัสยิดอิกอมาตู้ลอิสลาม ชุมชนสันติสุข 

มีการบันทึกเทปโทรทัศน์ เพื่อนำออกอากาศช่อง NBT เพื่อชี้แจงการดำเนินงานโครงการชุมชนอุ่นใจได้ 
ลูกหลานกลับคืน และให้คนในชุมชนร่วมรับฟังและแสดงข้อคิดเห็นในการแก้ไขปัญหา
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 2) จัดตั้งคณะทำงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน             
ผู้นำศาสนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ชุมชนสันติสุข และสำนักงาน ปปส.ภาค 8 และได้ประชุมพิจารณา 
รายละเอียดกิจกรรม/โครงการ และแนวทางความร่วมมือการดำเนินงาน มีผู้ เข้าร่วมประกอบด้วย  
ผู้นำชุมชน ผู้นำศาสนา ตัวแทนชาวบ้านเข้าร่วมประชุม 

       
          
 

 3) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
  3.1) ประชุมครู อาจารย์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อชี้แจงกระบวนการดำเนินงาน 

การมีส่วนร่วมของชุมชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหานักเรียน การมอบหมายครูแดร์ เข้าสอนในโรงเรียน  
และรับฟังข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงเรียนบ้านสันติสุข

  3.2) อบรมใหค้วามรูเ้พือ่สรา้งภมูคิุม้กนัยาเสพตดิใหก้บันกัเรยีน ชัน้ ป. 5-6 ณ โรงเรยีนบา้นสนัตสิขุ 
จำนวน 55 คน เนื้อหาหลักสูตร การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด โทษพิษภัย ผลกระทบที่เกิดจากปัญหายาเสพติด 
แนวทางการป้องกันยาเสพติด การตั้งกลุ่มชมรม และการจัดกิจกรรมในโรงเรียน

       

 4) การจัดตั้งอาสาสมัครเฝ้าระวังยาเสพติดในชุมชน จัดการฝึกอบรมอาสาสมัคร ช่วงวันที่ 3-6 
ธันวาคม 2555 เบื้องต้นชุมชนส่งอาสาสมัครเข้าร่วมปฏิบัติการตั้งแต่เปิดศูนย์แล้วจำนวน 18 นาย เพื่อให ้
ชุมชนมีการจัดระบบเฝ้าระวังดูแลป้องกันยาเสพติดและอาชญากรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อ 
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน
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 5) การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยการสนับสนุนสื่อเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เรื่องยาเสพติด       
แจกให้กับทุกครัวเรือน เปิดสื่อวิทยุ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในชุมชน จัดทำแผ่นปลิวชี้แจง 
และเชิญชวนให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ

 6) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางเลือก ซึ่งสำนักงาน ปปส.ภาค 8 ได้สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับ 
ชุมชนสันติสุขเพื่อให้เยาวชนและประชาชนในพื้นที่ได้มีทางเลือกเล่นกีฬาออกกำลังกาย ไม่ไปมั่วสุมยาเสพติด  
และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน

4. การดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา
 การดำเนินงานด้านบำบัดรักษา และติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา สำนักงาน ปปส.ภาค 8  

และหน่วยงานภาคีให้ความสำคัญทุกขั้นตอน โดยเน้นให้ความสำคัญกับ คณะทำงาน กระบวนการทำงาน 
และผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟู

 1) คณะทำงานโครงการ “ชมุชนอุน่ใจไดล้กูหลานกลบัคนื” ปฏบิตักิารปดิลอ้ม X-Ray เชงิรกุ 90 วนั  
พื้นที่ชุมชนสันติสุข เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ฝ่ายบำบัดรักษา ฟื้นฟู และติดตามช่วยเหลือ ตามคำสั่งจังหวัด        
สุราษฎร์ธานีที่ 4178/2555 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

  คณะทำงานฝ่ายบำบัดรักษา ฟื้นฟู และติดตามช่วยเหลือ มีผู้อำนวยการโรงพยาบาล 
สุราษฎร์ธานี เป็นหัวหน้าคณะทำงาน คณะทำงานประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎร์ธานี สาธารณสุขอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ 
ตำบลบางกุ้ง ศูนย์สุขภาพชุมชนโพธิ์หวาย เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี และสำนักงาน ปปส.ภาค 8 โดยมีหน้าที่ 
จำแนก คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติด ก่อนเข้ารับการบำบัดรักษา ประสานเตรียมสถานที่ ดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา 
และฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ให้มีอาชีพตามความเหมาะสม 
และนำผู้เสพ/ผู้ติดที่ผ่านการบำบัดรักษาแล้ว ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวมเพื่อให้สังคมและ 
ชุมชนให้โอกาสในการกลับตัวเป็นคนดี
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 2) กระบวนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษา
  2.1) การค้นหาและการคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดในพื้นที่ชุมชนสันติสุข
    2.1.1) การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เข้าใจและรับรู้ว่าผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

คือผู้ป่วย ให้เข้ารับการบำบัดรักษา โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ปิดป้ายประกาศ การออกเสียงตามสาย 
เชิญชวนในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ก่อนพิธีกรรมทางศาสนา (ละหมาด)

   2.1.2) เปิดช่องทางรับการแจ้งเบาะแสจากชาวบ้าน เป็นการให้ข้อมูลผู้เสพ/ผู้ติด 
โดยไม่เปิดเผยตัว แล้วเข้าไปพบปะพูดคุยชักชวนให้เข้ารับการบำบัด โดยตัวแทนสำนักงาน ปปส.ภาค 8 / 
คณะทำงานฝ่ายบำบัดฟื้นฟูและติดตามช่วยเหลือจะเข้าไปพูดคุยเชิญชวนแบบตรงตัวและโน้มน้าวชักชวน 
และให้กำลังใจ 

       
   2.1.3) กดดันโดยการปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น และตั้งด่านตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมาย 

   2.1.4) การคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จากการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ 
ชุมชนสันติสุข จำนวน 78 คน นำมาคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเข้ารับการบำบัดรักษา

  2.2) การดำเนินงานด้านบำบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด 
   2.2.1) การบำบัดรักษาในรูปแบบ Matrix Program มีผู้เสพยาเสพติดมารายงานตัว 

เพื่อเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 14 คน ณ โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

     
   2.2.2) การบำบัดรักษาในรูปแบบ Matrix Program ร่วมกับค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
      เมื่อวันที่ 19-27 พฤศจิกายน 2555 จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “สันติสุขอุ่นใจ 

ได้ลูกหลานกลับคืน” ณ โรงเรียนเจริญศาสตร์อิสลามวิทยา ชุมชนสันติสุข อ.เมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  
จำนวน 35 คน (รุ่นที่1) ซึ่งการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้ เป็นกิจกรรมเสริม ที่คณะทำงานด้านการบำบัด 

Annual ��������� OK.indd   62 4/5/2014   12:24:56 AM



63

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

จัดรวมเข้าไปเสริมกิจกรรมการบำบัดรักษาในรูปแบบ Matrix Program ของโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี  
เนื่องจากมองว่าการทำ Matrix Program อย่างเดียวสำหรับกลุ่มที่ใช้ยาเสพติดอย่างต่อเนื่องและใช้เป็น 
เวลานาน พร้อมทั้งสภาพชุมชนยังเอื้อต่อการกลับไปเสพซ้ำ การใช้เพียงระบบเดียวอาจจะไม่เป็นการเพียงพอ 
จึงผนวกค่ายปรับเปลี่ยนรวมเข้าไปในการบำบัดรักษากับกลุ่มผู้เสพยาเสพติดกลุ่มนี้ โดยวางรูปแบบและ 
โปรแกรมการจัดค่ายให้เอื้อกับวิถีชุมชน เช่น การจัดค่ายในชุมชน/โดยใช้สถานที่มัสยิดซึ่งเป็นสถานที่เคารพ 
นับถือของชุมชน การเอาผู้นำศาสนาเข้ามาเป็นตัวหลักในการสนับสนุนและสร้างกำลังใจให้กลุ่มผู้เข้ารับ 
การบำบัดรักษา การทำศาสนกิจร่วมกับคนในชุมชน เพื่อแสดงให้เห็นว่าชุมชนไม่ได้ทอดทิ้งและพร้อมให้กำลังใจ 
และได้ประสานผู้นำศาสนา/ผู้นำชุมชน เพื่อนัดแนะหาแนวทางร่วมกันกับชุมชนในการสร้างคุณค่าให้กลุ่ม 
ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดฯ ในระหว่างการบำบัดฯ โดยชุมชนจะเป็นตัวหนุนเสริมกิจกรรม เช่น การร่วมกัน 
ละหมาดกับชาวบ้านทั่วไป/การนำคำสอนของศาสนาร่วมบรรยาย/การปรับทัศนคติของชาวค่ายในการอยู่ 
ร่วมกันกับชุมชน/การบำเพ็ญประโยชน์ให้ชุมชน โดยเริ่มต้นที่การดูแลทำความสะอาดมัสยิด/การสร้างวินัย 
และสุขภาพโดยการนำออกกำลังกายตอนเช้าหน้ามัสยิด เป็นต้น

          กิจกรรมเพื่อเน้นให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเห็นคุณค่าในตัวเอง โดยการหาเวที 
สร้างและเพิ่มคุณค่าในตัวเองให้เกิดความภูมิใจ โดยการให้ผู้สมัครใจเข้ารับการบำบัดเป็น ตัวหลักในการร่วมกัน 
พัฒนาและปรับปรุงการภูมิทัศน์ภายในชุมชนสันติสุข และเชิญชวนชาวชุมชนมาร่วมกิจกรรมโดยให้ครอบครัว 
มาร่วมกับรู้และให้กำลังใจ

       

    ทั้งนี้ ผู้เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้ง 35 คน ได้เข้ารับการบำบัดรักษาใน 
ระบบ Matrix Program โดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี จะลงพื้นที่ทำกิจกรรมบำบัดรักษา 
ให้กับกลุ่มผู้เข้ารับการบำบัดทุกวันศุกร์ ณ โรงเรียนเจริญศาสตร์อิสลามวิทยา ชุมชนสันติสุข 

  2.3) การติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา ทีมคณะกรรมการฯ โดยเจ้าหน้าที่  
โรงพยาบาลสุราษฏร์ธานีและอาสาสมัครลงติดตามในพื้นที่ ตามกำหนดตารางในระบบ โดยผู้เข้ารับ 
การบำบัดฯ ไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาลทำให้สะดวกและเต็มใจ ทำให้สามารถติดตามได้ทุกระยะ 
อย่างต่อเนื่อง     
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   หลังการคณะทำงานด้านบำบัดรักษา และติดตาม ช่วยเหลือ  ได้มุ่งมั่นทำงานอย่างเข้มแข็ง
ปรากฏผลดังนี้

    ผู้เข้ารับการบำบัดรักษา (ทั้งหมด) 49  คน
    ระบบ Matrix Program (โรงพยาบาล) 14  คน
    ระบบ Matrix Program และค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 35  คน
    ผ่านการบำบัดเลิกได้ถาวร 7  คน
 3) การสนับสนุนกิจกรรมให้กับกลุ่มผู้ผ่านการบำบัดรักษา
  3.1) การสนับสนุนกิจกรรมทางเลือกให้กับเยาวชนที่ผ่านการบำบัดได้ใช้เวลาว่างให้เป็น 

ประโยชน์ ไม่ให้หันกลับไปมั่วสุมเรื่องยาเสพติด ซึ่งสำนักงาน ปปส.ภาค 8 ได้ให้การสนับสนุนอุปกรณ์ 
กีฬาให้กับชุมชนสันติสุข

       
       

      3.2) การเกาะติดชุมชนและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง โดยการเข้าไปร่วมกิจกรรมกับ 
ชุมชน ซึ่งสำนักงาน ปปส.ภาค 8 ได้เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอลกับทีมนักกีฬาในชุมชน โดยมีกติกา คือ  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะต้องเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ และมีผลเบื้องต้นไม่พบสารเสพติด 
จึงจะสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
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โครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน
ปฏิบัติการ ปิดล้อม X-Ray เชิงรุก 90 วัน” (พื้นที่ภาค 9)

“ชุมชนร่วมใจพัฒนา เทศบาลนครสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา”

ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดและการติดตามช่วยเหลือ

1. จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด (เฉพาะระบบสมัครใจ)

 
   

2. วิธีการค้นหาผู้เสพ ผู้ติด
 2.1 รณรงค์ชักชวน เดินพบปะชาวบ้าน
 2.2 ใช้เวทีประชาคมชี้แจงทำความเข้าใจ
 2.3 ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัดภายในชุมชน
 2.4 ลาดตระเวน 

   

ระบบ

 1. ระบบสมัครใจ

  - ค่าย 15 วัน

  - รพ.ธัญญารักษ์

  - รพ.เมืองสงขลา

  - สถานบำบัดอื่น

 2. ระบบบังคับบำบัด

รวม

ผู้เข้ารับการบำบัด

 90  คน

 32  คน

 5  คน

 49  คน

 10  คน

 50  คน

 146  คน
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3. การคัดกรองและเก็บข้อมูลจากผู้บำบัด
 ชุดปฏิบัติการประจำกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติ  

(Command Post) ดำเนินการคัดกรองและเก็บข้อมูลจากผู้เสพ 
ทุกคน (รวม 83 คน) โดยเก็บข้อมูลทั้งเอกสารและบันทึกเป็นไฟล์ 
ข้อมูลเพื่อใช้ ในการติดตาม ช่วยเหลือ และเป็นฐานข้อมูลใน 
การปฏิบัติงาน 

  
4. การติดตามผลการบำบัดรักษา
 ชุดปฏิบัติการประจำกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติ (Command Post) จะไปติดตาม 

กระบวนการบำบัดที่ค่ายและโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง โดยการติดตามที่โรงพยาบาลเมืองสงขลา ทุกวัน 
พฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น. และวันศุกร์เวลา 14.00-16.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จัดขึ้นสำหรับโครงการ 
ชุมชนอุ่นใจโดยเฉพาะ 

   
5. การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา
 เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการประจำกองบังคับการควบคุมการปฏิบัติ (Command Post) จะสำรวจ 

ความต้องการช่วยเหลือหลังผ่านการบำบัดรักษาซึ่งพบว่าผู้ผ่านการบำบัดรักษาส่วนใหญ่ไม่ประสงค์รับ 
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ 

Annual ��������� OK.indd   66 4/5/2014   12:25:08 AM



67

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผลการดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด

1. วิธีการดำเนินการ
  สืบสวน จับกุม
  ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจค้นรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ตรวจค้นบุคคลและสัมภาระ
  ลาดตระเวนภายในชุมชน ทั้งเวลากลางวัน และกลางคืน 

 2. ผลการดำเนินการ

ข้อหา

 - ข้อหาจำหน่าย

 - ครอบครองเพื่อจำหน่าย

 - ครอบครอง

 - เสพ

 - อื่นๆ (อาวุธปืน และหลบหนีเข้าเมือง) 

 - ของกลางคดียาเสพติด

 

- ของกลางอื่นๆ 

- ยาบ้า จำนวน 64 เม็ด      

- ไอซ์ นน.ประมาณ 61.31 กรัม

- กัญชาแห้ง นน.ประมาณ 169.35 กรัม  

- อัลปราโซแลม จำนวน 239 เม็ด

- ยาแก้ไอ จำนวน 25 ขวด                 

- น้ำต้มพืชกระท่อม 2.5 ลิตร 

- พืชกระท่อม 5.65 ก.ก. จำนวน 53 ใบ

- อาวุธปืน 2 กระบอก, กระสุนปืน 12 นัด

จำนวนคดี

4

4

20

53

2

จำนวนผู้ต้องหา

6

5

28

53

2
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ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด

1. วิธีการดำเนินการ
  ให้ความรู้แก่เด็กในสถานศึกษา
  เชิญชวนให้กลุ่มเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมป้องกันยาเสพติด
  เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด เช่น แผ่นพับ
  จัดเวทีประชาคม ชี้แจง ทำความเข้าใจ
  ให้การศึกษาดูงานนอกสถานที่
  ส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ มอบอุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬามวย ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ 
2. ผลการดำเนินการ
 กลุ่มเด็กและเยาวชน
  ให้ความรู้แก่เด็กในโรงเรียนใกล้ชุมชน 
  เชิญชวนกลุ่มเยาวชนวัยก่อนเสี่ยงในชุมชน มาดูวิดีโอเกี่ยวกับโทษ พิษภัยยาเสพติด 

และทำกิจกรรมสันทนาการที่ Command Post 

    ส่งเสริมกิจกรรมกีฬา : มอบอุปกรณ์กีฬา ได้แก่ อุปกรณ์ฝึกซ้อมกีฬามวย, ฟุตบอล, วอลเลย์บอล 
ตะกร้อ ให้แก่ชุมชน 
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	 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
  ประชุมซักซ้อมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เพื่อขอความร่วมมือให้อาสาสมัคร 

สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ดำเนินงานในด้านการป้องกันและการค้นหาผู้เสพในชุมชน
    ให้การศึกษาดูงานการบำบัดรักษาฯ แก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จำนวน 10 คน 

ณ กองบิน 56 และ โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองค่ายรัตนพล เพื่อนำมาใช้ในการทำความเข้าใจด้านการบำบัดฯ 
กับชาวบ้านในชุมชน

   
	 กลุ่มประชาชนทั่วไป
  เดินรณรงค์ แจกสื่อแผ่นพับ พูดคุย รณรงค์ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านในชุมชน
  จัดเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อสร้างความเข้าใจในการดำเนินงานฯ และการนำผู้เสพเข้ารับ 

การบำบัดรักษายาเสพติด
  ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนภายในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อป้องกันการมั่วสุม

Annual ��������� OK.indd   69 4/5/2014   12:25:12 AM



รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556

70

การดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เ มื่ อ ปี  2 5 46  สม เ ด็ จพ ร ะนา ง เจ้ า ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เสด็จทรงงานเยี่ยมราษฎรใน 
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้พระราชทาน 
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ผ่านเลขาธิการ ป.ป.ส.  
โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้นำไปใช้ประโยชน์ 
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สำนักงาน 
ป.ป.ส. จึงได้นำพระราชทรัพย์ดังกล่าวมาสมทบกับ 
งบประมาณของสำนักงาน ป.ป.ส. จัดตั้ ง เป็น 

“กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพื่อมอบเป็นกองทุนให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีเป้าหมายในการขจัดปัญหา 
ยาเสพติดให้ได้ผลอย่างยั่งยืน ด้วยพลังสามัคคีของชาวบ้าน  

การดำเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ความสำคัญกับบทบาทภาคประชาชน 
ในการขับเคลื่อนงาน โดยมีจุดหมายเพื่อลดและควบคุมปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน และต่อยอด 
การดำเนินการไปสู่การป้องกันและแก้ปัญหาอื่นๆ มุ่งสร้างความปรองดอง และความสามัคคี โดยยึดโยงกับ 
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้คน และในปัจจุบัน มีหมู่บ้าน/
ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 14,334 แห่ง ทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาสที่การดำเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ได้ดำเนินการมาครบ 10 ปี ในปี 2556 
สำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดงาน “1 ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  
พระบรมราชินีนาถ”ขึ้น เมื่อวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2556 ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี 
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โดยมีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี  ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “1 ทศวรรษ 
กองทุนแม่ของแผ่นดินเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ” โดยมีนายจารุพงศ์   
เรืองสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายสุชน ชาลีเครือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
ยุติธรรม นายปิติพงศ์ เต็มเจริญ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ 
ปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ต.อ.เอกดุษฏี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 
เลขาธิการ ป.ป.ส. นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้ว่าราชการจังหวัด พัฒนาการจังหวัด  
หัวหน้าส่วนราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดิน เข้าร่วมงาน  
กว่า 3,000 คน
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พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการ 1 ทศวรรษกองทุนแม่ของแผ่นดิน และซุ้มจำลองกองทุนแม่ของ 
แผ่นดินต่างๆ ได้แก่ ซุ้มการต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิน, บอร์ดนิทรรศการ พระราชดำรัสของสมเด็จ 
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด, ความเป็นมากองทุนแม่ ของแผ่นดิน  
ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ซุ้มจำลองการต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการให้โอกาส การส่งเสริมอาชีพกับผู้ที่เคยเกี่ยวข้อง 
กับยาเสพติด เช่น การทำข้าวต้มมัด การเปิดร้านขายกาแฟ เป็นต้น และเพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริม 
กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน เช่นการทอผ้าฝ้าย ผ้าไหม การปลูกข้าว 
และพืชผักปลอดสารพิษ (ภูมิปัญญาท้องถิ่นบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง) และการแสดงของเยาวชน 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบด้วย กลองสะบัดชัย รำดาบ รำนางนก และฟ้อนโต ซึ่งเป็นศิลปะพื้นบ้านของ 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

   

Annual ��������� OK.indd   72 4/5/2014   12:25:17 AM



73

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

และการแสดง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและประกาศเกียรติของคุณสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ และเพื่อเป็นการสดุดีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การแสดงชุดเล่าขาน 
ตำนานความเป็นมากองทุนแม่ของแผ่นดิน ขับร้องเพลงพวงมาลัยและเพลงลำตัด โดยนางขวัญจิต ศรีประจันต์ 
ศิลปินแห่งชาติ ปี 2539  2) การฉายภาพประกอบการบรรเลงขลุ่ย โดยนายธนิสร์  ศรีกลิ่นดี ขับร้องโดย 
นางสาวธนพร แวกประยูร (เพลงแม่ของแผ่นดิน) 3) การแสดงของเยาวชน จากโรงเรียนสามเสนนอก  
(ประชาราษฎร์อนุกูล) การแสดงชุด “ระบำอาเซียน ร่วมใจ สานใยรัก พระคุณแม่”

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติมอบเงินสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนต้นกล้า 
ปี 2555 จำนวน 2,151 แห่ง เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมเพื่อการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติด 
และเตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป โดยมอบผ่านเลขาธิการ 
ป.ป.ส. ผอ.ปปส.ภาค 1-9 และปปส.กรุงเทพมหานคร เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 21,510,000 บาท เพื่อจะได้ 
มอบให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัด เพื่อส่งมอบให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน ต้นกล้า ปี 2555 ต่อไป 

พร้อมทั้งให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ 
ของแผ่นดินดีเด่น ประจำปี 2556 ระดับภาค 10 แห่ง โดยได้รับการพิจารณาการคัดเลือกจากความโดดเด่น 
ของกิจกรรมการดำเนินงานและ โดยมีการคัดเลือกภาคๆ ละ 1 แห่ง ได้แก่

1. ชุมชนนครทอง หมู่ 3 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ  
2. ชุมชนซอยกอไผ่ หมู่ 10 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 
3. บ้านคุ้ม หมู่ 2 ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร
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4. บ้านเสียว หมู่ 13 ตำบลวังชัย อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
5. บ้านดง หมู่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่  
6. บ้านดงสระแก้ว หมู่ 4 ตำบลไผ่ล้อม อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
7. บ้านหนองปืนแตก หมู่ 4 ตำบลสองพี่น้อง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  
8. บ้านนากลาง หมู่ 9 ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 
9. บ้านควนกุฎ หมู่ 15 ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง  
10. ชุมชนแพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
 

นายกรัฐมนตรีร่วมร้องเพลงความฝันอันสูงสุด และเพลงสดุดีมหาราชา พร้อมกับผู้เข้าร่วมงานทุกคน 
และเดินทางกลับ
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การดำเนินงานด้านต่างประเทศ

1. การเข้าร่วมประชุมทวิภาคีไทย-มาเลเซีย ว่าด้วย 
ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด ครั้ งที่  35  
ระหว่ า งวั นที่  6 -9  พฤศจิ กายน 2555  ณ เมื อ งปีนั ง 
ป ร ะ เ ท ศ ม า เ ล เ ซี ย  โ ด ย มี น า ย สุ ขุ ม  โ อ ภ า ส นิ พั ท ธ์  
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดย 
ที่ประชุมได้รับทราบและรับรองรายงานสรุปผลการประชุม 
คณะทำงานเรื่องความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด 
ครั้งที่ 55 และเห็นชอบให้มาเลเซียส่งเจ้าหน้าที่มาสอบปากคำ 
ผู้ต้องหาชาวมาเลเซียจำนวน 4 ราย ที่กรุงเทพฯ และจะประสานงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบปากคำผู้ต้องหา 
ที่ เกี่ยวข้องกับนาย Kevin Osondu ต่อไป พร้อมทั้งเพิ่มการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าวระหว่างกัน 
ในการปฏิบัติการต่างๆที่ดำเนินการอยู่ให้มากขึ้น รวมถึงประสานการปฏิบัติการร่วมระหว่างสำนักงาน  
ป.ป.ส. และ Narcotics Crimes Investigation Department (NCID) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาเลเซีย

2. การเข้าร่วมประชุม High Level Meeting of International Conference on Alternative 
Development (ICAD) ระหว่างวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2555 ณ กรุงลิมา ประเทศเปรู โดยมี 
นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งการประชุม ICAD เป็น 
การประชุมในระดับผู้บริหารด้านนโยบายของแต่ละประเทศที่จะให้การรับรองแนวทางปฏิบัติสากลว่าด้วย 
การพัฒนาทางเลือก (International Guiding Principles on Alternative Development) ซึ่งต่อยอด 
จากการที่ประเทศไทยได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกที่ยั่งยืน (The Seminar  
Workshop on Sustainable Alternative Development) เมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2554
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3. การเข้าร่วมประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 26-30 พฤศจิกายน 
2555 ณ เมืองหวุง เต่า สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีนายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย และพลตำรวจตรี  Do Kim Tuyen , Deputy General Director of the  
General Police Department on Criminal Prevention and Suppression เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน 
ฝ่ายเวียดนาม ที่ประชุมได้หารือถึงความร่วมมือในด้านการปราบปรามยาเสพติดและการลดอุปสงค์ 
ยาเสพติด โดยการเสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดระหว่าง ไทย-เวียดนาม ในประเด็นต่างๆ 
การแลกเปลี่ยนการดูงานระหว่างกัน รวมถึงการส่งยาเสพติดภายใต้การควบคุม (Control Delivery) 
ให้แก่ฝ่ายเวียดนาม ภายใต้ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ไทย-เวียดนาม และเห็นชอบให้มีการทบทวนการดำเนินงานในช่วงเวลา 15 ปี ภายใต้ความตกลงด้านยาเสพติดฯ 
ไทย-เวียดนาม (ระหว่างปี 2541-2556) ในการประชุมทวิภาคีฯไทย-เวียดนาม ครั้งที่ 8 ซึ่งประเทศไทย 
จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม

4. การเข้าร่วมประชุมสมัยพิเศษ (reconvened session) ของการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ยาเสพติด (Commission on Narcotics Drugs – CND) สมัยที่ 55 ระหว่างวันที่ 5– 10 ธันวาคม 
2555 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย การประชุมนี้จัดขึ้นโดยสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่ง 
สหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) โดยมีพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา/คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ  
ณ กรุงเวียนนา ทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ เลขาธิการ ป.ป.ส.  
ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าคณะผู้แทนไทย สำหรับสาระสำคัญของการประชุมฯ ในครั้งนี้ นอกเหนือจากการ 
รับทราบนโยบายการบริหารจัดการงบประมาณของสหประชาชาติในการควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และอาชญากรรมของโลก และการเตรียมการด้านสารัตถะสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด 
สมัยที่ 56 แล้ว ที่ประชุมยังได้แต่งตั้งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ให้ดำรงตำแหน่ง 
รองประธานคนที่สองสำหรับการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ 56 ด้วย โดยจะดำรงตำแหน่งใน 
ระหว่างเดือนธันวาคม 2555 – ธันวาคม 2556 ซึ่งจะส่งผลดีเป็นอย่างยิ่งต่อสำนักงาน ป.ป.ส. และประเทศไทย 
ในความพยายามผลักดันแนวปฏิบัติสากลด้านการพัฒนาทางเลือกสู่ประชาคมโลกต่อไป โดยการทำหน้าที่  
รองประธานคณะกรรมาธิการยาเสพติดของพระเจ้าหลานเธอฯ จะปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ไปกับประธาน 
คณะกรรมาธิการยาเสพติดซึ่งมาจากประเทศเปรูและเป็นประเทศคู่ภาคีที่ร่วมผลักดันแนวปฏิบัติสากล 
ด้านการพัฒนาทางเลือก
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5. การเข้าร่วมประชุมทวิภาคีไทย-ลาว ว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด  
ครั้งที่ 14 ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2555 ณ แขวงคำม่วน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
โดยมีพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับ 
รัฐมนตรี และนายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส  
ที่ประชุมได้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดระหว่างกันและรับทราบความคืบหน้าใน 
การปฏิบัติตามผลการประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด ไทย-ลาว ครั้งที่ 13 
ซึ่งจัดขึ้น ณ กรุงเทพมหานคร ในด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสุขภาพผู้ติดยาเสพติด การแจ้งผลความสำเร็จ 
ในการส่งอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านยาเสพติดไปประจำที่สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์  
และการแลกเปลี่ยนบทเรียนและปรึกษาหารือเพื่อร่วมกันหาวิธีการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office:  
BLO)

            

6. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วม (Joint Project Steering Committee: 
JPSC) สำหรับโครงการความร่วมมือไทย-เมียนมาร์ ด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ 
ที่ยั่งยืน ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ซึ่งจัดขึ้นโดย 
สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีนายสุขุม โอภาสนิพัทธ์  
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยและประธานการประชุม และพลตำรวจตรี จ่อ จ่อ ตุน  
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงมหาดไทย อธบิดกีรมตำรวจเมยีนมาร ์และเลขานกุารสำนกังานคณะกรรมการกลาง 
เพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งสหภาพเมียนมาร์ (CCDAC) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมาร์และประธานร่วม  
ซึ่งที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่หน่วยปฏิบัติการพัฒนาพื้นที่เป้าหมายในประเทศเมียนมาร์ 
พบเจอตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการเมื่อเดือนตุลาคม 2555 เช่น การนำคน สิ่งของ และวัสดุภัณฑ์ต่างๆ  
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เข้าพื้นที่เพื่อดำเนินการพัฒนาและหาทางออกร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการหารือเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดทำ 
ตราสัญลักษณ์โครงการเพื่อสร้างอัตลักษณ์ร่วมกัน 

นอกจากนี้ ในเวลา 15.00 น. ได้มีพิธิเปิดสำนักงานโครงการพัฒนาทางเลือกฯ ณ เมืองท่าขี้เหล็ก  
โดยมี นายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ 
พลตำรวจตรีจ่อ จ่อ ตุน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเมียนมาร์ และ U Myint Soe ผู้แทน 
กรมความก้าวหน้าพื้นที่ชายแดนและชาติพันธุ์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิด 
สำนักงานโครงการ

     

7. การจัดประชุมทวิภาคี ไทย-กัมพูชา ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด ครั้งที่ 7 ระหว่าง 
วันที่ 20-22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายสุขุม โอภาสนิพัทธ์  
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ Lt. Gen. Ly Kimlong รองเลขาธิการ National 
Authority for Combating Drug (NACD) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบ 
สถานการณ์ยาเสพติดของทั้งสองประเทศและผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมทวิภาคีฯ ครั้งที่ 6 รวมถึง 
เห็นชอบโครงการความร่วมมือต่างๆ ซึ่งครอบคลุมด้านการปราบปรามยาเสพติด ด้านการสกัดกั้นยาเสพติด 
ตามแนวชายแดน ด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

        

8. การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotics Drugs – CND)  
สมัยที่ 56 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2556 ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงาน 
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime – UNODC) 
โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงเวียนนา/ 
คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ กรุงเวียนนา ทำหน้าที่ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของคณะผู้แทนไทย  
ปลัดกระทรวงยุติธรรมทำหน้าที่หัวหน้าคณะผู้แทนไทย และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
ทำหน้าที่ผู้ช่วยหัวหน้าคณะฯ โดยเนื้อหาของการประชุมเน้นการติดตามการปฏิบัติตามอนุสัญญาควบคุม 
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ยาเสพติดระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมือง และแผนปฏิบัติการว่าด้วยความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศในการต่อต้านปัญหายาเสพติดที่ครอบคลุมทั้งด้านการลดอุปสงค์และอุปทานยาเสพติด  
การเตรียมการสำหรับการประชุมระดับสูง (High level) ในปี พ.ศ. 2557 และการให้นโยบายแก่ UNODC  
ในการบริหารงานและดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด นอกจากนี้ได้มีการพิจารณาข้อมติของคณะกรรมาธิการ 
ยาเสพติด เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดโลกให้กับประเทศสมาชิกสหประชาชาติ  
โดยในปีนี้ ร่างข้อมติแนวปฏิบัติสากลด้านการพัฒนาทางเลือกที่ไทยเสนอร่วมกับเปรู ได้รับความเห็นชอบจาก 
ที่ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด ครั้งที่ 55 แล้ว

   

9. การจัดพิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการต่อต้านการลักลอบ 
ค้ายาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท และสารตั้งต้น ระหว่าง พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและ H.E. Mr.Mostafa Mohammad Najjar รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยอิหร่าน เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ กระทรวงยุติธรรม และการจัดการศึกษา 
ดูงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในประเทศไทยให้แก่คณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงจาก 
สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน ระหว่างวันที่ 23 – 25 เมษายน 2556 ณ กรุงเทพมหานครและจังหวัดเชียงราย  
โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิหร่านได้เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม ในวันที่ 23 เมษายน 2556 ณ กระทรวงยุติธรรม และเดินทางไปศึกษาดูงานด้าน 
การพัฒนาทางเลือกเพื่อลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด ณ โครงการพัฒนาดอยตุง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 24  
เมษายน 2556 และเข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง)  
ในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ทำเนียบรัฐบาล ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอิหร่านให้ความสนใจ 
แนวทางการพัฒนาทางเลือกฯ เป็นอย่างมาก โดยสนใจที่จะนำแนวทางดังกล่าว ไปปรับใช้ในประเทศ 
อัฟกานิสถาน ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านและเป็นประเทศผู้ปลูกฝิ่นรายใหญ่ ในรูปแบบของความร่วมมือ  
3 ฝ่าย ระหว่างไทย อิหร่าน และอัฟกานิสถานด้านการพัฒนาทางเลือก โดยฝ่ายอิหร่านพร้อมให้การสนับสนุน 
งบประมาณดำเนินโครงการ นอกจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่ายเห็นพ้องกันที่จะพัฒนาความร่วมมือในการป้องกันและ 
แลกเปลี่ยนข่าวสารด้านยาเสพติดให้มากขึ้นต่อไป
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10. การเข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย ว่าด้วยความร่วมมือด้าน 
ยาเสพติดในอนุภูมิภาค ได้แก่ ไทย เมียนมาร์ สปป.ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน และ UNODC โดย 
เป็นการประชุมในระดับรัฐมนตรีและระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งมีการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสระหว่าง 
วันที่ 6 – 7 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงย่างกุ้ง ประเทศเมียนมาร์ และมีการประชุมระดับรัฐมนตรีในวันที่  
9 พฤษภาคม 2556 ณ กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์ โดยมีพล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี และนายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ 
ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ทั้งนี้ในระหว่างการประชุม รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรมได้ลงนามรับรองร่างแถลงการณ์เนปิดอว์ ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมถึงการขยายแผนการ 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายในอนุภูมิภาค ร่วมกับหัวหน้าคณะผู้แทนของประเทศผู้ลงนาม 
ในบันทึกความเข้าใจอีก 6 ฝ่าย

  

11. การจัดการประชุมทวิภาคี ไทย-จีน ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 ณ โรงแรม 
เดอะสุโกศล กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 โดยมีนายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการ  
ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และการจัดศึกษาดูงานด้านยาเสพติด ณ จังหวัดกระบี่ ระหว่างวันที่  
30 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2556 ซึ่งที่ประชุมได้หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือในการปราบปรามยาเสพติด 
ในบริเวณลุ่มแม่น้ำโขง ซึ่งจีนได้ริเริ่มโครงการปฏิบัติการร่วมลำน้ำโขง หรือ Operation Safe Mekong  
ร่วมกับไทย เมียนมาร์ และสปป.ลาว และแสดงความขอบคุณไทยที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี และ 
โครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยาน (Airport Interdiction Task Force: AITF) ซึ่งไทยเป็นผู้ริเริ่ม  
นอกจากนี้ทั้ง 2 ฝ่าย ได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยฝ่ายไทยเสนอ 
ส่งนักวิทยาศาสตร์ 2 นาย เดินทางไปกรุงปักกิ่งเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ 
คุณลักษณะยาเสพติด และแลกเปลี่ยนผลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

12. การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 – 4 กันยายน  
2556 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม โดยมีนายชัยเกษม นิติสิริ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี และนายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 

Annual ��������� OK.indd   80 4/5/2014   12:25:27 AM



81

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งในการประชุมวันแรก วันที่ 2 กันยายน 2556  
เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเป็นการเตรียมการด้านเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปสำหรับจัดทำ 
ร่าง Chairman’s Statement ให้การประชุมระดับรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบ และในการประชุม 
วันที่สอง วันที่ 3 กันยายน 2556 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี โดยมี Honorable Pehin Datu 
Singamanteri Colonel (Rtd) Dato Seri (Dr.) Awang Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สำนักนายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะผู้แทนบรูไน ทำหน้าที่ประธาน 
การประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมได้เน้นย้ำเป้าหมายการเป็นเขตปลอดยาเสพติดอาเซียนในปี 2558 และชื่นชม 
ความคืบหน้าโครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติในอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction 
Task Force – AAITF) ซึ่งริเริ่มโดยประเทศไทย และได้เสนอให้ขยายความร่วมมือการสกัดกั้นยาเสพติด 
ทางน้ำและทางบกในอนาคต นอกจากนี้ ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนจัดทำเอกสาร 
แนวคิดจัดตั้งการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด และการขยายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดของอาเซียน โดยฝ่ายไทยได้เสนอร่างเอกสารแนวคิดการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. 
อาเซียน (ASEAN-NARCO) เพื่อเป็นตัวช่วยในการประสานงานด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน  
ซึ่งสำนักข่าวภาษาอังกฤษ BruDirect ของประเทศบรูไนฯ ได้เสนอข่าวเกี่ยวกับข้อเสนอแนวคิดของไทย 
ในการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556

  

13. การเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ 34 (34th ASEAN Senior  
Officials on Drug Matters Meeting: ASOD) ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2556 ณ สหภาพ 
เมียนมาร์ ซึ่งนายสุขุม โอภาสนิพัทธ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย โดยประเทศไทย 
ได้เสนอเอกสารแนวคิดการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประเทศ 
สมาชิก รวมทั้งโครงการเครือข่ายเยาวชนอาเซียนต้านยาเสพติด นอกจากนี้ที่ประชุมยังสนับสนุนให้ 
ประเทศไทยเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาทางเลือกเนื่องจากมีประสบการณ์มากที่สุดในกลุ่มประเทศ 
อาเซียน โดยไทยได้ยกร่าง United Nations Guiding Principle on Alternative Development ซึ่งจะ 
เสนอให้ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติให้การรับรองต่อไป 
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การดำเนินงานด้านกฎหมาย

1.  การพัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องปฏิบัติตามอำนาจ 

และหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด การพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดจึงเป็นมาตรการสำคัญในการเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานป้องกัน ปราบปรามและยึดทรัพย์สิน 
ของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถ 
นำตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษได้อย่างรวดเร็วและเป็นธรรม

 ในช่วงปี 2555 - 2556 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบ 
เกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้ว ที่สำคัญได้แก่

 1)  กฎสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2556 เพื่อให้มีเครื่องแบบพิเศษเพิ่มขึ้นจากเครื่องแบบข้าราชการ 
พลเรือน เพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจและการปฏิบัติงานในพื้นที่ปฏิบัติงานนอกที่ตั้งสำนักงาน สำหรับ 
ข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

 2)  ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
พ.ศ. 2556 เพื่อให้มีการกำหนดอัตราการจ่ายขั้นสูงไว้สำหรับการเบิกจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด  
และลดภาระการใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาลต่อการเบิกจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ซึ่งมีสาระ 
สำคัญ โดยกำหนดอัตราการจ่ายเงินสินบน จำแนกเป็น 3 กรณี คือ กำหนดอัตราการจ่ายจากการคำนวณ 
เป็นสารบริสุทธิ์ การกำหนดอัตราการจ่ายโดยคำนวณตามน้ำหนักยาเสพติด และกำหนดอัตราการจ่ายสำหรับ 
เมทแอมเฟตามีนหรืออนุพันธ์ของแอมเฟตามีน และกำหนดเพดานการจ่ายเงินตามปริมาณสารบริสุทธิ์  
หรือจำนวนยาเสพติดทุกชนิดตามประกาศกระทรวงยุติธรรมฯ ในคดีเดียวกัน เมื่อพิจารณารวมกันแล้ว 
ให้จ่ายคดีละไม่เกิน 2,000,000 บาท

 นอกจากนี้ ยังมีร่างกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติดที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามขั้นตอน 
ต่าง ๆ ของกระบวนการนิติบัญญัติ ได้แก่

 1)  ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. .... เพื่อให้ 
การดำเนนิการตามมาตรการปอ้งกนัและปราบปรามการกระทำความผดิเกีย่วกบัยาเสพตดิในสถานประกอบการ 
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสั่งปิดชั่วคราวหรือพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการ 
ที่ตรวจพบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
องค์ประกอบของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดครอบคลุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้น  
การจัดโครงสร้างการบริหารราชการของส่วนราชการที่รับผิดชอบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มี 
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ความเหมาะสมยิ่งขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การปรับปรุงการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ให้มีประสิทธิภาพและสามารถดำเนินการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  
กำหนดให้คณะอนุกรรมการซึ่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแต่งตั้งมีอำนาจสั่งปิด 
สถานประกอบการชั่วคราวหรือสั่งพักใช้ใบอนุญาตประกอบการในกรณีพบว่ามีการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดในสถานประกอบการได้ไม่เกินครั้งละสามสิบวัน ปรับปรุงอำนาจอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน  
กำหนดให้คณะกรรมการมีอำนาจกำหนดกลไกการบริหารจัดการหรือศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ระดับต่าง ๆ เพื่อนำนโยบาย มาตรการ หรือแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติ เป็นต้น

 2)  ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
(ฉบับที่...) พ.ศ. .... เพื่อให้การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในระดับผู้ค้า ผู้ผลิตหรือ 
นายทุน รวมถึงดำเนินการกับทรัพย์สินของกลางและทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีสาระสำคัญ ได้แก่ การแก้ไขอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ทรัพย์สิน เพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ กำหนดหลักเกณฑ์การนำทรัพย์สินของกลางมา 
ใช้ประโยชน์หรือขายทอดตลาด รวมทั้งกำหนดให้ทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดและทรัพย์สิน 
ของกลางตกเป็นของกองทุนในกรณีที่ไม่อาจดำเนินคดีต่อไปได้เนื่องจากผู้ต้องหาหรือจำเลยหลบหนีหรือ 
ถึงแก่ความตาย ตลอดจนปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของกองทุนและบทกำหนดโทษให้เหมาะสม 
ยิ่งขึ้น และบทกำหนดโทษให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เป็นต้น

 3) ร่างกฎกระทรวง กำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม 
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. .... สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งด้านการลักลอบผลิตและจำหน่าย รวมถึงวิธีการและตัวยาเสพติดที่มี 
การเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ทำให้กฎหมายที่ใช้บังคับใช้อยู่ในปัจจุบันไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบ  
ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ลักลอบจำหน่ายยาเสพติดหรือวัตถุออกฤทธิ ์
บางชนิด ส่งผลให้มาตรการริบทรัพย์สินขาดประสิทธภาพในการดำเนินการกับผู้กระทำความผิด จึงจำเป็น 
ต้องมีแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2545) ออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม 
ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดสูง  
ให้เป็น “ยาเสพติด” ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
พ.ศ. 2534 (เพิ่มเติม) จำนวน 10 ชนิด ได้แก่ ซาฟรอล ไดเมทิลแอมเฟตามีน ไนตราซีแพม ไนเมตาซีแพม 
ฟีนาซีแพม เฟนนิลโพรพาโนลามีน เมทิลีนไดออกซิไพโรวาเลโรน เมทิโลน เมฟีโดรน และไอโซซาฟรอล  
ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถการดำเนินการตรวจสอบ ยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ตามรายชื่อที่กำหนดในกฎกระทรวงตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้

 4)  ร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อกำหนดประเภทสถานประกอบการ 
ที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน 
สถานประกอบการ และร่างประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ .. (พ.ศ. ....) เรื่อง มาตรการป้องกันและ 
ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ออกตามมาตรา 13 ทวิ แห่ง 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 รวม 2 ฉบับ ซึ่งสืบเนื่องจากสถานการณ์ 
การลักลอบลำเลียงยาเสพติดในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป โดยกลุ่มนักค้าหรือเครือข่ายการค้ายาเสพติด 
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ได้มีการลักลอบขนยาเสพติดจากจังหวัดชายแดนภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับแหล่งผลิตยาเสพติดใน 
ประเทศเพื่อนบ้านมายังกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ด้วยวิธีการซุกซ่อนในสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์ซึ่ง 
สง่ทางไปรษณยีห์รอืรถขนสง่สนิคา้ของผูป้ระกอบกจิการขนสง่ ซึง่มแีนวโนม้ทีจ่ะขยายวงไปยงับรษิทัขนสง่เลก็ ๆ   
ในลักษณะเดียวกันด้วย ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้สถานประกอบกิจการประเภทการรับขนส่งสินค้า 
และพัสดุภัณฑ์ถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบลำเลียงหรือขนยาเสพติด จึงมีการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศ 
สำนักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 โดยมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดให้ “สถานที่หรือที่เก็บสินค้า 
ซึ่งผู้ประกอบการขนส่งใช้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าหรือพัสดุภัณฑ์และให้หมายความรวมถึงการรับฝากสิ่งของ 
ในกิจการขนส่งคนโดยสาร เว้นแต่สิ่งของดังกล่าวเป็นเครื่องเดินทางหรือสัมภาระติดตัวคนโดยสาร” เป็น  
“สถานประกอบการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด” และแก้ไขประกาศ 
สำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2543) เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด 
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ ซึ่งมีสาระสำคัญ คือ การกำหนดมาตรการให้เจ้าของหรือผู้ดำเนิน 
กิจการสถานประกอบการข้างต้นต้องดำเนินการในเรื่องเกี่ยวกับการรับฝากส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์หรือสิ่งของ  
โดยจะต้องจัดทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน หรือหมายเลข 
หนังสือเดินทางของผู้ส่งหรือผู้ฝากและจัดเก็บไว้เพื่อประโยชน์ในการสืบสวนคดียาเสพติดของเจ้าพนักงาน 
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 180 วัน นับแต่วันทำบันทึก กรณีที่พบยาเสพติดซุกซ่อนในสินค้าพัสดุภัณฑ์ 
หรือสิ่งของในหรือบริเวณสถานประกอบการ ต้องแจ้งเหตุโดยเร็วที่สุด และจัดส่งบันทึกต่อเจ้าพนักงานภายใน  
15 วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบเหตุนั้น รวมทั้งการจัดให้มีประกาศคำเตือนเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นสิ่งที่ 
ผิดกฎหมายและต้องห้ามในการขนส่งโดยเด็ดขาดในหรือบริเวณสถานประกอบการซึ่งอยู่ในความดูแลหรือ 
อาจพิมพ์หรือประทับข้อความดังกล่าวบนเอกสารหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง เป็นต้น

นอกจากการพัฒนากฎหมายในทางด้านสารบัญญัติแล้ว สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการโครงการ 
จัดการสัมมนาบุคลากรในกระบวนยุติธรรมคดียาเสพติด เพื่อให้บุคลากรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มี 
โอกาสหารือปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งถ่ายทอดประสบการณ์ใน 
การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดร่วมกัน ได้ทราบสถานการณ์ 
นโยบาย และความคืบหน้าของการพัฒนาหรือปรับปรุงกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจะส่งผล 
ให้ผู้ปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมคดียาเสพติดได้มีความรู้ ความเข้าใจและร่วมกันแก้ไขปัญหา อุปสรรค  
และประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Annual ��������� OK.indd   84 4/5/2014   12:25:30 AM



85

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

2.  การดำเนินคดีแพ่งและคดีปกครอง
 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงานด้านนิติกรรมสัญญาและการดำเนินคดีแพ่งและคดี 
ปกครอง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2556 นายวินัย มณฑาพงษ์ ที่ปรึกษา 
ดา้นกฎหมาย สำนกังาน ป.ป.ส. เปน็ประธานในการกลา่วเปดิการประชมุ 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านนิติกรรมสัญญาและการดำเนินคดีแพ่งและคดีปกครอง จัดขึ้นเมื่อ 
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมปริ้นส์ตั้น พาร์ค สวีท  
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน  
ป.ป.ส. เปน็ไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ  และเพือ่รบัทราบแนวทาง หลกัเกณฑ ์ 
วิธีการ ตลอดจนขั้นตอนในการปฏิบัติงานตามบทบัญญัติของกฎหมาย 
ได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ใน 
เรื่องการปฏิบัติราชการที่เกี่ยวข้องกับพัสดุ ซึ่งจะส่งผลให้เจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ส. มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านการพัสดุและปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและชอบด้วยกฎหมาย  
รวมถึงสามารถลดปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ในการบริหารพัสดุของเจ้าหน้าที่และลดปัญหาการฟ้องคดี โดยการ 
จัดโครงการประชุมดังกล่าวได้มีผู้เข้าร่วมจากทุกสำนักจำนวน 70 คน ใช้งบประมาณของสถาบันพัฒนา 
บุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

3.  การแต่งตั้งเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เพื่อปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติด 
 ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 
 สำนักงาน ป.ป.ส. ทำหน้าที่ในการคัดกรองบุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน  

ป.ป.ส. ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติด ซึ่งมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเสนอรายชื่อเข้า 
พิจารณาก่อนนำเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในการอนุมัติแต่งตั้งให้เป็น 
เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีอำนาจและหน้าที่ตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมีเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งสิ้นจำนวน 10,463 ราย

 จำนวนเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ได้รับการแต่งตั้ง ประจำปี 2556 ครั้งที่ 1 ตามคำสั่งที่ 50/2556      
ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 จำนวน 3,566 ราย และคำสั่งที่ 168/2556 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556  
จำนวน 423 ราย รวมจำนวนทั้งสิ้น 3,989 ราย

 หมายเหตุ รายชื่อผู้ขอรับการแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่รอเข้าประชุม ป.ป.ส. จำนวน  
648 ราย 

4. การดำเนินคดีข้อหาสมคบ สนับสนุนหรือช่วยเหลือ ตามพระราชบัญญัติมาตรการใน 
การปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

 จากสถิติการขออนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหา คดีสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำความผิด ตาม 
พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามฯ พ.ศ. 2534  พบว่า ในปี 2556 (1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556)   
คำขออนุมัติจับกุมหรือแจ้งข้อหาคดีสมคบมีจำนวนทั้งสิ้น 647 คดี ผลการพิจารณาอนุมัติแล้ว 605 คดี  
ไม่อนุมัติ 22 คดี ถอนเรื่อง 8 คดี และอยู่ระหว่างพิจารณา 12 คดี นอกจากนี้หน่วยงานที่เป็นพื้นที่ 
ผู้รับผิดชอบคดีมากที่สุด คือ กองบัญชาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (บช.ปส.) 
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การดำเนินงานการพัฒนาบุคลากร

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานหลักด้านการพัฒนา 
บุคลากรในปี 2556 ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ โดยได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดอบรมแก่ 
บุคลากรของสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีต่างๆ เพื่อเสริมสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ 
ปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ รวมถึงบรรลุข้อตกลง/
สนธิสัญญาระหว่างประเทศต่างๆ ซึ่งมีโครงการเด่นที่สำคัญในแต่ละด้าน ดังนี้

1. หลักสูตรด้านการปราบปรามยาเสพติด เน้นที่การพัฒนาบุคลากรด้านสืบสวนปราบปราม 
ยาเสพติด ด้านการตรวจสอบทรัพย์สิน การสืบสวนขยายผลเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินในคดียาเสพติด 
และการพัฒนาความรู้ ทักษะการฝึกยุทธวิธีการปราบปราม ตลอดจนการขยายความร่วมมือและความสัมพันธ ์
อันดีระหว่างประเทศ เช่น

   หลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
   หลักสูตร เจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 16 และรุ่นที่ 17
   หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้และยุทธวิธีด้านการปราบปรามยาเสพติด    
   หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพชุดขยายผลและตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
   หลักสูตร International Narcotics Law Enforcement Training Course (CICA)
   หลักสูตร การพัฒนาการสืบสวนปราบปรามด้านเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นระหว่างประเทศ รุ่นที่ 9 

(Precursors and Chemicals Control for ASIAN Narcotics Law Enforcement)
2. หลักสูตรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เน้นการพัฒนาบุคลากรกลุ่มหลัก ได้แก่ 

เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ส. และบุคลากรของหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ครูสอน 
วิชาสุขศึกษาโรงเรียนเอกชน  เช่น

   หลักสูตร วิทยากรกระบวนการแกนนำผู้ประสานงานชุมชน รุ่นที่ 1-2
   หลักสูตร เจ้าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 4
   หลักสูตร ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ป่วยยาเสพติด (Motivational 

Interview: MI) รุ่นที่ 1-2
   หลักสูตร พัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน  

รุ่นที่ 1-2 
3. หลักสูตรด้านการบริหาร เน้นการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากรที่ปฏิบัติงานป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติดทั้งภายในสำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานต่างๆ ตามยุทธศาสตร์การป้องกันและ 
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แก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ได้รับการพัฒนาอย่างสอดคล้องและเหมาะสม  
สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงได้ทันต่อสถานการณ์ ส่งผลให้ 
การดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ เช่น

   เทคนิคการสอนงาน (Coaching) รุ่นที่ 3
   เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ 19 และ 20
   หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการองค์ความรู้สำนักงาน ป.ป.ส.
   โครงการสัมมนาเพิ่มพลังการสร้างแรงบันดาลใจสำหรับผู้บริหารสำนักงาน ป.ป.ส.
   การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฝ่ายอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รุ่นที่ 4 
นอกจากนี้ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการจัด 

ฝึกอบรมด้านภาษาต่างประเทศ ให้แก่บุคลากรสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียน ได้แก่ โครงการพัฒนาบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ส. ด้านภาษาเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
ประกอบด้วย

   ภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (E-Learning)
   การเพิ่มพูนทักษะการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน
   ภาษาอังกฤษเฉพาะด้านสำหรับบุคลากรสำนักงาน ป.ป.ส.
   การเขียนคำกล่าวรายงานและรายงานการประชุมเป็นภาษาอังกฤษ
  

กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรด้านการปราบปรามยาเสพติดที่น่าสนใจ ในรอบปี 2556

1. หลักสูตรเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 17 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม ถึง 2 กรกฎาคม 2556 
ณ สำนักงาน ป.ป.ส. ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี วีเทรนส์อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์  
ดอนเมือง และพื้นที่ฝึกภาคสนามในกรุงเทพมหานคร ให้แก่ข้าราชการสังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ระดับ 
ปฏิบัติการและชำนาญการ (ไม่เกินระดับ 6) วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานในสายปราบปราม 
ยาเสพติด หรือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด เป็นผู้ซึ่งโอน-ย้าย เปลี่ยนสายงานหรือบรรจุใหม่ 
รวมจำนวน 28 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการปราบปราม
ยาเสพติด หรือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งสามารถให้คำปรึกษา แนะนำแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องการปราบปรามยาเสพติด
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2. หลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดร่วมกับสำนักกฎหมาย ได้กำหนดดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ให้แก่ 
ผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด และ 
รองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ. ดร.เฉลิม อยู่บำรุง) เป็นประธานในพิธีมอบบัตรประจำตัวเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
และกล่าวมอบนโยบายปิดการฝึกอบรม ในวันที่ 25 เมษายน 2556 ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ชั้น 1 ศูนย์ประชุม 
อิมแพค มีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 3,556 นาย        
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3. หลักสูตร การเสริมสร้างความรู้ด้านยุทธวิธีการปราบปรามยาเสพติด สถาบันพัฒนาบุคลากร 
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยส่วนพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติด ได้รับมอบหมาย 
ให้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้และยุทธวิธีด้านการปราบปรามยาเสพติด เป็นหลักสูตร 
เร่งรัดระยะเวลา 19 วัน เป็นหลักสูตรต่อเนื่องจากการอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดรุ่นที่ 20 โดยกำหนดจัดระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 11 สิงหาคม 2556 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. และ 
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ให้แก่ข้าราชการใหม่สังกัดสำนักงาน ป.ป.ส. ที่ได้รับ 
การบรรจุในตำแหน่งนักสืบสวนสอบสวน จำนวน 52 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะแก ่
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานการปราบปรามยาเสพติด หรือสนับสนุนการปราบปรามยาเสพติด ให้สามารถปฏิบัติงาน 
ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 

     

4. หลักสูตร วิทยากรกระบวนการแกนนำผู้ประสานงานชุมชน รุ่นที่ 1-2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29  
มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2556 และวันที่ 5-8 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ 
จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากรกระบวนการแกนนำผู้ประสานงานชุมชนระดับภาค  
รองรับแนวทางการสร้างผู้นำชุมชนเข้มแข็งและเพื่อขยายผลการทำงานของวิทยากรกระบวนการในพื้นที่ และ 
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ผู้ผ่านการฝึกอบรมจำนวน 
ทั้งสิ้น 79 คน
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5. หลักสูตร ทักษะการให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ป่วยยาเสพติด (Motivational 
Interview: MI) รุ่นที่ 1 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2556 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-31  
กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 
ในระบบบังคับบำบัด สังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย  
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมการปกครอง กรมคุมประพฤติและกรมราชทัณฑ์ ได้มีความรู้ความเข้าใจ  
มีทักษะและประสบการณ์ การให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจแก่ผู้ป่วยยาเสพติดและครอบครัว  
ตลอดจนสามารถให้คำปรึกษาเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพ/ผู้ติดมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อ 
เลิกยาเสพติดและไม่กลับไปมีพฤติการณ์เสพซ้ำอีก ผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 133 คน 
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6. หลักสูตร พัฒนาศักยภาพครูเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน รุ่นที่ 1  
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 13-15 สิงหาคม 2556 และรุ่นที่ 2 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19-21 สิงหาคม 2556 ณ ไพน์เฮิร์สท  
กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูผู้รับผิดชอบการสอนวิชาสุขศึกษา 
ในระดับประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนในพื้นที่ 
กรุงเทพมหานคร มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
และสร้างเจตคติป้องกันยาเสพติดให้กับกลุ่มเยาวชนได้อย่างยั่งยืน ผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น 104 คน 

   

  

7. หลักสูตร เจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ 20 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 1-19 
กรกฎาคม 2556 ณ สำนักงาน ป.ป.ส. วีเทรน อินเตอร์เนชั่นแนล เฮ้าส์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ และพื้นที่ดูงาน 
ภาคเหนือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพปัญหา นโยบาย บทบาท และ 
ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ต่อทีมงาน และต่อองค์กรที่ตนสังกัด มีความรู้สึกรักและเป็นส่วนหนึ่งของสำนักงาน 
ป.ป.ส. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการครองตนให้สมกับความเป็นข้าราชการของรัฐ มีความคิดสร้างสรรค์ 
มีระเบียบวินัยตรงต่อเวลา กล้าตัดสินใจ รู้จักเลือกวิธีการแก้ไขปัญหามาใช้อย่างเหมาะสม รวมทั้งสามารถ 
ปฏิบัติงานภายใต้สภาพปัญหาและข้อจำกัดที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ผู้ผ่านการอบรมจำนวนทั้งสิ้น  
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89 คน สำหรับผลที่ได้รับจากการประเมินของผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมส่วนใหญ่ มีความพึงพอใจ 
ในภาพรวมการอบรมครั้งนี้ที่ระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ = 4.65) โดยเห็นว่าสามารถนำ 
องค์ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรผู้ถ่ายทอด ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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8. หลักสูตร การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฝ่ายอำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
รุน่ที ่4 จดัขึน้เมือ่วนัที ่19-24 สงิหาคม 2556 ณ โรงแรมปริน๊สต์ัน้ กรงุเทพฯ และ สาธารณรฐัสงัคมนยิมเวยีดนาม  
เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ได้อย่างถูกต้อง และเป็นแนวทางเดียวกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการทำงานป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนได้สร้างเครือข่ายการบูรณาการทำงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนและให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ 
ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสามารถนำความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ที่ได้รับมา 
ประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีผู้เข้าร่วม 
การอบรมจำนวนทั้งสิ้น 32 คน

  
 

Annual ��������� OK.indd   93 4/5/2014   12:25:44 AM



รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556

94

การศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ของคณะข้าราชการจากประเทศไทยในครั้งนี้  
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ ศพส.จังหวัดและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ป.ป.ส. จำนวนทั้งสิ้น 32 คน โดยมี  
นางปทุมรัตน์ พงศ์ภัสสร ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เป็นหัวหน้าคณะ เข้าเยี่ยมและฟังบรรยายสรุป 3 หน่วยงาน ได้แก่ The Standing Office for Drugs  
Control (SODC) และ Drug Treatment Center NO.4 และ C.P. Vietnam Corporation
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9. การจัดการองค์ความรู้สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปี 2556 
 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เริ่มดำเนินการจัดการองค์ความรู้มาตั้งแต่ปี 2548 และในปี 2556  

มีคณะทำงานจัดการองค์ความรู้ฯ ประจำกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์ รวม 21 คณะ มีการดำเนินการ 
จัดการองค์ความรู้ ตามแผนการจัดการ องค์ความรู้ เป็นองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติทั่วไป/การบริหารจัดการ,  
องค์ความรู้ในด้านเทคนิคเฉพาะ/มืออาชีพ, องค์ความรู้เพื่อใช้ดำเนินการด้านนโยบาย กำหนดประเด็น 
องค์ความรู้ด้านละ 1 องค์ความรู้และให้มีผลงานจัดการองค์ความรู้อย่างน้อยปีละ 1 องค์ความรู้ โดยมีการพัฒนา 
ศักยภาพการจัดการองค์ความรู้ผ่านหลักสูตร การฝึกอบรมให้แก่คณะทำงานทุกคณะ ทั้งยังมีการประชุม 
เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ สำนักงาน ป.ป.ส. โดยที่ปรึกษาสำนักงาน ป.ป.ส. 
ด้านการจัดการองค์ความรู้ และมีการจัดประชุมเพื่อตัดสินผู้มีผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้สำนักงาน  
ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ 2556  ซึ่งมีการมอบรางวัลดังกล่าว ในวันคล้ายวันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.  
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2556 โดยท่านเลขาธิการ ป.ป.ส. 
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การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดการองค์ความรู้ของสำนักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ 1 - 3

การประชุมเพื่อกำหนดกรอบการดำเนินการจัดการองค์ความรู้ สำนักงาน ป.ป.ส.
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หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการองค์ความรู้สำนักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ 1

หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพคณะทำงานจัดการองค์ความรู้สำนักงาน ป.ป.ส. ครั้งที่ 2 
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การมอบรางวัลผู้มีผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ 2556

ประชุมเพื่อตัดสินผู้มีผลงานด้านการจัดการองค์ความรู้สำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ 2556   
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งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2556
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ

เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 11,531,868,300 
บาท จำแนกได้ ดังนี้

งบประมาณได้รับ (บาท)

11,531,868,300

181,225,900

181,225,900

342,404,400

2,796,300

208,887,000

54,069,700

27,544,700

49,106,700

3,627,868,200

28,010,000

235,981,400

2,660,429,000

394,590,000

65,184,800

243,673,000

1,177,331,800

260,602,300

161,506,600

605,141,300

112,659,300

37,422,300

งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2556

หน่วยงาน

งบประมาณภาพรวม

สำนักนายกรัฐมนตรี

1. กอ.รมน.

กระทรวงกลาโหม

2. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

3. กองทัพบก

4. กองทัพเรือ

5. กองทัพอากาศ

6. กองทัพไทย

กระทรวงมหาดไทย

7. สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

8. กรมการปกครอง

9. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

10. กรุงเทพมหานคร

11. พัทยา

12. จังหวัดและกลุ่มจังหวัด

กระทรวงสาธารณสุข

13. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

14. กรมสุขภาพจิต

15. กรมการแพทย์

16. กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

17. สำนักงานอาหารและยา
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สำนักงาน ป.ป.ส.  สนับสนุนงบประมาณให้ส่วนราชการต่างๆ เบิกจ่าย รวมเป็นเงิน 767,585,823 บาท 
แยกได้ ดังนี้ 

- ศพส.จ. 77 จังหวัด จำนวน 530,033,120  บาท
- สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 129,505,655 บาท 
- กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จำนวน 37,715,140  บาท
- กองทัพบก จำนวน 19,707,550  บาท
- ส่วนราชการต่างๆ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวงพัฒนาสังคมฯ กระทรวงวัฒนธรรม และส่วนราชการ ไม่สังกัด 
รวม 28 หน่วยงาน เป็นเงินทั้งสิ้น 43,909,798 บาท

- กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 6,714,560 บาท

งบประมาณได้รับ (บาท)

2,342,758,600

11,295,200

2,331,463,400

9,825,500

9,825,500

40,000,000

10,000,000

30,000,000

15,547,300

15,547,300

3,794,906,600

92,427,100

918,012,900

320,457,200

2,464,009,400

งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2556

หน่วยงาน

ส่วนราชการไม่สังกัด

1. สำนักงานปราบปรามการฟอกเงิน

2. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กระทรวงพัฒนาสังคมฯ

3. กรมพัฒนาสังคมฯ

กระทรวงศึกษาธิการ

4. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

1. สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

กระทรวงแรงงาน

2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

กระทรวงยุติธรรม

3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

4. กรมคุมประพฤติ

5. กรมราชทัณฑ์

6. สำนักงาน ป.ป.ส.
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รัฐบาลได้ประกาศให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นนโยบายเร่งด่วนของ 
รัฐบาลโดยกำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 
เป็นต้นมา เพื่อตอบสนองรองรับนโยบายด้านยาเสพติดของรัฐบาลและยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพติดอย่างยั่งยืน และตามคำสั่ง ศพส. ที่ 23/2555 เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
อย่างยั่งยืน ปี 2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ ให้มี 
การกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จึงมีคำสั่ง ศพส. ที่ 4/2556 ลงวันที่ 
5 มีนาคม 2556 แต่งคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
โดยมีนายประชา เตรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน เพื่อให้การกำกับติดตาม 
การดำเนินงานและปฏิบัติงานของการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
ตรงตามเจตนารมณ์เร่งด่วนของรัฐบาล

คณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้ดำเนินการ 
ลงตรวจราชการรวม 11 จังหวัด และจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะอนุกรรมการกำกับติดตาม 
ผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ในพื้นที่ 5 ภูมิภาค/ 5 รุ่น รวม 2,000 คน  
รวม 77 จังหวัด ประกอบด้วย

รุ่นที่ 1 กลุ่มจังหวัดในพื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 3, 4 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ระหว่างวันที่  
8-9 พฤษภาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 398 คน

รุ่นที่ 2 กลุ่มจังหวัดในพื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 8, 9 (ภาคใต้) ระหว่างวันที่ 14-15 พฤษภาคม 2556  
ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 305 คน

รุ่นที่ 3 กลุ่มจังหวัดในพื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 1, 2, 7 (ภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 
2556 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 466 คน

รุ่นที่ 4 กลุ่มจังหวัดในพื้นที่สำนักงาน ปปส.ภาค 5, 6 (ภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2556 
ณ โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่  มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 331 คน

รุ่นที่ 5 พื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 500 คน

โดยมีวัตถุประสงค์และผลผลิตการประชุมเชิงปฏิบัติการ ดังนี้
1. การชี้แจงแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติดช่วงเวลา 4 เดือนหลัง โดยผู้แทน 7 แผนงาน 

ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2556

การกำกับติดตามผลการดำเนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
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2. เพื่อรับทราบข้อปัญหา/อุปสรรค ในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2556 เพื่อให้คณะอนุกรรมการฯ 
ส่วนกลาง ซึ่งประกอบไปด้วยหัวหน้าผู้ตรวจราชการของกระทรวงต่างๆ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รับทราบ 
ปัญหา อุปสรรค และหาทางแก้ไขปัญหาให้ทันทีและหากปัญหาที่อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ของ 
คณะอนุกรรมการฯ จะเร่งผลักดันให้รัฐบาลดำเนินการแก้ไขให้เห็นเป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด
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การดำเนินงานที่สำคัญของศูนย์อำนวยการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

บทบาทหน้าที่ของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

รัฐบาลกำหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติด 
เป็น“วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษ 
ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมาย 
อย่างเคร่งครัด ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำบัดรักษา 
ให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลืออย่าง 
เปน็ระบบ ดำเนนิการอยา่งจรงิจงัในการปอ้งกนัปญัหาดว้ยการแสวงหา 
ความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้น 
ยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบ 
เข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมี  
ประสิทธิภาพ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชน 
ทัว่ไปไมใ่หเ้ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ ดว้ยการรวมพลงัทกุภาคสว่น
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่ง 
สำนักนายกรัฐมนตรี จำนวน 3 ฉบับ ดังนี้

1. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่อง ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติด

2. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 155/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) โดยมี ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี เป็น 
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

3. คำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 156/2554 ลงวันที่ 9 กันยายน 2554 เรื่อง จัดตั้งศูนย์อำนวยการ 
และศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาขนะยาเสพติดระดับพื้นที่

ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี 
ที่ 154/2554 เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด โดยรัฐบาลแสดงเจตจำนงทางการเมือง  
ประกาศเจตนารมณ์อันแนวแน่และมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังเพื่อเอาชนะยาเสพติดให้ได้โดยเร็ว รวมทั้ง 
ได้กำหนดมาตรการที่ชัดเจนเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การแก้ไขปัญหาผู้เสพ 
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ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันกลุ่มเสี่ยง พื้นที่ เสี่ยง และสถานที่ เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
การปราบปรามนกัคา้ยาเสพตดิ และผูม้อีทิธพิลทีเ่กีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ การสง่เสรมิความรว่มมอืกบัตา่งประเทศ 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิบัติต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและ 
ผู้ที่บกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่

แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2554 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 1/2554 เรื่องแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
พ.ศ.2555 โดยกำหนดให้แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ.2555 ประกอบด้วย 7 แผนหลัก 
คอื แผนการสรา้งพลงัสงัคมและพลงัชมุชนเอาชนะยาเสพตดิ แผนการแกไ้ขปญัหาผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิ แผนการ 
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด แผนการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายแผนความร่วมมือ 
ระหว่างประเทศ แผนการสกัดกั้นยาเสพติด แผนการบริหารจัดการแบบบูรณาการ  โดยเน้น 4 ปรับคือ ปรับปรุง 
ข้อมูล การข่าวให้ถูกต้อง ทันสมัย ปรับบทบาท พฤติกรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรับกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ  
และปรับทัศนคติของสังคมและชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ยึด 3 หลักคือ หลักการแก้ไข 
ปัญหาโดยใช้หลักเมตตา หลักนิติธรรม และหลักแก้ปัญหา โดยยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง รวมทั้งต้อง 6 เร่งเรื่อง ได้แก่ 
เร่งดำเนินการด้านข้อมูล ปัญหา เร่งลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดจากหมู่บ้านชุมชน เร่งแสวงหาความร่วมมือกับ 
ตา่งประเทศและการสกดักัน้ยาเสพตดิ เรง่ปราบปรามผูค้า้ ลดความเดอืดรอ้นของประชาชนจากปญัหายาเสพตดิ 
เร่งแก้ไขปัญหาเยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถานศึกษา และเร่งสร้างหมู่บ้านชุมชนให้มีความเข้มแข็ง
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โดยในปีงบประมาณ 2556 ได้มีคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่  
23/2555 เรื่อง ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ซึ่งมีสาระสำคัญของแผน 
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ปี 2556 ดังนี้

1. กรอบแนวความคิดหลัก 3 ประการ ได้แก่
 1.1  ความต่อเนื่อง ใน 3 ลักษณะ คือ ต่อเนื่องในกรอบความคิดที่จะเอาชนะปัญหายาเสพติดให้ 

ได้ผลอย่างแท้จริงนั้น จะต้องใช้พลังของประชาชนทั้งประเทศ ที่เรียกว่า พลังแผ่นดิน ต่อเนื่องในแผนปฎิบัติการ 
และต่อเนื่องในงานที่ทำ ได้แก่ การต่อยอดในกิจกรรม/งานของแต่ละแผน 

 1.2  ป้องกัน/ป้องปราม ด้วยจุดเน้น 4 ป้อง เพื่อเป็นการวางรากฐานของการลดปัญหายาเสพติด
ของประเทศอย่างแท้จริง ประกอบด้วย ป้องกันรายใหม่ ป้องกันพื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง ป้องกันพฤติการณ์ซ้ำ และ 
ป้องกันชุมชน  

 1.3  เสริมสร้างพัฒนา 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่ เสริมสร้างและพัฒนามาตรการปฏิบัติ ทั้ง 4 มาตรการ  
เสริมสร้างและพัฒนาวาระภูมิภาคสู่ 2015 ประชาคมอาเซียนปลอดยาเสพติด  และเสริมสร้างงานเชิงคุณภาพ

2. เป้าหมาย
 2.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (Strategic Goal) กำหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ โดยควบคุม 

สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและสามารถลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหา ให้ได้อย่างเห็นผล 
ชัดเจน เป็นรูปธรรม สังคมและชุมชนโดยรวมมีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด เมื่อเสร็จสิ้นแผน  
ในปี 2556 ในภาพรวมของประเทศ

 2.2  เป้าหมายเชิงปริมาณ (Output) กำหนดเป้าหมายในเชิงปริมาณในภาพรวม เพื่อให้เห็น 
ผลการดำเนินงานเชิงตัว เลขปริมาณทั้ งประเทศ และเป็นเป้าหมายที่ปรากฎในพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติตาม 
โดยมีเป้าหมาย ดังนี้

   1) ดำเนินการต่อหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งประเทศ ประมาณ 84,320 แห่ง
   2) ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดทุกระบบรวมกัน 300,000 คน ในปี 2556 และเพิ่มเป้าหมาย 

การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฯ ที่เข้ารับการบำบัดในปี 2555-2556 รวมกัน ประมาณ 700,000 คนทั่วประเทศ
   3) สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่กลุ่มเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ในระดับชั้น ป.5 และ ป.6  

ทั้งหมด ประมาณ 1.5 ล้านคนทั่วประเทศ
   4) เสริมสร้างการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับโรงเรียนและสถานศึกษาระดับ 

ขยายโอกาสขึ้นไป-ระดับอุดมศึกษา จำนวน 11,490 โรงเรียน
   5) มีข้อมูลพื้นที่เสี่ยง และเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา รวมทั้งมีแผนกิจกรรมควบคุม 

พื้นที่/ปัจจัยเสี่ยง และแก้ไขพฤติกรรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยงและสามารถลดปัญหาดังกล่าวได้ในทุกอำเภอ
   6) มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ จนมีสถานประกอบการ 

ผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว 2,000 แห่ง
   7) ปราบปรามผู้กระทำผิดคดียาเสพติดข้อหาสำคัญ ภายหลังการจับกุม โดยขยายผลทาง 

การข่าว การสืบสวน หรือใช้มาตรการทางทรัพย์สิน จำนวน 40,000 คดี 
   8) ดำเนินการทางด้านทรัพย์สินในคดียาเสพติดจากกฎหมายทุกฉบับที่ เกี่ยวข้องแบบ 

บูรณาการ  โดยมีปริมาณทรัพย์สิน 2,000 ล้านบาท 
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2.3 เป้าหมายเชิงผลลัพธ์/ผลกระทบ (Outcome) ในภาพรวม  ปัญหาความไม่ปลอดภัยของสังคม 
และชุมชนอันเกิดจากภัยของยาเสพติดลดลง การดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนทั่วไปรู้สึกมั่นคงและ 
ปลอดภัยยิ่งขึ้น

2.4 เป้าหมายพื้นที่ (Area Base) โดยให้ทุกจังหวัดกำหนดเป้าหมายของแต่ละจังหวัด ให้สามารถ 
ควบคุมและลดปัญหายาเสพติดภายในจังหวัดให้ได้ ในปี 2556 เป็นเป้าหมายสำคัญเชิงผลลัพธ์ในระดับพื้นที่

3. มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติที่สำคัญในปี 2556 
 ยังคงให้ยึดแนวทางการทำงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ 

จะประกอบไปด้วยแผนงานหลักทั้ง 7 แผนงานที่ได้มีการดำเนินงานอยู่แล้ว โดยเน้นงานในเชิงคุณภาพให้เพิ่ม 
มากขึ้น ประกอบด้วย

 แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ยกระดับความสำคัญต่อ 
การสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 84,320 แห่ง และหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
สามารถลดปัญหายาเสพติดได้อย่างมีคุณภาพ

 แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยจะนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับ 
การบำบัดรักษา จำนวน 300,000 คน และให้การติดตามช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบำบัดรักษาในปี 2555 และ  
2556 จำนวน 700,000 คน 

 แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด จะเน้นการป้องกันเยาวชนก่อน 
วัยเสี่ยง ระดับชั้น ป.5-ป.6 จำนวน 1.5 ล้านคน และเยาวชนนอกสถานศึกษาที่เสี่ยงต่อยาเสพติด ส่งเสริม 
ความเข้มแข็งสถาบันการศึกษาระดับขยายโอกาสขึ้นไป – อุดมศึกษา จำนวน 11,490 คน 

 แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย จะพัฒนาระบบการข่าวให้สามารถ 
นำไปสู่การปราบปราม จับกุม ให้ความสำคัญต่อปราบปรามนักค้ายาเสพคิดข้อหาสำคัญ โดยการขยายผล  
ภายหลังจากการจับกุม จำนวน 40,000 คดี และยึดทรัพย์สิน 2,000 ล้านบาท ป้องกันการค้าและแพร่ระบาด 
ในเรือนจำให้เป็นเรือนจำสีขาว เร่งรัดการดำเนินงานต่อเรื่องร้องเรียนของประชาชนให้เกิดผลมากที่สุด

 แผนงานที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ จะส่งเสริมกลไกการพัฒนาระหว่างประเทศเพื่อ 
นำไปสู่เขตปลอดยาเสพติดอาเซียน ในปี 2558

 แผนงานที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด มุ่งเน้นต่อการสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดบริเวณ 
ชายแดน โดยให้ความสำคัญต่อพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การสกัดกั้นตาม 
เส้นทางหลักและเส้นทางรอง รวมทั้งจัดระบบการควบคุมการขนส่งสินค้า

 แผนงานที่ 7 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ จะเน้นการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหาร 
จัดการ ศพส. ทุกระดับ ตั้งแต่กลไกอำนวยการ บุคลากร การกำกับติดตาม และการพัฒนาห้อง War Room 
ให้เชื่อมโยงระหว่างกัน

4. ตัวชี้วัด
 4.1  สามารถควบคุมและลดปัญหายาเสพติดได้มากกว่า ปี 2555
  4.2  ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนสูงขึ้นกว่าสำรวจเมื่อเสร็จสิ้นแผน ในปี 2555
  4.3  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนสูงขึ้น  
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สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ผลการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง ในฐานะ ผอ.ศพส. กำหนดนโยบายในการเร่งรัดดำเนินงานด้านการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหาเสพติดตามวาระแห่งชาติของรัฐบาล โดยกำหนดยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด  
ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 154/2554 และเปิดปฏิบัติการ “วาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”  
มาตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2554 ผลงานในภาพรวมสามารถลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลงได้  
ทำให้ประชาชนพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้น ทั้งยังได้จัดระบบอำนวยการและกลไก 
การทำงานทุกระดับ พร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เร่งรัดการดำเนินงาน โดยยึดกลยุทธ์ 7 แผน 4 ปรับ  
3 หลัก 6 เร่ง และนโยบายของ ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศพส. ในการยกระดับ 
การเอาชนะยาเสพติด จาก“วาระแห่งชาติ” เป็น “วาระแห่งภูมิภาค” ที่ต้องดำเนินการโดยความร่วมมือกับ 
ต่างประเทศ และบูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง กล่าวว่า “การทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เราไม่สามารถทำเพียงลำพัง ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน โดยใช้หลักนิติรัฐ หลักนิติธรรม 
ในการป้องกันและปราบปรามและให้ถือเป็นวาระแห่งชาติเพื่อเร่งแก้ไขปัญหายาเสพติด”

  
  

ในปีงบประมาณ 2556 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ผู้อำนวยการ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ภารกิจที่สำคัญในการมอบนโยบายต่างๆ ดังนี้

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ผอ.ศพส.) เป็นประธานมอบนโยบายการบริหารราชการ 
แผ่นดินเกี่ยวกับยาเสพติด ความมั่นคงและอื่นๆ เน้นย้ำเจตนารมณ์ของรัฐบาลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
และสำนักงาน ป.ป.ส. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล
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เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศพส.) เดินทางไปเป็นประธานการประชุมเชิง 
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา อำเภอสามพราน  
จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด  
รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด นายอำเภอและผู้กำกับการ 
สถานีตำรวจภูธร ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคตะวันตก รวมทั้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  
เข้าร่วมประชุมและรับมอบนโยบาย จำนวน 1,400 คน 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (ผอ.ศพส.) เป็นประธาน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ในชุมชนและสถานประกอบการพื้นที่ภาคเหนือตอนบน  
เพื่อให้ชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ และสถานประกอบการ 
จังหวัดเชียงใหม่  และจังหวัดลำพูน ปลอดยาเสพติด 
ตามนโยบายเร่งด่วนการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนร่วมดำเนินการ 
ณ หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
วิทยาเขตสะลวง-ขี้เหล็ก อ.แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี  

ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 3,700 คน ประกอบด้วย ผู้แทนสถานประกอบการ จังหวัดเชียงใหม่-ลำพูน  
1,300 คน หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน 2,400 คน

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการ 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ   
ไ ด้ ป ร ะชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร เพื่ อ บู รณากา รทุ กภาคส่ วน 
ในการสกัดกั้นการนำเข้าและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่  
ที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท อ.เมืองเชียงราย โดยมี 
หน่วยงานซึ่งเป็นผู้บังคับการ และผู้กำกับการตำรวจจาก 
ภาค 3 ภาค 4 ภาค 5 และภาค 6 ตลอดจน ทหาร  
ศุลกากร และสำนักงาน ป.ป.ส. ที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือ และ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน 600 นาย
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เมือ่วนัที ่22 พฤษภาคม 2556 ร.ต.อ. ดร. เฉลมิ อยูบ่ำรงุ 
ร อ ง น า ย ก รั ฐ ม น ต รี  ใ น ฐ า น ะ ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร 
ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ   
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกัน  และ 
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) พร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  
ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
สาธารณสุข ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนอัยการสูงสุด ผู้แทนจากสำนักงานตำรวจ 
แห่งชาติ ผู้แทนกรมศุลกากร และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีก 6 ท่าน โดยมี พล.ต.อ. พงศพัศ พงษ์เจริญ  
เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะเลขานุการฯ ร่วมประชุมเพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 – เมษายน 2556 รวมทั้งการติดตามผลการดำเนินงาน 
ของศูนย์อำนวยการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือตอนบน (ศพส.ชน.) และศูนย์อำนวยการ 
สกัดกั้นยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศพส.จชต.) ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ร.ต.อ.ดร. เฉลิม อยู่บำรุง         
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลัง 
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ 
เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวิเชียร พุฒิวิญญ ผู้ว่าราชการจังหวัด 
นนทบุรี  นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีนคร 
นนทบุ รี เข้ า ร่ วมประชุมและรับฟั งนโยบาย เร่ ง รั ดการ 
ดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
อย่างยั่งยืนปี 2556 ช่วง 4 เดือน (มิถุนายน – กันยายน 2556)  
พร้อมทั้งทำพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี โครงการตำรวจประสานโรงเรียน 1 ตำรวจ  
1 โรงเรียน โดยมีนายอำเภอ กำนัน สารวัตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ผู้กำกับการ 
หัวหน้าสถานี สารวัตรขึ้นไป นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน นักเรียนนักศึกษา 1,200 คน 
เข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเทศบาลนครนนทบุรี อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2556 ร.ต.อ. ดร.เฉลิม อยู่บำรุง 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธานการ 
ประชุมมอบนโยบายการดำเนินงานในสถานประกอบการ ณ  
ห้องประชุมตลาดทะเลไทย จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี  
นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 
กล่าวรายงาน และนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผอ.ปปส.ภาค 7  
ปลัดกระทรวงแรงงาน อธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมสวัสดิการ 
และคุ้มครองแรงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ให้การต้อนรับ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย  
ผู้ประกอบการ และผู้ใช้แรงงานในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 900 คน
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เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2556 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำรุง 
รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติเข้าร่วมพบปะผู้นำชนเผ่าในโครงการอบรม 
แกนนำชาวเขา ชนเผ่าต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุม 
คชสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมทั้งกล่าวเพื่อ 
โน้มน้าวขอความร่วมมือจากผู้นำชนเผ่าและชนเผ่าในพื้นที่ ให้  
ความร่วมมือในการเลิกยุ่ ง เกี่ ยวกับขบวนการลักลอบจำหน่าย 
ยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 800 คน

เมื่อวันที่  15 กันยายน 2556 ร.ต.อ.ดร.เฉลิม อยู่บำรุง  
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติได้เป็นประธานประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ 
สกัดกั้นการลักลอบนำเงินออกนอกราชอาณาจักรของกระบวนการ 
ค้ายาเสพติดที่ห้องประชุมดอยตุงโรงแรมดุสิตไอส์แลนด์รีสอร์ท  
อ.เมืองเชียงราย โดยมีนายตำรวจระดับสูงและผู้บริหารจากสำนักงาน 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) กรมสรรพากร 
ธนาคารแห่งประเทศไทยสมาคมธนาคารไทยฯลฯเข้าร่วมประมาณ  
250 คน

สรุปผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

ตามคำสั่งศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 23/2555 เรื่อง ปฏิบัติการ 
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน ปี 2556 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้กำหนดให้ทุกหน่วย 
ถือปฏิบัติเป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างบูรณาการ เพื่อดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดยุทธศาสตร์ 7 แผนงานหลัก คือ (1) การสร้างพลังสังคมและ 
พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด (2) การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (3) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน 
ยาเสพติด (4) การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย (5) ความร่วมมือระหว่างประเทศ  
(6) การสกัดกั้นยาเสพติด (7) การบริหารจัดการแบบบูรณาการ โดยสรุปสาระสำคัญผลการดำเนินงาน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 – 30 กันยายน 2556 ดังนี้

แผนงานที่ 1 การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด
การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้กำหนดเป้าหมายหมู่บ้านทั่วไปทั้งสิ้น  

84,320 หมู่บ้าน/ชุมชน และได้กำหนดให้ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนระบุสถานะและจำแนกตามกลุ่มประเภทตาม 
ความเหมาะสม คือ ประเภทที่ 1 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ระบุไม่มีปัญหายาเสพติด มีเป้าหมาย 19,664 หมู่บ้าน/ 
ชุมชน ประเภทที่  2 หมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน มีเป้าหมาย 3,696 หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่  3 
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีเป้าหมาย 13,571 หมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 4 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ดำเนินการ 
ครบทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในปี 2555 มีเป้าหมาย 51,394 หมู่บ้าน/ชุมชน 
และประเภทที่ 5 หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาในระดับรุนแรงที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีเป้าหมาย 3,220 หมู่บ้าน/
ชุมชน โดยมีผลการดำเนินงาน ปรากฏดังตาราง
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การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกประเภท เป้าหมาย 84,320 หมู่บ้าน/ชุมชน 
มีผลการดำเนินงาน 78,925 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 93.60

การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 1 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ระบุไม่มี 
ปัญหายาเสพติด มีเป้าหมาย 19,664 หมู่บ้าน/ชุมชน มีผลการดำเนินงาน 17,905 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น 
ร้อยละ 91.05 การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่  2 หมู่บ้าน/ชุมชน 
ชายแดน มีเป้าหมาย 3,696 หมู่บ้าน/ชุมชน มีผลการดำเนินงาน 3,185 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 86.17

การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 3 หมู่บ้านกองทุนแม่ของ 
แผ่นดิน มีเป้าหมาย 13,571 หมู่บ้าน/ชุมชน มีผลการดำเนินงาน 13,192 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็น 
ร้อยละ 97.21

การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 4 หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ดำเนินการ
ครบทุกขั้นตอนของการดำเนินงานเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในปี 2555 มีเป้าหมาย 51,394 หมู่บ้าน/ชุมชน                  
มีผลการดำเนินงาน 50,861 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 98.96

การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 5 หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา 
ในระดับรุนแรงที่ต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน มีเป้าหมาย 3,220 หมู่บ้าน/ชุมชน มีผลการดำเนินงาน 3,447  
หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 107.05

แผนงานที่ 2 การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (Demand)
การดำเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยการนำเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาทั้ง 3 ระบบ  

รวมถึงการบำบัดรักษาในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมฯ มีเป้าหมายการนำผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำบัด 
รักษา จำนวน 300,000 ราย และการติดตามผู้ เสพที่ผ่านการบำบัดรักษา ซึ่งถือเป็นขั้นตอนที่มี  

ผลการดำเนินงาน

1. ดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ทุกประเภท

  1.1 ดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 1

  (ระบุไม่มีปัญหา)

  1.2 ดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 2

  (ชายแดน)

  1.3 ดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 3

  (กองทุนแม่ของแผ่นดิน)

  1.4 ดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 4

  (ครบ 7 ขั้นตอน)

  1.5 ดำเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ประเภทที่ 5

  (มีปัญหารุนแรง)

หน่วยนับ

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

แห่ง

ร้อยละ

ต่อเป้าหมาย

78,925

17,905

3,185

13,192

50,861

3,447

    เป้าหมาย

84,320

19,664

3,696

13,571

51,394

3,220

ผลงานสะสม

(1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

93.60

91.05

86.17

97.21

98.96

107.05
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ความสำคัญที่สุด ในปี 2556 เพื่อลดอัตราเสพซ้ำให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 560,000 ราย โดยมี 
ผลการดำเนินงาน ปรากฏดังตาราง

ผลการบำบัดรักษาในภาพรวม จากเป้าหมาย 300,000 ราย มีผลการดำเนินงาน 484,610 คิดเป็น 
ร้อยละ 161.54 และผลการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษา เป้าหมาย 560,000 ราย มีผลการดำเนินงาน  
574,189 ราย คิดเป็นร้อยละ 102.53

แผนงานที่ 3 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (Potential Demand)
การดำเนินงานป้องกันเยาวชนก่อนวัยเสี่ยง ให้มีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด ขยายครอบคลุมทั้งใน 

ระดับชั้น ป.5 - ป.6 ทั่วประเทศ มีเป้าหมาย 1,500,000 คน กำหนดให้โรงเรียนมีกิจกรรมป้องกันและ 
เฝ้าระวังยาเสพติด เป้าหมาย 11,490 แห่งทั่วประเทศ มีการดำเนินการจัดระเบียบสังคม โดยการออกตรวจ 
พื้นที่เสี่ยง การตักเตือนเยาวชนและผู้ประกอบการ การใช้มาตรการทางกฎหมาย เป้าหมาย 77 จังหวัด โดยม ี
ผลการดำเนินงาน ปรากฏดังตาราง

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก่นักเรียน ป.5-ป.6 เป้าหมาย 1,500,000 คน  
มีผลการดำเนินงาน 1,396,753 คน คิดเป็นร้อยละ 93.12 การจัดกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง 
ยาเสพติด มีเป้าหมาย 11,490 แห่ง มีผลการดำเนินงาน 11,539 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 100.43

ผลการดำเนินงาน

 

 1. ผลบำบัดรวม

     1) ระบบสมัครใจ

     2) ระบบบังคับบำบัด

     3) ระบบต้องโทษ

  2. ติดตามผู้ผ่านการบำบัด

เป้าหมาย

300,000

173,145

112,155

14,700

560,000

ผลงานสะสม

(1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

ร้อยละต่อเป้าหมายหน่วยนับ

ราย

ราย

ราย

ราย

ราย

484,610

287,759

169,489

27,362

574,189

161.54

166.20

151.12

186.14

102.53

ผลการดำเนินงาน

1. นักเรียนป.5 และ ป.6 ที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน 

 และป้องกันยาเสพติด (ร้อยละ 100)

2. สถานศึกษามีกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวัง

3. การจัดระเบียบสังคม 

 1) การออกตรวจพื้นที่เสี่ยง 

 2) การตักเตือนเยาวชนและผู้ประกอบการ

 3) การใช้มาตรการทางกฎหมาย

หน่วยนับ

คน

แห่ง

จังหวัด

แห่ง

แห่ง

แห่ง

เป้าหมาย ผลงานสะสม

(1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

ร้อยละ

ต่อเป้าหมาย

1,500,000

11,490

77

-

-

-

1,396,753

11,539

77

25,117

12,466

4,467

93.12

100.43

100.00

-

-

-
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สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

การดำเนินการจัดระเบียบสังคม เป้าหมาย 77 จังหวัด ดำเนินการแล้ว 77 จังหวัด โดยดำเนินการออก
ตรวจพื้นที่เสี่ยง 25,117 แห่ง ตักเตือนเยาวชนและผู้ประกอบการ 12,466 แห่ง และใช้มาตรการทางกฎหมาย 
4,467 แห่ง

แผนงานที่ 4 การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
การดำเนินการสืบสวน ปราบปรามนักค้ายาเสพติด เพื่อตัดวงจรที่จะนำยาเสพติดมายังตลาด

ผู้เสพ โดยมีเป้าหมายการปราบปรามนักค้ายาเสพติดข้อหาสำคัญ ขยายผลทั้งทางการข่าว การสืบสวน 
หรือใช้มาตรการทางทรัพย์สิน จำนวน 40,000 คดี และมีเป้าหมายดำเนินการทางทรัพย์สินคดียาเสพติด 
โดยใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับแบบบูรณาการ 2,000 ล้านบาท และมีค่าเฉลี่ยของจำนวนทรัพย์สินต่อคด ี
ในปี 2556 มากกว่าค่าเฉลี่ยของทรัพย์สินต่อคดีในปี 2555 โดยมีผลการดำเนินงาน ปรากฏดังตาราง

การปราบปรามนักค้ายาเสพติดข้อหาสำคัญและมีการขยายผล เป้าหมาย 40,000 คดี มีผลการจับกุม     
48,060 คดี คิดเป็นร้อยละ 120.15 และการดำเนินการทางทรัพย์สินคดียาเสพติดโดยใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ทุกฉบับแบบบูรณาการ เป้าหมาย 2,000 ล้านบาท มีผลดำเนินการ 2,395.41 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 119.77

แผนงานที่ 5 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การดำเนินการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านให้ปรากฏผลเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย 

การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศผู้บริโภค เชื่อมโยง กลไกความร่วมมือ 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปริมาณการผลิตและค้ายาเสพติดในภูมิภาคประเทศเพื่อนบ้าน และสกัดกั้นปัญหายาเสพติด  
โดยอาศัยกลไกความร่วมมือพื้นที่ชายแดนทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อ 
การควบคมุยาเสพตดิ ซึง่ไดด้ำเนนิการจดัประชมุและศกึษาดงูานในดา้นตา่งๆ เพือ่พฒันาความรว่มมอืกบัประเทศ 
เพื่อนบ้าน อีกทั้งการดำเนินการประสานเตรียมการในโครงการพัฒนาทางเลือก และขยายแนวคิดปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง

สำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานที่ดำเนินความร่วมมือกับต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
เนือ่งจากปญัหายาเสพตดิไดย้กระดบัเปน็วาระภมูภิาค โดยมคีวามรว่มมอืกบันานาประเทศ และองคก์ารระหวา่ง 
ประเทศในหลายระดับทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับอนุภูมิภาค ระดับทวิภาคีที่สำคัญ คือ ความร่วมมือกับ 
อาเซียน ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

ผลการดำเนินงาน

 

 - ยาบ้า

 - เฮโรอีน

 - ไอซ์

 - กัญชา

 - โคเคน

เป้าหมาย

-

-

-

-

-

ผลงานสะสม

(1 ต.ค.55-30 ก.ย.56)

ร้อยละต่อเป้าหมายหน่วยนับ

ล้านเม็ด

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กรัม

120.04

708.74

1,631.66

27,487.98

57.28

-

-

-

-

-
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โดยมีการแนวทางการดำเนินงานที่สำคัญ คือ (1) การผลักดันนโยบายในการขยายและเชื่อมโยง 
ความร่วมมือกับนานาประเทศและองค์การระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับองค์การสหประชาชาติและ 
อาเซียน (2) ยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งของกลไกความร่วมมือในพื้นที่ชายแดน และการพัฒนาศักยภาพประเทศเพื่อนบ้านใน 
การแก้ไขปัญหายาเสพติด (3) การเตรียมความพร้อม เพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการผลักดัน 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอาเซียน เพื่อต่อต้านการลักลอบค้ายาเสพติด อันจะนำไปสู่การเป็นเขต 
ปลอดยาเสพติดอาเซียน ค.ศ.2015 หรือ พ.ศ.2558 ตามที่ประเทศอาเซียนได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน  
เมื่อ พ.ศ.2543 (4) การแสวงหาและเสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ

ช่วงเดือนกันยายน 2556 ที่ผ่านมา มีการดำเนินการความร่วมมือด้านต่างประเทศที่สำคัญ ดังนี้ 
1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในระดับรัฐมนตรี และรองเลขาธิการ 

ป.ป.ส. (นายสุขุม โอภาสนิพัทธ์) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฯ ในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรี
อาเซียนสมัยพิเศษด้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2556 ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลา            
ในการประชุมในวันที่ 2 กันยายน 2556 เป็นการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส เพื่อเป็นการเตรียมการ 
ด้านเนื้อหาเพื่อให้ได้ข้อสรุปสำหรับจัดทำร่าง Chairman’s Statement ให้การประชุมระดับรัฐมนตรีพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ และในการประชุมวันที่ 3 กันยายน 2556 เป็นการประชุมระดับรัฐมนตรี โดยมี  
Honorable Pehin Datu Singamanteri Colonel (Rtd) Dato Seri (Dr.) Awang Haj i  
Mohammad Yasmin bin Haji Umar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน สำนักนายกรัฐมนตรี 
หัวหน้าคณะผู้แทนบรูไน ทำหน้าที่ประธานการประชุมฯ โดยสรุปผลการประชุมฯ ดังนี้

 1.1  ที่ประชุมฯ ได้มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดและผลการดำเนินงานในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
มีการเน้นย้ำและกระตือรือร้นที่จะไปสู่เป้าหมายการปลอดยาเสพติดในปี ค.ศ. 2015 การแสดงเจตจำนงให้มี 
กระบวนทัศน์ใหม่ ๆ ในการต่อต้านยาเสพติดโดยใช้ทั้งด้านลดอุปสงค์และอุปทานยาเสพติดไปพร้อมๆ กัน 

 1.2  ที่ประชุมชื่นชมความคืบหน้าโครงการเครือข่ายหน่วยงานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด 
ณ ท่าอากาศยานสากลในอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction Task Force – AAITF) โดยผู้แทน สำนักงาน 
ป.ป.ส. เป็นผู้รายงาน และได้เสนอให้มีการขยายพื้นที่ความร่วมมือทั้งการสกัดกั้นทางน้ำและทางบกใน 
อนาคตด้วย 

 1.3  ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานเลขาธิการอาเซียนจัดทำเอกสารแนวคิดจัดตั้งการประชุม 
ระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด และการขยายการประสานและร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
กับยาเสพติดของอาเซียน

 1.4  ที่ประชุมตระหนักถึงความจำเป็นที่จะให้มีการประชุมระดับรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด 
ในปี 2557 หรือ 2558 เพื่อสร้างเสริมความร่วมมือของอาเซียนและเพื่อติดตามความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ที่ 
เกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งนี้ ประเทศอินโดนีเซียได้เสนอตัวที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัย 
พิเศษด้านยาเสพติด ครั้งที่ 3 ในปี 2557

 1.5  ประเทศไทยได้เสนอร่างเอกสารแนวคิดการจัดตั้งสำนักงาน ป.ป.ส. อาเซียน เป็นตัวช่วย 
ในการประสานงานด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน

2. ผู้แทนสำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านอาชญากรรมข้ามชาติ ครั้งที่ 9 
(9th ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crimes : AMMTC) และการประชุมระดับ 
รัฐมนตรีด้านอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา 3 ประเทศ (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)  
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ครั้งที่ 6 (6th AMMTC+3) ระหว่างวันที่ 16-18 กันยายน 2556 ณ กรุงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย 
ประชาชนลาว โดยมี พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก รองนายกรัฐมนตรี เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ซึ่งผู้แทน 
สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศไทยให้ที่ประชุมรับทราบ และที่ประชุมได้ 
ร่วมกันพิจารณาและติดตามการดำเนินงานตาม Work Program to Implement the ASEAN Plan of  
Action to Combat Transnational Crime (2013-2015) 

แผนงานที่ 6 การสกัดกั้นยาเสพติด
การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทุกด้าน มิให้มีการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย  

เพื่อเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดน โดยเพิ่มการลาดตระเวน การตั้งจุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางต่างๆ 
การสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง เพื่อให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน การจัดระเบียบ 
หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพจุดตรวจจุดสกัดกั้นตามเส้นทางตอนในทั่วประเทศ  
ให้เป็นตาข่ายการสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดทั่วประเทศ มีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

1. ศพส.กองทัพไทย ได้ดำเนินการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน โดยมีผลการปฏิบัติที่สำคัญ 
ดังนี้

 1.1  ลาดตระเวน 71,413 ครั้ง ซึ่งเป็นการลาดตระเวนทางเรือ 676 ครั้ง ตั้งด่านจุดตรวจ/
ด่านตรวจในพื้นที่แนวชายแดน 56,014 ครั้ง และการดำเนินการปิดล้อม/ตรวจค้น 1,645 ครั้ง

 1.2  สามารถจับกุมผู้กระทำความผิด และได้ของกลางยาบ้า 26,661,696 เม็ด ไอซ์ 1,814.80  
กิโลกรัม กัญชาแห้ง 14,709.18 กิโลกรัม และเฮโรอีน 10,249.49 กรัม 

2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ได้ดำเนินการจัดตั้งหมู่บ้าน/ 
ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดจำนวน 1,070 หมู่บ้าน/ชุมชน ใน 28 จังหวัดชายแดน

แผนงานที่ 7 บริหารจัดการแบบบูรณาการและแผนพิเศษ
รฐับาลไดจ้ดัสรรงบประมาณดา้นยาเสพตดิในภาพรวมของประเทศ จำนวนทัง้สิน้ 11,531,868,300 บาท 

ได้จัดสรรงบประมาณให้กับ 25 หน่วยงาน จำนวน 8,824,185,900 บาท และสำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับจัดสรร 
จำนวน 2,464,009,400 บาท ทั้งนี้ ทางสำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดสรรงบประมาณให้ส่วนราชการเบิกจ่ายแทน 
ในส่วนกลางและภูมิภาค รวม 77 จังหวัด และ 32 หน่วยงานรวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 767,585,823 บาท 

การประเมินผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน  

ตามคำสั่ง ศพส. ที่ 23 โดย คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร โดยสรุปสาระสำคัญดังนี้

1. สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดในพื้นที่
 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติดในหลายพื้นที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา 

โดยพบว่ายาบ้า ยังคงเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด โดยจำนวนผู้เสพรายใหม่ในพื้นที่ส่วนใหญ่  
มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นผู้เสพรายเก่าที่เป็นเด็กและเยาวชนได้ผันตัวไปเป็นผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนเพิ่มขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งนี้ในส่วนของคนในชุมชนส่วนใหญ่ยังเห็นว่า ผู้เสพ/ผู้ติดในชุมชนเป็นปัญหาเฉพาะของ 
แต่ละครอบครัวมากกว่าเป็นปัญหาของชุมชน ทั้งนี้คนในชุมชนบางส่วนยังมองว่า การแก้ปัญหายาเสพติดเป็น 
ภาระหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐ
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2. ลักษณะของแผนงานและการถ่ายทอดแผนงานไปสู่หน่วยปฏิบัติ 
 การกำหนดเป้าหมายจากส่วนกลางไปสู่การทำงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ มากกว่าคำนึงถึง 

สถานการณ์และข้อจำกัดที่แท้จริงของแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเป้าหมายเชิงปริมาณหรือตัวเลขเป็นหลัก  
ภายใต้ระยะเวลาที่เร่งเกินไป  มีการประสานงานกันได้อย่างดีระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยงาน 
กับศูนย์อำนวยการในระดับจังหวัด (ศพส.จ.) แต่ ศพส.จ. ยังมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานจริงน้อย ในขณะที่ ศพส.อ. 
ยังขาดอำนาจในการสั่งการและกำกับติดตามหน่วยปฏิบัติในระดับอำเภอ เนื่องจากหน่วยปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
ไม่ได้ขึ้นตรงต่อนายอำเภอ 

3. การดำเนินงานตามนโยบาย
 3.1 กลไกการบริหารจัดการในระดับพื้นที่
    1)  การสร้างระบบข้อมูลที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่ยังมีเพียงการ “ประชุมโต๊ะข่าว”     

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ แต่อาจยังไม่สามารถดำเนินงานเป็น War Room 
ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดยข้อมูลเชิงลึกในการปฏิบัติงานยังเป็นการหาข้อมูลจากหน่วยงานใครหน่วยงานมัน 
เป็นหลัก โดยการประสานงานร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่น ยังเป็นไปตามความใกล้ชิดของผู้ปฏิบัติงาน 
แต่ละพื้นที่เป็นสำคัญ

    2)  ระบบการจูงใจผู้ปฏิบัติงานยังไม่มีประสิทธิภาพ ไม่สามารถสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ 
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ โดยการให้รางวัลตอบแทนในส่วนของผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ที่ยังมีไม่เพียงพอ 
ต่อจำนวนผู้ปฏิบัติงานที่แท้จริงจากแต่ละหน่วยงาน และมีความล่าช้า

    3)  การดำเนินงานตามของโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน” นับเป็นโครงการที่ดี  
โดยการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น ทำให้สถานการณ์ของปัญหาลดลงในระยะเวลาที่มีการดำเนินโครงการ  
แต่เมื่อมีการถอนกำลังของเจ้าหน้าที่ออกจากชุมชน และลดความถี่ในการเข้าปฏิบัติการในชุมชน สถานการณ ์
อาจกลับมารุนแรงเช่นเดิม

 3.2 การดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติด
    1)  การสร้างความร่วมมือจากภาคประชาชนสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่ที่เป็นชุมชน 

ชนบทมากกว่าพื้นที่เมือง โดยการดำเนินงานตามกองทุนแม่ของแผ่นดิน นับเป็นกลไกที่สำคัญที่ผลักดัน 
ให้ชุมชนสร้างความเข้มแข็งและมีบทบาทในการดูแลและป้องกันชุมชนจากปัญหายาเสพติดได้

    2)  การป้องกันเยาวชนในสถานศึกษา มีการกำหนดแนวนโยบายและสั่งการที่ชัดเจนจาก 
กระทรวงศึกษาเอง แต่ลักษณะโครงสร้างของหน่วยงานทางด้านการศึกษายังขาดไม่มีหน่วยงานกลางใน 
ระดับพื้นที่

    3)  การตรวจพื้นที่ของชุดจัดระเบียบสังคมยังต้องอาศัยอำนาจในการบังคับใช้กฎหมาย 
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครองเป็นหลัก โดยอำนาจในการปฏิบัติงานของบุคลากรจากแต่ละ 
หน่วยงานยังมีจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ซึ่งเป็นสถานประกอบการด้านที่อยู่อาศัย อาทิ หอพัก บ้านเช่า 
หรือคอนโดมิเนียม

    4)  การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ เน้นการขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 
เป็นหลัก ซึ่งมักได้รับความร่วมมือจากสถานประกอบการค่อนข้างดี เนื่องจากเป็นการเสริมสร้างความ 
น่าเชื่อถือและคุณภาพของสถานประกอบการ โดยในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาอย่างถูกกฎหมาย 
สามารถควบคุมได้ และมักไม่พบการกระทำผิด ในขณะที่แรงงานในส่วนของคนไทยจะถูกพบว่ามีการ 
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเป็นจำนวนมาก โดยยังไม่มีมาตรการในการดูแลผู้ประกอบการภาคการเกษตร หรือ 
แรงงานรับจ้างที่อยู่นอกระบบการจ้างงาน
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 3.3 การดำเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด
    1)  ยังขาดการสนับสนุนด้านทรัพยากรในการปฏิบัติงานที่เพียงพอ ทั้งด้านอัตรากำลัง 

งบประมาณ ในการดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดกั้นในพื้นที่เน้นย้ำ อุปกรณ์ในการตรวจค้นยาเสพติด 
แต่ละประเภท ยานพาหนะในการติดตามเครือข่ายผู้กระทำผิด รวมทั้งยังขาดอำนาจในการดำเนินงานเฉพาะ 
ในส่วนของยาเสพติดที่มีความเฉพาะและซับซ้อนกว่าอำนาจการดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาทั่วไปที่  
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับตามหน้าที่

    2)  ยังไม่มีกลไกในการคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ให้ข่าว และในการประสานข้อมูลระหว่าง 
พื้นที่ จะมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวเป็นรายกรณีไป เนื่องจากต้องป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลไปสู่ 
ผู้กระทำผิด การจัดทำศูนย์ข้อมูลกลางจึงยังไม่เกิดขึ้นอย่างชัดเจน

    3)  การยึดทรัพย์คดียาเสพติดสามารถยึดได้เพียงทรัพย์ติดตัวผู้กระทำผิด หรือทรัพย์ที่ 
ผู้กระทำผิดแสดงตนเป็นเจ้าของที่ชัดเจน แต่ในส่วนของการติดตามทรัพย์อื่นๆ ที่ต้องอาศัยข้อมูลในการติดตาม 
ยังทำได้ไม่เต็มที่ และอำนาจตัดสินเด็ดขาดในการยึดทรัพย์เป็นอำนาจของเลขาธิการสำนักงาน ป.ป.ส.  
ซึง่จะตอ้งใชเ้วลาในการพจิารณาและสัง่อนมุตัใิหย้ดึทรพัยไ์ดต้ามระเบยีบ ซึง่มกัใชร้ะยะเวลานานในการพจิารณา  
ในขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีอำนาจโดยตรงตามกฎหมาย ซึ่งมักมีความสุ่มเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องจาก 
ผู้กระทำผิดซึ่งเป็นเจ้าของทรัพย์ถึงอำนาจในการครอบครองทรัพย์ นอกจากนี้ยังพบว่า การขยายผลผู้ค้าราย 
สำคัญในเรื่องการยึดทรัพย์ทำได้ไม่มากนัก เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้กระทำผิดในรูปแบบ “ผู้รับจ้างลำเลียง” 
ซึ่งไม่มีทรัพย์สินมากนัก

 3.4 การดำเนินงานด้านการสกัดกั้นปัญหายาเสพติด
    1)   มีการประสานความร่วมมือกันระหว่างประเทศอย่างชัดเจนในเชิงนโยบาย แต่ยังไม่มี 

การให้ความร่วมมือจากหน่วยปฏิบัติอย่างชัดเจนจริงจังในระดับปฏิบัติการ
    2)  การขอความร่วมมือจากชนเผ่าในหลายพื้นที่ทำได้ยาก ในขณะที่ชาวบ้านในชุมชน 

ชายแดน ยังคงไม่ให้ข้อมูลหรือความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ โดยพบว่าหลายคนรับจ้างขน/ลำเลียงยาเสพติด 
ข้ามแดน ซึ่งเป็นการสร้างรายได้จำนวนมากให้แก่คนในพื้นที่ 

    3)  การวางกำลังเพื่อปฏิบัติการ ต้องเน้นข้อมูลการข่าวเป็นหลัก เพราะกำลังพลน้อยแต่พื้นที่ 
ดูแลกว้าง ซึ่งอาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยระหว่างพื้นที่ (ระดับปฏิบัติการ) ซึ่งมักเป็นไปตาม 
ความสัมพันธ์ส่วนตัว ส่งผลให้การแสวงหาข่าว ยังเป็นความสามารถเฉพาะของแต่ละชุดปฏิบัติการและ 
ความไว้วางใจในการส่งต่อข้อมูล

 3.5 การดำเนินงานด้านการบำบัดผู้ติดยาเสพติด
    1)  ฐานข้อมูลผู้เสพที่แท้จริงในพื้นที่เป็นสิ่งที่รวบรวมได้ยาก โดยการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด 

ในชุมชน ยังคงต้องมุ่งใช้แนวทางกดดันของเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครองเป็นหลัก เพื่อให้เกิด 
การเข้ารับการบำบัดแทนการถูกลงโทษ เพื่อให้ได้จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดที่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 

    2)  แนวทางการบำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจบำบัด ยังคงใช้รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เป็นหลัก เนื่องจากสามารถรองรับผู้เสพ/ผู้ติดได้เป็นจำนวนมากและดำเนินการได้รวดเร็ว ซึ่งเหมาะสมเพียงแค ่
การปรับทัศนคติให้แก่ “ผู้เสพ” ที่อาจนำไปสู่การเลิกใช้ยาเสพติดได้ แต่ตามหลักทางวิชาการ อาจยังไม่นับ 
เป็นการบำบัดฟื้นฟูสำหรับ “ผู้ติด” ซึ่งควรต้องได้รับการบำบัดฟื้นฟูที่เหมาะสมต่อไปหลังจากจบโปรแกรม 
ของค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อีกทั้งค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลายเป็นสถานที่ที่ทำให้ผู้เสพ/ผู้ติดมา 
แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้ายาเสพติด 
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    3)  การติดตามข้อมูลส่วนใหญ่ ยังอาศัยการสอบถามข้อมูลจากคำบอกเล่าผู้ผ่านการบำบัด 
เป็นหลัก ซึ่งอาจให้ข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง โดยแนวทางการติดตามข้อมูลแวดล้อมจากครอบครัวหรือ 
ชุมชนยังไม่สามารถทำได้เต็มที่นัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเข้าไปสอบถามข้อมูล  รวมทั้งการติดตามข้อมูลในบาง
พื้นที่อาจเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้ติดตาม อาทิ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

สรุปตัวชี้วัด 3 ข้อ 

1. ความสามารถควบคุมและลดปัญหายาเสพติดได้มากกว่า ปี 2555
 สถานการณ์ของปัญหายาเสพติด พบว่าในหลายพื้นที่ยังคงความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจากปี 

ที่ผ่านมา มีผู้เสพรายใหม่เพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกันผู้เสพรายเก่าที่เป็นเด็กและเยาวชน ผันตัวเป็นผู้ค้ารายย่อย 
ในชุมชนส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้เสพ/ผู้ติด เป็นปัญหาในครอบครัว ไม่เป็นปัญหาของชุมชน

2. ความพึงพอใจ ความเชื่อมั่นของประชาชน
 ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการแก้ปัญหายาเสพติดของรัฐบาลอยู่ในระดับปานกลาง  

เนื่องจากผลการดำเนินงานของภาครัฐ มีข้อจำกัดในขึ้นตอนการทำงานของเจ้าหน้าที่ ต่อการเปลี่ยนแปลง 
ของปัญหา ทั้งแนวทางการดำเนินงานหลายส่วน ต้องอาศัยระยะเวลาและความต่อเนื่องในการดำเนินการ 
เพื่อให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ปัญหายาเสพติด เป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในหมู่บ้าน/ชุมชน มากที่สุด ในช่วงแรก 

แต่ในเวลาต่อมา ปัญหาการมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นกลายเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนมากกว่า 

การประ เมินผลการดำเนินงานตามปฏิบัติการพลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด 

อย่างยั่งยืน ตามคำสั่ง ศพส. ที่ 25/2555 โดยหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์  

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลการดำเนินงานตามเป้าหมายของโครงการ
1. ปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในชุมชนลดลง 
 สามารถลดปัญหาการค้ายาเสพติดจากผู้ค้ายาเสพติดรายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายได้  

มีการเพิ่มความถี่ในการตรวจค้นพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ ส่งผลผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่เป้าหมายมีจำนวนลดลง  
โดยส่วนใหญ่จะออกนอกพื้นที่ไปอาศัยในพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลให้ในหลายอำเภอมีการกำหนดพื้นที่เป้าหมาย 
ในการดำเนินโครงการหลายชุมชน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่แท้จริง 

2. จำนวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนที่เข้ารับการบำบัดรักษา 
 ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด โดยนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเข้ารับการบำบัด 

รักษาให้มากที่สุด โดยมีการเร่งค้นหาและนำผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนเป้าหมายเข้ารับการบำบัดรักษา 
เป็นจำนวนมาก แต่ยังคงอาศัยมาตรการในการกดดันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ปกครองเป็น 
กลไกหลัก มากกว่าการผลักดันให้ผู้เสพ/ผู้ติด หรือผู้ปกครองเกิดการยอมรับและเข้ารับการบำบัดโดย 
สมัครใจอย่างแท้จริง

3. เฝ้าระวังและติดตาม ช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษาให้มีอาชีพการงานการศึกษา 
และไม่กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ำ

 มีการจัดตั้งศูนย์ติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบำบัดรักษา โดยเน้นการสนับสนุนในเรื่องอาชีพ  
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แต่พบว่า ผู้เสพ/ผู้ติดส่วนใหญ่ยังไม่ให้ความสนใจมากนัก และอาจยังไม่สามารถรับประกันในเรื่องของ 
การกลับไป มีพฤติการณ์ซ้ำได้ เนื่องจากมีปัจจัยแวดล้อมส่วนอื่นที่ควบคุมได้ยาก อาทิ กลุ่มเพื่อน หรือ 
ภาวะจิตใจของผู้ผ่านการบำบัดเองที่อาจยังไม่มีความเข้มแข็งพอ

4. คนในชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตและ 
ทรัพย์สิน

 จากการดำเนินงานด้านการปิดล้อมตรวจค้น และการเพิ่มความถี่ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ของเจ้าหน้าที่รัฐ สามารถทำให้คนในชุมชนมีความรู้สึกปลอดภัยจากยาเสพติดและอาชญากรรมที่ส่ง 
ผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินได้มากขึ้น 

5. ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดได้
 ในบางพื้นที่สามารถผลักดันให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังและป้องกันปัญหา 

ยาเสพติดได้ดีมากขึ้น โดยมีผู้นำชุมชนเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนและกระตุ้นให้เกิดความร่วมมือ 
จากคน ในชุมชน แต่พบว่ายังขาดมาตรการสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากภาครัฐ เพื่อให้เกิดการดำเนินงาน 
ของภาคประชาชนที่มีความชัดเจน ทั้งในด้านทรัพยากรในการดำเนินงาน และการดูแลคุ้มครองเรื่อง 
ความปลอดภัย อันอาจเกิดจากการเสี่ยงภัยในการดำเนินงานต่อผู้กระทำผิดในชุมชน

6. ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ประชาชนยังคงมีความเชื่อมั่นต่อความสามารถของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ 

ดำเนินการอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน แต่ทั้งนี้จะต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสามารถควบคุม 
สถานการณ์ได้  
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