


 
 

 
 

คำนำ 

 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) จัดทำขึ ้นเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ ์และสนับสนุนการขับเคลื ่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบ ัต ิการด้านการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
พ.ศ. 2563 - 2565 รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามความสำเร็จของการดำเนินงาน อันจะทำให้การ
ปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงในมิติต่าง ๆ ตลอดจนความต้องการและความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ทั้งนี้แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ของสำนักงานป.ป.ส.ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ 4 ส่วน ได้แก่ 1. บทสรุปผู้บริหาร 2. ความเชื่อมโยงความ
สอดคล้องกับแผน 3 ระดับ 3. ผลการดำเนินงานในปี 2564 และ 4. สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยรายละเอียดของแผนปฏิบัติราชการ ประกอบด้วย เป้าหมายตัวชี้วัด 
แนวทางการพัฒนา และรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ ที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
และลดระดับความรุนแรงของปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อนำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจาก 
ยาเสพติด” 
 สำนักงาน ป.ป.ส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สามารถ
ใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และผลักดันให้การดำเนินงาน
บรรลุวิสัยทัศน์ในการอำนวยการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
มาตรา 7 กำหนดให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน โดยคำนึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ
แผนอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงกำลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจ และสถานการณ์อื่นประกอบ
กันกอรปกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 เห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงแผนระดับ 3 ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพื ่อให้เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ีการบริหารกิจการบ้านเมืองที ่ดี   
พ.ศ. 2546 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562 มติคณะรัฐมนตรี และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการ
ปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แนวทางการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) มีกลไกการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาล งานตาม
ภารกิจของสำนักงาน ป.ป.ส. และงานในฐานะเจ้าภาพหน่วยงานบูรณาการ ทั้งในระดับส่วนกลางและสำนักงาน 
ป.ป.ส. ภาค โดยมีสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 ของสำนักงาน ป.ป.ส. ดังนี้ 
 1. มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ที่สืบเนื่องจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย
พิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 2016) เปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้
สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทบทวนนโยบายควบคุมยาเสพติด นโยบายทางเลือก และการลงโทษ
ที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด เน้นสุขภาพผู้ป่วย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมความเหลื่อมล้ำ ความยากจน 
ซึ่งเป็นพ้ืนฐานของปัญหายาเสพติด นำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย 
 2. ดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด กำหนดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน 
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด  
ของประเทศ การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม 
การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด โดยแยกคดีทรัพย์สินไม่ผูกติดกับผลคดีอาญา และให้ริบทรัพย์สินตามมูลค่า การ
กำหนดความผ ิ ด ในคด ี ย า เสพต ิ ด  ล ง โทษผ ู ้ ก ระทำความผ ิ ด เ ก ี ่ ย วก ั บยา เสพต ิ ดท ี ่ ไ ด้ ส ั ดส ่ วน 
และเหมาะสมกับความร้ายแรงของการกระทำความผิด แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ นายทุน แรงงาน และเหยื่อ มุ่งเพ่ิม
เครื่องมือและอำนาจทางกฎหมายให้หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดสามารถทำลายโครงสร้างหรือเครือข่ายการค้ายา
เสพต ิดท ี ่สำค ัญมากกว ่าการดำเน ินการก ับกล ุ ่มแรงงาน  และการแก ้ ไขป ัญหาผ ู ้ เสพผ ู ้ต ิดยาเสพติด 
โดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักผู้ เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการ
ช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน 
 3. ดำเนินงานภายใต้กรอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕  
โดยแก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดโดยสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการ
สกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต และการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่มีบทบาทเชื่อมโยง
ระหว่างประเทศและในประเทศ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน 
ส่วนกลางทางเป็นการดำเนินการป้องกันยาเสพติดและการปรับสภาพแวดล้อมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 
และปลายทางคือการนำผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมกับเงื่อนไขของแต่ละ
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บุคคล รวมทั้งติดตาม ดูแลและได้รับโอกาสจากสังคมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผนวกกับแนวคิดการแก้ไขปัญหายา
เสพติดแบบองค์รวมร่วมกับปัญหาในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับปัจเจกบุคคล ทั้งนี้  เพื่อลดระดับความรุนแรงของ
ปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” 
 4. จุดเน้นของการดำเนินงานของแผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย 

4.1)  สกัดกั้นการนำเข้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่พ้ืนที่แหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคำ  
 4.2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุก

มาตรการ 
• ความร่วมมือด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
• ความร่วมมือด้านการป้องกันและบำบัดรักษา   
• ความร่วมมือด้านบริหารและอำนวยการ 

4.3) ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด นำไปสู่การขยายผลยึดทรัพย์สิน 
4.4) ดำเนินการต่อพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย ประกอบด้วย หมู่บ้านชายแดนที่มีนำเข้า หมู่บ้าน

ทางผ่านยาเสพติด หมู่บ้านพักยาเสพติด หมู่บ้านเลี่ยงด่าน และหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด   
4.5) ป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างการรับรู้

ในทุกช ่วงว ัย ต ั ้งแต ่ปฐมว ัย ว ัยเด ็ก ว ัยร ุ ่น และว ัยผ ู ้ ใหญ่ และป้องกันผ ู ้ เข ้าไปเก ี ่ยวข ้องกับการค้า  
ยาเสพติด 

4.6) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
4.7) พัฒนาระบบการบำบัดรักษายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 
4.8) กำหนดแนวทางรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  
4.9) ขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ  

- แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 – 2565 
-  แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 
- โครงการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิตของราษฎรในพ ื ้นท ี ่ ศ ูนย ์พ ัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  

ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพ่ือเลิกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
 5. แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 5 มาตรการ 20 แผนงาน 57 โครงการสำคัญ ดังนี้ 

    5.1 มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือเชิงนโยบาย เพ่ือสกัดกั้นสารตั้งต้น
และเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด พัฒนาและแสวงหาความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศต่าง ๆ 
เพื ่อเพิ ่มขีดความสามารถ สร้างทักษะใหม่ ๆ และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด พัฒนาระบบการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดนโยบาย ท่าที
ก า ร ด  า เ น ิ น ค ว า ม ร ่ ว ม ม ื อ ร ะ ห ว ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  ป ร ะ ก อ บ ด ้ ว ย  1 แ น ว ท า ง  4 แ ผ น ง า น  
14 โครงการสำคัญ 

5.2 มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย สกัดกั้นยาเสพติด ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและ
เครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติและมาตรการริบทรัพย์สิน ดำเนินการต่อพื้นที่
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หม ู ่บ ้าน/ช ุมชนท ี ่ เอ ื ้อต ่อการค ้าและแพร ่ระบาดยาเสพต ิด ประกอบด ้วย 2 แนวทาง 4 แผนงาน  
11 โครงการสำคัญ 

    5.3 มาตรการการป้องกันยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม 
เน้นการพัฒนาหลักสูตรการเร ียนการสอนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที ่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  
เพื ่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั ้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด  
สร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติดในกลุ ่มแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ เน้นการสร้างความร่วมมือองค์กรภาคี  
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรด้านการพัฒนาครอบครัวในพื้นที่ได้มีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาทักษะบุตรหลานแก่คนในครอบครัวในพื้นที่ เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ
หมู่บ้านชุมชน ในการเฝ้าระวัง ค้นหา ให้โอกาส ดูแลและช่วยเหลือผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
ชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
ชุมชน ประกอบด้วย 3 แนวทาง 5 แผนงาน 9 โครงการสำคัญ 

5.4 มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติดนำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยความสมัครใจเป็น
แนวทางหลัก และพัฒนาระบบการจัดการกับผู ้เสพเป็นรายบุคคล ประกอบด้วย 1 แนวทาง 3 แผนงาน  
5 โครงการสำคัญ 

5.5 มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ บริหารจัดการเชิงนวัตกรรมโดยการควบคุม 
และใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด และการขยายนโยบายทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างการ รับรู้
เกี ่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด และกำหนดแนวทางการดำเนินงานรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด  
ประกอบด้วย 2 แนวทาง 4 แผนงาน 18 โครงการสำคัญ 
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ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดบั  

ส่วนที่ 2 



 
แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2565                                                 หน้า 5 จาก 50 
 

 
 

 
 แผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ส. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 ซึ่งเป็นถือเป็นแผนระดับที่ 3 โดยมีความเชื่อโยงแต่ละระดับ  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 
 

 เป้าหมาย บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
 การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 แผนปฏิบัติราชการ สำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2565 เป็นแผนประสานสอดคล้องและรองรับแผนปฏิบัติการด้าน
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 โดยใช้เป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ “บ้านเมืองมีความมั่นคง ในทุกมิติและทุกระดับ”  
และตอบเป้าหมายตัวชี้วัดความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ โดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหาความมั ่นคง 
ในปัจจุบันให้ดีขึ้น เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ  
รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 

 
  
  2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความม่ันคง พ.ศ. 2561 - 2580 

 เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น 
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง 
  จากกรอบแนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กำหนดเป้าหมาย
สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข โดยบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง 
ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยได้อย่างแท้จริง แก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้น รวมทั้ง
พัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ  
และพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงของประเทศให้เอื้ออำนวยต่อการ
ดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ในการจะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กำหนดการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดถือเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งจะเป็น
ส่วนสนับสนุนเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นั่นคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 
  แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร แนวทางการพัฒนาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

ความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของ 
มติคณะรัฐมนตร ี

เมื่อวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 
 

1. แผนระดับท่ี 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

2. แผนระดับท่ี 2 
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  เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที ่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์    
การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ  
  การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง 
  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดตามแผนแม่บทย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง โดยมุ่งยึดแนวคิดการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง-กลางทาง และปลายทาง ตาม Value chain ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการ
ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดก้ันสาร
ตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมีไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (๒) การสกัดกั้นการนำเข้าส่งออกยาเสพติด    
ทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัด
ของเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ตอนใน (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด มุ่งเน้นการทำลายโครงสร้างการค้า
ยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านการบูรณาการ
ด้านการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปราม 
ยาเสพติดในแหล่งพักคอยยาเสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ตามแนวชายแดน  โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนว
ชายแดนและพื้นที ่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหาและบูรณาการการแก้ไขปัญหา 
ที่เกี ่ยวเนื ่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนในพื ้นที ่ตามแนว
พระราชดำริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางดำเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”  
และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (๕) การป้องกัน
ยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม  โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่
เหมาะสมอันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื ้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี ่ยวกับยาเสพติดของแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการ
บำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ 
กำหนดแผนการดูแลและให้การบำบัดรักษาที ่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือฟื ้นฟู
สมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้
สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 
 2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
  เป้าหมายการให้บริการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด : การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ  
ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและเหมาะสม  
  แผนปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย  
  เป้าหมาย : กฎหมายและกระบวนงานที่ล้าสมัยก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำและไม่เป็นธรรม สร้างภาระ
แก่ประชาชน และเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพได้รับการยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุง 
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  ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนกระบวนงานที่เกี ่ยวข้องกับการอนุญาตและการปรับปรุงกฎหมาย 
กฎระเบียบ ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการอนุญาตได้รับดำเนินการ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 : จัดให้มีกลไกกำหนดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหน้าที่ควบคุม 
กำกับดูแล และบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บังคับใช้กฎหมาย 
  แผนปฏิรูประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
  เป้าหมาย : การบังคับการตามกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและพัฒนาระบบการบริหารงาน
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติและเป็นธรรม 
  ตัวชี้วัด : อัตราส่วนของจำนวนขั้นตอนในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อความโปร่งใสความสะดวกและรวดเร็ว 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 : การรับแจ้งความร้องทุกข์ต่างท้องที่ โดยมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
รับคำร้องทุกข์ กล่าวโทษ และเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานีตำรวจทั่วประเทศ 
  กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 : ปฏิรูประบบการปล่อยชั่วคราว โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ต้องหาและจำเลย 
เพ่ือให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
 พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 28 กำหนดให้
แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ลงวันที ่ 29 ธันวาคม 2559  
ให้ยังคงใช้ได้ต่อไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคาม
ในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเสริมสร้าง
ศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ ข้อที่ 
๓.๒.๗ ดำเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั ้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี   
เพ่ือปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติ 
ที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ เช่น ปัญหายาเสพติด การก่อการ
ร้าย การโยกย้ายถิ ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั ่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด 
โรคติดต่อร้ายแรง โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ำ และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอ่ืน ๆ 
 2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  รองรับนโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
  รองรับนโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน  
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
  ตัวชี้วัด 
 1. ระดับความสำเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 2. ระดับความสำเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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 กลยุทธ์ 
 1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้น
สารตั ้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติ
สหประชาชาตวิ่าด้วยการพัฒนาทางเลือก 
 2. สกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด 
 3. บำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือ
ดูแลผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูอย่างเหมาะสม 
 4. รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด  
เพ่ือป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับพ้ืนที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
 5. ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 
 
 
 
 3.1 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 

 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นแผนกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้องได้อย่างประสานสอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมาย 
และวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้โดยมีวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคมและความร่วมมือระหว่างประเทศ”  

 เป้าหมาย “สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต  
และทรัพย์สินของประชาชนเมื่อสิ้นสุดแผน โดยดำเนินการลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระทำผิดซ้ำ 
ในระดับพ้ืนที่”  

 ตัวชี้วัด (1) สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด  
          (2) ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบด้วย  

5 มาตรการ 9 แนวทาง ดังนี้ 
3.1 มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แนวทางท่ี 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก 
3.2 มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
แนวทางท่ี 2 การสกัดก้ันยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 
แนวทางท่ี 3 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 
3.3 มาตรการการป้องกันยาเสพติด 
แนวทางท่ี 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก 

3. แผนระดับท่ี 3 
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แนวทางท่ี 5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 
แนวทางท่ี 6 การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
3.4 มาตรการการบ าบัดรักษายาเสพติด 
แนวทางที ่ 7 การดูแลผู ้ใช้ผู ้เสพ ผู ้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษาและการลดอันตรายหรือ

ผลกระทบจากยาเสพติด 
3.5 มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
แนวทางท่ี ๘ กิจการพิเศษ 
แนวทางท่ี 9 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
3.2 แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ของกระทรวงยุติธรรม 
 กระทรวงย ุต ิธรรมมุ ่งเน ้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเชิงพื ้นที ่  ( Area based approach)  

โดยกำหนดเป้าหมาย และแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีทิศทางการควบคุมความ
รุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับสั งคมโดยมุ่งลดอัตราเสี่ยงต่อยาเสพติด 
ของกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ลดผู้เสพรายใหม่ ผู้กระทำความผิดรายใหม่ สร้างกระบวนการ           
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจากทุกภาคส่วน โดยมีสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) เป็นแกนกลางในการกำหนดนโยบาย ซึ ่งกระทรวงยุติธรรม  
ยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดตั ้งแต่ต้นน้ำ - กลางน้ำ - ปลายน้ำ ในการดำเนินการอย่างเป็นระบบ  
โดยมีเป้าหมายและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เป้าหมาย สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเมื่อสิ้นสุดแผน โดยดำเนินการลดจำนวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนจากการกระทำผิด 

ตัวชี้วัด 1. ความสำเร็จในการควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
          2. ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยกระทรวงยุติธรรมและสำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ือให้เกิด

ความเข้มแข็ง และความยั่งยืนในระยะยาว ประกอบด้วย 7 แนวทาง ได้แก่ 
แนวทางท่ี 1 การแสวงความร่วมมือเพ่ือยุติพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ 
แนวทางท่ี 2 การสกัดก้ันการนำเข้าส่งออกยาเสพติด 
แนวทางที่ 3 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 
แนวทางท่ี 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดน 
แนวทางท่ี 5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 
แนวทางท่ี 6 การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม) ที่เหมาะสม 
แนวทางที ่ 7 การดูแลผู ้ใช ้ผ ู ้ เสพ ผู ้ต ิดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตราย  

หรือผลกระทบจากยาเสพติด 
3.3 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 
 กรอบแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย       

5 มาตรการ 9 แนวทาง 20 แผนงาน 57 โครงการสำคัญ ซึ่งได้มีกรอบแนวคิดหลักในการดำเนินงาน และจุดเน้น
ของแผนโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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 1. กรอบแนวคิดหลัก 
๑.๑ แนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ที ่ส ืบเนื ่องจากการประชุมสมัชชา

สหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 2016) เปลี ่ยนกรอบความคิดจากสงคราม          
ยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทบทวนนโยบายควบคุมยาเสพติด นโยบาย
ทางเลือก และการลงโทษที่ได้สัดส่วนกับการกระทำความผิด เน้นสุขภาพผู ้ป่วย รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคม  
ความเหลื่อมล้ำ ความยากจน ซึ่งเป็นพื ้นฐานของปัญหายาเสพติด นำมาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ของประเทศไทย  

๑.๒ แนวคิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด กำหนดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด กำหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติด 
ของประเทศ การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการนำไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม 
การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด โดยแยกคดีทรัพย์สินไม่ผูกติดกับผลคดีอาญา และให้ริบทรัพย์สินตามมูลค่า  
การกำหนดความผิดในคดียาเสพติด ลงโทษผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่ได้สัดส่วนและเหมาะสมกับความ
ร้ายแรงของการกระทำความผิด แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ นายทุน แรงงาน และเหยื่อ มุ่งเพิ่มเครื่องมือและอำนาจทาง
กฎหมายให้หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดสามารถทำลายโครงสร้างหรือเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่สำคัญมากกว่า
การดำเนินการกับกลุ่มแรงงาน และการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้
กระบวนการยุติธรรมทางอาญา โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษา 
ตลอดจนมีการติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน  

๑.๓ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ แก้ไข
ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดโดยสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้น
สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต และการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่มีบทบาทเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศและในประเทศ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบนำเข้าส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน 
ส่วนกลางทางเป็นการดำเนินการป้องกันยาเสพติดและการปรับสภาพแวดล้อมในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสม และปลายทางคือการนำผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาและฟื้นฟูอย่างเหมาะสมกับ
เงื่อนไขของแต่ละบุคคล รวมทั้งติดตาม ดูแลและได้รับโอกาสจากสังคมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผนวกกับ
แนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวมร่วมกับปัญหาในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับปัจเจกบุคคล ทั้งนี้ 
เพ่ือลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นำไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” 

2. จุดเน้นของแผน 
2) สกัดกั้นการนำเข้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่พ้ืนที่แหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคำ  
3) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในทุกมาตรการ 
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• ความร่วมมือด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
• ความร่วมมือด้านการป้องกันและบำบัดรักษา   
• ความร่วมมือด้านบริหารและอำนวยการ 

4) ปราบปรามผู ้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด นำไปสู ่การขยายผลยึด
ทรัพย์สิน 

5) ดำเนินการต่อพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย ประกอบด้วย หมู่บ้านชายแดนที่มีนำเข้า 
หมู่บ้านทางผ่านยาเสพติด หมู่บ้านพักยาเสพติด หมู่บ้านเลี่ยงด่าน และหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด  

6) ป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้าง
การรับรู ้ในทุกช่วงวัย ตั ้งแต่ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ ่น และวัยผู ้ใหญ่ และป้องกันผู ้เ ข้าไปเกี ่ยวข้องกับการค้า 
ยาเสพติด 

7) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
8) พัฒนาระบบการบำบัดรักษายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 
9) กำหนดแนวทางรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  
10) ขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ  

-  แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 - 2565 
-  แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 – 2580 
-  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบล 

แม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพ่ือเลิกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

 3.4 แผนอื่น ๆ ของสำนักงาน ป.ป.ส. 
         สำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัต ิการเพื ่อพัฒนาองค์กร พัฒนาบุคลากร  
และเครื ่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อใช้ในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้เกิด
ประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วยแผนต่าง ๆ ดังนี้ 
         3.4.1 แผนปฏิบัติการดิจิทัล สำนักงาน ป.ป.ส. (พ.ศ. 2561 - 2565) 
        เพื่อให้ทิศทางการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ส. สอดคล้องกับ เทคโนโลยี
ดิจิทัลในอนาคตและสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561  -
2565) สำนักงาน ป.ป.ส. ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงาน ป.ป.ส. 
ที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานเดิม โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับปรุงพฤติกรรมการใช้ระบบสารสนเทศ
ดิจิทัลในอนาคตที่ต้องมีการใช้งานที่ง่าย ยืดหยุ่น และการนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลมาใช้ เพื่อมุ่งสู่การเป็น 
iONCB (Smart, Safe, Secure and Social) โดยมียุทธศาสตร์การดำเนินงาน 4 ด้าน ประกอบด้วย 1. การพัฒนา
โครงสร้างพื ้นฐานเพื ่อรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการได้ทุกที ่ ทุกเวลา อย่างมั ่นคงและปลอดภัย   
2. การพัฒนาระบบบริหารจัดการการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 3. การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร 
การปฏิบัติงานและการบริการเทคโนโลยีดิจิทัล 4. การพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัล 
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  3.4.2 แผนพัฒนาองค์การ (พ.ศ. 2563 - 2565) และแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากร
บุคคล (พ.ศ. 2563 - 2565) 

  แผนพัฒนาองค์การ (พ.ศ. 2563 - 2565) ถือเป็นเครื ่องมือสำคัญในการสร้างโอกาสให้
หน่วยงานมีการวิเคราะห์และประเมินตนเอง หาแนวทางแก้ไขจุดอ่อน เสริมสร้างจุดแข็ง และวางแผนในการพัฒนา
องค์การให้มีประสิทธิภาพตามบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปในทุกด้านตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้ง
การจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2563 - 2565) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งภายใต้แผนพัฒนาองค์การ 
เพ่ือใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือในการบริหารและพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม สอดคล้องกับ
กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) โดยแผนพัฒนาองค์การและแผนกล
ยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2563 - 2565) มีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

แผนพัฒนาองค์การ (พ.ศ. 2563 - 2565) ประกอบด้วย 2 แนว คือ 1. ผลักดันให้เป็นองค์กรนำด้าน
ยุทธศาสตร์ยาเสพติด ซึ่งต้องมีการพัฒนาบุคลกรของสำนักงาน ป.ป.ส. ให้มีศักยภาพด้านยุทธศาสตร์ ส่งเสริ มให้
เกิดนวัตกรรมเชิงนโยบาย พัฒนากระบวนการวางแผน และอำนวยการให้เกิดการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดอย่างมืออาชีพ 2. พัฒนาให้เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลและสมรรถนะสูงอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาผู้นำองค์กร
สู่การเป็นต้นแบบ สร้างนวัตกรรมการดำเนินงาน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้ สำนักงาน ป.ป.ส. เป็น
องค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับประเทศและภูมิภาคอาเซียน 
เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือ สอดรับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0) 

แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (พ.ศ. 2563 - 2565) ภายใต้กรอบมาตรฐานความสำเร็จด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน โดยกำหนดไว้ 5 มิติ ดังนี้ 

 1. ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) คือ การที่ส่วนราชการมีแนวทาง  และ
วิธีการบริหารทรัพยากรบุคคล 

 2. ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Program Efficiency) คือ กิจกรรม     และ
กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 3. ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM Program Effectiveness) คือ นโยบาย 
แผนงาน โครงการ และมาตรการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ 

 4. ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล (HR Accountability) คือ ส่วนราชการต้อง
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและผลของการตัดสินใจด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และมีความโปร่งใส  ในทุก
กระบวนการของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 3.5 แผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 
ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2562 - 2565) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 3 เรื่อง สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย มาตรา 25 กำหนดว่า “สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย นอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะ
ในรัฐธรรมนูญแล้ว การใดท่ีมิได้ห้ามหรือจํากัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอ่ืน บุคคล ย่อมมีสิทธิและเสรีภาพ
ที่จะทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที ่การใช้สิทธิ  หรือเสรีภาพเช่นว่านั ้นไม่
กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน   
และไม่ละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอ่ืน” ซึ่งแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 4 ได้กำหนดตัวชี้วัดที่มีความ
เกี ่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดโดยมุ ่งเน้นเสริมสร้างการป้องกันและการรักษาการใช้สารเสพติดในทางที่ผิด  
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เพ่ือแก้ไขปัญหาการขาดการติดตามการบําบัดฟ้ืนฟูอย่างต่อเนื่อง การช่วยเหลือ และการสงเคราะห์ด้านอาชีพหลัง
พ้นการบําบัดฟื้นฟูอย่างมีประสิทธิภาพของผู้พ้นโทษในคดียาเสพติดส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตและการ
มีอาชีพ ซึ่งบ่อยครั้งกลับมาเสพซ้ำ โดยกำหนดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำหน้าที ่สอดส่องติดตาม ให้ความ
ช่วยเหลือและให้คำปรึกษา และให้มีศูนย์ติดตามเฝ้าระวังและฟื้นฟูผู ้ติดยาเสพติดระดับตำบล โดยให้มีภาค
ประชาชนในแต่ละท้องถิ ่นมีส่วนร่วมในการเฝ้าดูแลและฟื้นฟูผู ้ติดยาเสพติด รวมถึงสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนในการสร้างอาชีพให้แก่กลุ่มผู้ได้รับการบําบัด และภาคประชาชน ในการสนับสนุนกลุ่มธุรกิจเพื่อสิทธิ
มนุษยชน นอกจากนี้ รัฐควรสร้างระบบคัดกรองการบําบัดผู้เสพยาเพื่อคัดกรองบุคคลที่มีความพร้อมและมี
ศักยภาพที่จะได้รับการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป  
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สรุปผังความเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับ 1 

ระดับ 2 

ระดับ 3 
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ผลการดำเนนิงานประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

ส่วนที่ 3 
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ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ป.ป.ส. ดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินการอย่างต่อเนื ่อง 
ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหา 
ยาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคงปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวในระดับ
บุคคล ชุมชน และสังคมประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการ 
การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายมาตรการการป้องกันยาเสพติด มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด  
และมาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ สรุปผลการดำเนินงานระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2564 -
วันพฤหัสบดีที่ 3๐ กันยายน 2564 (ประมวลผล ณ วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังนี้ 
1. มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก 
 1.1 ความร ่วมมือระดับสากล ร ัฐมนตร ีว ่าการกระทรวงย ุต ิธรรมเป ็นหัวหน้าคณะผู ้แทนไทย  
นำหน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องเข้าร ่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) เพื ่อขับเคลื ่อนนโยบาย 
การแก้ปัญหายาเสพติดแนวใหม่ ผลักดันการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนส่งผลให้
ประเทศไทยมีพันธมิตรภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาทางเลือกระหว่างประเทศมากขึ้ น การปรับแก้ประมวล
กฎหมายยาเสพติดให้สอดรับตามเจตจำนงของที่ประชุม UNGASS 2016 การผลักดันนโยบายด้านพืชเสพติด 
เพื ่อนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จนเป็นผลสำเร็จ นอกจากนี้มีการประสานหารือกับสำนักงานว่าด้วย 
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) เพื่อเพิ่มและพัฒนาศักยภาพการแก้ปัญหายาเสพติด 
ของไทยและประเทศเพื ่อนบ้านที ่สำคัญ คือ การสนับสนุนอุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและสารเคมี  
การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนการกระทำผิดโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล การสืบสวนทางออนไลน์
และพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัล การจัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับบ่อนกาสิโน การฟอกเงินและความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมในบริเวณรอบพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ การแลกเปลี่ยนข่าวสารของกลุ่มการค้า  
ยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน เป็นต้น 
 1.2 ความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค มีการดำเนินการที่สำคัญ คือ ปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคำ 
1511 เกิดขึ ้นจากมติของ 6 ประเทศสมาชิก ได้แก่ ไทย เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา จีน และเวียดนาม  
ตามแผนปฏ ิบ ัต ิการร ่ วมแม ่น ้ ำ โขงปลอดภ ัย เพ ื ่ อการควบค ุมยาเสพต ิด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี   
(พ.ศ. 2562 - 2565) โดยเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 มีการร่วมประชุมในระดับรัฐมนตรี ภายใต้บันทึก
ความเข้าใจ 7 ฝ่าย และร่วมกันแสดงเจตจำนง (ปฏิญญากรุงเทพฯ) ในการยกระดับความเข้มข้นของมาตรการ  
สกัดกั้นสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต รวมถึงการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลำเลียงออกจากแหล่งผลิต  
โดยแต่ละประเทศได้นำไปกำหนดยุทธการและเริ่มปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกัน ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562  
- 30 ธันวาคม 2563 จึงกลายเป็น 15 คือ วันที่ประชุม และ 11 คือ เดือนที่ประชุม สำหรับในปี 2564
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้เป็นประธานการประชุมหารือ 6 ประเทศร่วมกับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบ
ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยม
ทองคำ 1511 เพื่อตัดเส้นทาง สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต ซึ่งทั้ง 6 ประเทศได้ร่วมกันกำหนด
มาตรการเพื่อจัดการกับปัญหายาเสพติดให้เข้มข้นมากยิ่งขึ ้น ทั้งการรับมือกับปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค 
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ลุ่มแม่น้ำโขงเอง และปัญหาที่ส่งผลกระทบไปยังประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภาค ทั้งนี้ที่ประชุมได้ชื่นชมรัฐบาลไทย  
3 เรื ่อง คือ 1) การปฏิบัติตามกรอบกฎหมายอย่างเต็มที ่ 2) รูปแบบการยึดทรัพย์ตัดวงจรยาเสพติด และ 3)  
การปราบปรามยาเสพติดอย่างสม่ำเสมอเต็มที่ส่งผลให้สามารถจับกุมได้ 1,056 คดี ผู้ต้องหา 1,960 คน ของกลาง
ยาบ้า 531,201,460 เม็ด  กัญชา 21,035.85 กิโลกรัม ไอซ์ 29,064.63 กิโลกรัม เฮโรอีน 5,763.30 
กิโลกรัม ฝิ ่น 3,429.40 กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี 2,920,538 เม็ด คีตามีน 2,500.19 กิโลกรัม เคมีภัณฑ์ 
257,352.06 กิโลกร ัม และกาเฟอีน 19,366 กิโลกร ัมสามารถลดทอนศักยภาพการผลิตยาบ ้าได้  
271,124,000 เม็ด 
 1.3 ความร่วมมือระดับภูมิภาคการดำเนินงานที่สำคัญคือการผลักดันการแก้ปัญหาการค้ายาเสพติด  
ข้ามชาติที ่สำคัญคือโครงการความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport 
Interdiction Task Force : AITF) อันเนื่องมาจากการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านยาเสพติด ครั้งที่ 31 (ASOD : 
ASEAN Senior Official on Drugs Matter) ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนิเซีย มีมติให้ความเห็นชอบเพื่อให้มี
ความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน เป้าหมายสำคัญอยู่ที่
การสร้างเอกภาพของการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติดระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการนำเทคนิค 
การปฏิบัติงานที่ทันสมัยมาใช้ อีกหนึ่งโครงการ คือ ความร่วมมือสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าเรือ
สากลในอาเซียน (ASEAN Seaport Interdiction Task Force : ASITF) หลังจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21  
ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ให้ความเห็นชอบ เพื่อร่วมดำเนินการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดทางเรือ  
ในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน 
 1.4 ความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน เมียนมา ลาว สิงคโปร์ กั มพูชา เวียดนาม 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ออสเตรเลีย เป็นต้น โดยประเทศไทยและคู่ประเทศภาคีจะมีการประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ทุกปี การดำเนินงานที่สำคัญคือ 
  1) การปฏิบัติการร่วมกันแบบคู่ขนานภายใต้ “ปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายการค้ายาเสพติด 
ไทย - จีน 1511/2021” ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 เน้นตัดวงจร
เครือข่ายการค้ายาเสพติด ด้วยการขยายผลยึดทรัพย์สิน และติดตามผู ้ต้องหาหลบหนีหมายจับโดยมีพื้นที่
ปฏิบัติการหลักของไทย คือ จ.เชียงใหม่ และ จ.เชียงราย ส่วนพื้นที่ปฏิบัติการหลักฝ่ายจีนคือ มณฑลยูนาน  
และกว่างซี  
  2)  โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา ภายใต้ความร่วมมือระหวา่ง
คณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดเมียนมา (CCDAC) และกรมความก้าวหน้าชายแดนและชาติพันธุ์เมียนมา 
(NATALA) สำนักงาน ป.ป.ส. และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินการในพื้นที่ท่าขี้เหล็ก และเมืองสาด  
โดยมีกลไกอำนวยการคือ คณะกรรมการบริหารโครงการร่วม ไทย - เมียนมา (JPSC) 
  3) โครงการพัฒนาทางเลือกเพื ่อปลูกพืชทดแทนพืชเสพติดในหมู่บ้านอุดมไซ เมืองเวียงทอง  
แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว โดยร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)  
เพ่ือส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพ้ืนที่แขวงบอลิคำไซ สปป.ลาว ต่อไป 
  4) การประสานงานในการตรวจพิสูจน์เคมีภัณฑ์ตัวอย่างให้หน่วยงานกลางด้านการควบคุม  
ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อควบคุมสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์
ระหว่างประเทศไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคำ  
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  5) ประเทศสิงคโปร์สนับสนุนเรือลาดตระเวนเพื่อใช้ในการสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา และไทย - ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  6) การสนับสนุนอุปกรณ์สำหรับใช้ประโยชน์ในการลาดตระเวนทางน้ำ งบประมาณการจัดซื้อ
อุปกรณ์การปราบปรามยาเสพติดจากสำนักงานพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย ให้แก่ สำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งการสนับสนุน
เครื่องมือวิทยาศาสตร์และข้อมูลวิชาการทางวิทยาศาสตร์ การพัฒนาฐานข้อมูลการตรวจพิสูจน์และการข่าวยาเสพติด 
การเพิ่มศักยภาพด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดเชิงลึกของไทย เพื่อบูรณาการการใช้ข้อมูลการตรวจพิสูจน์กับงานด้าน
ข่าวกรองยุทธวิธีเกี่ยวกับการผลิตยาเสพติดการปราบปราม 
2. มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
  2.1 แนวทางการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 
   บูรณาการและประสานการปฏ ิบ ัต ิก ับหน ่วยงานในพื ้นท ี ่ชายแดน ในการลาดตระเวน  
เฝ้าตรวจตามช่องทางหลักและช่องทางธรรมชาติ บูรณาการหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องเพื่อจัดกำลังจัดตั้งจุดตรวจ  
จุดสกัดตามเส้นทางคมนาคม เส้นทางหลัก - รอง จุดเสี่ยง รอยต่อระหว่างพ้ืนที่ชายแดนกับพ้ืนที่ตอนใน หรือพ้ืนที่
แหล่งพักคอยเพื่อควบคุมการลักลอบลำเลียงนำเข้ายาเสพติด และสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์มิให้เข้าสู่แหล่ง
ผลิตพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคำ รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสกัดกั้นมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 
 

ประเภทของยาเสพติด การจับกุมภาพรวม การสกัดกั้นยาเสพติด คิดเป็นร้อยละ 
ยาบ้า (เม็ด) 554,744,116 377,327,102 68.02 
กัญชา (กิโลกรัม) 41,573.65 27,638.92 66.48 
ไอซ์ (กิโลกรัม) 26,622.67 19,834.88 74.50 
เฮโรอีน(กิโลกรัม) 4,520.56 1,949.30 43.12 
คีตามีน (กิโลกรัม) 1,350.45 64.88 4.80 
โคเคน (กิโลกรัม) 45.78 12.27 26.80 

  2.2 แนวทางการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 
   การบังคับใช้กฎหมายทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและรายสำคัญ ร่วมกับการ
ส ืบสวนสอบสวน ขยายผล นำไปสู ่การจ ับกุมและยึดอาย ัดทร ัพย ์ส ิน ตลอดจนการส ืบสวนและเฝ ้าระวัง 
การซื ้อขายยาเสพติดบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การปราบปรามนักค้ายาเสพติดในพื้นที ่แพร่ระบาด ปิดล้อม  
ตรวจค้นในพ้ืนที่เป้าหมาย การดำเนินการต่อนักค้ายาเสพติดในเรือนจำ การดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อทำลายหรือลดทอนศักยภาพโครงข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร
จากการบูรณาการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางไซเบอร์ และการสืบสวนทางการเงิน เพื่อขยายผล
การสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างการค้า เครือข่ายนักค้าและสามารถวิเคราะห์นำไปสู่การปราบปราม
ขบวนการค้ายาเสพติดมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 
    1) จับกุมคดียาเสพติด 337,186 คด ี ผู้ต้องหา 350,758 คน จำแนกเป็น 
     - ข้อหาเสพ 231,421 คด ี ผู้ต้องหา 235,826 คน 
     - ข้อหาครอบครอง 94,024 คด ี ผู้ต้องหา 97,914 คน 
     - 5 ข้อหาสำคัญ 86,735 คด ี ผู้ต้องหา 96,805 คน 
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    2) การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติดได้รับแจ้ง17,639 เรื ่อง ดำเนินการแล้ว 
13,936 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 79.01 
    3) การร้องเรียนเจ้าหน้าที ่รัฐที ่เกี ่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับ317 ราย ตรวจสอบพบ
พฤติการณ์ 46 ราย ไม่พบพฤติการณ์ 159 ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบ 83 ราย ไม่ยืนยัน 29 ราย ดำเนินการ
จับกุม 13 ราย 
    4) การขออนุมัติจ ับกุม/แจ้งข้อหาผู ้กระทำความผิดฐานสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ  
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 2,312 คำขอ/คดี ผู้ต้องหา  
4,200 ราย เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำสั่งอนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหา 3,396 ราย และมีผลการจับกุม 1,546 ราย  
ศาลออกหมายจับ 982 ราย จับกุมตามหมายจับ 299ราย 
    5) การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดเป้าหมาย 6,000,000,000  บาท  ดำเนินการแล้ว
มูลค่ารวม 7,346,821,232.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 122.45 จำแนกเป็น 
     5.1) เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์ชั่วคราว ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 จำนวน 2,072 ราย มูลค่า 5,011,070,758.28 บาท 
     5.2) ดำเนินการตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (บังคับโทษปรับ)  
จำนวน 1,089 ราย มูลค่า 64,125,230.37 บาท 
     5.3) ดำเนินการตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 มูลค่า 
411,947,680.83 บาท  
     5.4) ดำเนินการตามประมวลรัษฎากรมูลค่า 1,296,405 บาท  
     5.5) DSI จับกุมและยึดทรัพย์ มูลค่า 160,000,000 บาท 
     5.6) คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (คตส.) วินิจฉัยยึดทรัพย์ จำนวน 1,751 คดี 
มูลค่า 747,825,205.47 บาท 
     5.7) คดีที่ทรัพย์ตกเป็นของกองทุนฯ จำนวน 2,117 คดี มูลค่า 950,555,952.20 บาท 
3. มาตรการการป้องกันยาเสพติด 
  3.1 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดนและการพัฒนา
ทางเลือก  
   การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดนมีการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน 
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด 9 ขั้นตอน ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย จำนวน 353 หมู่บ้าน/ชุมชน และมี
ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จำนวน 1,488 หมู่บ้าน/ชุมชน 
  3.2 แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม 
   ดำเนินการในมิติประชากรเป้าหมาย โดยสร้างการรับรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อลดผู้เสพรายใหม่ และใน
มิติพื้นที่เป้าหมาย โดยสร้างพื้นที่ปลอดภัย ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน  
กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ส่งผลให้สามารถสร้างการรับรู้และเพิ่มภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรทั่วไป
59,150,344 ราย จำแนกเป็น เด็กและเยาวชน 8,406,202 ราย แรงงาน 1,151,244 ราย และประชาชน 
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49,592,898 ราย ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวประจำหมู ่บ ้าน เส ียงตามสายในโรงเร ียน  
สถานประกอบการ และ Social Media เป็นต้น และสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาได้มีการ
จัดทำคู่มือการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา ภายใต้ชื่อ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (Be Smart Say No To Drugs) 
โดยใช้สอนในห้วงภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป 

3.3 แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
            มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการป้องกันยาเสพติด โดยใช้กลไกดำเนินงานและบูรณาการ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ภายใต้โครงการ “ตำบลมั่นคง” เพ่ือสร้าง “พ้ืนที่ปลอดภัย” ทั้งในสถาบันการศึกษา 
สถานประกอบการ และหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เยียวยาแก้ไขปัญหากลุ่มที่ประสบปัญหา  
และเพิ่มปัจจัย/พื้นที่บวกเพื่อป้องกันยาเสพติด รวมถึงการขจัดหรือควบคุม เฝ้าระวังปัจจัยเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง เช่น 
แหล่งมั่วสุมในชุมชน ร้านค้าแฝง สถานบันเทิง เป็นต้น โดยจัดระเบียบสังคม และเฝ้าระวังมิให้มีอิทธิพลเหนี่ยวนำ
ประชาชนเข้าสู่วงจรยาเสพติด ทั้งนี้ ได้ดำเนินการแล้วในพื้นที่ 5,488 ตำบล/50 เขต จากเป้าหมาย 5,976 ตำบล/
50 เขต คิดเป็นร้อยละ 91.90 

 

4. มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด 
 แนวทางการดูแลผู ้ใช้ผู ้เสพผู ้ต ิดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการลดอันตรายหรือ
ผลกระทบจากยาเสพติด 
 นอกจากการบำบัดรักษาในระบบปกติ ได้พัฒนาแนวทางการนำชุมชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการ
บำบัดรักษาผู้ใช้ผู้เสพยาเสพติด (Community Based Treatment and care : CBTx) พัฒนาศักยภาพครอบครัว
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติดและภายหลังการบำบัดรักษาการพัฒนาแนวทางการ
ติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด โดยผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) มีบทบาท ในการติดตามผู้ผ่าน
การบำบัดพัฒนานโยบายยาเสพติดแนวใหม่ โดยใช้การสาธารณสุขนำ ได้แก่ 1) คลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมใน
ระบบศาล 25 แห่ง เพ่ือป้องกันการกระทำผิดซ้ำ 2) การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดในผู้ป่วยยาเสพติดทุกราย
ทั่วประเทศ เพ่ือรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าถึงได้ยาก ทั้งนี้ การบำบัดรักษา เน้นรูปแบบการบำบัดรักษาและฟ้ืนฟู
ผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and care : CBTx) ซึ่งได้ผลักดันใหอ้ยู่
ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ส่งผลให้สามารถนำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาทุกระบบ 
168,569 ราย ให้บริการเพื ่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 37,412 คน ติดตามดูแลผู ้ผ่านการบำบัด 
154,051 ราย และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม 1,023 คน 
5. มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
  5.1 ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนี้ 
    5.1.1 ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ร่างประมวลกฎหมาย  
ยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีนำขึ้น
ทูลเกล้าฯ และประกาศราชกิจจานุเบกษา ตามข้ันตอนนิติบัญญัติต่อไป  

สรุปสาระสำคัญ คือ มุ่งเน้นการทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดและทำลายโครงสร้างทางการเงิน 
ด้วยมาตรการริบทรัพย์สินตามมูลค่า ตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดด้วยมาตรการขยายผลการจับกุมผู้สมคบ 
สนับสนุนหรือช่วยเหลือ เพื่อมุ่งเป้าหมายในการขยายผลจับกุมหัวหน้าเครือข่ายหรือผู้บงการ ให้สามารถทำลาย 
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ยาเสพติดที่ตรวจยึดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อได้ตรวจพิสูจน์ชนิดและปริมาณของยาเสพติด และบันทึกรายงานผลแล้ว 
ลดปัญหาข้อสงสัยว่ายาบ้าเมื่อจับแล้วไปไหน  

ปรับปรุงอัตราโทษให้มีความเหมาะสมและได้สัดส่วนกับพฤติการณ์ของการกระทำความผิด รวมถึง
ปรับปรุงกระบวนการบังคับโทษปรับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
   5.1.2 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ถอดพืชกระท่อมจากยาเสพติด  
ให้โทษ) มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔ 

ถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทำให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้ 
ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก ขายใบกระท่อม หรือบริโภคได้ ยกเว้นนำไปปรุงเป็นอาหารจำหน่ายหรือการใช้แบบ 4 x 100 

นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมให้เป็นพืช
เศรษฐกิจ โดยทำเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น สมุนไพร ยา หรือเครื่องสำอาง เป็นต้น ที่สามารถสร้างมูลค่าและสร้างรายได้
ให้แก่ประเทศไทย การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย 
  5.1.3 ร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ... (การกำกับดูแลและป้องกันการใช้พืชกระท่อมในทางที่
ผิดภายหลังถอดจากเสพติดให้โทษ) สภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๘ กันยายน 2564 และวุฒิสภาลง
มตริับหลักการในวาระที่ 1 ในวันที่ 13 กันยายน 2564 
  5.2 การบริหารจัดการงบประมาณ 
   5.2.1 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู ้ต ิดยาเสพติด ได้ร ับจัดสรร  
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,129,232,300 บาท 
เหลืองบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง 6,129,173,300 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 5,732,470,685.26 
บาท คิดเป็นร้อยละ 93.53  
   5.2.2 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,128,445,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 3,131,047,221.97 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 98.98 ประกอบด้วย 
    1) งบประมาณที่สำนักงาน ป.ป.ส. ใช้ดำเนินการเอง จำนวน 2,667,745,163.28 บาท 
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 2,674,662,637.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.97 
    2) งบประมาณที่สนับสนุนให้หน่วยงานอื่นเบิกจ่ายแทน จำนวน 460,699,836.72 บาท 
มีผลการเบิกจ่าย จำนวน 456,384,584.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.06 
6. แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  มีเป้าหมายที่สำคัญ คือ การสกัดกั้นยาเสพติดจากภายนอกประเทศที่จะผ่านเข้าสู่ประเทศตามแนวชายแดน 
การจับกุมและทำลายโครงสร้างกลุ่มอำนาจ อิทธิพลและเจ้าหน้าที่ที่เกี ่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย  
การป้องกันผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่เป้าหมายไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การนำผู้เสพ/ผู้ติด  
ในพ้ืนที่เป้าหมายเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา และการยกปัญหาโครงสร้างพ้ืนฐานในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ ความยากจน 
การขาดการศึกษา และการสาธารณสุข มาแก้ไขด้วยแนวทางศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีผลการ
ดำเนินงาน ดังนี้ 
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  6.1 การตรวจยึดยาเสพติด ดำเนินการได้ ดังนี้ ยาบ้า จำนวน 55.7 ล้านเม็ด ไอซ์ จำนวน 583.71 กิโลกรัม  
คีตามีน จำนวน 23 กิโลกรัม เฮโรอีน จำนวน 1,030.73 กิโลกรัม ฝิ่น จำนวน 98.75 กิโลกรัม สารโซเดียม
ไซยาไนด์ จำนวน 750 กิโลกรัม จับกุมผู้ต้องหารวม 229 คน 
  6.2 การจับกุมคดียาเสพติดพื้นที่ภาคเหนือตอนบนกับพื้นที่ 19 อำเภอชายแดน (ตามแผนชายแดน
เหนือเบ็ดเสร็จ) พบว่า มีผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่ 19 อำเภอชายแดน คิดเป็นร้อยละ 18 - 21 หรือ
จำนวน 2,999 คดี ของการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เฉพาะในพื้นที่ 19 อำเภอชายแดน 
กลุ่มข้อหารายสำคัญคิดเป็นร้อยละ 18 - 19 และกลุ่มข้อหาเสพและครอบครองคิดเป็นร้อยละ 80 - 81 
  6.3 การป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 47 หมู่บ้าน ดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พัฒนาทักษะ
ชีวิตในเด็กและเยาวชนอายุ 7 - 25 ปี รวมทั้งหมด 8,025 คน และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่
เพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กิจกรรมป้องกันยาเสพติดเชิงรุกในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงรวมจำนวน 1,144 ราย 
จำนวน 23 กิจกรรม มีกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรีและการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ การจัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน 47 หมู่บ้าน จำนวน 808 คน อบรมพัฒนาศักยภาพชุดรักษา  
ความปลอดภัยหมู่บ้านชุมชนจำนวนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย รวมจำนวน 778 ราย ดำเนินการ  
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนโดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุมชนครอบคลุมจำนวน 27 หมู่บ้าน 
  6.4 ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษารวมทั้ง 2 ปี ทั้ง 19 อำเภอ จำนวน 11,590 ราย  
และดำเนินการพัฒนารูปแบบการบำบัดที่เหมาะสมกับพื ้นที ่ คือค่ายอาสาทำดี โดยความร่วมมือกับมูลนิธิ  
แม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราช ูปถัมภ ์การนำช ุมชนเข้ามามีส ่วนร ่วมในการบำบ ัดร ักษา ต ิดตาม ฟื ้นฟู  
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบ CBTx 
  6.5 มาตรการฟื้นฟูและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ 
ส ืบสานแนวทางพระราชดำร ิม ูลน ิธ ิแม ่ฟ ้าหลวง ในพระบรมราช ูปถ ัมภ ์ ร ่วมก ับสำน ักงาน ป.ป.ส.  
และกระทรวงมหาดไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ติดแนวชายแดนภาคเหนือ  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดำริและปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ศาสตร์พระราชาตำราแม่ฟ้าหลวง โดยการกระตุกต่อมคิด กระตุ ้นต่อมทำ และร่วมพาทำ มีผลการ
ดำเนินงานสำคัญดังนี้ 
   6.5.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่รวม 12,130 ราย มีการจัดตั้งผู้ประสานงานระดับ
พ้ืนที่หรือ Mr.AD1 - 3 รวมจำนวน 126 ราย 
   6.5.2 การสำรวจ วิเคราะห์และคืนข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคมร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยา  
ครบจำนวน 47 หมู่บ้าน/ชุมชน 
   6.5.3 การจัดทำแผนพัฒนาชุมชนเชิงคุณภาพ เพื่อการบูรณาการแผนงาน งบประมาณร่วมกับ
แผนพัฒนาจังหวัดรายปี จำนวน 47 หมู่บ้าน/ชุมชน  
   6.5.4 การสนับสนุนกิจกรรมเพื ่อการพัฒนาในทุกระดับให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาหมู่บ้าน  
เชิงคุณภาพ และมีการแก้ไขปัญหาตามความต้องการเร่งด่วน Quick win การพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยเฉพาะ 
ด้านแหล่งน้ำ ภาคการเกษตรและกิจกรรมด้านสังคม รวมจำนวน 82 โครงการ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์จำนวน 8,683 หลังคาเรือน พื้นที่รวม 15,139 ไร่ 
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7. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2564) 
มีการดำเนินงาน ดังนี้ 
  7.1 การสร้างชุมชนเข้มแข็งและอาสาสมัครมุ่งเน้นกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้เป็นพลังอาสาสมคัร
แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ดังนี้  
   7.1.1 การดำเนินการโดย กอ.รมน.ภาค 4 สน. 
    1) ขับเคลื่อนมวลชนญาลันนันบารู ดังนี้ 
     - จัดกิจกรรมฝึกอบรมมวลชนญาลันนันบารูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพ่ือสร้างฐาน
มวลชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 55 รุ่น รวม 4,400 คน 
     - ฝึกอบรมวิทยากรญาลันนันบารู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นมวลชนที่เคยผ่านการฝึกอบรม
จากฐานมวลชน เพื่อยกระดับเป็นวิทยากรกระบวนการให้เกิดชุมชนเข้มแข็งและนำความรู้ไปขับเคลื่อนงานก าร
ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย 1,532 หมู่บ้าน จำนวน 30 รุ่น รวม 2,400 คน 
     - จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา 
จำนวน 14 รุ่น รวม 1,400 คน 
    2) ขับเคลื่อนโครงการเยาวชนญาลันนันบารูดังนี้ 
     - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนญาลันนันบารู เพ่ือป้องกันภัยยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 ปี 
ขึ้นไป จำนวน 50 รุ่น รวม 3,600 คน 
     - จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์ เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
อายุ 10 - 14 ปี จำนวน 60 รุ่น รวม 3,600 คน 
     - จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ญาลันนันบารูต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด จำนวน 8 รุ่น รวม 800 คน 
    3) จัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเข้าสู่เวทีระดับตำบล เพื่อให้สอดรับกับแผนงานตำบลมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน ปัจจุบันได้ดำเนินการจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้านเข้าสู่เวทีระดับตำบลจำนวน 2 ครั้ง จำนวน 576 
เวที จาก 288 ตำบล มีผู้เข้าร่วมจัดทำเวทีประชาคมท้ังสิ้น 46,080 คน โดยสามารถรับสมัครอาสาชุมชนป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้านได้ จำนวน 4,539 คน 
   7.1.2 การดำเนินการโดยฝ่ายปกครอง  
    ดำเนินงานด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยฝ่ายปกครอง (กิจกรรม
การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การพัฒนาแกนนำกลไกปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/ชุมชน การประชาคมหมู่บ้าน การเดินเวร
ยาม หรือจุดตรวจในหมู่บ้าน/ชุมชน)รวมจำนวน 2,036 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.92 จากเป้าหมาย 2,145 แห่ง 
(ท่ีมา : ระบบ NISPA) 
  7.2 การบริหารจัดการ เพ่ือความเป็นเอกภาพและการบูรณาการ 
   ปปส.ภ.9 สรุปรายงานผลการส่งคืนงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดในพื้นที ่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2564 ณ วันที ่ 25 สิงหาคม 2564 จำนวน 56 โครงการ  
รวมงบประมาณ 13,412,095 บาท (สิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นสองพันเก้าสิบห้าบาทถ้วน) จำแนกเป็น 
   - ด้านป้องกัน จำนวน 7,9๕๔,425 บาท (เจ็ดล้านเก้าแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) 
   - ด้านปราบปราม จำนวน 1,173,040 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันสี่สิบบาทถ้วน) 
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   - ด้านบำบัดรักษา จำนวน 4,284,630 บาท (สี่ล้านสองแสนแปดหมื่นสี่พันหกร้อยสามสิบบาทถ้วน) 
  7.3 การสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด 
   - การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด มีคดีที่เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคำสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในพ้ืนที่ 
จชต. รวม 101 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 51,513,954 บาท 
   - การดำเนินการต่อข้อร้องเรียน จำนวนทั้งสิ้น 193 เรื่อง ดำเนินการแล้ว 158 เรื่อง (ร้อยละ 81.87)   
  7.4 การป้องกันยาเสพติด 
   7.4.1 มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชน รวม 2,979 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.01 จาก
เป้าหมาย 3,385 แห่ง ดังนี้ 
    1) กลุ่มเด็กปฐมวัยจำนวน 1,525 แห่ง 
    2) กลุ่มประถมศึกษา จำนวน 1,129 แห่ง  
    3) กลุ่มอาชีวะ และอุดมศึกษา จำนวน 325 แห่ง 
   7.4.2 มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการดังนี้ 
    1) มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 111 แห่ง 
    2) โรงงานสีขาว 28 แห่ง  
    3) สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการขนาดเล็กโดยอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) 
จำนวน 450 แห่ง รวม 2,017 คน (ที่มา: ระบบ NISPA) 
  7.5 การบำบัดรักษายาเสพติดสามารถนำผู้เสพเข้ารับการบำบัดฟื้นฟูรวมจำนวน 4,440 คน (ระบบ
สมัครใจ จำนวน 2,306 คน ระบบบังคับบำบัด จำนวน 1 ,625 คน ระบบต้องโทษ จำนวน 509 คน)  
คิดเป็นร้อยละ 29.67 จากเป้าหมาย 14,965 คน (ที่มา: ระบบ บสต.) 
  7.6 การต ิดตามพัฒนาค ุณภาพช ีว ิตสามารถต ิดตามผ ู ้ผ ่านการบำบ ัดรวมจำนวน 4,651 ราย 
(ระบบสมัครใจ จำนวน 2,798 คน ระบบบังคับบำบัด จำนวน 1,179 คน ระบบต้องโทษ จำนวน 674 คน)  
และให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดได้ 96 ราย (ที่มา: สำนักงาน ป.ป.ส.) 
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8. ผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน 
 ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
ประจำปี พ.ศ. 2564 ดังนี้ 
 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 

เป้าหมาย 1 : ลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าหมาย :พ้ืนที่แพร่ระบาดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10 
จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา 

ร้อยละ 10 61.91 

แนวทาง : ปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออกยาเสพติดและสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 

ตัวช้ีวัดระดับแนวทาง 1.1 ร้อยละ 80 ของการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ 

ร้อยละ 80 93.75 

ตัวช้ีวัดระดับแนวทาง 1.2ร้อยละ 70 ของการสกัดกั้น นำเข้า ส่งออก
ยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ 

ร้อยละ 70 69 

เป้าหมาย 2 : ลดประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 – 24 ปี) ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าหมาย : ผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง 
(ห้วงอายุ 15 – 24 ปี) ไม่เกินร้อยละ 60 ของผู้เสพรายใหม่ทั้งหมด 

ร้อยละ 60 53.91 

แนวทาง : ประชากรในวัยเสี่ยง (3 – 29 ปี) ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดการ
อย่างมีส่วนร่วมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด  
ตัวช้ีวัดระดับแนวทาง 1.1ร้อยละ 80 ของประชากรวัยเสี่ยง  
(ห้วงอายุ 3 - 29 ปี) ตามเป้าหมายของแผน มีการสร้างภูมคุ้มกัน 

ร้อยละ 80 113.71 

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง 1.2ร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาด
ยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพ้ืนที่ปลอดภัย 

ร้อยละ 50 91.90 

เป้าหมาย 3 ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพและสังคม 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าหมาย : ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่
กระบวนการบำบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate) 

ร้อยละ 55 65.01 

แนวทาง : การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 

ตัวช้ีวัดระดับแนวทาง : ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแล
ติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

ร้อยละ 50 31.40 
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ส่วนที่ 4 

สาระสำคัญของแผนปฏบิัติราชการ  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน           

และปราบปรามยาเสพติด 
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วิสัยทัศน ์(Vision) 

“เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ประเทศและอาเซียนเพ่ือสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” 

พันธกิจ (Mission) 

1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

2. บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
ที่กำหนด 

3. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื ้อต่อ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

4. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 

ค่านิยมหลักของสำนักงาน ป.ป.ส.  

I = Integration (บริหารจัดการอย่างบูรณาการ) 
A = Achievement (ทำงานให้บรรลุเป้าหมาย) 
M = Morality (มีศีลธรรมและคุณธรรม) 
O = Outstanding (มีผลงานเป็นที่ยอมรับและประจักษ์) 
N = Networking (สร้างเครือข่ายร่วมมือ) 
C = Credibility (ได้รับความเชื่อมั่นและไว้วางใจ) 
B = Betterment (พัฒนางานและองค์กรเพ่ือประสิทธิผล) 
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 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) มุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติด 
“แบบองค์รวม” ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากปัญหาสังคมอื่น ๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหา      
ความยากจน ปัญหาความเหลื ่อมล้ำทางสังคม รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที ่ม ีความเกี ่ยวเนื ่องกับ
กลุ่มเป้าหมาย ทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผลสัมฤทธิ์  “สังคมไทยปลอดภัยจาก          
ยาเสพติด” สำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตั้งแต่ระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ และเป็นหน่วยงานเจ้าภาพในแผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด จึงได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
ของแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้มีความสอดคล้องและสอดรับกับแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. เป้าหมายตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2565 

เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเป้าหมาย แนวทาง/ตัวชี้วัดแนวทาง 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
เป้าหมาย : ลดระดับความรุนแรงของพื้นที่
แพร่ระบาดยาเสพติด 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่แพร่ระบาดลดลง
อย่างน้อยร้อยละ ๒0 จากเป้าหมายปีที่
ผ่านมา 

แนวทาง : ปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออก 
ยาเสพติดและสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 
ตัวชี้วัดแนวทาง :  
1. ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกบั
ปริมาณยาเสพติดที่จบักมุทั้งประเทศ 
2. ร้อยละ 70 ของจำนวนรายที่ถูกออกหมายจับฐานความผิด
สมคบ สนับสนุนและช่วยเหลือในคดียาเสพติด  
3. มูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการตามความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ยึด อายัด รวมกันไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท 

ด้านการป้องกันยาเสพติด 
เป้าหมาย : ลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ต ัวช ี ้ ว ัดเป ้าหมาย : ร ้อยละ 97 ของ
ประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทำผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

แนวทาง : ประชากรทุกกลุ่มเปา้หมายได้รบัการสร้างภูมิคุ้มกัน และ
ภาคส่วนตา่ง ๆ มีการจัดการอย่างมีส่วนร่วมให้เกิดพื้นที่ปลอดภยัยา
เสพติด 
ตัวชี้วัดแนวทาง : 
1. ร้อยละ ๙๐ ของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนมีการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน 
2. ร้อยละ ๕๕ ของพื้นที่ที ่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการ
จัดการเพื่อเสริมสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย  
 
 
 
 

สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ 
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัดเป้าหมาย แนวทาง/ตัวชี้วัดแนวทาง 
ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
เป้าหมาย : ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อ
ผู้เสพและสังคม 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ร้อยละ 5๘ ของผู้ป่วย 
ยาเสพติดที่เข้าสู ่กระบวนการบำบัดรักษา
และได ้ ร ับการต ิ ดตามตามมาตรฐาน 
(Retention Rate) 

แนวทาง : การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
ตัวชี้วัดแนวทาง : ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแล
ติดตามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

 

 2. เป้าหมายตัวช้ีวัดแผนงานของสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2565 
เป้าหมายของแผน การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล  

อย่างทั่วถึงและเหมาะสม 
ตัวช้ีวัด 1. ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 50 

                 2. ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ร้อยละ 80 
ด้านการปราบปรามยาเสพติด  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการอำนวยการขับเคลื่อนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
ปราบปรามนักค้ายาเสพตดิและสกัดกั้นการ
นำเข้า – ส่งออกยาเสพติดและสารตั้งตน้
และเคมีภัณฑ์ 

1. ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติด เปรียบเทียบกับ
ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ 
2. ร้อยละ 70 ของจำนวนรายที่ถูกออกหมายจับฐานความผิดสมคบ 
สนับสนุน และช่วยเหลือในคดียาเสพติด 
3. มูลค่าทรัพย์สินที่ดำเนินการตามความผิดที่เก่ียวข้องกับ 
ยาเสพติดยึด อายัด รวมกันไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท 

ด้านการป้องกันยาเสพติด 
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ระดบัความสำเร็จของการอำนวยการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด 

กิจกรรม ตัวชี้วัด 
1. การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวัง 
ยาเสพติด 

จำนวนวัยเสี่ยงได้รับการสร้างภมูิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด 80,000 
คน 

2. การสร้างระบบนิเวศของชุมชนและสร้าง
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

ร้อยละ 55 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการ
จัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย 

ด้านการบำบัดรักษาผู้ตดิยาเสพติด  
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการอำนวยการขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษาและติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด 
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กิจกรรม ตัวชี้วัด 
การบำบดัรักษาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ตดิยาเสพติดลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติดและติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผา่นการบำบัดรักษายาเสพ
ติด 

1. ร้อยละ 80 ของเป้าหมายผู้เข้ารับการบำบัดเข้าสู่กระบวนการ
บำบัดรักษายาเสพติด 
2. ร้อยละ 70 ของผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดได้รับการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือ 

 

3. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จำนวน 2,086,472,100 บาท (สองพันแปดสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) 
ประกอบด้วย  

 

 4. กรอบแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง 20 แผนงาน  
57 โครงการสำคัญ มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

กรอบการดำเนินการที่สำคัญ 
1) เสริมสร้างความร่วมมือเชิงนโยบาย ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและความร่วมมือระหว่างประเทศ

ทัง้ในและนอกภูมิภาค เพ่ือสกัดก้ันสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด 
2) พัฒนาและแสวงหาความร่วมมือจากองค์การระหว่างประเทศและประเทศต่าง ๆ เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถ เสริมสร้างทักษะใหม่ ๆ และนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
3) พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศเพื ่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์

สถานการณ์ และกำหนดนโยบาย ท่าทีการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ 
แนวทางท่ี 4.1.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดในทุกมาตรการ  
ทั้งด้านการปราบปราม การป้องกัน การบำบัดรักษา การบริหารและอำนวยการ ประกอบด้วย ๔ แผนงาน 
ดังนี้ 

แผนงาน งบประมาณทีไ่ด้รบั (บาท) 
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ 535,711,600 
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 176,760,500 
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1,374,000,000 

- โครงการปราบปรามยาเสพติด 552,774,700 
- โครงการป้องกันยาเสพติด 580,316,500 
- โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 240,908,800 
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 แผนงานที่ 4.1.1 การสกัดกั้นการนำเข้าสารตั ้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่พื ้นที่แหล่งผลิต       
ยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคำ ด้วยปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคำ ๑๕๑๑ และความร่วมมือระหว่างประเทศ
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 สนับสนุนการดำเนินงานและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อสกัดกั้น
การลักลอบลำเลียงสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่
สามเหลี่ยมทองคำ และในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการ
สืบสวนปราบปราม และขยายผลคดียาเสพติดระหว่างประเทศ 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการแลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศเพื ่อสกัดกั ้นการนำเข้า  – ส่งออกสารตั ้งต้น 
และเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคำ ผ่านการกลไกการแจ้งเตือนการส่งออก
ล่วงหน้า (Pre Export Notification : PEN) 

2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาค (Chemical Data Center : CDC)  
3. โครงการสนับสนุนองค์ความรู้ในการสืบสวน ปราบปราม และการขยายผลคดียาเสพติดระหว่างประเทศ  
4. โครงการปฏิบัติการคู่ขนานระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค 

 แผนงานที่ 4.1.2 ความร่วมมือด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 สนับสนุนการสกัดกั้นและปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการบังคับใช้
กฎหมายในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัดวงจรทางการเงิน การค้าออนไลน์ การสืบสวนสอบสวนเงินตราเข้ารหัสลับ 
และเว็บลับ การสกัดกั้นยาเสพติดทางทะเล ท่าเรือสากล ท่าอากาศยานสากล และพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
เพ่ือสกัดกั้นปราบปราม ตรวจพิสูจน์ และขยายผลคดียาเสพติดระหว่างประเทศ   
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการสกัดกั้นและปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ  
2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Joint AFP/ONCB project- Enhancement 

of Forensics Drug Profiling Capability : AMPLIO) 
 แผนงานที่ 4.1.3 ความร่วมมือด้านการป้องกันและบำบัดรักษา 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 สนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่ายเยาวชนใน
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านคู่ขนาน
ตามแนวชายแดน โดยคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนเป็นพื้นที่นำร่อง เพ่ือพัฒนาพื้นที่และพัฒนาคน 
ให้มีเศรษฐกิจ/รายได้ครัวเรือนที่ดีขึ้น ส่งเสริมอาชีพสุจริต และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถดำรงชีวิตโดย  
ไม่เกี ่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบำบัดรักษา
ระหว่างประเทศ 
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โครงการสำคัญ 
1. โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของเครือข่าย

เยาวชนในกลุม่ประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการเรือเยาวชน  
2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นท่ีชายแดน และหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน 
3. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านโครงการพัฒนาทางเลือก 
4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบำบัดรักษา  
แผนงานที่ 4.1.4 ความร่วมมือด้านบริหารและอำนวยการ 
แนวทางการดำเนินงาน 
สนับสนุน ส่งเสริม และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ ่มแม่น้ำโขง อาเซียน 

และประเทศคู ่เจรจา รวมทั ้งประเทศนอกภาคพื ้นอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ทั้งด้านองค์ความรู้ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ และนวัตกรรม ตลอดจนอำนวยการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่าง ๆ 
ที่มีข้อตกลงร่วมกัน 

โครงการสำคัญ 
1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ เป็นศูนย์

ฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำอนุภูมิภาค 
2. โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติด

และทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ (LoA)  
3. โครงการพัฒนาการจัดการระบบและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ (ARQ, 

Dainap, PICS, ASEAN-NARCO)  

4.2 มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 

กรอบการดำเนินการที่สำคัญ 
1. การสกัดก้ันยาเสพติด 
2. การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ

และมาตรการริบทรัพย์สิน 
3. ดำเนินการต่อพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่เอ้ือต่อการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด 
แนวทางท่ี 4.2 การสกัดกั้นยาเสพติด 

 วัตถุประสงค์ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้มีการลักลอบนำเข้าจากแหล่งผลิตยาเสพติดหรือจาก
ประเทศที่สามเข้าสู่ตอนในของประเทศ และยับยั้งการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการนำยาเสพติดไป
ประเทศที่สามทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวน โดยมีแผนงาน 
ดังนี้ 
 แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด 
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. การดำเนินการสกัดก้ันทางบก กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ 
• แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานในพื้นที่ เกี่ยวกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามแนว

ชายแดนทางบก และรูปแบบการค้า การลำเลียงยาเสพติด 
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• วิเคราะห์ข่าวสารยาเสพติดเพื ่อแจ้งหน่วยความมั ่นคงเสริมกำลังในพื้นที ่เป้าหมาย เพ่ือ
ลาดตระเวนและเฝ้าระวังความเคลื่อนไหวของกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด ตามแนว
ชายแดน และแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพ่ือดำเนินการจับกุมขบวนการลักลอบลำเลียงยาเสพติด 

• กำหนดเป้าหมายเพื่อดำเนินการสืบสวน ขยายผล เครือข่ายที่มีความเคลื่อนไหวตามแนว
ชายแดน เช่น กลุ่มเครือข่ายที่ทำธุรกิจและธุรกรรมเพื่อฟอกเงินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติด  
เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายและยึด/อายัดทรัพย์สิน 

• ประสานขอความร่วมมือบริษัทขนส่งโลจิสติกส์ ให้มีการเฝ้าระวังไม่ให้เครือข่ ายยาเสพติดใช้
เป็นช่องทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และให้มีการแจ้งเบาะแสข่าวสารยาเสพติดให้กับ
เจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสืบสวน ขยายผล จับกุม 

• กำกับ ติดตาม และรายงานผลการปฏิบัติในระบบ ONCB NEWS เพื่อรวบรวมเสนอระดับ
นโยบายเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะ  

2. การดำเนินการสกัดก้ันทางน้ำ กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ 
• กำหนดเป้าหมายดำเนินการและจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพ่ือสืบสวน ขยายผล และยึด/อายัดทรัพย์สิน

ผู้กระทำความผิดในการนำเข้า-ส่งออกยาเสพติดผ่านทางท่าเรือสากลของไทย ภายใต้โครงการ
ความร ่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว ่างท่าเร ือสากลของอาเซ ียน (ASEAN Seaport 
Interdiction Task Force: ASITF) 

• ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานด้านยาเสพติดต่างประเทศ เพื่อขยายผล ปราบปรามกลุ่มเครือข่าย
การค้ายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติการณ์นำยาเสพติดผ่านประเทศไทยไปยังประเทศ
ปลายทาง 

• ประสานขอความร่วมมือบริษัทขนส่งหรือผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้าผ่านท่าเรือระหว่าง
ประเทศ ให้มีการเฝ้าระวังไม่ ให้เครือข่ายยาเสพติดใช้เป็นช่องทางในการลักลอบลำเลียง          
ยาเสพติด และให้มีการแจ้งเบาะแสข่าวสารยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อ
สืบสวน ขยายผล จับกุม 

• รายงานผลการปฏิบัติในระบบ ONCB NEWS เพื่อรวบรวมเสนอระดับนโยบายเพื่อรับทราบ
และให้ข้อเสนอแนะ  

3. การดำเนินการสกัดก้ันทางอากาศ กำหนดให้มีการดำเนินการดังนี้ 
• กำหนดเป้าหมายดำเนินการและจัดตั ้งชุดปฏิบัติการเพื ่อสืบสวน ขยายผล และยึด/อายัด

ทรัพย์สินผู้กระทำความผิดในการนำเข้า-ส่งออกผ่านทางท่าเรือสากลของไทย ภายใต้โครงการ
ความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติของอาเซียน (ASEAN 
Seaport Interdiction Task Force: ASITF) และการล ักลอบลำเล ียงยาเสพติดผ ่านระบบ         
โลจิสติกส์พัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ 

• ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานด้านยาเสพติดต่างประเทศ เพื่อขยายผล ปราบปรามกลุ่มเครือข่าย
การค้ายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติที่มีพฤติการณ์นำยาเสพติดผ่านประเทศไทยไปยังประเทศ
ปลายทาง 
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• ประสานขอความร่วมมือสถานประกอบการ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้
เครือข่ายยาเสพติดใช้เป็นช่องทางในการลักลอบลำเลียงยาเสพติด และให้มีการแจ้งเบาะแส
ข่าวสารยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสืบสวน ขยายผล จับกุม 

• รายงานผลการปฏิบัติในระบบ ONCB NEWS เพื่อรวบรวมเสนอระดับนโยบายเพื่อรับทราบ
และให้ข้อเสนอแนะ 

4. ขับเคลื่อนนโยบายรว่มกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกคณะอนุกรรมการสกัดกั้นยาเสพติด  
โครงการสำคัญ 
1. โครงการสกัดก้ันยาเสพติดทางบก 
2. โครงการสกัดก้ันยาเสพติดทางน้ำ 
3. โครงการสกัดก้ันยาเสพติดทางอากาศ 
แนวทางท่ี 4.3 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 

 วัตถุประสงค์ เพื่อปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรม
ข้ามชาติ และดำเนินการมาตรการริบทรัพย์สิน รวมถึงการดำเนินการต่อพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่เอื้อต่อการค้า
และแพร่ระบาดยาเสพติด ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานที่ 4.3.1 การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด ในประเทศ 
และระหว่างประเทศ อาชญากรรมข้ามชาติ และมาตรการริบทรัพย์สิน 
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้าม
ชาติกำหนดเป้าหมายและปฏิบัติการสืบสวน สอบสวน และขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศ 
และระหว่างประเทศ อาชญากรรมข้ามชาติ จนนำไปสู่มาตรการริบทรัพย์สิน  

2. เฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจัดทำเป็นฐานข้อมูลการแพร่
ระบาดของยาเสพติดและนำมาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้  

3. ตรวจสอบข้อมูลเจ้าหน้าที่รัฐที่มีข้อมูลพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกช่องทาง เพ่ือ
ดำเนินการสืบสวนขยายผล และดำเนินการทางวินัยและการบังคับใช้กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลยให้มีการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพ้ืนที่ 

4. กำกับ ติดตาม รายงานผลการปฏิบัติในระบบ ONCB NEWS เพ่ือรวบรวมเสนอระดับนโยบาย
และให้ข้อเสนอแนะ 

5. ขับเคลื่อนนโยบายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านกลไกคณะอนุกรรมการปราบปรามยาเสพติด   
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ 
2. โครงการเฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
3. โครงการบังคับใช้กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย 
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แผนงานที่ 4.3.2 มาตรการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑. บูรณาการดำเนินมาตรการริบทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายยาเสพติดร่วมกับหน่วยงานภาคี ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งประมวลกฎหมายยาเสพติด 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร  
 ๒. จัดทำคู ่ม ือแนวทางปฏิบัต ิมาตรการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดสำหรับ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะแนวทางการริบทรัพย์สินตามมูลค่า  
 ๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการริบทรัพย์สินให้มีความรู้ความเข้าใจในการบังคับ
ใช้กฎหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการริบทรัพย์สินรูปแบบใหม่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด รวมทั้ง
การนำเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ๆ มาสนับสนุนการดำเนินงาน 
 ๔. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างแนวร่วมในการตรวจหาทรัพย์สินในคดีความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยประสานความร่วมมือทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงิน ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน สินทรัพย์ดิจิทัล และการแจ้งเบาะแสแหล่งที่มา
หรือซุกซ่อนทรัพย์สินคดียาเสพติด รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลคดียาเสพติดกับศาล อัยการ เพ่ือประโยชน์
ในการดำเนินกระบวนงานริบทรัพย์สิน 
 ๕. ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้แนวทางการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ให้กับ
หน่วยงานภาคีและประชาชน 
 ๖. บริหารจัดการทรัพย์สินที่ตกเป็นของกองทุนป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติด 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ 
2. โครงการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการริบทรัพย์สินตามประมวล

กฎหมายยาเสพติด 
3. โครงการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างแนวร่วมการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 

แผนงานที่ 4.3.3 การดำเนินการต่อพื้นที่หมู่บ้านนำเข้า หมู่บ้านทางผ่าน หมู่บ้านพักยา หมู่บ้านเลี่ยงด่าน 
และหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนที่เอื้อต่อการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด) 
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. กำหนดพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายที่เอื้อต่อการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดที่จะดำเนินการ 
ดังนี้ 
(๑) หมู่บ้านชายแดนที่มีการนำเข้ายาเสพติด ซึ่งมีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ติดตามแนวชายแดน

ทั้งทางบก และทางน้ำ ที่มีการลักลอบนำเข้ายาเสพติด 
(๒) หมู่บ้านทางผ่านยาเสพติด มีลักษณะที่กลุ่มผู้ลักลอบลำเลียงใช้เป็นเส้นทางผ่านยาเสพติดต่อ

จากหมู่บ้านที่ลักลอบนำเข้า 
(๓) หมู่บ้านเลี่ยงด่าน มีลักษณะเป็นหมู่บ้านที่มีเส้นทางหลบหลีกหรือเลี่ยงด่านตรวจยาเสพติด/ 

ด่านตรวจยาเสพติดถาวร ในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากด่านตรวจ 
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(๔) หมู่บ้านพักยาเสพติด ที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหรือเครือข่ายการค้ายาเสพติดใช้หมู่บ้านนั้น ๆ 
เป็นที่พักยาเสพติดก่อนส่งไปยังพื้นท่ีอ่ืน 

(๕) หมู่บ้าน/ชุมชน แพร่ระบาดยาเสพติด ที่พบการค้าและเสพยาเสพติด รวมถึงแหล่งมั่วสุมยา
เสพติด 

2. กำหนดเป้าหมายบุคคลที่กระทำความผิดที่มีพฤติการณ์ค้า ลำเลียง ค้าและเสพ ผู้ที่มีหมายจับ 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป้าหมายที่จะดำเนินการต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถพิสูจน์ทราบตัว
บุคคลเป้าหมายได ้

3. กำหนดให้มีการดำเนินการ ดังนี้ 
• หน่วยงานความมั่นคงดำเนินการแก้ไขปัญหาการลักลอบนำเข้ายาเสพติด โดยวิธีการที่

เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
• เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน เพ่ือเฝ้าระวังไม่ให้มีการใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็น

พื้นที่นำเข้า หมู่บ้านทางผ่าน หมู่บ้านพักยา หมู่บ้านเลี่ยงด่าน และหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่
ระบาด 

• ดำเนินการปราบปรามผู้ค้าและค้นหาผู้เสพให้เข้าสู่ระบบการบำบัดรักษายาเสพติด 
 4. กำหนดเป้าหมายจากฐานข้อมูลการร้องเรียน ๑๓๘๖ และจัดชุดปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนตามข้อร้องเรียนจากสายด่วน ๑๓๘๖ หรือที่สำนักงาน ป.ป.ส. มอบหมาย และ
กำหนดแผนปฏิบัติการ “ชุมชนสีขาวสร้างสุข” ร่วมกับ ปปส.ภาค ๑-๙/กทม. เพื่อปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น
พ้ืนที่เป้าหมาย 
 5. กำกับ ต ิดตาม และรายงานผลการปฏิบ ัต ิในภาพรวมเสนอระดับนโยบายเพื ่อร ับทราบ 
และให้ข้อเสนอแนะ 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการปราบปรามผู้ค้าและค้นหาผู้เสพยาเสพติด 
2. โครงการชุมชนสีขาวสร้างสุข (ข้อร้องเรียน 1386) 

4.4 มาตรการการป้องกันยาเสพติด 

กรอบการดำเนินการที่สำคัญ 
1. สร้างภูมิคุ ้มกันในเด็กและเยาวชนแต่ละช่วงวัยอย่างเหมาะสม โดยเน้นการพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ปัญหายาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด 

2. สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ
องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างการรับรู้ในการป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งการใช้ 
และการการค้ายาเสพติด รวมถึงส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อให้โอกาสแก่แรงงานที่ไปใช้ยาเสพติดได้เข้าสู่
การบำบัดรักษาฯ และให้โอกาสผู้ผ่านการบำบัดฯ เข้าทำงานในสถานประกอบการ 

๓. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว โดยส่งเสริมให้หน่วยงาน/องค์กรด้านการพัฒนาครอบครัว 
ในพื้นที่ ได้มีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะบุตรหลานแก่ครอบครัวในพื้นที่ เพื่อการป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 
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๔. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชน ในการเฝ้าระวัง ค้นหา ให้โอกาส ดูแล และช่วยเหลือ  
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิต
เพ่ือการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน 

แนวทางที่ 4.4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนา
ทางเลือก 
 วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สำคัญตามแนวชายแดน โดยแก้ไขที่ต้นตอสาเหตุของ
ปัญหาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการพัฒนาตามบริบทและสภาพปัญหาของพื้นที่  
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการสกัดกั้น ป้องกันการค้าและป้องกันการใช้ยาเสพติดในพื้นที่ ประกอบด้วย       
๑ แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานที่ 4.4.1 การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางการพัฒนา
ทางเลือกในพื้นที่ชายแดน 
 เป้าหมายแผนงาน หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน ได้รับการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่
เพ่ือให้มีทางเลือกที่ดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการค้าและการใช้ยาเสพติด  
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ปปส.ภ. 1 - 9 ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดน และมีการนำ
โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนมาปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ 
ตลอดจนกำกับติดตามผลการดำเนินงาน 
 โครงการสำคัญ 
 1. โครงการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ชายแดนและพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนตอนใน 

แนวทางท่ี 4.5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม  
ทั้งกลุ่มเด็ก/เยาวชน และกลุ่มแรงงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และทักษะที่เหมาะสมในการไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการใช้และการค้ายาเสพติด ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานที่ 4.5.1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑. เด็กปฐมวัย อายุ ๒ – 6 ปี  ส่งเสริมสนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการ
เสริมสร้างทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ Executive Functions (EF) โดยประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนควบคู่
การพัฒนาทักษะที่เหมาะสมกับช่วงวัย เช่น การยับยั้งชั่งใจ การควบคุมอารมณ์ การจดจ่อใส่ใจ การยืดหยุ่น/
ปรับตัว ฯลฯ เพื่อเป็นการวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาว ผ่านสถานศึกษา/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และ
กลไก/หน่วยงานเกี่ยวข้อง 
 ๒. วัยเด็ก อายุ 7 – 12 ปี ส่งเสริมสนับสนุน ให้มีการนำความรู้การป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสม ผ่าน
การเรียนการสอนในหลักสูตร เช่น รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด และส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น 
กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมทางเลือก ฯลฯ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย ผ่านสถานศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา หรือเทียบเท่า และกลไกหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผ่าน
ช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ 
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 ๓. วัยรุ่น อายุ 13 – 1๘ ปี ดำเนินการดังนี้ 
  ๓.๑ ส่งเสริมและให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสม ผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตร 
เช่น รายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ และกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด ต่อเนื่องจากช่วงอายุ 7 - 12 ปี ผ่านสถานศึกษา 
ที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า และกลไก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์ 
  ๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื ่อการแก้ไขปัญหาที่
เหมาะสม โดยการสํารวจและค้นหานักเรียนที่มีความเสี่ยง/เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด เพื่อการดูแล
ช่วยเหลือที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล ให้สามารถปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม เห็นคุณค่าและมีความ
ภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งในการใช้และการตกเป็นเหยื่อในการค้า 
ยาเสพติด 
 ๔. เยาวชน อายุ 19 ปีขึ ้นไป ส่งเสริมสนับสนุนให้ความรู้ผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือ
กิจกรรมนอกหลักสูตรตามความเหมาะสม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในกิจกรรมการป้องกัน
ยาเสพติด เพ่ือปลูกฝังค่านิยม/ทัศนคติต่อปัญหายาเสพติด การมีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม 
เพื ่อป้องกันการเข้าไปเกี ่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั ้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื ่อในการค้า         
ยาเสพติด ผ่านสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า รวมถึงหน่วยงาน/องค์กร/
เครือข่ายที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ตลอดจนผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อสังคม
ออนไลน์  
 ๕. ดำเนินการประเมินและวัดผลการสร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติด ตามการเรียนการสอนในหลักสูตร 
และการส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ผ่านกลไก/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ทราบผล
ของการดำเนินงานและเพ่ือปรับปรุงหลักสูตรและกิจกรรมที่เก่ียวข้องให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
 ๖. พัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนงานในกลุ่มเป้าหมาย
ให้เกิดประสิทธิภาพ เช่น การพัฒนา ฝึกอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ การประกาศเกียรติคุณ และให้ความดี
ความชอบ ฯลฯ 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 
3. โครงการสร้างการรับรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย 

 แผนงานที่ 4.5.2 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑. การเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี ่ยวข้องกับยาเสพติดในแรงงานแต่ละกลุ่ม 
ดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.๑ กลุ ่มแรงงานนอกระบบ ส ่งเสร ิมและสนับสนุนร ่วมกับอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)  
และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มแรงงานนอกระบบ ตามกลุ่มอาชีพที่มี
ปัญหา/เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแต่ละพื้นที่ เช่น แรงงานในภาคการเกษตร ประมง รับจ้างชั่วคราว  
รับงานไปทำที่บ้าน อาชีพอิสระ วินมอเตอร์ไซค์ คนขับรถส่งสิ่งของ-อาหาร ค้าขาย หาบเร่แผงลอย โดยการ
สร้างความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่มอาชีพ เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้
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ความรู้ความเข้าใจผ่านช่องทางและบุคคลที่เหมาะสมไปยังแรงงานนอกระบบที่เก่ียวข้อง เช่น การประชุมชี้แจง  
ลงพื้นที่ให้ความรู้ และสื่อสังคมออนไลน์/สื่อที่สอดคล้องกับการทำงานในแต่ละอาชีพ เพ่ือป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่ง
เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการใช้และการค้ายาเสพติด 
  ๑.๒ กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง สร้าง
การรับรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ ผ่านช่องทาง/กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสถาน
ประกอบการให้มีนโยบายและมีส่วนร่วมในการให้โอกาสแรงงานที่ไปใช้ยาเสพติดได้เข้าสู่การบำบัดรักษาฯ  
และให้โอกาสผู ้ผ ่านการบำบัดฯ เข้าทำงานในสถานประกอบการ รวมทั ้ง เฝ ้าระว ังปัญหายาเสพติด  
และเสริมสร้างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม เพ่ือป้องกันมิให้กลับเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด 
ทัง้ในด้านการใช้และการค้ายาเสพติดตามระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการแต่ละระดับ 
 ๒. เสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนงานในกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเสริมสร้างแรงจูงใจสถานประกอบการที่ให้โอกาสผู้ใช้ยาเสพติดเข้าบำบัดรักษาฯ/ให้โอกาสผู้ผ่านการ
บำบัดรักษาฯ เข้าทำงาน โดยการเสริมแรงจูงใจต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศเกียรติคุณ และให้ความดี
ความชอบ ฯลฯ 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแรงงานนอกระบบ 
          2. โครงการพัฒนาความร่วมมือให้โอกาสผู้ประสบปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

แนวทางท่ี 4.6 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน 
 วัตถุประสงค์  เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายเกิดผลสำเร็จใน
พ้ืนทีอ่ย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานที่ 4.6.1 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว  
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑. ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านการพัฒนาครอบครัวในพื้นที่ โดยชี้แจง ทำความเข้าใจ หรือจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้เห็น
ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความเข้มแข็งในครอบครัวและพัฒนาทักษะของบุตรหลาน
เพ่ือป้องกันปัญหายาเสพติด 
 ๒. เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู ้ด้านทักษะสมอง (Executive Functions, EF) ให้ศูนย์พัฒนา
ครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาครอบครัวในพ้ืนที่ โดยการดำเนินงานต่าง ๆ  เชน่ 
การเผยแพร่สื่อองค์ความรู้ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกอบรม เพ่ือสำหรับนำไปส่งเสริมให้ครอบครัวที่ดูแล
ในพ้ืนที่ได้พัฒนาทักษะสมอง (Executive Functions, EF) แก่บุตรหลานเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
 โครงการสำคัญ 
 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพ่ือการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว 
 แผนงานที่ 4.6.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑. ดำเนินการต่อหมู่บ้านชุมชนเป้าหมายที่เอื ้อต่อการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด โดยส่งเสริม
สนับสนุน เครือข่ายภาคประชาชน อาสาสมัครที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ เช่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) 
ดำเนินการเฝ้าระวังและสำรวจ (Re X-ray) จำแนกกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน
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ชุมชน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การทำเวทีประชาคมเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
การจัดระเบียบสังคม การเดินเวรยาม และตั้งจุดตรวจในหมู่บ้านชุมชน เพื่อขึ้นทะเบียน ส่งเข้ารับการ
บำบัดรักษาฯ ตามกระบวนการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข และดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของแต่ละบุคคล เพ่ือให้โอกาสได้รับการยอมรับจากชุมชน และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซ้ำอีก 
 ๒. ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้านชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้ 
  ๒.๑ ขยายและซ่อมเสริมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในแต่ละระดับให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กำหนด เพื่อพัฒนาและยกระดับความเข้มแข็ง ตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยชุดวิทยากร
กระบวนการและศูนย์การเรียนรู้ 
  ๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้กองทุนแม่ของแผ่นดินดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง
พัฒนาคุณภาพชีว ิตและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนในหมู ่บ้านชุมชนเพื ่อการป้องกันปัญหายาเสพติด              
ตามสถานการณท์ี่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่  
     2.3 พัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดู
งานพื้นที่ที ่ประสบความสำเร็จเพื่อนำมาขยายผลต่อยอดการแก้ไขปัญหายาเสพติด และปัญหาอื่น ๆ ใน
หมู่บ้านชุมชน 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน 
2. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

4.4 มาตรการการบำบัดรักษายาเสพติด 

กรอบการดำเนินงานที่สำคัญ 
1. นำผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยความสมัครใจเป็นแนวทางหลัก 
2. พัฒนาระบบการจัดการกับผู้เสพเป็นรายบุคคล  
แนวทางที่ 4.7 การดูแลผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อลด

ผลกระทบจากยาเสพติด 
 วัตถุประสงค์ เพื่อมีกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสมกับระดับการเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละ
ราย และบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู ้ใช้ ผู ้เสพ ผู้ติดยาเสพติดตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุขและกรอบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการฟื้นฟูสภาพทางสังคม โดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการ
สงเคราะห์ สนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการ
ติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานที่ 4.7.1 การพัฒนาระบบการบำบัดรักษา 
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. ชักนำ จูงใจ ผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา โดยความสมัครใจเป็นหลัก โดยสร้าง
การรับรู้แก่ผู ้เสพยาเสพติด ครอบครัวผู้เสพยาเสพติด ชุมชน และสังคม ในการยอมรับว่า ผู้เสพคือผู้ป่วย  
และการเสพยาเสพติดเป็นโรคเรื้อรัง รวมทั้งสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการยอมรับปัญหาผู้เสพ
ยาเสพติดเป็นปัญหาสุขภาพและมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาพ้ืนฐานทางสังคม ตลอดจนนำผู้เสพยาเสพติดที่อยู่
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ในเงื่อนไขตามกระบวนการบำบัดรักษาโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายเข้าสู่กระบวนการและดำเนินการตาม
คำสั่งศาล โดยคำนึงถึงการสงเคราะห์ให้ผู้เสพเลิกยาเสพติด 

2. กำหนดแนวทางการดำเนินงานกับผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดหรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพ่ือเสพ 
3. พัฒนาระบบการคัดกรอง ให้สามารถคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะ

ความเสี่ยงทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต และพิจารณาส่งต่อผู้เข้ารับการบำบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม  
รวมถึงจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองและข้อมูลอื่นของผู้รับการคัดกรอง รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากลไกการ
คัดกรองให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข  

4. พัฒนาระบบการบำบัดรักษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการจัดตั้งกลไกการบำบัดรักษาและพัฒนาองค์
ความรู ้บุคลากรที ่เกี ่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับสถานบำบัดรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง
สาธารณสุข  

5. พัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เช่น การบำบัดฟ้ืนฟู
ผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment : CBTx) การลดอันตรายจากยาเสพติด 
(Harm Reduction) การให้คำแนะนำแบบสั้น (Brief Advice : BA) การบำบัดแบบสั้น (Brief Intervention : 
BI) การฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic Community : TC) การฟื้นฟูสมรรถภาพด้วย
เทคนิคการปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) การบำบัดผู้เสพติดที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อชุมชน (จิตเวช) เป็นต้น  
  โครงการสำคัญ  
   ๑. โครงการนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาโดยความสมัครใจและตามเงื่อนไข 
  ๒. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและระบบการบำบัดรักษา 
  ๓. โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษา 

แผนงานที่ 4.7.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑. พัฒนาระบบการประเมินสภาพทางสังคม เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบำบัดรักษา 
ยาเสพติดเป็นรายบุคคล 
  ๒. พัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด ให้สามารถดำเนินการ
สงเคราะห์สนับสนุนที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ และการติดตามดูแลช่วยเหลือจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตใน
สังคมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข 
 ๓. สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการเฝ้าระวัง ติดตามดูแล ให้ความ
ช่วยเหลือ สงเคราะห์ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาพื้นฐานของผู้เสพยาเสพติด โดยยึดหลักแนวคิด ผู้เสพคือผู้ป่วย 
มุ่งเน้นใช้การสาธารณสุขนำสอดคล้องตามนโยบายยาเสพติดโลก  
  ๔. บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสงเคราะห์สนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย 
การศึกษา อาชีพ และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการบำบัดรักษาจนสามารถกลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุข 
 โครงการสำคัญ 

๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด 
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 แผนงานที ่4.7.3 การอำนวยการขับเคลื่อนผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม 
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. จัดทำแนวทางการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่สามารถนำไปปฏิบัติได้ 
 2. บูรณาการแผนงาน งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการต่อผู้เสพอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับนโยบายจนถึงการ
นำไปสู่การปฏิบัติ 
 โครงการสำคัญ 
 1. โครงการอำนวยการขับเคลื่อนผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพทางสังคม 

4.5 มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

กรอบการดำเนินงานที่สำคัญ 
1. การบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม โดยการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด และการขยาย

นโยบายทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด 
3. การกำหนดแนวทางการดำเนินงานรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 

แนวทางท่ี 4.8 กิจการพิเศษ 
 วัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการบริหารจัดการเชิงนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒนา
กลไกดำเนินงานและจัดให้มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และทันต่อสถานการณ์  การวิจัย 
และพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลกระทบทั้ง
ทางด้านสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานที่ 4.8.1 การควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด 
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ๑. ควบคุมพืชเสพติดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี ่ยวข้อง ติดตามสถานการณ์  
การนำพืชเสพติดไปใช้ในทางที่ผิด พัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการทางเลือกที่เหมาะสม  
เพ่ือสมดุลการควบคุมผลกระทบและการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด 
 ๒. พัฒนางานวิชาการและเครือข่ายวิชาการพืชเสพติด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติดที่มีหลักฐานทางวิชาการ การสนับสนุนการวิจัยให้ใช้พืชกระท่อมเป็นสารทดแทนสารเสพติด  
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการอำนวยการและขับเคลื่อนการควบคุมพืชเสพติด 
2. โครงการพัฒนาและวิจัยพืชเสพติดทางการแพทย์ 

 แผนงานที่ 4.8.2 การพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่ 
 แนวทางการดำเนินงาน 

1. สนับสนุนและคัดเลือกเป้าหมายนำร่อง (พื้นที่/ผู้เสพผู้ติด/ตัวยาเสพติด) เพื่อดำเนินการมาตรการ
ทางเลือกรูปแบบใหมต่ามกรอบแนวคิดประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้แก่ การทำให้ยาเสพติดไม่ร้ายแรงเป็นสิ่ง
ที่ถ ูกต ้องตามกฎหมาย (Legalization) การเบ ี ่ยงเบนคด ี (Diversion) การลดทอนความเป ็นอาชญากรรม
(Decriminalization) และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ดำเนินการแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติดในเป้าหมายนำร่อง ติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาต่อไป 
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2. ขยายผลโครงการพัฒนาคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดใน
ระบบศาล ตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) เพื่อการดำเนินงานให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมแก่
ผู้ต้องหาหรือจำเลยคดียาเสพติดในระบบศาล (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยการสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกให้
คำปรึกษาด้านจิตสังคม เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจําเลย ลดการกระทำผิดซ้ำ รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ให้คำปรึกษา                 
และถอดบทเรียนเพื่อการดำเนินงานหลังสิ้นสุด MOU อย่างยั่งยืน 

3. การกำหนดพื้นที่พิเศษ เพื่อทดลองหรือทดสอบเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชที่เป็นยาเสพติด การผลิต 
ยาเสพติด การเสพหรือครอบครองยาเสพติดบางชนิดตามปริมาณที่กำหนด เพื่อการศึกษาวิจัย หรือการลด
อันตรายจากยาเสพติด หรือการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวทางทางของประมวล
กฎหมายยาเสพติด 
 โครงการสำคัญ 

1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายทางเลือกรูปแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. โครงการขับเคลื่อนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล 
3. โครงการสกัดกระท่อมเป็นสารทดแทนสารเสพติดเพ่ือบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

 แผนงานที่ 4.8.3 การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ  
 แนวทางการดำเนินงาน 
 ดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดครอบคลุมทุกมิติ ทั้งการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีความเหมาะสมยืดหยุ ่นตามลักษณะของสภาพปัญหาและสอดคล้องกับบริบทในพื ้นที่                  
โดยบูรณาการแผนและงบประมาณ ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานภารกิจในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่พิเศษสอดคล้องตามภารกิจหลักของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่พื้นฐาน 
ไม่ให้เป็นเงื่อนไขในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด 

โครงการสำคัญ 
1. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ  

พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
2. โครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐ 

          3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตำบลแม่ตื่น 
อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพ่ือเลิกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

แนวทางท่ี 4.9 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
 วัตถุประสงค์  เพื ่อขับเคลื ่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการแผน
งบประมาณของทุกหน่วยงานมุ ่งสู ่ผลสัมฤทธิ์ รวมทั ้งขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชน        
ภาคประชาชน ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ดังนี้ 
 แผนงานการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบรองรับ
ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

แนวทางการดำเนินการ 
1. บูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ให้มีความเชื ่อมโยงประสาน

สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ ๑๒ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) และแผนปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด    
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พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ตั้งแต่ระดับนโยบายส่วนกลางสู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยจังหวัดเป็นหน่วยใน
การบูรณาการการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี  

2. จัดการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณากำหนดแนวทางการ
ดำเนินงานซึ ่งคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด คณะกรรมการบำบัดรักษาและฟื ้นฟูผ ู ้ต ิดยาเสพติด  
และคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้เสนอรายงาน รวมทั้งติดตามและกำกับการดำเนินงาน 

3. รายงานผลการดำเนินการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้านการป้องกัน การปราบปราม และการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด การตรวจสอบทรัพย์สิน การบำบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด และการดำเนินการอ่ืน
ตามประมวลกฎหมายยาเสพติดให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอรายงาน
ผลการดำเนินงานดังกล่าวพร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

4. สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดต่อทุกกลุ่มเป้าหมาย 
5. สนับสนุนการศึกษาวิจัย งานวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านยาเสพติดในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือเป็น

ฐานคิดในการกำหนดทิศทาง/นโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติด เสริมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
ปัจจุบัน ตลอดจนเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการพัฒนาด้านวิชาการ
สารเสพติด 

6.  จัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ระบบข้อมูลปฏิบัติการยาเสพติด  
(War Room) ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ภาค และจังหวัด ประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/
ชุมชนทั ่วประเทศ เพื ่อติดตามความเปลี ่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในแต่ละห้วงเวลา             
และจัดระบบการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการดำเนินงานในแต่ละมิติ 

7. พัฒนางานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้มีมาตรฐานสากล โดยพัฒนาความร่วมมือของงานตรวจพิสูจน์       
ยาเสพติดทั้งจากต่างประเทศและหน่วยงานภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจ
พิสูจน์ยาเสพติดระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ รวมทั้งประสานงานกับ
หน่วยงานตรวจพิสูจน์และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน 

8. พัฒนา/ปรับปรุง/จัดทำ กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุก
มิติ ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแต่งตั้ง กำกับ ควบคุม และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน             
ของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.) และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
ระเบียบที่เก่ียวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด 

9. พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานยาเสพติดทุกระดับให้สามารถดำเนินการตามประมวล
กฎหมายยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

10. ให้มีวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติดระหว่างประเทศ รวมถึงพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างประเทศด้านการฝึกอบรม         
การศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ 

11. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการอำนวยการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุก
ระดับ ทั้งกลไกระดับนโยบาย กลไกระดับชาติ กลไกระดับภารกิจ และกลไกระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ และบูรณาการทุกภาคส่วนให้
เข้ามามีส่วนร่วม  
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โครงการสำคัญ 
1. โครงการบูรณาการแผนงานและงบประมาณการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2. โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน 
3. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ประมวลกฎหมายยาเสพติด 
4. โครงการวิจัยและพัฒนางานวิชาการและองค์ความรู้สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
5. โครงการอำนวยการและพัฒนาระบบข้อมูลเพ่ือสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
6. โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
7. โครงการพัฒนากฎหมาย/ระเบียบสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด 
9. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ 
10. โครงการอำนวยการและบริหารจัดการ 
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5. แผนประสานสอดคล้องของสำนักงาน ป.ป.ส. ในการอำนวยการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ ของสำนัก/กอง/ศูนย์/สถาบัน/วิทยาลัย/ 
    กลุ่มขึ้นตรงในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
 จากแผนงาน/โครงการสำคัญตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. 2565 กำหนดบทบาทหน้าที่สำนักมาตรการหลัก สนับสนุนการดำเนินงาน  
และการประสานขับเคลื่อนงานในพ้ืนที่ในแต่ละแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

แนวทาง/โครงการสำคัญ 

บทบาทหลัก สนับสนุนการดำเนินงาน 
ประสานขับเคลื่อน

ในพ้ืนที่ 

สป
ป. 

สพ
ป. 

สย
ศ. 

สก
ต. 

สต
ส. 

กก
ม. 

ศท
ส. 

สพ
บ. 

สล
ก. 

สว
พ.

 

สพ
ส. 

กพ
ร. 

กต
ส. 

ศป
ก.ป

.ป.
ส. 

ศป
.มข

. 

วป
ส. 

ปป
ส.ภ

.1-
9/

กท
ม. 

แนวทางที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ                  
1. โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศเพื่อสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออก
สารตั้งต้นและเคมีภณัฑไ์ม่ให้เข้าสูแ่หล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคำ ผ่านการกลไกการ
แจ้งเตือนการส่งออกล่วงหน้า (Pre Export Notification : PEN) 

   /           /   

2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาค  (Chemical 
Data Center : CDC) 

   /              

3. โครงการสนับสนุนองค์ความรู้ในการสืบสวน ปราบปราม และการขยายผลคดียาเสพติด
ระหว่างประเทศ 

/   /              

4. โครงการปฏิบัติการคู่ขนานระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค                  
5. โครงการสกัดกั้นและปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศใน
รูปแบบต่าง  ๆ

              /   

6. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเจ้าหน้าที ่ประสานงานยาเสพติดทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 

   /              

7. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Joint AFP/ONCB project- 
Enhancement of Forensics Drug Profiling Capability : AMPLIO) 

/                 
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8. โครงการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
เครือข่ายเยาวชนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ภายใต้โครงการเรือเยาวชน 

 /  /              

9. โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และหมู่บ้านคู่ขนานตามแนว
ชายแดน 

 /  /              

10. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านโครงการพัฒนา
ทางเลือก 

   /             ปปส.ภ.5 

11. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบำบัดรักษา  /  /              
12. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่าง
ประเทศ เป็นศูนย์ฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจำอนุภูมิภาค 

   /            /  

13. โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่ง
ผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ (LoA) 

   /              

14. โครงการพัฒนาการจัดการระบบและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ 
(ARQ, Dainap, PICS, ASEAN-NARCO)   

   /              

แนวทางที่ 2 การสกัดกั้นยาเสพติด                  

1. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางบก /                / 
2. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางน้ำ /                / 
3. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางอากาศ /                / 
แนวทางที่ 3 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด                  
1. โครงการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

/    /             

2. โครงการเฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต /                 
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3. โครงการบังคับใช้กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละ
ละเลย 

/     /            

4. โครงการขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดไปสู่การ
ปฏิบัติ 

    /             

5. โครงการพัฒนาบุคลากรและจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเพื่อรองรับการริบทรัพย์สินตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติด 

    /             

6. โครงการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างแนวร่วมการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยา
เสพติด 

     /   /         

7. โครงการปราบปรามผู้ค้าและค้นหาผู้เสพยาเสพติด /                / 
8. โครงการชุมชนสีขาวสร้างสุข (ข้อร้องเรียน 1386) /                / 
แนวทางที ่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน 
และการพัฒนาทางเลือก 

                 

1. โครงการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตอนใน                 ปปส.ภ.5 
แนวทางที่ 5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม                  
1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  /               / 
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย  /                
3. โครงการสร้างการรับรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละ
กลุ่มเป้าหมาย 

 /       /        / 

4. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแรงงานนอกระบบ  /               / 
5. โครงการพัฒนาความร่วมมือให้โอกาสผู้ประสบปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  /               / 
แนวทางที่ 6 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน                 / 
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1. โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อการป้องกันยาเสพติด
ในครอบครัว 

 /               / 

2. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน  /               / 
3. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน  /               / 
แนวทางที่ 7 การดูแลผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบำบัดรักษาและการฟ้ืนฟูสภาพทาง
สังคม เพ่ือลดผลกระทบจากยาเสพติด 

                 

๑. โครงการนำผู ้ เสพยาเสพติดเข้าสู ่กระบวนการบำบัดรักษาโดยความสมัครใจ 
และตามเง่ือนไข 

 /               / 

๒. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและระบบการบำบัดรักษา  /               / 
๓. โครงการพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษา  /                
4. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติด  /                
5. โครงการอำนวยการขับเคลื่อนผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบำบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพ
ทางสังคม 

 /               / 

แนวทางที่ 8 กิจการพิเศษ                  
1. โครงการอำนวยการและขับเคลื่อนการควบคุมพืชเสพติด           /       
2. โครงการพัฒนาและวิจัยพืชเสพติดทางการแพทย ์   /               
3. โครงการขับเคลื่อนนโยบายทางเลือกรูปแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   /               
4. โครงการขับเคลื่อนการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล  /                
5. โครงการสกัดกระท่อมเป็นสารทดแทนสารเสพติดเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  / /       / /       
6. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
แบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 

                ปปส.ภ.5 
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7. โครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐                 ปปส.ภ.5 
8. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ  
ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเลิกฝิ่นอย่างยั่งยืน 

                ปปส.ภ.6 

แนวทางที่ 9 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ                  
1. โครงการบูรณาการแผนงานและงบประมาณการแก้ไขปัญหายาเสพติด   /              / 
2. โครงการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน   /              / 
3. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ประมวลกฎหมายยาเสพติด      /   /         
4. โครงการวิจัยและพัฒนางานวิชาการและองค์ความรู ้สนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

  /               

5. โครงการอำนวยการและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด       /           
6. โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด          /        
7. โครงการพัฒนากฎหมาย/ระเบียบสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด      /            
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด        /          
9. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ                /  
10. โครงการอำนวยการและบริหารจัดการ / / /         / /     

 

 




