คํานํา
แผนปฏิบัติการดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ มุงเนนดําเนินการอยางตอเนื่อง
ภายใตแผนปฏิบัติการดานปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ซึ่งเปนแผนชี้นําการขับเคลื่อน
การแก ไ ขป ญ หายาเสพติ ด และลดระดั บ ป ญ หาของการแก ไ ขป ญ หาได อ ย า งน อ ยร อ ยละ ๕๐ ภายใน ๓ ป
และลดระดับของปญหาจนไมสงผลกระทบตอการบริหารประเทศภายในป พ.ศ. ๒๕๘๐ สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ
ด านความมั่ นคง แผนแม บทภายใต ยุ ทธศาสตร ชาติ ประเด็ นความมั่ นคง และแผนระดั บต าง ๆ โดยใช เป นกรอบ
ในการจั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติการของหน ว ยงานที่เ กี่ย วขอ ง ใหส อดคลองและบูร ณาการกัน เพื่อมุ งลดผลกระทบ
ที่เกิดจากปญหายาเสพติดในสังคม สรางความมั่นคงปลอดภัย และลดความเดือดรอนของประชาชนจากผลกระทบ
ดังกลาว ประกอบดวย ๕ มาตรการ ไดแก มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ มาตรการการปราบปรามและบังคับ
ใช กฎหมาย มาตรการการป องกั นยาเสพติ ด มาตรการการบํ าบั ดรั กษายาเสพติ ด มาตรการการบริ หารจั ดการ
อยางบูรณาการ สําหรับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของในการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติไดอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม
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มาตรการความรวมมือระหวางประเทศ
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ผนวก ก แนบท้ายประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 256๕

ส่วนที่ 1 ความเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 เป็นแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยนาแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ที่เป็นผลสืบเนื่อง
จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016) ซึ่งมีการทบทวน
นโยบายควบคุมยาเสพติด การให้ความสาคัญกับด้านสาธารณสุข การจัดให้มีนโยบายทางเลือก และการลงโทษ
ที่ ได้สั ด ส่ ว นกับ การกระท าความผิ ด มาปรั บ ใช้ กับ การแก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด ของประเทศไทย การดาเนิ น การ
ตามกรอบดังกล่าวสอดคล้องเชื่อมโยงกับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น ความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง แผนการปฏิรูปประเทศ
(ฉบับ ปรับปรุง) ด้านกระบวนการยุติธรรม แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนปฏิบัติการ
ด้านการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 แผนปฏิ บั ติ การด้ านอื่น ๆ และมติ คณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้อง
ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
แผนปฏิบั ติ การด้านการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 เป็ น แผนระดับ 3 ตามนั ยยะ
ของมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 4 ธัน วาคม 2560 โดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนระดั บ ที่ 1 แผนระดั บ ที่ 2
และแผนระดับที่ 3 ดังนี้
๑. แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
เป้าหมาย บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ประเด็นยุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 256๕ เป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ คือ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ และมีตัวชี้วัด คือ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ โดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอยู่ภายใต้
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง มุ่งแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหาร
และการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
2. แผนระดับที่ 2
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 สอดคล้องเชื่อมโยงกับแผนระดับที่ 2 ดังนี้
2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
เป้าหมาย ประเทศชาติมีความมัน่ คงในทุกมิติ และทุกระดับเพิ่มขึ้น
การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
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จากกรอบแนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กาหนดเป้าหมายส าคัญ
คือ ประเทศชาติ มั่ น คง ประชาชนมี ความสุ ข โดยบริห ารจั ด การสภาวะแวดล้ อ มของประเทศให้ มี ความมั่ น คง
ปลอดภั ย และมีความสงบเรียบร้ อยได้อย่ างแท้จริง แก้ไขปัญหาเดิมและป้ องกันไม่ให้ ปัญหาใหม่เกิดขึ้น รวมทั้งพั ฒ นา
ศักยภาพของหน่วยงานด้านความมั่นคง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนา
ปรั บปรุ งกลไกการบริ หารจั ดการและขั บเคลื่ อนงานด้ านความมั่ นคงของประเทศให้ เอื้ ออ านวยต่ อการด าเนิ นการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ในการจะขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดถือเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งจะเป็นส่วนสนับสนุน
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง นั่นคือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
และการพัฒนาประเทศ แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ)
ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการแก้ ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี
พ.ศ. 2565
การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
แผนปฏิบั ติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565 ใช้แนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามแผนย่อยการป้องกัน และแก้ไขปั ญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง กล่าวคือ มุ่งยึดแนวคิด การแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติ ดตั้งแต่ต้น ทาง - กลางทาง - ปลายทาง ในการดาเนิ นการอย่างเป็ นระบบ กล่ าวคือ (๑) พื้ นที่ แหล่ งผลิ ต
ภายนอกประเทศใช้ การสร้ างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่ อกดดันและยุติบทบาทแหล่ งผลิ ตภายนอกประเทศ
ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ ของประชาชน
ตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้น สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมีไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต
(๒) การสกัดกั้นการนาเข้าส่งออกยาเสพติด ทั้งทางบกทางเรือและทางอากาศโดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการสกัดกั้นตาม จุดตรวจ/จุดสกัด ของเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ตอนใน (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้า
ยาเสพติดโดยมุ่งเน้ นการทาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่ อยปละละเลยทุจริต
หรื อ เข้ าไปเกี่ ย วข้ องกั บ ยาเสพติ ดผ่ านทางการบู รณาการด้ านการข่ าว การสื บ สวนทางเทคโนโลยี การสื บ สวน
ทางการเงินและสกุล เงิน ดิจิทัล รวมไปถึง การปราบปรามยาเสพติด ในแหล่งพัก เก็บ ยาเสพติด ภายในประเทศ
(๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนโดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนา
พื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติดด้วยการสลายโครงสร้างปัญหาและบูรณาการ
การแก้ไขปั ญหาที่เกี่ยวเนื่ องกับ การแก้ไขปัญ หายาเสพติดอันเป็นการพัฒ นาคุณภาพชีวิตของประชาชน ในพื้นที่
ตามแนวพระราชด าริ หลั กปรั ชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ย ง ยุ ทธศาสตร์ แนวทางด าเนิ นงาน “เข้ าใจเข้ าถึ งพั ฒ นา”
และศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดและลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับ ยาเสพติดและสร้ างอาสาป้ องกันการใช้ยาในทางที่ผิ ดในหมู่บ้ านตามแนวชายแดน (๕) การป้ องกั นยาเสพติ ด
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรมโดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสมอันจะส่งผล
ต่อ ความคิ ดและโน้ มน้ าวให้ เกิด ความเห็ น ที่ คล้ อ ยตามอย่างถูก ต้อ ง (๖) การปรับ สภาพแวดล้ อ มที่ เหมาะสม
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โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น ครอบครัว โรงเรียน
และชุมชน (๗) การดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบาบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบ
จากยาเสพติ ด โดยการคั ดกรองประเมิน วินิจฉัยที่มีป ระสิ ทธิภ าพ กาหนดแผนการดูแลและให้ การบ าบั ดรักษา
ที่เหมาะสมมีมาตรฐานพร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติตลอดจนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชนได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม
2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมาย การอานวยความยุติธรรมในแต่ละขั้นตอนเป็นไปอย่างโปร่งใส แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลา
ที่กาหนด และเข้าถึงง่ายโดยเสมอภาค
ตัวชี้วัด อัตราส่วนของจานวนกระบวนการในการอานวยความยุติธรรมที่มีการกาหนดระยะเวลาการดาเนินงาน
ในแต่ละขั้นตอนและการตรวจสอบความคืบหน้า
ค่าเป้าหมายปี พ.ศ. 2565 ร้อยละ ๑๐๐ ของจานวนกระบวนการในการอานวยความยุติธรรมที่มีการกาหนด
ระยะเวลาการดาเนินงานในแต่ละขั้นตอนและการตรวจสอบความคืบหน้า
2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 มาตรา 28 กาหนดให้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2559 ให้ยังคงใช้ได้ต่อไป
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน
เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ ๔ ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุก คามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ
แนวทางการพัฒนาที่ 2 การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือ
ภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ
ข้อที่ ๓.๒.๗ ดาเนินบทบาทเชิงรุก และใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคและพหุภาคี
เพื่อปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถแลกเปลี่ยนและเรียนรู้แนวปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศและร่วมมือในการรับมือกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ เช่น ปัญหายาเสพติด การก่อการร้าย
การโยกย้ายถิ่นฐาน การลักลอบเข้าเมือง การค้ามนุษย์ ความมั่นคงด้านไซเบอร์ ภัยพิบัติ โรคระบาด โรคติดต่อร้ายแรง
โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้า และสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่น ๆ
2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่ 10 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รองรับนโยบายที่ 5 สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ
รองรับนโยบายที่ 8 เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน
เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด
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ตัวชี้วัด
1. ระดับความสาเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. ระดับความสาเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กลยุทธ์
1. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการสกัดกั้น
สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการดาเนินงานตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติ
ว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก
2. สกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการบั งคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด
3. บาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือดูแล
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
4. รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด เพื่อป้องกัน
การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ
5. ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันอังคารที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นแผนกาหนดทิศทางการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการ
การแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องได้อย่างประสานสอดคล้องและบรรลุ ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่กาหนดไว้โดยมีวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
ในสังคมและความร่วมมือระหว่างประเทศ”
เป้าหมาย “สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนเมื่อสิ้นสุดแผนโดยดาเนินการลดจานวนผู้ค้าผู้เสพและสัดส่วนการกระทาผิดซ้าในระดับพื้นที่”
ตัวชี้วัด
(1) สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
(2) ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 ประกอบด้วย 5 มาตรการ
9 แนวทางดังนี้
3.1 มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวทางที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
3.2 มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
แนวทางที่ 2 การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์
แนวทางที่ 3 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
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3.3 มาตรการการป้องกันยาเสพติด
แนวทางที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก
แนวทางที่ 5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม
แนวทางที่ 6 การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
3.4 มาตรการการบาบัดรักษายาเสพติด
แนวทางที่ 7 การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบาบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบ
จากยาเสพติด
3.5 มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
แนวทางที่ ๘ กิจการพิเศษ
แนวทางที่ 9 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
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ส่วนที่ 2 สถานการณ์ยาเสพติดและแนวโน้ม
๑. สถานการณ์ยาเสพติดภายนอกประเทศ
๑.๑ สถานการณ์ยาเสพติดโลก
สถานการณ์ยาเสพติดโลก ข้อมูลรายงาน World Drug Report 2021 ของสานักงานว่าด้วยยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime) พบผู้ใช้ ยาเสพติ ดทั่ วโลก
มีแนวโน้ มเพิ่มขึ้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ทั่วโลกมีผู้ ใช้ยาเสพติดประมาณ ๒๗๕ ล้านคน คิดเป็ นร้อยละ ๕.๕ ของประชากรโลก
ในช่วงอายุ ๑๕ - ๖๔ ปี (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ทั่วโลกมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ ๒๖๙ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕.๔ ของประชากรโลก
ในช่วงอายุ ๑๕ - ๖๔ ปี) โดยมีการคาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ จะมีผู้ใช้ยาเสพติดประมาณ ๒๙๙ ล้านคน
ยาเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุดในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ คือ กัญชา ประมาณ ๒๐๐ ล้านคน รองลงมาคือ กลุ่มโอปิออยด์
๖๒ ล้ านคน แอมเฟตามี นและอนุ พั นธ์ ๒๗ ล้ านคน เอ็ กซ์ ตาซี ๒๐ ล้ านคน และโคเคน ๒๐ ล้ านคน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑
ยาเสพติ ด ที่ มี ผู้ ใช้ มากที่ สุ ดคื อกั ญชา ๑๙๒ ล้ านคน รองลงมาคื อ กลุ่ มโอปิ ออยด์ ๕๘ ล้ านคน แอมเฟตามี นและอนุ พั นธ์
๒๗ ล้านคน เอ็กซ์ตาซี ๒๑ ล้านคน และโคเคน ๑๙ ล้านคน)
การจั บกุมและตรวจยึ ดยาเสพติดทั่ วโลก ยาเสพติ ดที่ มีการจับกุมได้ มากที่ สุ ด คือ กัญชา ๕,๑๗๔ ตั น
(กัญชา ๓,๗๗๙ ตัน ยางกัญชา ๑,๓๙๕ ตัน) รองลงมาคือ โคเคน ๑,๔๓๖ ตัน ฝิ่น ๗๒๗ ตัน เมทแอมเฟตามีน ๓๒๕ ตัน
เฮโรอีนและมอร์ฟีน ๑๒๒ ตัน โอปิออยด์ที่ใช้ในทางยา (Pharmaceutical Opioid) ๒๒๘ ตัน แอมเฟตามีน ๗๙ ตัน
และเอ็กซ์ตาซี ๑๖ ตัน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรวจยึดกัญชา ๕,๖๑๐ ตัน รองลงมาคือ โคเคน ๑,๑๓๑ ตัน ฝิ่น ๗๐๔ ตัน
เมทแอมเฟตามีน ๒๒๘ ตัน เฮโรอีนและมอร์ฟีน ๑๓๙ ตัน โอปิออยด์ที่ใช้ในทางยา (Pharmaceutical Opioid) ๗๓ ตัน
แอมเฟตามีน ๒๑ ตัน และเอ็กซ์ตาซี ๑๒ ตัน)
ยาเสพติดที่มาจากพืช (ฝิ่นและโคคา) พบพื้นที่ที่ลักลอบปลูกโคคาลดลงเล็กน้อย แต่ผลผลิตมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
ขณะทีพ่ ื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศอัฟกานิสถาน
๑) การลักลอบปลูกโคคาทั่วโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพื้นที่ปลูกโคคาทั่วโลกประมาณ ๒๓๔,๒๐๐ เฮกตาร์
มีผลผลิ ตโคเคนประมาณ ๑,๗๘๔ ตัน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ มีพื้นที่ปลูกโคคาทั่วโลก ๒๔๔,๒๐๐ เฮกตาร์ มีผ ลผลิ ตโคเคน
ประมาณ ๑,๗๒๓ ตัน) พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มลดลงร้อยละ ๕ แต่ผลผลิตเพิ่มขึ้นร้อยละ ๓.๕ พื้นที่ปลูกโคคาส่วนใหญ่
กว่าร้อยละ ๖๖ อยู่ในประเทศโคลัมเบีย รองลงมาคือประเทศเปรู ร้อยละ ๒๓ และประเทศโบลิเวีย ร้อยละ ๑๑
๒) การลั ก ลอบปลู ก ฝิ่ น ทั่ วโลกในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มี พื้ นที่ ปลู ก ฝิ่ น ทั่ วโลกประมาณ
๒๙๕,๐๐๐ เฮกตาร์ มี ผลผลิ ตฝิ่ นทั่ วโลกมี ประมาณ ๗,๔๑๐ ตั น สามารถน าไปผลิ ตเฮโรอี นได้ ประมาณ ๔๕๔ - ๖๙๔ ตั น
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มี พื้ น ที่ ป ลู ก ฝิ่ น ทั่ ว โลกประมาณ ๒๔๐,๘๐๐ เฮกตาร์ มี ผ ลผลิ ต ฝิ่ น ประมาณ ๗,๖๒๐ ตั น
สามารถนาไปผลิตเฮโรอีนได้ ประมาณ ๔๗๔ - ๗๒๔ ตัน) พื้นที่ที่พบการลักลอบปลูกฝิ่นมากที่สุดคือ ประเทศอัฟกานิสถาน
มีสัดส่วนถึงร้อยละ ๘๕ ของพื้นที่ปลูกฝิ่นทั่วโลก มีพื้นที่ปลูกฝิ่นประมาณ ๒๒๔,๐๐๐ เฮกตาร์ มีผลผลิตฝิ่น ๖,๓๐๐ ตัน
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มี พื้นที่ ปลูกฝิ่ นประมาณ ๑๖๓,๐๐๐ เฮกตาร์ มีผ ลผลิ ตฝิ่ นประมาณ ๖,๔๐๐ ตัน ) รองลงมาคื อ
ประเทศเมียนมา มีพื้นที่ปลูกฝิ่น ๒๙,๕๐๐ เฮกตาร์ มีผลผลิตฝิ่นประมาณ ๔๐๕ ตัน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพื้นที่ปลูกฝิ่น
ประมาณ ๓๓,๑๐๐ เฮกตาร์ มีผลผลิตฝิ่นประมาณ ๕๐๘ ตัน)
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ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยาเสพติดที่ พบแนวโน้มเพิ่ มขึ้นมากที่สุ ด
คื อ กลุ่ ม แอมเฟตามี น (ATS: Amphetamine - Type Stimulants) โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามี น ที่ มี แ นวโน้ ม
ขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา พื้นที่ที่มีการตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนได้มากที่สุดคือ ทวีปอเมริกาเหนือ
ทวีปเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดในกลุ่ม ATS
ได้มากถึง ๔๕๖ ตัน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ตรวจยึดได้ ๒๗๘ ตัน) โดยเป็นการจับกุมและตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนได้มาก
ถึง ๓๒๕ ตัน ซึ่ งถื อว่าเป็ นการจั บกุมได้ มากที่ สุ ดเท่าที่ เคยมี มา คิดเป็ นร้อยละ ๗๑ ของ ATS ทั้ งหมดที่ จับ กุม ได้
ขณะที่แอมเฟตามีนตรวจยึดได้ ๗๙ ตัน เอ็กซ์ตาซีตรวจยึดได้ ๑๖ ตัน นอกจากนี้ยังพบการตรวจยึด ATS ชนิดอื่น ๆ อีก ๓๖ ตัน
สถานการณ์ยาเสพติดในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในภาพรวม
พบว่า ตลาดยาเสพติด มี ค วามยื ด หยุ่ น ต่ อสถานการณ์ สู ง ในช่ ว งแรกของเชื้ อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19)
มี การหยุ ดชะงั กของตลาดการค้ ายาเสพติ ด แต่ หลั งจากนั้ นขบวนการค้ ายาเสพติ ดได้ มี การปรั บตั วให้ เข้ ากั บสถานการณ์
อย่ างรวดเร็ ว โดยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่ าการค้ ายาเสพติ ดยั งคงด าเนิ นต่ อไป ซึ่ งสถานการณ์ ความรุ นแรงเท่ า กั บ
ช่วงก่อนเกิดการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมีแนวโน้มที่เพิ่มมากขึ้น
๑) การแพร่ ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19) ท าให้ เกิ ด รู ป แบบใหม่ ๆ
ของการค้ายาเสพติด มีการใช้เส้ นทางเดินเรือในหลายพื้นที่ของภูมิภาคต่าง ๆ ทั้งในทวีปยุโรป ลาตินอเมริกา แอฟริกาเหนื อ
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการลาเลียงยาเสพติด เป็นผลมาจากการปิดพรมแดนของประเทศต่าง ๆ
๒) การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้เร่งให้ เกิดรูปแบบใหม่ ๆ
ในการค้ ายาเสพติ ด เช่ น มี การขนส่ งจ านวนมากขึ้ น มี การส่ งยาเสพติ ดผ่ านบริการขนส่ ง Delivery ในหลายประเทศ
มีการขนส่งยาเสพติดผ่านไปรษณีย์สูงขึ้น และมีการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการค้ายาเสพติด
๑.๒ สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานการณ์ การผลิ ตยาเสพติ ดในพื้ นที่ สามเหลี่ ยมทองค า การผลิ ตยาเสพติ ดประเภทสารสั งเคราะห์
มี แ นวโน้ ม ขยายตั วมากขึ้ น ขณะที่ ยาเสพติ ดที่ มาจากพื ช เช่ น เฮโรอี น แม้ ว่ าพื้ นที่ ลั กลอบปลู กฝิ่ นจะมี แนวโน้ มลดลง
อย่ างต่ อ เนื่ อ ง แต่ ปริ มาณผลผลิ ตเฮโรอี นยั งมี ปริ มาณสู ง และส่ งผลกระทบต่ อสถานการณ์ เฮโรอี นทั้ งในภู มิ ภาค
และภูมิภาคอื่น ๆ ของโลก
การลักลอบปลูกฝิ่นในประเทศเมียนมา พื้นที่ลักลอบปลูกลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ปัจจุบัน
แต่ผลผลิตยังคงอยู่ในระดับสูง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ มีพื้นที่ปลูกฝิ่น ๒๙,๕๐๐ เฮกตาร์ มีผลผลิตฝิ่นประมาณ ๔๐๕ ตัน
สามารถน าไปผลิ ตเฮโรอีนได้ประมาณ ๒๗ - ๕๘ ตัน (ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มีพื้นที่ปลู กฝิ่ น ๓๓,๑๐๐ เฮกตาร์ มีผลผลิ ตฝิ่ น
ประมาณ ๕๐๘ ตัน สามารถนาไปผลิตเฮโรอีนได้ประมาณ ๒๕ - ๕๗ ตัน) ปัญหาสาคัญของการลักลอบปลูกฝิ่ น
ในประเทศเมียนมา คือ ข้อจากัดของฝ่ายความมั่นคงที่ยังไม่สามารถเข้าถึงพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธ รวมไปถึง
ปั ญ หาความยากจนของประชาชนในพื้ น ที่ ที่ ยั งขาดโอกาสในการประกอบอาชี พ และรายได้ ส่ งผลให้ ปั ญ หา
การลักลอบปลูกฝิ่นในประเทศเมียนมายังคงดารงอยู่ในระยะยาว

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565

๘ จาก 50 หน้า

สถานการณ์ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ข้อมูลจากรายงาน Synthetic Drugs in East and Southeast Asia 2021 ของสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่ งสหประชาชาติ (UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime) พบว่าการผลิ ต/การค้าเมทแอมเฟตามี น
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓
มีก ารจั บ กุ มและตรวจยึ ด ได้ มากถึง ๑๖๙ ตั น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ มี ก ารจั บ กุม และตรวจยึ ด ได้ม ากถึ ง ๑๑๕ ตัน )
โดยการจั บ กุม ในเอเชีย ตะวัน ออกลดลง แต่ การจับ กุ มในเอเชีย ตะวันออกเฉี ยงใต้กลั บเพิ่ มสู งขึ้นอย่างต่อเนื่อ ง
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจับกุมได้ในประเทศที่อยู่ในแถบแม่น้าโขงตอนล่าง
การผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างทวีคูณนั้น
มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งเสริมให้ศักยภาพการผลิตยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้น จนส่งผลให้สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาค
ได้รับผลกระทบอย่างมาก ทั้งในมุมของการล าเลียงผ่ านเพื่อส่ งต่อไปยังประเทศที่สามและการแพร่ระบาดภายในประเทศ
โดยมีปัจจัยที่สาคัญ ดังนี้
๑) กระบวนการผลิตยาเสพติดในพื้นที่ สามเหลี่ยมทองคาในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง
จากเดิมที่ใช้เครื่องมือในการผลิตแบบที่กาลังการผลิตไม่มากนัก แต่ปัจจุบันเริ่มเปลี่ยนมาเป็นระดับอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ ที่ ด าเนิ นการโดยองค์ กรอาชญากรรมข้ ามชาติ ที่ มี โครงสร้างการค้ าที่ สลั บซั บซ้ อน เพื่ อรองรับตลาดยาเสพติ ด
ภายนอกประเทศที่นั บ วัน จะมีการขยายตัว มากขึ้น โดยข้อมูล จากสานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC: United Nations Office on Drugs and Crime) จากปริมาณยาเสพติดที่เพิ่มสูงขึ้น
อย่างก้าวกระโดด คาดการณ์ว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ จะมีเงินทุนหมุนเวียนสูงถึง ๖๑,๔๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐ
๒) การผลิตยาเสพติด องค์ประกอบที่สาคัญคือ สารเคมี/สารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต
ปัจจุบั นสารเคมี/สารตั้งต้นที่ใช้ในแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคาส่วนใหญ่ลักลอบนาเข้าจากจีน
ซึ่งเป็ นประเทศที่ มีอุ ตสาหกรรมเกี่ยวกับสารเคมี ขนาดใหญ่ เป็ นอั นดั บต้น ๆ ของโลก ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จีนเป็ นประเทศ
ที่ มี การส่ งออกสารเคมี เป็ นอั นดั บ ๑ ของโลก มี มู ลค่ าสู งถึง ๗๓,๗๐๐ ล้ านดอลลาร์ สหรัฐ สารเคมี ที่ มี การน าเข้าจากจี น
บางชนิดมีการควบคุมแล้ว แต่บางชนิดยังไม่มีการควบคุม กลุ่มผู้ผลิตจึงนาสารเคมีเหล่านั้นมาเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ทางเคมี เป็ น สารตั้ งต้ น ชนิ ด ใหม่ ๆ เพื่ อใช้ ในกระบวนการผลิ ต ยาเสพติ ด โดยในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ประเทศสมาชิกลุ่มน้าโขง ๖ ประเทศ (จีน เมียนมา สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา และไทย) สามารถตรวจยึดสารเคมี
และสารตั้งต้น ไม่ให้ เข้าไปยังแหล่ งผลิ ตได้จานวน ๑,๑๒๙ ตัน (จากเดิมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ยึดสารเคมี
และสารตั้งต้นได้ ๕๖๓ ตัน)
๓) ปัจจัยทางด้านการเมืองของประเทศเมียนมา ภายหลังจากเกิดการเปลี่ยนแปลงอานาจ
ในการปกครองประเทศจากรัฐบาลพลเรือนชุดก่อน คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาค ดังนี้
(๑) กาลังปิิบัติการบางส่วนต้องเข้ารักษาความสงบเรียบร้อยจนส่งผลต่อระดับความเข้มข้น
ของปิิ บั ติ การปราบปรามยาเสพติ ดในพื้ นที่ ต่ าง ๆ พิ จารณาจาก ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๗ - ๒๕๖๓ ที่ ทางรัฐบาลเมี ย นมา
ร่วมมือกับประเทศจีน เวียดนาม สปป.ลาว กัมพูชา และไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือแม่น้าโขงปลอดภัย ในการสกัดกั้น
สารเคมี/สารตั้งต้น และจับกุมยาเสพติดได้เป็นจานวนมาก แต่หลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ทาให้การปิิบัติการ
ปราบปรามยาเสพติดในพื้ นที่ ต่าง ๆ ลดระดับความเข้มข้ นลง ท าให้ สถิติ การจับยึดสารเคมี /สารตั้งต้ นในเมี ยนมาลดลง
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โดยในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เมียนมาจับกุมสารเคมีและสารตั้งต้น ได้ ๒๔๖.๔๓ ตัน ยาบ้า ๑๗๑ ล้านเม็ด
ไอซ์ ๑๔,๖๗๐ กิโลกรัม เฮโรอีน ๑,๙๓๒ กิโลกรัม และคีตามีน ๘๑๒ กิโลกรัม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เมียนมา
จับกุมสารเคมีและสารตั้งต้นได้ ๕๕๘.๖๑ ตัน ยาบ้า ๒๖๙ ล้านเม็ด ไอซ์ ๑๓,๗๔๕ กิโลกรัม เฮโรอีน ๑,๔๘๒ กิโลกรัม
และคีตามีน ๖๒๙ กิโลกรัม
(๒) สถานการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศเมียนมา กลายเป็นสิ่งกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิต
เร่งผลิตและลาเลียงยาเสพติดออกมา เห็นได้จากผลการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดของประเทศสมาชิกลุ่มน้าโขง
ตามแผนแม่ น้ าโขงปลอดภั ย ยั งคงมี ป ริ ม าณที่ สู ง ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มี ก ารตรวจยึ ด ยาเสพติ ด ได้
ดั งนี้ ยาบ้ า ๕๓๑.๒๐ ล้ านเม็ ด ไอซ์ ๒๙,๐๖๔ กิ โลกรั ม เฮโรอี น ๕,๗๖๓ กิ โลกรั ม และ คี ตามี น ๒,๕๐๐ กิ โลกรั ม
(จากเดิ มในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี ก ารตรวจยึ ด ยาบ้ า ได้ ๔๘๖.๗๑ ล้ า นเม็ ด ไอซ์ ๓๗,๕๐๒ กิ โ ลกรั ม
เฮโรอีน ๓,๕๒๕ กิโลกรัม และคีตามีน ๒,๑๙๖ กิโลกรัม)
๒. สถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศ
๒.๑ สถานการณ์การลักลอบนาเข้ายาเสพติด
สถานการณ์ปัญหาการลักลอบนาเข้ายาเสพติดของไทยยังไม่ลดระดับความรุนแรงลง ในช่วงนี้ กลุ่มขบวนการ
ล าเลี ยงมีการเปลี่ ยนเส้ นทางการเคลื่ อนย้ ายยาเสพติ ดออกจากแหล่ งผลิ ตในพื้ นที่ รั ฐฉาน ประเทศเมี ยนมา น าเข้าสปป.ลาว
ก่อนลักลอบนาเข้าไทย ส่งผลให้พื้นที่ชายแดนที่ติดกับสปป.ลาว ตั้งแต่พื้นที่ อาเภอเวียงแก่น อาเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
และ อาเภอภูซาง อาเภอเชียงคา จังหวัดพะเยา ต่อเนื่องไปตลอดถึงชายแดนภาตะวันออกเฉียงเหนือ (จังหวัดเลย
จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดนครพนม) มีการลักลอบนาเข้ายาเสพติดเพิ่มขึ้น
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่ที่มีการลักลอบนาเข้าสูงสุด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
มีก ารจั บ กุม คดี ย าเสพติ ด รายส าคัญ ๓๔๕ คดี ของกลางยาบ้ า ๑๗๖.๔๔ ล้ านเม็ ด เฮโรอี น ๑,๓๒๘ กิ โลกรัม
ไอซ์ ๑๑,๙๘๔ กิโลกรั ม คี ตามี น ๘๘๐ กิ โลกรัม เอ็ กซ์ตาซี ๒๘,๗๒๐ กิโลกรัม กัญชา ๓๓,๘๘๕ กิโลกรัม และโคเคน
๑๖.๓ กิโลกรัม มีการจับกุมคดียาบ้าล้านเม็ดขึ้นไป ๔๓ คดี ของกลางรวม ๑๔๑.๖ ล้านเม็ด จับกุมไอซ์ ๑๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป
๒๗ คดี ของกลางรวม ๑๐,๙๖๗ กิ โลกรั ม จั บกุ มเฮโรอี น ๑๐๐ กิ โลกรั มขึ้ นไป ๓ คดี ของกลางรวม ๑,๒๔๘ กิ โลกรั ม
จังหวัดที่มีการนาเข้าสูงสุดคือ จังหวัดนครพนม มีการจับกุม ๕๗ คดี ของกลางยาบ้า ๒๗.๙ ล้านเม็ด ไอซ์ ๑,๑๐๒ กิโลกรัม
เฮโรอี น ๘๔๘ กิ โลกรั ม และกั ญ ชา ๑๑,๔๑๘ กิ โลกรัม รองลงมา คื อ จังหวัด หนองคาย มี การจั บกุ ม ๕๖ คดี
ของกลางยาบ้ า ๕๓.๘๕ ล้ านเม็ ด ไอซ์ ๒,๖๘๕ กิ โลกรั ม กั ญ ชา ๑,๑๑๗ กิ โลกรั ม และคี ตามี น ๔๑๔ กิ โลกรั ม
จั งหวัดบึ งกาฬ จั บ กุ ม ๔๔ คดี ของกลางยาบ้ า ๒๐.๕ ล้ านเม็ด ไอซ์ ๑,๗๐๓ กิ โลกรัม โคเคน ๑๖.๓ กิโลกรัม
เอ็กซ์ตาซี ๒๕,๖๕๐ เม็ด และกัญชา ๗,๘๕๖ กิ โลกรัม ขบวนการล าเลี ยงส่ วนใหญ่ เป็ นคนนอกภาค แต่ มีเครือข่ายชายแดน
ด้าน อาเภอท่าบ่อ อาเภอสังคม อาเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย, อาเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ, อาเภอท่าอุเทน
จังหวัดนครพนม, อาเภอปากชม อ.ด่านซ้าย จังหวัดเลย และ อาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ด้ านพื้ นที่ ชายแดนภาคเหนื อที่ เป็ นพื้ นที่ น าเข้ าหลั ก แม้ ว่ าการจั บกุ มในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
พบการจับกุมการนาเข้าทางด้านนี้ได้น้อยกว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่กลับพบว่าของกลางที่ตรวจยึดได้
ยั งคงมี ปริ มาณที่ สู งอยู่ มี การจั บกุ มคดี ยาเสพติ ดรายส าคั ญ ๑๖๑ คดี ของกลางยาบ้ า ๑๕๖.๖๘ ล้ านเม็ ด เฮโรอี น
๑,๖๕๓ กิ โ ลกรั ม ไอซ์ ๑,๙๙๗ กิ โลกรั ม และคี ตามี น ๒๑๐ กิ โลกรั ม เป็ นการจั บกุ มคดี ยาบ้ าล้ านเม็ ดขึ้ นไป ๓๓ คดี
ของกลางรวม ๑๓๗ ล้านเม็ด จับกุมไอซ์ ๑๐๐ กิโลกรัม ขึ้นไป ๘ คดี ของกลางรวม ๑,๖๒๘ กิโลกรัม จับกุมเฮโรอีน ๑๐๐ ขึ้นไป
๓ คดี ของกลางรวม ๑,๔๔๑ กิโลกรัม บ่งชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการลักลอบนาเข้าของกลุ่มการค้ายาเสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ที่เร่งน าเข้าครั้งละปริมาณมากในทัน ทีที่ มีโอกาส ซึ่งพบว่าชายแดนจังหวัดที่ติดกับ สปป.ลาว (จังหวัด เชียงราย
จังหวัดพะเยา) ยังคงเป็ นพื้ นที่เป้าหมายที่กลุ่มขบวนการพยายามลักลอบน าเข้าอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่ชายแดน
ที่ติดกับเมียนมา ด้าน อาเภอเชียงดาว จั งหวัดเชียงใหม่ และ อาเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ยังคงปรากิพบการลั กลอบ
นาเข้ายาเสพติดในปริมาณมากเช่นกัน
ปัญหาการลักลอบนาเข้าครั้งละปริมาณมากอย่างต่อเนื่อง ทาให้มียาเสพติดจานวนมากหลุดรอดเข้ามายังพื้นที่
ตอนในของประเทศได้ แม้จะมีการสกัดกั้นจับกุมในพื้นที่ชายแดนได้เป็นจานวนมากแล้วก็ตาม จากข้อมูลการจับกุม
คดีรายสาคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการตรวจยึดได้ในพื้นทีภ่ าคเหนือตอนล่าง ๓๓ คดี ของกลางยาบ้า ๒๔.๙ ล้านเม็ด
เฮโรอีน ๔๐๐ กิโลกรัม ไอซ์ ๑๔๒ กิโลกรัม และคีตามีน ๑๑๕ กิโลกรัม ภาคกลาง ๑๖๑ คดี ของกลางยาบ้า ๑๑๖.๔ ล้านเม็ด
เฮโรอีน ๑,๒๕๓ กิโลกรัม ไอซ์ ๒,๕๗๖ กิโลกรัม คีตามีน ๕๘๒ กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี ๖๘,๙๙๘ กิโลกรัมกัญชา ๕,๓๑๘ กิโลกรัม
และโคเคน ๓๙ กิ โลกรั ม กรุ งเทพมหานคร ๕๒ คดี ของกลางยาบ้ า ๑๓.๕ ล้ านเม็ ด เฮโรอี น ๔๘๖ กก. ไอซ์ ๔๘๓ กิ โลกรั ม
คีตามีน ๒๑๔ กิโลกรัม กัญชา ๒,๑๑๒ กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี ๖,๓๒๖ เม็ด และโคเคน ๔ กิโลกรัม และภาคใต้ ๑๕๙ คดี
ของกลางยาบ้า ๒๐.๕ ล้านเม็ด เฮโรอีน ๒๓๑ กิโลกรัม ไอซ์ ๕,๐๑๓ กิโลกรัม คีตามีน ๑ กิโลกรัม และกัญชา ๒,๐๐๙ กิโลกรัม
การลั กลอบล าเลี ยงยาเสพติ ดในปริ มาณมากมี วิ ธี การล าเลี ยงที่ นิ ยมใช้ อยู่ ๓ ลั กษณะ คื อ อ าพรางมากั บ
รถบรรทุ กพื ชผลทางการเกษตร ใช้ รถยนต์ กระบะดั ดแปลงท าเป็ นตู้ ทึ บส าหรั บขนสิ นค้ า ล าเลี ยงโดยรถยนต์ ส่ ว นบุ ค คล
เป็นขบวนลาเลียง มีรถนาขบวน โดยแบบแผนประทุษกรรมที่น่าสนใจในปัจจุบัน มียาบ้าหลักล้านเม็ด ที่ถูกสกัดกั้น
จับยึดได้ในพื้นที่ตอนในของประเทศเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วนใหญ่ซุกซ่อนไปกับรถยนต์บรรทุกหรือรถพ่วงขนาดใหญ่
วิ่งหลบเลี่ ยงด่าน แล้วน ายาเสพติดมาพักเก็บไว้ตามโกดังในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง หรือภาคกลาง ก่อนส่งไปยังภาคใต้
นอกจากนี้ยังสามารถจับกุมการลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังต่างประเทศ ที่น่าสนใจ ได้แก่ การส่งออกยาเสพติด
ทางพั สดุ ไปรษณี ย์ ระหว่ างประเทศ ปลายทางส่ วนใหญ่ จะอยู่ ที่ ประเทศสิ งคโปร์ นิ ว ซี แ ลนด์ และออสเตรเลี ย
และการส่งออกไปกับสินค้าทางเรือ
นอกจากที่ไทยประสบกับปัญหาการลักลอบนาเข้ายาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองคาแล้ว ยังพบการลักลอบ
น าเข้ ายาเสพติ ดจากภู มิ ภ าคอื่ น ๆ ของโลก ที่ ส าคั ญได้ แก่ การลั กลอบน าเข้ าโคเคนของกลุ่ มแอฟริกั น ตะวั น ตก
จากทวีป อเมริ กาใต้ ผ่ านทางอากาศยานต่ าง ๆ และน าเข้ าผ่ านทางชายแดนทางบก โดยการเลี่ ยงไปลงที่ ท่ าอากาศยาน
ของ สปป.ลาว ก่อนที่จะลักลอบล าเลี ยงน าเข้าไทยผ่ านชายแดนทางบก ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบการจับกุมโคเคน
ทั้งหมด ๔๙ คดี ของกลางโคเคน ๔๕.๘ กิโลกรัม (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบการจับกุมโคเคนทั้งหมด ๕๐ คดี
ของกลางโคเคน ๒๖.๘ กิโลกรัม) และการลักลอบนาเข้าเอ็กซ์ตาซี (ยาอี) ผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น
โดยมีประเทศต้นทางส่วนใหญ่มาจากทวีปยุโรป ที่สาคัญคือ ประเทศเยอรมนี โปรตุเกส ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม และเนเธอร์แลนด์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบการจับกุมคดีเอ็กซ์ตาซีทั้งหมด ๓๐๓ คดี ของกลางเอ็กซ์ตาซี ๔๓๐,๑๓๐ เม็ด
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พบการจับกุมคดีเอ็กซ์ตาซีทั้งหมด ๒๕๙ คดี ของกลางเอ็กซ์ตาซี ๔๙๑,๐๗๐ เม็ด)
๒.๒ สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด
สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศไทยยังไม่ลดระดับความรุนแรงลง อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของการผลิต
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดยังมีการลักลอบนายาเสพติด
จานวนมากเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้มีการจับกุมยาเสพติดได้เป็นจานวนมาก โดยเฉพาะยาเสพติด
ประเภทสารสังเคราะห์ (ยาบ้า และไอซ์) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด ๓๓๗,๑๘๖ คดี
ผู้ต้องหา ๓๕๐,๗๕๘ คน ของกลางยาบ้า ๕๕๔.๗ ล้านเม็ด ไอซ์ ๒๖,๖๖๒ กิโลกรัม เฮโรอีน ๔,๕๒๐ กก. คีตามีน ๑,๓๕๐ กิโลกรัม
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โคเคน ๔๕ กิ โลกรั ม เอ็ ก ซ์ ต าซี ๔๔๗,๒๑๓ เม็ ด และกั ญ ชา ๔๑,๕๗๓ กิ โลกรั ม (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
มีการจั บ กุม คดีย าเสพติดทั้ งหมด ๓๒๔,๕๕๒ คดี ผู้ ต้ องหา ๓๓๘,๕๖๐ คน ของกลางยาบ้ า ๓๑๙.๑ ล้ านเม็ ด
ไอซ์ ๒๓,๘๗๒ กิโลกรัม เฮโรอีน ๕๙๗ กิโลกรัม คีตามีน ๑,๓๔๒ กิโลกรัม โคเคน ๒๓ กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี ๕๑๐,๒๒๓ เม็ด
และกัญชา ๙,๒๒๗ กิโลกรัม)
การแสวงประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในการค้ายาเสพติด การติดต่อสื่อสาร การเงิน
การขนส่ง มีมากขึ้น ส่งผลให้ยาเสพติดกับผู้เสพใกล้กันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี การค้ายาเสพติดในปัจจุบัน นอกจาก
การค้ายาเสพติดแบบทั่วไปแล้ว ยังพบว่ากลุ่มผู้ค้ายาเสพติดได้ใช้ช่องทางออนไลน์ควบคู่กับการส่งยาเสพติดทางพัสดุ
ไปรษณี ย์ ใ นการกระจายยาเสพติ ด ไปสู่ ก ลุ่ ม ผู้ เ สพมากขึ้ น เช่ น Line Twitter Facebook Instagram ฯลฯ
โดยเฉพาะช่องทาง Twitter เป็นช่องที่ได้รับความนิยมสูงสุดในการซื้อขาย ซึ่งกลุ่มผู้ใช้ส่วนใหญ่ เป็นเด็กและเยาวชน
พบว่ามีการซื้อขายยาเสพติดเกือบทุกชนิ ดอย่ างแพร่หลาย แจ้งราคาขายชัดเจน มีช่องทางการส่ งให้ เลื อกหลากหลาย
เช่น นัดรับ ส่งผ่านไปรษณี ย์ทั้งภาครัฐและเอกชน ปัจจุบันธุรกิจทางโลจิสติกส์ทั้งระบบในประเทศไทยมีอัตราขยายตัว
อย่างต่อเนื่อง ทาให้การขนส่งมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
สถานการณ์ การแพร่ ระบาดยาเสพติ ด มี แ นวโน้ มที่ แพร่ ระบาดมากขึ้ น ตามการขั บ เคลื่ อ นของ
อุปทาน (Supply) ของการผลิตยาเสพติดนอกประเทศ จากปริมาณยาเสพติดที่มีการลักลอบนาเข้าเพิ่มขึ้น ส่งผลให้
ยาเสพติดกระจายไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ของประเทศ และด้วยกลยุทธ์การค้าของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่ทาให้ ยาเสพติด
มีราคาที่ ถู กลง ส่ งผลให้ เกิ ดการกระตุ้ นการใช้ ยาเสพติดในประเทศ ผู้ เสพรายใหม่ จะเข้าสู่ วงจรยาเสพติด มากขึ้ น
จากข้อมูลผู้เข้าบาบัดรักษาที่เข้าสู่ระบบจะพบสัดส่วนผู้เสพรายใหม่ถึง ร้อยละ ๗๐.๓๔ ไม่นับรวมผู้เสพจานวนมาก
ที่ยั งไม่เข้าสู่ ระบบการบ าบัดรักษา หลบซ่อนไม่แสดงตัว จนเกิดภาวะการเสพติดซ้า ซึ่งจะส่งผลต่ออาการทางจิตเวช
จากยาเสพติด
ข้อมูลจากระบบการบ าบั ดรักษายาเสพติด (บสต.) ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีผู้เข้ารับการบาบั ดรักษา
ยาเสพติด ๑๕๕,๕๐๐ ราย (ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มีผู้ เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด ๒๑๒,๖๔๖ ราย)
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นเพศชาย ร้อยละ ๘๙.๖๖ เมื่อพิจารณากลุ่มอายุของผู้เข้าบาบัดทั้งหมด ส่วนใหญ่กลุ่มอายุ ๒๕ - ๒๙ ปี
ร้อยละ ๑๘.๒๔ รองลงมา คือ กลุ่ มอายุ ๒๐ - ๒๔ ปี ร้อยละ ๑๗.๐๑ กลุ่ มอายุ ๓๐ - ๓๔ ปี ร้อยละ ๑๕.๒๙
และกลุ่ มอายุ ๓๕ - ๓๙ ปี ร้ อยละ ๑๓.๗๘ ผู้ เข้ าบ าบั ดรั กษาส่ วนใหญ่ เป็ นผู้ เสพ ร้ อยละ ๖๓.๖๑ รองลงมาคื อ
ผู้ติด ร้อยละ ๓๑.๙๙ และผู้ใช้ ร้อยละ ๔.๔๐
ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด คือ ยาบ้า (ร้อยละ ๗๙.๒) รองลงมาคือ ไอซ์ (ร้อยละ ๘.๓)
กั ญชา (ร้ อยละ ๔.๔) และเฮโรอี น ร้ อยละ ๓.๓ ส าหรั บยาเสพติ ดที่ ต้ องเฝ้ าระวั ง คื อ ไอซ์ ที่ พบการแพร่ ระบาดเพิ่ ม ขึ้ น
และเฮโรอีน ที่พบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนในบางพื้ นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร และ จังหวัดกาญจนบุรี
นอกจากนี้ยังเริ่มพบการใช้ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทแบบผสมหลายชนิด (Drugs Cocktail)
ในกลุ่มเด็กและเยาวชน
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๓. แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
๓.๑ สถานการณ์ ก ารผลิ ต ยาเสพติ ด ประเภทสารสั ง เคราะห์ ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ในพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองค า
จะส่งผลต่อสถานการณ์ยาเสพติดทั้งในภูมิภาคและนอกภูมิภาค
๓.๒ ปัจจัยทางด้านการเมืองของประเทศเมียนมา จะส่งผลต่อระดับความเข้มข้นของปิิบัติการปราบปราม
ยาเสพติดของเมียนมา และจะเป็นปัจจัยกระตุ้นให้กลุ่มผู้ผลิตเร่งผลิตและลาเลียงยาเสพติดออกมา
๓.๓ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดยังคงมีความพยายามที่จะลักลอบลาเลียงยาเสพติดผ่านไทยเพื่อส่งต่อไปยัง
ประเทศที่สามมากขึ้น
๓.๔ การขยายตัวของการค้ายาเสพติดออนไลน์ควบคู่กับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
๓.๕ ยาเสพติดที่ต้องเฝ้าระวัง คือ ไอซ์ และเฮโรอีน
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ส่วนที่ 3 ผลการดาเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2564 ส านั ก งาน ป.ป.ส. ด าเนิ น งานป้ อ งกั น และ แก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2564 ซึ่งมุ่งเน้นการดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่อลดผลกระทบที่เกิดจากปัญหา
ยาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคงปลอดภัย และลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบดังกล่าวในระดับ
บุคคล ชุมชน และสังคม ประกอบด้วย 5 มาตรการ ได้แก่ มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ มาตรการการปราบปราม
และบังคับใช้กฎหมาย มาตรการการป้องกันยาเสพติด มาตรการการบาบัดรักษายาเสพติด และมาตรการการบริหาร
จั ด การอย่ างบู ร ณาการ สรุ ป ผลการด าเนิ น งานระหว่างวั น ที่ 1 ตุ ล าคม 2563 - วัน ที่ 3๐ กั น ยายน 2564
(ประมวลผล ณ วันอังคารที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔) ดังนี้
1. มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
1.1 ความร่วมมือระดับสากล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย นาหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (CND) เพื่อขับเคลื่อนนโยบายการแก้ปัญหายาเสพติดแนวใหม่
ผลักดันการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธมิตรภาคีเครือข่าย
ด้านการพัฒนาทางเลือกระหว่างประเทศมากขึ้น การปรับแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้สอดรับตามเจตจานง
ของที่ประชุม UNGASS 2016 การผลักดันนโยบายด้านพืชเสพติดเพื่อนามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ จนเป็นผลสาเร็จ
นอกจากนี้ มี การประสานหารื อกั บ ส านั กงานว่ าด้ วยยาเสพติ ดและอาชญากรรมแห่ งสหประชาชาติ (UNODC)
เพื่ อเพิ่มและพัฒ นาศักยภาพการแก้ปั ญ หายาเสพติดของไทยและประเทศเพื่อนบ้านที่ส าคัญ คือ การสนับ สนุ น
อุปกรณ์ตรวจวิเคราะห์สารเสพติดและสารเคมี การฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ด้านการสืบสวนสอบสวนการกระทาผิด
โดยใช้สกุลเงินดิจิทัล การสืบสวนทางออนไลน์และพิสูจน์หลักฐานทางดิ จิทัล การจัดประชุมเชิงวิชาการเกี่ยวกับบ่อนกาสิโน
การฟอกเงิน และความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมในบริเวณรอบพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา การแลกเปลี่ยนข่าวสาร
ของกลุ่มการค้ายาเสพติดในพื้นที่ชายแดน เป็นต้น
1.2 ความร่ วมมื อระดั บอนุ ภู มิ ภาค มี การด าเนิ นการที่ ส าคั ญ คื อ ปฏิ บั ติ การร่ วมสามเหลี่ ยมทองค า 1511
เกิ ดขึ้ นจากมติ ของ 6 ประเทศสมาชิ ก ได้ แก่ ไทย เมี ยนมา สปป.ลาว กั มพู ชา จี น และเวี ยดนามตามแผนปฏิ บั ติ การร่ว ม
แม่ น้ าโขงปลอดภั ย เพื่ อ การควบคุ ม ยาเสพติ ด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยเมื่ อ วัน ที่
15 พฤศจิ กายน 2562 มีการร่ วมประชุมในระดับรัฐมนตรี ภายใต้บั นทึ กความเข้าใจ 7 ฝ่ าย และร่วมกั นแสดงเจตจานง
(ปฏิ ญ ญากรุ งเทพฯ) ในการยกระดั บความเข้ มข้ นของมาตรการสกั ดกั้ นสารตั้ งต้ นเคมี ภั ณ ฑ์ ไม่ ให้ เข้ าสู่ แหล่ งผลิ ต
รวมถึงการสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ถูกลาเลียงออกจากแหล่งผลิต โดยแต่ละประเทศได้นาไปกาหนดยุทธการและเริ่ม
ปฏิ บั ติ ก ารโดยพร้ อ มเพรี ย งกั น ตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2562 - 30 ธั น วาคม 2563 จึ ง กลายเป็ น 15
คือ วันที่ประชุม และ 11 คือ เดือนที่ประชุม สาหรับในปี 2564 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (นายสมศักดิ์ เทพสุทิน)
ได้เป็ น ประธานการประชุม หารื อ 6 ประเทศ ร่ว มกั บเจ้าหน้าที่อ าวุโสภายใต้ กรอบความร่วมมือในอนุภู มิภ าค
ลุ่มแม่น้าโขง เพื่อยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติด ภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองคา 1511 เพื่อตัดเส้นทาง
สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ไม่ให้ เข้าสู่ แหล่งผลิต ซึ่งทั้ง 6ประเทศ ได้ร่วมกันกาหนดมาตรการเพื่ อจัดการกับปัญ หา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ยาเสพติดให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ทั้งการรับมือกับปัญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเอง และปัญหาที่ส่งผล
กระทบไปยังประเทศอื่น ๆ นอกภูมิภ าค ทั้งนี้ที่ประชุมได้ชื่นชมรัฐบาลไทย 3 เรื่อง คือ 1) การปฏิบัติตามกรอบ
กฎหมายอย่ างเต็ มที่ 2) รูปแบบการยึ ดทรั พย์ตัดวงจรยาเสพติ ด และ 3) การปราบปรามยาเสพติดอย่างสม่าเสมอเต็ มที่
ส่ งผลให้ สามารถจั บกุ มคดี ยาเสพติ ดได้ 1,056 คดี ผู้ ต้ องหา 1,960 คน ของกลางยาบ้ า 531,201,460 เม็ ด กั ญชา
21,035.85 กิโลกรัม ไอซ์ 29,064.63 กิโลกรัม เฮโรอีน 5,763.30 กิโลกรัม ฝิ่น 3,429.40 กิโลกรัม เอ็กซ์ตาซี
2,920,538 เม็ ด คี ตามี น 2,500.19 กิ โลกรั ม เคมี ภั ณฑ์ 257,352.06 กิ โลกรั ม และกาเฟอี น 19,366 กิ โ ลกรั ม
สามารถลดทอนศักยภาพการผลิตยาบ้าได้ 271,124,000 เม็ด
1.3 ความร่วมมือระดับภู มิภาค การดาเนิ นงานที่ สาคัญคือ การผลั กดันการแก้ปั ญหาการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ที่สาคัญคือโครงการความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport Interdiction Task Force : AITF)
อั นเนื่ องมาจากการประชุ มเจ้ าหน้ าที่ อาวุ โสด้ านยาเสพติ ด ครั้ งที่ 31 (ASOD : ASEAN Senior Official on Drugs Matter)
ณ กรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย มีมติให้ความเห็นชอบเพื่อให้มีความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยาน
นานาชาติของกลุ่มประเทศอาเซียน เป้าหมายสาคัญอยู่ที่การสร้างเอกภาพของการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปราม
ยาเสพติดระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการนาเทคนิคการปฏิบัติงานที่ทันสมัยมาใช้ อี กหนึ่งโครงการ คือ ความร่วมมือ
สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าเรือสากลในอาเซียน (ASEAN Seaport Interdiction Task Force : ASITF)
หลังจากที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 21 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ให้ความเห็นชอบ เพื่อร่วมดาเนินการ
สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดทางเรือในภูมิภาคอาเซียนร่วมกัน
1.4 ความร่วมมือระดับทวิภาคีกับประเทศต่าง ๆ เช่น จีน เมียนมา สปป.ลาว สิงคโปร์ กัมพูชา เวียดนาม มาเลเซีย
อินโดนี เซีย ออสเตรเลี ย เป็น ต้น โดยประเทศไทยและคู่ประเทศภาคีจะมี การประชุมร่วมกันอย่างต่อเนื่องทุกปี
การดาเนินงานทีส่ าคัญ คือ
1) การปฏิบัติการร่วมกันแบบคู่ขนานภายใต้ “ปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายการค้ายาเสพติด ไทย-จีน
1511/2021” ระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2564 เน้นตัดวงจรเครือข่ายการค้า
ยาเสพติด ด้วยการขยายผลยึดทรัพย์สิน และติดตามผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับ โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการหลักของไทย
คือ จังหวัดเชียงใหม่ และ จังหวัดเชียงราย ส่วนพื้นที่ปฏิบัติการหลักฝ่ายจีนคือ มณฑลยูนาน และกว่างซี
2) โครงการพัฒ นาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา ภายใต้ความร่วมมือ
ระหว่างคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดเมียนมา (CCDAC) และกรมความก้าวหน้าชายแดนและชาติพันธุ์
เมี ยนมา (NATALA) ส านั กงาน ป.ป.ส. และมูลนิ ธิแม่ ฟ้ าหลวง ในพระบรมราชู ปถัมภ์ ด าเนิ นการในพื้ นที่ ท่ าขี้ เหล็ ก
และเมืองสาดโดยมีกลไกอานวยการคือ คณะกรรมการบริหารโครงการร่วม ไทย - เมียนมา (JPSC)
3) โครงการพั ฒ นาทางเลื อกเพื่ อปลู กพื ช ทดแทนพื ชเสพติ ดในหมู่ บ้ านอุ ดมไซ เมื องเวี ยงทอง
แขวงบอลิ ค าไซ สปป.ลาว โดยร่ วมกั บมู ลนิ ธิโครงการหลวง และสถาบั นวิจั ยและพั ฒ นาพื้ นที่ สู ง (องค์การมหาชน)
เพื่อส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพื้นที่แขวงบอลิคาไซ สปป.ลาว ต่อไป
4) การประสานงานในการตรวจพิสู จน์เคมีภัณ ฑ์ตัว อย่างให้ ห น่วยงานกลางด้านการควบคุม
ยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสารเสพติดเพื่อควบคุมสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์ระหว่าง
ประเทศไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคา
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5) ประเทศสิงคโปร์สนับสนุนเรือลาดตระเวนเพื่อใช้ในการสกัดกั้นการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
บริเวณชายแดนไทย - เมียนมา และไทย - สปป.ลาว ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
6) การสนับสนุนอุปกรณ์สาหรับใช้ประโยชน์ในการลาดตระเวนทางน้า งบประมาณการจัดซื้อ
อุปกรณ์ การปราบปรามยาเสพติดจากส านั กงานพิ ทั กษ์ เขตแดนออสเตรเลี ย ให้ แก่ ส านักงาน ป.ป.ส. รวมทั้ งการสนั บ สนุ น
เครื่ องมือวิท ยาศาสตร์และข้อมู ล วิช าการทางวิทยาศาสตร์ การพั ฒ นาฐานข้อมูล การตรวจพิ สู จน์ และการข่าว
ยาเสพติ ด การเพิ่ ม ศั ก ยภาพด้ า นการตรวจพิ สู จ น์ ย าเสพติ ด เชิ ง ลึ ก ของไทย เพื่ อ บู ร ณาการการ ใช้ ข้ อ มู ล
การตรวจพิสูจน์กับงานด้านข่าวกรองยุทธวิธีเกี่ยวกับการผลิตยาเสพติด การปราบปราม
2. มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
2.1 แนวทางการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
บู รณาการและประสานการปฏิ บั ติ กับ หน่ ว ยงานในพื้ นที่ ช ายแดน ในการลาดตระเวนเฝ้ าตรวจ
ตามช่ องทางหลั ก และช่ อ งทางธรรมชาติ บู รณาการหน่ ว ยงานที่ เกี่ย วข้ องเพื่ อจั ด กาลั งจั ด ตั้งจุด ตรวจ จุด สกั ด
ตามเส้ นทางคมนาคม เส้ นทางหลั ก - รอง จุ ดเสี่ ยง รอยต่อระหว่ างพื้ นที่ ชายแดนกั บพื้ นที่ ตอนใน หรือพื้ นที่ แหล่ งพั ก คอย
เพื่อควบคุมการลั กลอบล าเลี ย งน าเข้ายาเสพติด และสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณ ฑ์ มิให้ เข้าสู่ แหล่ งผลิ ตพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคา รวมทั้งการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสนับสนุนการสกัดกั้น มีผลการดาเนินการ ดังนี้
ประเภทของยาเสพติด
ยาบ้า (เม็ด)
กัญชา (กิโลกรัม)
ไอซ์ (กิโลกรัม)
เฮโรอีน(กิโลกรัม)
คีตามีน (กิโลกรัม)
โคเคน (กิโลกรัม)

การจับกุมภาพรวม
การสกัดกั้นยาเสพติด
554,744,116
377,327,102
41,573.65
27,638.92
26,622.67
19,834.88
4,520.56
1,949.30
1,350.45
64.88
45.78
12.27

คิดเป็นร้อยละ
68.02
66.48
74.50
43.12
4.80
26.80

2.2 แนวทางการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
การบังคับใช้กฎหมายทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนและรายสาคัญ ร่วมกับการสืบสวน
สอบสวน ขยายผล นาไปสู่การจับกุมและยึดอายัดทรัพย์ สิน ตลอดจนการสืบสวนและเฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติด
บนเครือข่ายอินเทอร์ เน็ ต การปราบปรามนั กค้ ายาเสพติดในพื้นที่ แพร่ระบาด ปิ ดล้ อมตรวจค้นในพื้ นที่เป้ าหมาย
การดาเนินการต่อนักค้ายาเสพติดในเรือนจา การดาเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้ เพื่อทาลาย
หรือลดทอนศักยภาพโครงข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ โดยใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารจากการบูรณาการข่าว การสืบสวน
ทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางไซเบอร์ และการสืบสวนทางการเงิน เพื่อขยายผลการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้าง
การค้า เครือข่ายนักค้าและสามารถวิเคราะห์นาไปสู่การปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด มีผลการดาเนินการ ดังนี้
1) จับกุมคดียาเสพติด 337,186 คดี ผู้ต้องหา 350,758 คน จาแนกเป็น
- ข้อหาเสพ
231,421 คดี ผู้ต้องหา 235,826 คน
- ข้อหาครอบครอง 94,024 คดี ผู้ต้องหา 97,914 คน
- 5 ข้อหาสาคัญ 86,735 คดี ผู้ต้องหา 96,805 คน
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2) การร้ องเรี ยนและแจ้ งเบาะแสยาเสพติ ด ได้รับแจ้ง 17,639 เรื่อง ดาเนิ นการแล้ ว ๑3,936 เรื่อง
คิดเป็นร้อยละ 79.01
๓) การร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับ ๓๐๗ ราย ตรวจสอบพฤติการณ์
๔๖ ราย ไม่พบพฤติการณ์ ๑๕๙ ราย อยู่ระหว่างตรวจสอบ ๘๓ ราย ไม่ยืนยัน ๒๙ ราย ดาเนินการจับกุม ๑๓ ราย
4) การขออนุ มั ติ จั บ กุ ม /แจ้ ง ข้ อ หาผู้ ก ระท าความผิ ด ฐานสมคบ สนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ
ตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปรามผู้ กระท าความผิ ดเกี่ยวกับยาเสพติด 2,312 ค าขอ/คดี ผู้ต้องหา
4,200 ราย เลขาธิก าร ป.ป.ส. มี คาสั่ งอนุ มั ติจั บ กุม /แจ้งข้อ หา 3,396 ราย และมี ผ ลการจับ กุม 1,546 ราย
ศาลออกหมายจับ 982 ราย จับกุมตามหมายจับ 299 ราย
5) การยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดเป้าหมาย 6,000,000,000 บาท ดาเนินการแล้ว
มูลค่ารวม 7,346,821,232.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 122.45 จาแนกเป็น
๕.๑ เลขาธิก าร ป.ป.ส. มี ค าสั่ งยึด และอายั ด ทรั พ ย์ สิ น ชั่ ว คราว ตามพระราชบั ญ ญั ติ
มาตรการในการปราบปรามผู้ ก ระท าความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๓๔ จ านวน ๒,๐๗๒ ราย มู ล ค่ า
๕,๐๑๑,๐๗๐,๗๕๘.๒๘ บาท
5.2) ดาเนินการตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 (บังคับโทษปรับ)
จานวน 1,089 ราย มูลค่า 64,125,230.37 บาท
5.3) ดาเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542
มูลค่า 411,947,680.83 บาท
5.4) ดาเนินการตามประมวลรัษฎากรมูลค่า 1,296,405 บาท
5.5) DSI จับกุมและยึดทรัพย์ มูลค่า 160,000,000 บาท
5.6) คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน (คตส.) วินิจฉัยยึดทรัพย์ จานวน 1,751 คดี
มูลค่า 747,825,205.47 บาท
5.7) คดีที่ทรัพย์ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จานวน 2,117 คดี
มูลค่า 950,555,952.20 บาท
3. มาตรการการป้องกันยาเสพติด
3.1 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก
การเสริ มสร้ างความเข้ มแข็ งของหมู่ บ้ าน/ชุ มชน ตามแนวชายแดน มี การจั ดตั้ งหมู่ บ้ าน/ชุ มชน เข้ ม แข็ ง
เอาชนะยาเสพติด 9 ขั้นตอน ตามแนวทางของกระทรวงมหาดไทย จานวน 353 หมู่บ้าน/ชุมชน และมีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จานวน 1,488 หมู่บ้าน/ชุมชน
3.2 แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม
ดาเนินการในมิติประชากรเป้าหมาย โดยสร้างการรับรู้ เพิ่มภูมิคุ้มกันเพื่อลดผู้เสพรายใหม่ และในมิติ
พื้ น ที่ เป้ า หมาย โดยสร้ างพื้ น ที่ ป ลอดภั ย ปรับ สภาพแวดล้ อ ม เพื่ อ ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในกลุ่ ม เด็ ก และเยาวชน
กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ส่ งผลให้สามารถสร้างการรับรู้และเพิ่มภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรทั่วไป
59,150,344 ราย จ าแนกเป็ น เด็กและเยาวชน 8,406,202 ราย แรงงาน 1,151,244 ราย และประชาชน
49,592,898 รายผ่ านช่องทางต่าง ๆ เช่น หอกระจายข่าวประจาหมู่บ้าน เสี ยงตามสายในโรงเรียน สถานประกอบการ
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และ Social Media เป็นต้น และสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน ในสถานศึกษาได้มีการจัดทาคู่มือการสอน
ยาเสพติ ดในสถานศึ กษา ภายใต้ ชื่ อ “รู้ คิ ด รู้ ทั น ป้ องกั น ยาเสพติ ด ” (Be Smart Say No To Drugs) โดยใช้ ส อน
ในห้วงภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นต้นไป
3.3 แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
มุ่งเน้นการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติด โดยใช้กลไกดาเนินงานและบูรณาการ
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องระดับพื้นที่ภายใต้โครงการ “ตาบลมั่นคง” เพื่อสร้าง “พื้นที่ปลอดภัย” ทั้งในสถาบันการศึกษา
สถานประกอบการ และหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อดูแลช่วยเหลื อกลุ่มเสี่ยง เยียวยาแก้ไขปัญ หากลุ่ มที่ประสบปัญ หา
และเพิ่ ม ปั จ จั ย /พื้ น ที่ บ วกเพื่ อ ป้ อ งกั น ยาเสพติ ด รวมถึ งการขจั ด หรือ ควบคุ ม เฝ้ าระวังปั จจั ยเสี่ ยง/พื้ นที่ เสี่ ยง
เช่ น แหล่ งมั่ วสุ มในชุ มชน ร้ านค้ าแฝง สถานบั นเทิ ง เป็ นต้ น โดยจั ดระเบี ยบสั งคม และเฝ้ าระวั งมิ ให้ มี อิ ท ธิพ ล
เหนี่ยวนาประชาชนเข้าสู่วงจรยาเสพติด ทั้งนี้ ได้ดาเนินการแล้วในพื้นที่ 5,488 ตาบล/50 เขต จากเป้าหมาย
5,976 ตาบล/50 เขต คิดเป็น ร้อยละ 91.90
4. มาตรการการบาบัดรักษายาเสพติด
แนวทางการดู แ ลผู้ ใ ช้ ผู้ เสพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ให้ เข้ า ถึ ง การบ าบั ด รั ก ษาและการลดอั น ตรายหรื อ
ผลกระทบจากยาเสพติด
นอกจากการบาบัดรักษาในระบบปกติ ได้พัฒนาแนวทางการนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบาบัดรักษา
ผู้ ใช้ ผู้ เสพยาเสพติ ด พั ฒ นาศั ก ยภาพครอบครั ว ในการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดู แ ลบุ ต รหลานที่ ใช้ ย าเสพติ ด
และภายหลังการบาบัดรักษาการพัฒนาแนวทางการติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด โดยผลักดันให้อาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) มีบทบาท ในการติดตามผู้ผ่านการบาบัดพัฒนานโยบายยาเสพติดแนวใหม่ โดยใช้การสาธารณสุข
นา ได้แก่ 1) คลินิกให้คาปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล 25 แห่ง เพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้า 2) การลดอันตราย
จากการใช้ ย าเสพติ ด ในผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ด ทุ ก รายทั่ ว ประเทศ เพื่ อ รองรั บ ผู้ ป่ ว ยยาเสพติ ด ที่ เ ข้ า ถึ ง ได้ ย าก
ทั้งนี้ การบาบัดรักษา เน้นรูปแบบการบาบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชน (Community Based Treatment : CBTx)
ซึ่งได้ผลักดันให้อยู่ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ส่งผลให้สามารถนาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บาบัดรักษาทุกระบบ 168,569 ราย ให้บริการเพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด 37,412 คน ติดตามดูแล
ผู้ผ่านการบาบัด 154,051 ราย และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม 1,023 คน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565

๑๘ จาก 50 หน้า

5. มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
5.1 ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนี้
5.1.1 ร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ ให้ ใ ช้ ป ระมวลกฎหมายยาเสพติ ด พ.ศ. .... ร่ า งประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด และร่างพระราชบัญญัติวิ ธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... อยู่ระหว่างนายกรัฐมนตรีนาขึ้น
ทูลเกล้าฯ และประกาศราชกิจจานุเบกษา ตามขั้นตอนนิติบัญญัติต่อไป
สรุปสาระสาคัญ คือ มุ่งเน้นการทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดและทาลายโครงสร้างทางการเงิน
ด้วยมาตรการริบทรัพย์สิน ตามมูล ค่า ตัดวงจรเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดด้วยมาตรการขยายผลการจับกุมผู้ส มคบ
สนับ สนุ นหรือช่วยเหลือ เพื่อมุ่งเป้าหมายในการขยายผลจับกุมหัวหน้าเครือข่ายหรือผู้บงการให้สามารถทาลาย
ยาเสพติดที่ตรวจยึดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เมื่อได้ตรวจพิสูจ น์ชนิดและปริมาณของยาเสพติด และบันทึกรายงานผลแล้ว
ปรั บ ปรุ งอั ตราโทษให้ มี ค วามเหมาะสมและได้ สั ดส่ ว นกั บ พฤติก ารณ์ ของการกระท าความผิ ด รวมถึ งปรับ ปรุง
กระบวนการบังคับโทษปรับให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
5.1.2 พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ถอดพืชกระท่อมจากยาเสพติด
ให้โทษ) มีผลใช้บังคับวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๔
ถอดพืชกระท่อมออกจากยาเสพติดให้โทษ ทาให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมได้
ไม่ว่าจะเป็นการเพาะปลูก ขายใบกระท่อม หรือบริโภคได้ ยกเว้นนาไปปรุงเป็นอาหารจาหน่ายหรือการใช้แบบ 4 x 100
นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้สามารถพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยทาเป็น
ผลิตภัณ ฑ์ เช่น สมุนไพร ยา หรือเครื่องสาอาง เป็นต้น ที่สามารถสร้างมูลค่าและสร้างรายได้ให้ แก่ประเทศไทย
การใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ การศึกษาวิจัย
5.๑.๓ ร่ างพระราชบั ญ ญั ติ พื ช กระท่ อม พ.ศ. .... (การก ากั บดู แลและป้ องกั นการใช้ พื ชกระท่ อม
ในทางที่ ผิ ด ภายหลั ง ถอดจากเสพติ ด ให้ โ ทษ) สภาผู้ แ ทนราษฎรมี ม ติ เห็ น ชอบเมื่ อ วั น ที่ ๘ กั น ยายน 2564
และวุฒิสภาลงมติรับหลักการในวาระที่ 1 ในวันที่ 13 กันยายน 2564
5.2 การบริหารจัดการงบประมาณ
5.2.1 แผนงานบู ร ณาการป้ อ งกั น ปราบปราม และบ าบั ด รั ก ษาผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ได้ รั บ จั ด สรร
งบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 6,129,232,300 บาท
เหลื องบประมาณหลั งโอนเปลี่ ยนแปลง 6,129,173,300 บาท มี ผลการเบิ กจ่ าย จ านวน ๕,732,470,685.26 บาท
คิดเป็นร้อยละ 93.53
5.2.2 สานักงาน ป.ป.ส. ได้รับจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 3,128,445,000 บาท มีผลการเบิกจ่าย จานวน 3,131,047,221.97 บาท
คิดเป็นร้อยละ 98.98 ประกอบด้วย
1) งบประมาณที่ ส านั กงาน ป.ป.ส. ใช้ ด าเนิ นการเอง จ านวน 2,667,745,163.28 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จานวน 2,674,662,637.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 98.97
2) งบประมาณที่ สนั บสนุ นให้ หน่ วยงานอื่ นเบิ กจ่ ายแทน จ านวน 460,699,836.72 บาท
มีผลการเบิกจ่าย จานวน 456,384,584.75 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.06
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6. แผนปฏิ บั ติ การด้ า นการแก้ไขปั ญ หายาเสพติด ชายแดนภาคเหนื อ แบบเบ็ ดเสร็ จ (พ.ศ. 2562-2565)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีเป้าหมายที่สาคัญ คือ การสกัดกั้นยาเสพติดจากภายนอกประเทศที่จะผ่านเข้าสู่ประเทศตามแนวชายแดน
การจั บ กุ มและท าลายโครงสร้ างกลุ่ ม อานาจ อิท ธิพ ลและเจ้าหน้ าที่ ที่ เกี่ ยวข้ องกับ ยาเสพติด ในพื้ น ที่ เป้ าหมาย
การป้ อ งกัน ผู้ ที่ไม่เกี่ย วข้องกับ ยาเสพติดในพื้ นที่ เป้ าหมายไม่ ให้ เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ ยาเสพติ ด การนาผู้ เสพ/ผู้ ติ ด
ในพื้นที่เป้าหมายเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา และการยกปัญหาโครงสร้างพื้นฐานในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้แก่ ความยากจน
การขาดการศึ ก ษา และการสาธารณสุ ข มาแก้ ไขด้ ว ยแนวทางศาสตร์ พ ระราชาเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
มีผลการดาเนินงาน ดังนี้
6.1 การตรวจยึดยาเสพติด ดาเนินการได้ ดังนี้ ยาบ้า จานวน 55.7 ล้านเม็ด ไอซ์ จานวน 583.71 กิโลกรัม
คีตามีน จานวน 23 กิโลกรัม เฮโรอีน จานวน 1,030.73 กิ โลกรัม ฝิ่น จานวน 98.75 กิโลกรัม สารโซเดียม
ไซยาไนด์ จานวน 750 กิโลกรัม จับกุมผู้ต้องหารวม 229 คน
6.2 การจั บ กุมคดียาเสพติดพื้น ที่ ภ าคเหนือตอนบนกับพื้นที่ 19 อาเภอชายแดน(ตามแผนชายแดน
ภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ) พบว่า มีผลการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่ 19 อาเภอชายแดน คิดเป็นร้อยละ 18 - 21
หรือจานวน 2,999 คดี ของการจับกุมคดียาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เฉพาะในพื้นที่ 19 อาเภอชายแดน
กลุ่มข้อหารายสาคัญคิดเป็นร้อยละ 18 - 19 และกลุ่มข้อหาเสพและครอบครองคิดเป็นร้อยละ 80 - 81
6.3 การป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 47 หมู่บ้าน ดาเนินการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด พัฒ นาทักษะ
ชีวิตในเด็กและเยาวชนอายุ 7 - 25 ปี รวมทั้งหมด 8,025 คน และการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
เพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด กิจกรรมป้องกันยาเสพติดเชิงรุกในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงรวมจานวน 1,144 ราย
จานวน 23 กิจกรรม มีกิจกรรมที่สาคัญประกอบด้วยกิจกรรมด้านกีฬา ดนตรีและการฝึกอาชีพที่เหมาะสมกับพื้นที่
การจั ด ตั้ งชุ ด รั ก ษาความปลอดภั ย หมู่ บ้ า น 47 หมู่ บ้ า น จ านวน 808 คน อบรมพั ฒ นาศั ก ยภาพชุ ด รั ก ษา
ความปลอดภัยหมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย รวมจานวน 778 ราย ดาเนิน การเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนโดยชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุมชนครอบคลุมจานวน 27 หมู่บ้าน
6.4 ผู้เสพผู้ ติดยาเสพติดเข้ารับ การบาบัดรักษารวมทั้ง 2 (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ปี ทั้ง 19 อาเภอ
จ านวน 11,590 ราย และด าเนิ น การพั ฒ นารู ป แบบการบ าบั ด ที่ เหมาะสมกั บ พื้ นที่ คื อ ค่ า ยอาสาท าดี
โดยความร่วมมือกับ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ การนาชุมชนเข้ามามีส่วนร่ วมในการบาบัดรักษา
ติดตาม ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิต ในรูปแบบ CBTx
6.5 มาตรการฟื้นฟูและการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยสถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ
สืบสานแนวทางพระราชดาริมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับสานักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงมหาดไทย
เพื่ อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตประชาชนในพื้ น ที่ห มู่บ้าน/ชุมชนที่อยู่ติดแนวชายแดนภาคเหนือ ให้ มีคุณ ภาพชีวิตที่ ดี
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการประยุกต์ใช้แนวทางพระราชดาริและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศาสตร์พระราชา
ตาราแม่ฟ้าหลวง โดยการกระตุกต่อมคิด กระตุ้นต่อมทา และร่วมพาทามีผลการดาเนินงานสาคัญดังนี้
6.5.1 การพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รวม 12,130 ราย มีการจัดตั้งผู้ประสานงานระดับ
พื้นที่หรือ Mr.AD 1 - 3 รวมจานวน 126 ราย
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6.5.2 การส ารวจ วิ เคราะห์ แ ละคื น ข้ อ มู ล ด้ า นเศรษฐกิ จ สั งคมร่ ว ม กั บ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา
จานวน 47 หมู่บ้าน/ชุมชน
6.5.3 การจัดทาแผนพัฒ นาชุมชนเชิงคุณ ภาพ เพื่อการบูรณาการแผนงาน งบประมาณร่วมกับ
แผนพัฒนาจังหวัดรายปี จานวน 47 หมู่บ้าน/ชุมชน
6.5.4 การสนั บ สนุ น กิ จ กรรมเพื่ อ การพั ฒ นาในทุ ก ระดั บ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนพั ฒ นาหมู่ บ้ า น
เชิ งคุ ณ ภาพ และมี ก ารแก้ไขปั ญ หาตามความต้ อ งการเร่งด่ว น Quick win การพั ฒ นาคุ ณ ภาพชีวิต โดยเฉพาะ
ด้านแหล่งน้า ภาคการเกษตรและกิจกรรมด้านสังคม รวมจานวน 82 โครงการ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ผลประโยชน์จานวน 8,683 หลังคาเรือน พื้นที่รวม 15,139 ไร่
7. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พ.ศ. 2560 - 2564)
มีการดาเนินงาน ดังนี้
7.1 การสร้างชุมชนเข้มแข็งและอาสาสมัครมุ่งเน้นกระตุ้นความตื่นตัวของชุมชนให้เป็นพลังอาสาสมัคร
แก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยตนเอง ดังนี้
7.1.1 การดาเนินการโดย กอ.รมน.ภาค 4 สน.
1) ขับเคลื่อนมวลชนญาลันนันบารู ดังนี้
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมมวลชนญาลันนันบารูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างฐาน
มวลชนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับหมู่บ้าน/ชุมชน จานวน 55 รุ่น รวม 4,400 คน
- ฝึกอบรมวิทยากรญาลันนันบารู โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นมวลชนที่เคยผ่านการฝึกอบรม
จากฐานมวลชน เพื่ อยกระดั บ เป็ น วิท ยากรกระบวนการให้ เกิด ชุ ม ชนเข้ มแข็ งและน าความรู้ไปขับ เคลื่ อ นงาน
การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย 1,532 หมู่บ้าน จานวน 30 รุ่น รวม 2,400 คน
- จัดกิจกรรมส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับคุณภาพชีวิตตามรอยศาสตร์พระราชา
จานวน 14 รุ่น รวม 1,400 คน
2) ขับเคลื่อนโครงการเยาวชนญาลันนันบารู ดังนี้
- จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนญาลันนันบารู เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนอายุ 15 ปี
ขึ้นไป จานวน 50 รุ่น รวม 3,600 คน
- จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนญาลันนันบารูจูเนียร์ เพื่อป้องกันภัยยาเสพติดในกลุ่มเยาวชน
อายุ 10 - 14 ปี จานวน 60 รุ่น รวม 3,600 คน
- จัดกิจกรรมครอบครัวสัมพันธ์ญาลันนันบารูต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด จานวน 8 รุ่น รวม 800 คน
3) จัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านเข้าสู่เวทีระดับตาบล เพื่อให้สอดรับกับแผนงานตาบลมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน ปัจจุบันได้ดาเนินการจัดทาเวทีประชาคมหมู่บ้านเข้าสู่เวทีระดับตาบลจานวน 2 ครั้ง จานวน 576 เวที
จาก 288 ตาบล มีผู้เข้าร่วมจัดทาเวทีประชาคมทั้งสิ้น 46,080 คน โดยสามารถรับสมัครอาสาชุมชนป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของแต่ละหมู่บ้านได้ จานวน 4,539 คน
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7.1.2 การดาเนินการโดยฝ่ายปกครอง
ดาเนินงานด้านการสร้างชุมชนเข้มแข็งในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน โดยฝ่ายปกครอง (กิจกรรมการรณรงค์
ประชาสั มพั นธ์ การพั ฒนาแกนน ากลไกปฏิ บั ติ งานในหมู่ บ้ าน/ชุมชน การประชาคมหมู่ บ้ าน การเดิ นเวรยาม หรือจุดตรวจ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน) รวมจานวน 2,036 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.92 จากเป้าหมาย 2,145 แห่ง (ที่มา : ระบบ NISPA)
7.๒ การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
- การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด มีคดีที่เลขาธิการ ป.ป.ส. มีคาสั่งตรวจสอบทรัพย์สินในพื้นที่ จชต.
รวม 101 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 51,513,954 บาท
- การดาเนินการต่อข้อร้องเรียน จานวนทั้งสิ้น 193 เรื่อง ดาเนินการแล้ว 158 เรื่อง (ร้อยละ 81.87)
7.๓ การป้องกันยาเสพติด
7.๓.1 มีการสร้างภู มิ คุ้มกันยาเสพติดให้เด็ กและเยาวชน รวม 2,979 แห่ ง คิ ดเป็ นร้อยละ 88.01
จากเป้าหมาย 3,385 แห่ง ดังนี้
1) กลุ่มเด็กปฐมวัย จานวน 1,525 แห่ง
2) กลุ่มประถมศึกษา จานวน 1,129 แห่ง
3) กลุ่มอาชีวะ และอุดมศึกษา จานวน 325 แห่ง
7.๓.2 มีการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ ดังนี้
1) มีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ 111 แห่ง
2) โรงงานสีขาว 28 แห่ง
3) สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการขนาดเล็กโดยอาสาสมัครแรงงาน (อสร.)
จานวน 450 แห่ง รวม 2,017 คน (ที่มา: ระบบ NISPA)
7.๔ การบ าบั ดรักษายาเสพติดสามารถน าผู้ เสพเข้ารับการบาบัดฟื้ นฟู รวมจานวน 4,440 คน (ระบบสมัครใจ
จานวน 2,306 คน ระบบบั งคับ บ าบั ด จ านวน 1,625 คน ระบบต้องโทษ จานวน 509 คน) คิดเป็ นร้อยละ
29.67 จากเป้าหมาย 14,965 คน (ที่มา: ระบบ บสต.)
7.๕ การติ ด ตามพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต สามารถติ ด ตามผู้ ผ่ า นการบ าบั ด รวมจ านวน 4,651 ราย
(ระบบสมัครใจ จ านวน 2,798 คน ระบบบังคับบาบัด จานวน 1,179 คน ระบบต้องโทษ จานวน 674 คน)
และให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดได้ 96 ราย (ที่มา : สานักงาน ป.ป.ส.)
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8. ผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน
ผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัด แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ประจาปี พ.ศ. 2564 ดังนี้
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมาย ผลการดาเนินงาน
เป้าหมาย 1 : ลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย :พื้นที่แพร่ระบาดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 10
จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา

ร้อยละ 10

65.21

แนวทาง : ปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนาเข้า - ส่งออกยาเสพติดและสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
ตัวชี้วัดระดับแนวทาง 1.1 ร้อยละ 80 ของการสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศเพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ

ร้อยละ 80

93.75

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง 1.2 ร้อยละ 70 ของการสกัดกั้น นาเข้า
ส่งออกยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ

ร้อยละ 70

70.12

เป้าหมาย 2 : ลดประชากรวัยเสี่ยงสูง (ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย : ผู้เสพรายใหม่ในกลุ่มประชากรวัยเสี่ยงสูง
(ห้วงอายุ 15 - 24 ปี) ไม่เกินร้อยละ 60 ของผู้เสพรายใหม่ทั้งหมด

ร้อยละ 60

53.91

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

ร้อยละ 80

113.71

ตัวชี้วัดระดับแนวทาง 1.2 ร้อยละ 50 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาด ร้อยละ 50
ยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้มีพื้นที่ปลอดภัย

91.90

เป้าหมาย 3 ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพและสังคม
ตัวชี้วัดระดับเป้าหมาย : ร้อยละ 55 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่
กระบวนการบาบัดรักษาได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
จนถึงการติดตาม (Retention Rate)

ร้อยละ 55

65.01

แนวทาง : การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ตัวชี้วัดระดับแนวทาง : ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแล
ติดตามต่อเนื่องโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ส่วนที่ 4 กรอบทิศทางและเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565
1. กรอบแนวคิดหลัก
๑.๑ แนวคิ ด การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด แนวทางใหม่ ที่ สื บ เนื่ อ งจากการประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ
สมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 (UNGASS 2016) เปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติด
เป็ น การใช้ ส าธารณสุ ขน าการแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด การทบทวนนโยบายควบคุ มยาเสพติ ด นโยบายทางเลื อก
และการลงโทษที่ ได้สั ดส่ วนกับการกระทาความผิ ด เน้นสุ ขภาพผู้ ป่ วยรวมทั้งการแก้ไขปัญหาสั งคม ความเหลื่ อมล้ า
ความยากจน ซึ่งเป็นพื้นฐานของปัญหายาเสพติด นามาปรับใช้กับการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
๑.๒ แนวคิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด กาหนดให้ มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้ องกั น
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดกาหนดโครงสร้างและกลไกในการบริหารจัดการปัญหายาเสพติดของประเทศ
การควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด และการนาไปใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม การตรวจสอบ
ทรั พย์ สิ นคดี ยาเสพติด โดยแยกคดีทรั พย์ สิ นไม่ผู กติ ดกับผลคดีอาญา และให้ ริบทรัพย์ สิ น ตามมู ล ค่า การกาหนด
ความผิ ดในคดี ยาเสพติ ด ลงโทษผู้ กระท าความผิ ดเกี่ ยวกั บยาเสพติ ดที่ ได้ สั ดส่ วนและเหมาะสมกั บความร้ายแรง
ของการกระทาความผิด แยกเป็น 3 กลุ่ม คือ นายทุน แรงงาน และเหยื่อมุ่งเพิ่มเครื่องมือและอานาจทางกฎหมาย
ให้หน่วยงานปราบปรามยาเสพติด สามารถทาลายโครงสร้างหรือเครือข่ายการค้ายาเสพติดที่สาคัญมากกว่าการดาเนินการ
กับกลุ่มแรงงาน และการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยวิธีการทางสาธารณสุขแทนการใช้กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา โดยยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้ เข้ารับการบาบัดรักษา ตลอดจนมีการติดตาม
ช่วยเหลือให้กลับมาดารงชีวิตในสังคมได้อย่างยั่งยืน
๑.๓ แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เน้นแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตั้งแต่ต้นทางซึ่งเป็นพื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดโดยสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้นสารตั้งต้น
และเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต และการทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด ที่มีบทบาทเชื่อมโยงระหว่างประเทศ
และในประเทศเพื่อสกัดกั้นการลักลอบนาเข้าส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดนจนถึงพื้นที่ตอนใน ส่วนกลางทาง
เป็ น การด าเนิ น การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด และการปรั บ สภาพแวดล้ อ มในแต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมายอย่ า งเหมาะสม
และปลายทางคื อ การน าผู้ ใช้ ผู้ เสพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เข้ าสู่ ก ารบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู อ ย่ างเหมาะสมกั บ เงื่อ นไข
ของแต่ล ะบุ คคล รวมทั้ งติดตาม ดูแลและได้รับ โอกาสจากสั งคมเพื่อการพั ฒ นาคุณ ภาพชีวิต ผนวกกับแนวคิด
การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวมร่วมกับปัญหาในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในระดับปัจเจกบุคคล ทั้งนี้เพื่อลดระดับ
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทย นาไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”
2. จุดเน้นของแผน
1) สกัดกั้นการนาเข้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่แหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคา
2) เสริ ม สร้ างความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศเพื่ อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น งานแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ในทุ ก มาตรการทั้ ง ความร่ ว มมื อ ด้ า นการปราบปรามและบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย ความร่ ว มมื อ
ด้านการป้องกันและบาบัดรักษา และความร่วมมือด้านบริหารและอานวยการ
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3) ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด นาไปสู่การขยายผลยึดทรัพย์สิน
4) ดาเนิ นการต่อพื้นที่หมู่บ้ าน/ชุมชน เป้าหมาย ประกอบด้วย หมู่บ้านชายแดนที่มี นาเข้า หมู่บ้าน
ทางผ่านยาเสพติด หมู่บ้านพักยาเสพติด หมู่บ้านเลี่ยงด่าน และหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด
5) ป้องกันยาเสพติดให้ เหมาะสมในแต่ล ะกลุ่มเป้าหมาย โดยการสร้างภูมิคุ้มกันและสร้างการรับรู้
ในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่ น และวัยผู้ใหญ่ และป้องกันผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการค้า
ยาเสพติด
6) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
7) พัฒนาระบบการบาบัดรักษายาเสพติดรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด
8) กาหนดแนวทางรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
9) ขับเคลื่อนแผนพื้นทีพ่ ิเศษ
 แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. 2562 - 2565
 แผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. 2562 - 2580
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้ นที่ ศูนย์พั ฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตาบลแม่ตื่ น
อาเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เพื่อเลิกฝิ่นอย่างยั่งยืน
3. เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
เป้าหมาย สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุม จนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเมื่อสิ้นสุดแผน โดยดาเนินการลดจานวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระทาผิดซ้าในระดับพื้นที่
ตัวชี้วัด ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
ผลสัมฤทธิ์ ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ
ตัวชี้วัด ระดับความสาเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 ภายในปี 2565
ด้านการปราบปรามยาเสพติด
เป้าหมาย : ลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : พื้นที่แพร่ระบาดลดลงอย่างน้อยร้อยละ 20 จากเป้าหมายปีที่ผ่านมา
แนวทาง : ปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนาเข้า - ส่งออกยาเสพติดและสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
ตัวชี้วัดแนวทาง :
1. ร้อยละ 75 ของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั้งประเทศ
2. ร้อยละ 70 ของจานวนรายที่ถูกออกหมายจับฐานความผิดสมคบ สนับสนุน และช่วยเหลือในคดียาเสพติด
3. มูลค่าทรัพย์สินที่ดาเนินการตามความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ยึด อายัด รวมกันไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท
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ด้านการป้องกันยาเสพติด
เป้าหมาย : ลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ร้อยละ 97 ของประชากรทุกช่วงวัยไม่กระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
แนวทาง : ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และภาคส่วนต่าง ๆ มีการจัดการอย่างมี
ส่วนร่วมให้เกิดพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด
ตัวชี้วัดแนวทาง :
1. ร้อยละ 90 ของประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายตามแผนมีการสร้างภูมิคุ้มกัน
2. ร้อยละ 55 ของพื้นที่ที่มีปัญหาแพร่ระบาดยาเสพติดเกิดการจัดการเพื่อเสริมสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัย
ด้านการบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
เป้าหมาย : ลดผลกระทบจากยาเสพติดต่อผู้เสพและสังคม
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : ร้อยละ 58 ของผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาได้รับการติดตาม
ตามมาตรฐาน (Retention Rate)
แนวทาง : การส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ตัวชี้วัดแนวทาง : ร้อยละ 50 ของผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่องและพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
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ส่วนที่ 5 แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565
1. มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
กรอบการดาเนินการที่สาคัญ
๑. เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ เชิ ง นโยบาย ในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขงและความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศ
ทัง้ ในและนอกภูมิภาค เพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์มิให้เข้าสู่แหล่งผลิตยาเสพติด
๒. แสวงหาความร่วมมือกับต่างประเทศในการเพิ่มทักษะการเรียนรู้ และการใช้เครื่องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่
โดยใช้วิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศเป็นศูนย์การฝึกอบรม
๓. พัฒ นาระบบการแลกเปลี่ย นข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ ในการวิเคราะห์ ส ถานการณ์
และกาหนดนโยบาย ท่าทีการดาเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวทางที่ 1.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ
วัต ถุป ระสงค์ เพื่ อ สนั บ สนุ น และส่ ง เสริม ความร่ว มมือ ระหว่างประเทศด้านยาเสพติ ด ในทุ กมาตรการ
ทั้งด้านการปราบปราม การป้องกัน การบาบัดรักษา การบริหารและอานวยการ ประกอบด้วย ๔ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 1.1.1 การสกัดกั้นการนาเข้าสารตั้งต้นและเคมีภัณ ฑ์ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่แหล่งผลิต ยาเสพติด
สามเหลี่ยมทองคา ด้วยปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองคา ๑๕๑๑ และความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น้าโขง
แนวทางการดาเนินงาน
สนับสนุนการดาเนินงานและการปฏิบัติการร่วมระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง เพื่อสกัดกั้น
การลักลอบลาเลียงสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และยาเสพติดในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต ยาเสพติดในพื้นที่
สามเหลี่ ย มทองค า และในอนุ ภู มิ ภ าคลุ่ ม แม่ น้ าโขง สนั บ สนุ น การพั ฒ นาฐานข้ อ มู ล สารตั้ งต้ น และเคมี ภั ณ ฑ์
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์สถานการณ์ รวมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการสืบสวน
ปราบปราม และขยายผลคดียาเสพติดระหว่างประเทศ
โครงการสาคัญ
1. โครงการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศเพื่อสกัดกั้นการนาเข้า - ส่งออกสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติดสามเหลี่ยมทองคา ผ่านการกลไกการแจ้งเตือนการส่งออกล่วงหน้า
(Pre Export Notification : PEN)
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในอนุภูมิภาค(Chemical Data Center : CDC)
3. โครงการสนับสนุนองค์ความรู้ในการสืบสวน ปราบปราม และการขยายผลคดียาเสพติดระหว่างประเทศ
4. โครงการปิิบัติการคู่ขนานระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค
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แผนงานที่ 1.1.2 ความร่วมมือด้านการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
แนวทางการดาเนินงาน
สนับสนุนการสกัดกั้นและปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ และการบังคับใช้กฎหมาย
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ตัดวงจรทางการเงิน การค้าออนไลน์ การสืบสวนสอบสวนเงินตราเข้ารหัสลับและเว็ บลับ
การสกัดกั้น ยาเสพติดทางทะเล ท่าเรือสากล ท่าอากาศยานสากล และพัสดุภัณ ฑ์ระหว่างประเทศ เพื่อสกัดกั้น
ปราบปราม ตรวจพิสูจน์ และขยายผลคดียาเสพติดระหว่างประเทศ
โครงการสาคัญ
1. โครงการสกัดกั้นและปราบปรามผู้ค้าและเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศในรูปแบบต่าง ๆ
2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือเจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (Joint AFP/ONCB project- Enhancement
of Forensics Drug Profiling Capability : AMPLIO)
แผนงานที่ 1.1.3 ความร่วมมือด้านการป้องกันและบาบัดรักษา
แนวทางการดาเนินงาน
สนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ด้ า นการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ของเครื อ ข่ า ยเยาวชน
ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง การส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนและหมู่บ้านคู่ขนาน
ตามแนวชายแดน โดยคัดเลือกหมู่บ้ าน/ชุ มชนตามแนวชายแดนเป็นพื้นที่นาร่อง เพื่อพัฒ นาพื้นที่และพัฒนาคน
ให้ มี เศรษฐกิ จ /รายได้ ค รั ว เรื อ นที่ ดี ขึ้ น ส่ ง เสริ ม อาชี พ สุ จ ริ ต และพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ให้ ส ามารถด ารงชี วิ ต
โดยไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบาบัดรักษาระหว่าง
ประเทศ
โครงการสาคัญ
1. โครงการสนั บ สนุ น การแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ด้านการป้ องกั นและแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ดของเครือ ข่าย
เยาวชนในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง ภายใต้โครงการเรือเยาวชน
2. โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดน และหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดน
3. โครงการสนับสนุนและส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน ผ่านโครงการพัฒนาทางเลือก
4. โครงการส่งเสริมความร่วมมือด้านการบาบัดรักษา
แผนงานที่ 1.1.4 ความร่วมมือด้านบริหารและอานวยการ
แนวทางการดาเนินงาน
สนับสนุน ส่งเสริม และแสวงหาความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง อาเซียนและประเทศ
คู่เจรจา รวมทั้งประเทศนอกภาคพื้นอาเซียน และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ทั้งในระดับหน่วยงาน และระดับบุคคล ทั้งด้านองค์ความรู้ วัสดุ ครุภัณฑ์ และนวัตกรรม ตลอดจน
อานวยการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนแผนงานโครงการต่าง ๆ ที่มีข้อตกลงร่วมกัน
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โครงการสาคัญ
1. โครงการสนับสนุนการพัฒนาวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ เป็นศูนย์ฝึกอบรม
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประจาอนุภูมิภาค
2. โครงการเสริมสร้ างและยกระดับความร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้ านในการยุติแหล่ งผลิ ตยาเสพติ ด
และทาลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ(LoA)
3. โครงการพัฒนาการจัดการระบบและใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ (ARQ, Dainap,
PICS, ASEAN-NARCO)
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
สานักนายกรัฐมนตรี (สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ กองอานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. หน่วยงานร่วม
กระทรวงยุติธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
กระทรวงการต่างประเทศ (สานักงานปลั ดกระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒ นาระหว่าง
ประเทศ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง และแอฟริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้)
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์ สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลากากร)
กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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2. มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
กรอบการดาเนินการที่สาคัญ
1. การสกัดกั้นยาเสพติด
2. การปราบปรามผู้ ค้า ยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ
และมาตรการริบทรัพย์สิน
3. ดาเนินการต่อพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่เอื้อต่อการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด
แนวทางที่ 2.1 การสกัดกั้นยาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้มีการลักลอบนาเข้าจากแหล่งผลิตยาเสพติดหรือจากประเทศ
ที่สามเข้าสู่ตอนในของประเทศ และยั บ ยั้ งการใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการนายาเสพติดไปประเทศที่สาม
ทั้งทางบก ทางน้า ทางอากาศ และนาเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสวนสอบสวนโดยมีแผนงาน ดังนี้
แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด
แนวทางการดาเนินงาน
1. การดาเนินการสกัดกั้นทางบก กาหนดให้มีการดาเนินการ ดังนี้
 หน่ วยงานความมั่นคงเสริ มกาลั งในพื้ นที่เป้าหมาย เพื่ อลาดตระเวนและเฝ้ าระวังความเคลื่อนไหว
ของกลุ่ ม ขบวนการลั ก ลอบล าเลี ย งยาเสพติ ด ตามแนวชายแดน และแลกเปลี่ ย นข่ า วสาร
เพื่อดาเนินการจับกุมขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติด
 สืบ สวน ขยายผล เครือข่ายที่มีความเคลื่อนไหวตามแนวชายแดน เช่น กลุ่มเครือข่ายที่ทาธุรกิจ
และธุรกรรมเพื่ อฟอกเงินที่ ได้ มาจากการค้ ายาเสพติ ด เพื่ อด าเนิ นการตามกฎหมายและยึ ด/อายั ด
ทรัพย์สิน
 ประสานขอความร่ ว มมื อ บริ ษั ท ขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ ให้ มี ก ารเฝ้ า ระวั ง ไม่ ให้ เครื อ ข่ า ยยาเสพติ ด
ใช้ เป็ น ช่ อ งทางในการลั ก ลอบล าเลี ย งยาเสพติ ด และให้ มี ก ารแจ้ งเบาะแสข่ าวสารยาเสพติ ด
ให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสืบสวน ขยายผล จับกุม
2. การดาเนินการสกัดกั้นทางน้า กาหนดให้มีการดาเนินการ ดังนี้
 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อสืบสวน ขยายผล และยึด/อายัดทรัพย์สินผู้กระทาความผิด
ในการนาเข้า - ส่งออกยาเสพติดผ่านทางท่าเรือสากลของไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือปราบปราม
ยาเสพติดระหว่างท่าเรือสากล (Seaport Interdiction Task Force:SITF)
 ร่วมปฏิ บั ติการกั บหน่ วยงานด้ านยาเสพติ ดทั้ งภายในและต่ างประเทศ เพื่ อขยายผล ปราบปราม
กลุ่ มเครื อข่ายการค้ายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติที่ มีพฤติการณ์ นายาเสพติดผ่ านประเทศไทย
ไปยังประเทศปลายทาง
 ประสานขอความร่วมมือบริษั ทขนส่ งหรือผู้ ประกอบการนาเข้า -ส่ งออกสิ นค้าผ่ านท่ าเรือระหว่าง
ประเทศ ให้ มีการเฝ้าระวังไม่ ให้เครือข่ายยาเสพติดใช้เป็นช่องทางในการลั กลอบล าเลียงยาเสพติด
และให้มีการแจ้งเบาะแสข่าวสารยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสืบสวน ขยายผล จับกุม
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3. การดาเนินการสกัดกั้นทางอากาศ กาหนดให้มีการดาเนินการดังนี้
 หน่ วยงานที่ เกี่ยวข้องจั ดตั้งชุดปฏิ บัติการเพื่ อสื บสวน ขยายผล และยึด/อายัดทรัพย์สิ นผู้ กระท า
ความผิดในการนาเข้า - ส่งออกผ่านทางท่าเรือสากลของไทย ภายใต้โครงการความร่วมมือปราบปราม
ยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport Interdiction Task Force : AITF) และการลั กลอบ
ลาเลียงยาเสพติดผ่านระบบโลจิสติกส์พัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ
 ร่วมปฏิ บั ติการกับหน่ วยงานด้ านยาเสพติดทั้ งภายในและต่ างประเทศ เพื่ อขยายผล ปราบปราม
กลุ่ มเครื อข่ายการค้ายาเสพติดอาชญากรรมข้ามชาติที่ มีพฤติการณ์ นายาเสพติดผ่ านประเทศไทย
ไปยังประเทศปลายทาง
 ประสานขอความร่วมมือสถานประกอบการ และบริษัทไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้
เครือข่ายยาเสพติดใช้เป็นช่องทางในการลักลอบลาเลียงยาเสพติด และให้มีการแจ้งเบาะแสข่าวสาร
ยาเสพติดให้กับเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางต่าง ๆ เพื่อสืบสวน ขยายผล จับกุม
4. นาอุปกรณ์เทคโนโลยี เสริมการสกัดกั้นให้มีประสิทธิภาพ
โครงการสาคัญ
1. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางบก
2. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางน้า
3. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดทางอากาศ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
สานักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์อานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
2. หน่วยงานร่วม
สานักนายกรัฐมนตรี (สานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สานักข่าวกรองแห่งชาติ)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่ งทางบก การรถไฟแห่ งประเทศไทย การท่ าอากาศยานแห่ งประเทศไทย
บริษัท ขนส่ง จากัด)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส.)
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แนวทางที่ 2.2 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ
และดาเนินการมาตรการริบทรัพย์สิน รวมถึง การดาเนินการต่อพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่เอื้อต่อการค้าและแพร่ระบาด
ยาเสพติดประกอบด้วย ๓ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 2.2.1 การปราบปรามผู้ ค้ ายาเสพติ ดและเครื อข่ ายการค้ ายาเสพติ ด ในประเทศ
และอาชญากรรมข้ามชาติ และมาตรการริบทรัพย์สิน
แนวทางการดาเนินงาน
1. กาหนดเป้าหมายบุคคลผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด เพื่อสืบสวนสอบสวนจนนาไปสู่
มาตรการริบทรัพย์สิน
2. เฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และจัดทาเป็นฐานข้อมูลการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดและนามาตรการทางกฎหมายมาบังคับใช้
3. ดาเนินการทางวินัยและการบังคับใช้กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย
ให้มีการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่
โครงการสาคัญ
1. โครงการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดในประเทศและอาชญากรรมข้ามชาติ
2. โครงการเฝ้าระวังการซื้อขายยาเสพติดบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
3. โครงการบังคับใช้กฎหมายต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย
แผนงานที่ 2.2.2 มาตรการริบทรัพย์สินคดียาเสพติด
แนวทางการดาเนินงาน
๑. บูรณาการดาเนินมาตรการริบทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตามแนวทางที่กาหนดไว้ใน
ประมวลกฎหมายยาเสพติ ดร่ วมกับ หน่ ว ยงานภาคี ภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้ งประมวลกฎหมายยาเสพติ ด
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ และมาตรการทางภาษีตามประมวลรัษฎากร
๒. จัดทาคู่มือแนวทางปฏิบัติมาตรการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดสาหรับผู้ปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะแนวทางการริบทรัพย์สินตามมูลค่า
๓. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการริบทรัพย์สินให้มีความรู้ความเข้าใจในการบังคับใช้
กฎหมาย วิธีการ และแนวทางปฏิบัติในการริบทรัพย์สินรูปแบบใหม่ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด รวมทั้งการนา
เทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมใหม่ ๆ มาสนับสนุนการดาเนินงาน
๔. พัฒ นาเครือข่ายความร่วมมือและเสริมสร้างแนวร่วมในการตรวจหาทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติ ด โดยประสานความร่ ว มมื อ ทั้ งหน่ ว ยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน ให้ มี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบ
การทาธุรกรรมทางการเงิน ผลิตภัณ ฑ์ทางการเงิน สินทรัพย์ดิจิทั ล และการแจ้งเบาะแสแหล่งที่มาหรือซุกซ่อน
ทรัพย์สินคดียาเสพติด รวมทั้งการเชื่อมโยงระบบข้อมูลคดียาเสพติดกับศาล อัยการ เพื่อประโยชน์ในการดาเนิน
กระบวนงานริบทรัพย์สิน
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๕. ประชาสั มพั น ธ์และสร้ างการรั บ รู้แ นวทางการริบ ทรัพ ย์สิ นตามประมวลกฎหมายยาเสพติ ด ให้ กั บ
หน่วยงานภาคีและประชาชน
๖. บริ หารจั ดการทรั พย์ สิ นที่ ตกเป็ นของกองทุ นป้ องกั น ปราบปราม และแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดให้ เป็ นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติด
โครงการสาคัญ
1. โครงการขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ
2. โครงการพั ฒ นาบุ ค ลากรและจัด ท าคู่ มื อ แนวทางปฏิ บั ติ เพื่ อรองรับ การริบ ทรัพ ย์ สิ น ตามประมวล
กฎหมายยาเสพติด
3. โครงการสร้างการรับรู้และเสริมสร้างแนวร่วมการริบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด
แผนงานที่ 2.2.3 การด าเนิ นการต่ อพื้ นที่ หมู่ บ้ านน าเข้ า หมู่ บ้ านทางผ่ าน หมู่ บ้ านพั กยา หมู่ บ้ านเลี่ ยงด่ าน
และหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาดยาเสพติด (หมู่บ้าน/ชุมชนที่เอื้อต่อการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด)
แนวทางการดาเนินงาน
1. กาหนดพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายทีเ่ อื้อต่อการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติดที่จะดาเนินการ ดังนี้
(๑) หมู่ บ้ านชายแดนที่ มี การน าเข้ายาเสพติ ด ซึ่ งมี ลั ก ษณะเป็ น หมู่ บ้ านที่ อยู่ ติ ด ตามแนวชายแดน
ทั้งทางบก และทางน้า ที่มีการลักลอบนาเข้ายาเสพติด
(๒) หมู่บ้านทางผ่านยาเสพติด มีลักษณะที่กลุ่มผู้ลักลอบลาเลียงใช้เป็นเส้นทางผ่านยาเสพติดต่อจาก
หมู่บ้านที่ลักลอบนาเข้า
(๓) หมู่ บ้ านเลี่ ย งด่ าน มี ลั กษณะเป็ น หมู่ บ้ านที่ มี เส้ น ทางหลบหลี กหรือเลี่ ย งด่ านตรวจยาเสพติ ด /
ด่านตรวจยาเสพติดถาวร ในรัศมี ๕ กิโลเมตร จากด่านตรวจ
(๔) หมู่บ้านพักยาเสพติด ที่กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดหรือเครือข่ายการค้ายาเสพติดใช้หมู่บ้านนั้น ๆ เป็นที่พัก
ยาเสพติดก่อนส่งไปยังพื้นที่อื่น
(๕) หมู่บ้าน/ชุมชน แพร่ระบาดยาเสพติด ที่พบการค้าและเสพยาเสพติด รวมถึงแหล่งมั่วสุมยาเสพติด
2. กาหนดเป้าหมายบุ คคลที่กระทาความผิ ดที่มีพฤติการณ์ ค้า ลาเลี ยง ค้าและเสพ เสพ ผู้ที่มีห มายจับ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยเป้าหมายที่จะดาเนินการต้องมีข้อมูลที่ชัดเจนและสามารถพิสูจน์ทราบตัวบุคคล
เป้าหมายได้
3. กาหนดให้มีการดาเนินการ ดังนี้
 หน่ วยงานความมั่ นคงด าเนินการแก้ไขปั ญหาการลั กลอบน าเข้ายาเสพติ ด โดยวิธีการที่ เหมาะสม
กับพื้นที่
 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคประชาชน เพื่อเฝ้าระวังไม่ให้มีการใช้พื้นที่หมู่บ้านเป็นพื้นที่
นาเข้า หมู่บ้านทางผ่าน หมู่บ้านพักยา หมู่บ้านเลี่ยงด่าน และหมู่บ้าน/ชุมชนแพร่ระบาด
 ดาเนินการปราบปรามผู้ค้าและค้นหาผู้เสพให้เข้าสู่ระบบการบาบัดรักษายาเสพติด
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โครงการสาคัญ
1. โครงการปราบปรามผู้ค้าและค้นหาผู้เสพยาเสพติด
2. โครงการชุมชนสีขาวสร้างสุข (ข้อร้องเรียน 1386)
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงกลาโหม (สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ)
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
สานักงานอัยการสูงสุด
2. หน่วยงานร่วม
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการต่างประเทศ
สานักนายกรัฐมนตรี (สานักข่าวกรองแห่งชาติ)
สานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
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3. มาตรการการป้องกันยาเสพติด
กรอบการดาเนินการที่สาคัญ
1. สร้ างภู มิคุ้ ม กั น ในเด็ กและเยาวชนแต่ ล ะช่ว งวัย อย่ างเหมาะสม ผ่ านกระบวนการการจั ดการเรีย น
การสอน โดยเน้นการพัฒ นาหลักสูตรการเรียนการสอนและเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตรที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย
เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทัง้ การใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด
2. สร้างภูมิคุ้มกัน ยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยเน้นการสร้างความร่วมมือ
องค์ ก รภาคี ที่ เกี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ในการป้ อ งกั น ไม่ ให้ เข้ า ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หายาเสพติ ด ทั้ งการใช้
และการค้ า ยาเสพติ ด รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม สถานประกอบการเพื่ อ ให้ โ อกาสแก่ แ รงงานที่ ไปใช้ ย าเสพติ ด ได้ เข้ า สู่
การบาบัดรักษาฯ และให้โอกาสผู้ผ่านการบาบัดฯ เข้าทางานในสถานประกอบการ
๓. เสริมสร้างการมีส่ วนร่วมของครอบครัว โดยส่ งเสริมให้ ห น่วยงาน/องค์กรด้านการพัฒ นาครอบครัว
ในพื้นที่ ได้มีองค์ความรู้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะบุตรหลานแก่ครอบครัวในพื้นที่ เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด
๔. เสริมสร้างการมีส่ว นร่ว มของหมู่บ้าน/ชุมชน ในการเฝ้ าระวัง ค้นหา ให้ โอกาส ดูแล และช่ว ยเหลื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ปัญ หายาเสพติดในหมู่บ้ าน/ชุมชน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒ นาคุณ ภาพชีวิต
เพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
แนวทางที่ 3.1 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชน ตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก
วัตถุประสงค์ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สาคัญตามแนวชายแดน โดยแก้ไขที่ต้นตอสาเหตุของปั ญหา
และเสริมสร้างความเข้มแข็งของ หมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยการพัฒนาตามบริบทและสภาพปัญหาของพื้นที่เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งด้านการสกัดกั้น ป้องกันการค้าและป้องกันการใช้ยาเสพติดในพื้นที่ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ดังนี้
แผนงานการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวทางการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่
ชายแดน
เป้าหมายแผนงาน หมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน ได้รับการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่เพื่อให้มี
ทางเลือกที่ดี ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการค้าและการใช้ยาเสพติด
แนวทางการดาเนินงาน
พื้ นที่ หมู่ บ้ าน/ชุ มชนตามแนวชายแดน ก าหนดให้ กองอ านวยการรั กษาความมั่ นคงภายในราชอาณาจั กร (กอ.รมน.)
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังต่อไปนี้
1. กาหนดพื้นที่เป้าหมาย ศึกษา สารวจ รวบรวมข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ด้านสถานการณ์
ยาเสพติด เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการลงพื้นที่สารวจข้อมูลเชิงลึก
2. สร้างการรับรู้ สร้างศรัทธา สร้างแรงจูงใจฝ่ายปกครอง ผู้นาชุมชน ประชาชน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วม
ในการดาเนินงานพัฒนาทางเลือก
๓. ประชุม ประชาคม หาข้อตกลงร่วมกันในการค้นหาปัญหาและกาหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่
๔. ระดมความร่ ว มมื อ ทุ ก ภาคส่ ว นจั ด ท าแผนการแก้ ไขปั ญ หาโดยบู ร ณาการแผนและงบประมาณ
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
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๕. ด าเนิ นกิจกรรมการพั ฒนาปรั บปรุงระบบสาธารณู ปโภคขั้นพื้ นฐาน สนั บสนุ นการสร้างโอกาสสร้างทางเลื อก
ในการประกอบอาชี พที่ สุ จริ ต ส่ งเสริ มการศึ กษา ระบบสาธารณสุ ข สิ่ งแวดล้ อม และด้ านอื่ น ๆ ตามแผนที่ ก าหนด/บริ บ ท
ของปัญหาในพื้นที่
๖. พั ฒ นาศักยภาพบุ คลากรภาครั ฐ องค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อาสาพั ฒ นา และประชาชนในพื้ น ที่
ให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗. บูรณาการงานป้องกัน บาบัดรักษา และการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย
โครงการสาคัญ
1. โครงการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตอนใน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
สานักนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงานป.ป.ส.)
2. หน่วยงานร่วม
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก)
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา)
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานปลั ดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน)
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สานักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้า)
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
มูลนิธิรากแก้ว
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แนวทางที่ 3.2 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม
วัต ถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ สอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ ม
ทั้งกลุ่มเด็ก/เยาวชน และกลุ่มแรงงาน เพื่อให้เกิดความรู้ ความคิด และทักษะที่เหมาะสมในการไม่เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับปัญหายาเสพติด ทั้งในด้านการใช้และการค้ายาเสพติด ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 3.2.1 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
แนวทางการดาเนินงาน
๑. เด็กปฐมวัย อายุ ๒ - 6 ปี ก าหนดให้ กระทรวงศึ กษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง เสริ มสร้ างทั กษะสมองด้ ว ยองค์ ค วามรู้ Executive Functions (EF) โดยประยุ กต์ ใช้
ในการเรีย นการสอนควบคู่ กั บ การพั ฒ นาทั กษะที่ เหมาะสมกับ ช่วงวั ย เช่น การยับยั้ งชั่ งใจ การควบคุ มอารมณ์
การจดจ่อใส่ใจ การยืดหยุ่น/ปรับตัว ฯลฯ เพื่อเป็นการวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาว ผ่านสถานศึกษา/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และกลไก/หน่วยงานเกี่ยวข้อง
๒. วั ย เด็ ก อายุ 7 - 12 ปี ก าหนดให้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย กรุ งเทพมหานคร
และหน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง ให้ ค วามรู้ เพื่ อการป้ องกั น ยาเสพติ ดที่ เหมาะสม ผ่ านการเรีย นการสอนในหลั กสู ต ร
เช่น รายวิชาสุ ขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตก
เป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด และส่งเสริมกิจกรรมนอกหลักสูตร เช่น กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรมทางเลือก ฯลฯ
เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับช่วงวัย ผ่านสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับประถมศึ กษา หรือเทียบเท่า
และกลไกหน่วยงาน/บุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์
๓. วั ย รุ่ น อายุ 13 - 1๘ ปี ก าหนดให้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดาเนินการดังนี้
๓.๑ ให้ความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสม ผ่านการเรียนการสอนในหลักสูตร เช่น รายวิชา
สุขศึกษาและพลศึกษา ฯลฯ และกิจกรรมนอกหลักสูตร เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติด
และการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด ต่อเนื่องจากช่วงอายุ 7-12 ปีผ่านสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับ
มัธ ยมศึ ก ษา อาชี ว ศึ ก ษา หรื อ เที ย บเท่ า และกลไก/หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อง รวมถึงผ่ านช่ องทางที่ เหมาะสมกั บ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์
๓.๒ ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนเพื่อการแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม
โดยการส ารวจและค้ น หานั ก เรี ย นที่ มี ค วามเสี่ ย ง/เข้ าไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ การดู แ ลช่ ว ยเหลื อ
ที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล ให้สามารถปรับเปลี่ยนความคิด พฤติกรรม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในตนเอง
เพื่อไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งในการใช้และการตกเป็นเหยื่อในการค้ายาเสพติด
๔. เยาวชน อายุ 19 ปี ขึ้ น ไป ก าหนดให้ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้ผ่านการเรียน
การสอนในหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรตามความเหมาะสมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย
ในกิจกรรมการป้องกันยาเสพติด เพื่อ ปลูกฝังค่านิยม/ทัศนคติต่อปัญหายาเสพติด การมีจิตสาธารณะ และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม เพื่อป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ทั้งการใช้ยาเสพติดและการตกเป็นเหยื่อ
ในการค้ายาเสพติดผ่านสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า รวมถึงหน่วยงาน/องค์กร/
เครือข่ายที่ดูแลกลุ่มเป้าหมายเหล่านี้ ตลอดจนผ่านช่องทางที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น สื่อสังคมออนไลน์
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๕. ดาเนินการประเมินและวัดผลการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ตามการเรียนการสอนในหลักสูตรและการส่งเสริม
กิ จ กรรมนอกหลั ก สู ต รในแต่ ล ะกลุ่ ม เป้ า หมายเพื่ อ ให้ ท ราบผลของการด าเนิ น งานและเพื่ อ ปรับ ปรุงหลั ก สู ต ร
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้มีความเหมาะสมมากยิ่งขึ้น
๖. พั ฒ นาศักยภาพและเสริ มสร้ างแรงจูงใจบุ คลากรที่ เกี่ยวข้องเพื่ อการขับเคลื่ อนงานในกลุ่ มเป้ าหมาย
ให้เกิดประสิทธิภาพเช่น การพัฒนา ฝึกอบรมและเสริมสร้างองค์ความรู้ การประกาศเกียรติคุณ และให้ความดีความชอบ ฯลฯ
โครงการสาคัญ
1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
2. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3. โครงการสร้างการรับรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
แผนงานที่ 3.2.2 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
แนวทางการดาเนินงาน
๑. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในแรงงานแต่ละกลุ่ม ดังนี้
๑.๑ กลุ่มแรงงานนอกระบบ โดยอาสาสมัครแรงงาน (อสร.) และหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ดาเนิ น การสร้ างภู มิ คุ้ ม กั น ในกลุ่ ม แรงงานนอกระบบ ตามกลุ่ ม อาชี พ ที่ มี ปั ญ หา/เข้ าไปเกี่ ยวข้ องกั บ ยาเสพติ ด
ในแต่ละพื้นที่ เช่นแรงงานในภาคการเกษตร ประมง รับจ้างชั่วคราว รับงานไปทาบ้าน อาชีพอิสระ วินมอเตอร์ไซค์
คนขับรถส่งสิ่งของ-อาหาร ค้าขาย หาบเร่แผงลอยโดยการสร้างความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
ในแต่ ล ะกลุ่ ม อาชี พ เพื่ อ สื่ อ สาร ประชาสั ม พั น ธ์ ให้ ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจผ่ า นช่ อ งทางและบุ ค คลที่ เหมาะสม
ไปยังแรงงานนอกระบบที่เกี่ยวข้อง เช่นการประชุมชี้แจง ลงพื้นที่ให้ความรู้ และสื่อสังคมออนไลน์ /สื่อที่สอดคล้อง
กับการทางานในแต่ละอาชีพ เพื่อป้องกันไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดทั้งในด้านการใช้และการค้ายาเสพติด
๑.๒ กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ สร้างการรับรู้ รณรงค์ และประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการ
ผ่านช่องทาง/กิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการให้มีนโยบายและมีส่วนร่วมในการให้โอกาสแรงงาน
ที่ไปใช้ยาเสพติดได้เข้าสู่การบาบัดรักษาฯ และให้โอกาสผู้ผ่านการบาบัดฯ เข้าทางานในสถานประกอบการ รวมทั้ง
เฝ้ าระวัง ปั ญ หายาเสพติ ด และเสริ มสร้างกิจ กรรมพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิตที่ เหมาะสม เพื่ อป้ องกัน มิให้ กลั บ เข้าไป
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หายาเสพติ ด ทั้ งในด้ านการใช้ แ ละการค้ ายาเสพติ ด ตามระบบการจั ด การปั ญ หายาเสพติ ด
ในสถานประกอบการแต่ละระดับ
๒. เสริมสร้างแรงจูงใจบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อการขับเคลื่อนงานในกลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพ รวมทั้ง
เสริมสร้างแรงจู งใจสถานประกอบการที่ให้ โอกาสผู้ ใช้ ยาเสพติด เข้าบาบัดรักษาฯ ให้ โอกาสผู้ ผ่ านการบ าบั ดรักษาฯ
เข้าทางาน โดยการเสริมแรงจูงใจต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น การประกาศเกียรติคุณ และให้ความดีความชอบ ฯลฯ
โครงการสาคัญ
1. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในแรงงานนอกระบบ
2. โครงการพัฒนาความร่วมมือให้โอกาสผู้ประสบปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
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หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
กระทรวงมหาดไทย (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานประกันสังคม)
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย)
กรุงเทพมหานคร (สานักการศึกษา สานักอนามัย)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงานป.ป.ส. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์)
2. หน่วยงานร่วม
กระทรวงกลาโหม (สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ)
กระทรวงวัฒนธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
องค์กร/เครือข่ายด้านเด็กและเยาวชน องค์กรศาสนา สถาบันวิชาการ หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น
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แนวทางที่ 3.3 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครอบครัวและชุมชนซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ ให้ ก ารสร้ างภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพติ ด ในแต่ ล ะกลุ่ ม เป้ าหมายเกิ ด ผลส าเร็ จ ในพื้ น ที่
อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้น ประกอบด้วย ๒ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 3.3.1 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว
แนวทางการดาเนินงาน
๑. ส่งเสริมและพั ฒ นาความร่ วมมือของศูนย์พัฒ นาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านการพัฒ นาครอบครัวในพื้ น ที่ โดยชี้แจง ทาความเข้าใจ หรือจัดเวทีแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ เพื่ อส่ งเสริมให้ เห็ น
ความส าคัญ และเข้ามามี ส่ วนร่วมในการเสริม สร้างความเข้มแข็งในครอบครัว และพัฒ นาทั กษะของบุตรหลาน
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด
๒. เสริมสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะสมอง (Executive Functions: EF) ให้ศูนย์พัฒนาครอบครัว
ในชุมชน (ศพค.) และองค์กรที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาครอบครัวในพื้นที่ โดยการดาเนินงานต่าง ๆ เช่น การเผยแพร่สื่อ
องค์ความรู้ ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการฝึกอบรมเพื่อสาหรับนาไปส่งเสริมให้ครอบครัวที่ดูแลในพื้นที่ได้พัฒนา
ทักษะสมอง (Executive Functions: EF) แก่บุตรหลานเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
โครงการสาคัญ
โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัว
แผนงานที่ 3.3.2 การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชน
แนวทางการดาเนินงาน
๑. ด าเนิ น การเฝ้ าระวังและส ารวจ (Re X-ray) จ าแนกกลุ่ ม เป้ าหมายที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ปั ญ หายาเสพติ ด
ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น การทาเวทีประชาคมเพื่อค้นหาผู้เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด การจัดระเบี ยบสั งคม การเดิน เวรยาม และตั้งจุดตรวจในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขึ้นทะเบียน ส่ งเข้ารับ
การบาบัดรักษาฯ ตามกระบวนการของหน่วยงานด้านสาธารณสุข และดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
ของแต่ล ะบุ คคล เพื่ อให้ โอกาสได้รับ การยอมรับ จากชุมชนสามารถดาเนิ นชีวิตอยู่ร่วมในสั งคมได้อย่างปกติสุ ข
และไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหายาเสพติดซ้าอีกโดยกระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับอาสาสมัคร
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ดาเนินการเพื่อเสริมสร้างเป็นพื้นที่ปลอดภัย
๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดังนี้
๒.๑ ขยายและซ่ อ มเสริ ม หมู่ บ้ านกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น เพื่ อ พั ฒ นาและยกระดั บ ความเข้ ม แข็ ง
ตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การศึกษาดูงาน และนาไปขยายผลต่อยอดในเชิงปฏิบัติในหมู่บ้านกองทุนแม่
๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ กองทุนแม่ของแผ่นดินดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงพัฒ นา
คุณภาพชีวิตและพัฒ นาอาชีพแก่ ป ระชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเพื่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ตามสถานการณ์
ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
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โครงการสาคัญ
1. โครงการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมการพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กร
ชุมชน)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส.)
สานักนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร (สานักอนามัย สานักพัฒนาสังคม)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบล เมืองพัทยา)
2. หน่วยงานร่วม
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงวัฒนธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
องค์กร/เครือข่ายด้านครอบครัว องค์กร/เครือข่ายภาคประชาชน สถาบันวิชาการ หน่วยงานภาคเอกชน
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4. มาตรการการบาบัดรักษายาเสพติด
กรอบการดาเนินงานที่สาคัญ
1. นาผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบาบัดรักษาโดยความสมัครใจเป็นแนวทางหลัก
2. พัฒนาระบบการจัดการกับผู้เสพเป็นรายบุคคล
แนวทางที่ 4.1 การดูแลผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม เพื่อลดผลกระทบ
จากยาเสพติด
วัตถุประสงค์ เพื่อมีกระบวนการคัดกรองที่เหมาะสมกับระดับการเสพติดของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละราย
และบ าบั ด รั ก ษาและฟื้ น ฟู ผู้ ใช้ ผู้ เสพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุ ขและกรอบกฎหมาย
ที่เกี่ย วข้อง ตลอดจนการฟื้ น ฟู ส ภาพทางสั งคม โดยบู รณาการความร่ว มมื อจากทุ กภาคส่ ว นในการสงเคราะห์
สนับสนุน ให้ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทางด้านที่อยู่อาศัย การศึกษา อาชีพ ตลอดจนการติดตามดูแลช่วยเหลือ
จนสามารถกลับมาดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 4.1.1 การพัฒนาระบบการบาบัดรักษา
แนวทางการดาเนินงาน
1. ชักนา จูงใจผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษา โดยความสมัครใจเป็นหลัก โดยสร้างการรับรู้
แก่ผู้เสพยาเสพติด ครอบครัวผู้เสพยาเสพติด ชุมชน และสังคม ในการยอมรับว่า ผู้เสพคือผู้ป่วย และการเสพยาเสพติด
เป็นโรคเรื้อรัง รวมทั้งสร้างความเข้าใจเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการยอมรับปัญหาผู้เสพยาเสพติดเป็นปัญหาสุขภาพ
และมีความเกี่ย วข้องกับ ปั ญ หาพื้ น ฐานทางสั งคม ตลอดจนนาผู้ เสพยาเสพติดที่อยู่ในเงื่อนไขตามกระบวนการ
บาบัดรักษาโดยอาศัยอานาจตามกฎหมายเข้าสู่กระบวนการและดาเนินการตามคาสั่งศาล โดยคานึงถึงการสงเคราะห์
ให้ผู้เสพเลิกยาเสพติด
2. นาผู้เสพที่หน่วยงานภาคีค้นหาและขึ้นทะเบียนไว้เข้ารับการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม
3. กาหนดแนวทางการดาเนินงานกับผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดหรือมียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อเสพ
4. พัฒนาระบบการคัดกรอง ให้สามารถคัดกรองและประเมินความรุนแรงของการติดยาเสพติด ภาวะความเสี่ยง
ทางสุขภาพกายหรือสุขภาพจิต และพิจารณาส่งต่อผู้เข้ารับการบาบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสมรวมถึงจัดทาข้อมูล
เกี่ยวกับการคัดกรองและข้อมูลอื่นของผู้รับการคัดกรอง รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนากลไกการคัดกรองให้มีประสิทธิภาพ
ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
5. พัฒ นาระบบการบ าบั ดรักษาให้ มีประสิท ธิภ าพ โดยการจัดตั้งกลไกการบาบัดรักษาและพัฒ นาองค์
ความรู้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนยกระดับสถานบาบัดรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
6. พัฒนารูปแบบการบาบัดรักษาให้มีความหลากหลายเหมาะสมกับแต่ละบุคคล เช่น การบาบัดฟื้นฟูผู้ใช้
ยาเสพติ ด โดยชุ ม ชนเป็ น ฐาน (Community Based Treatment : CBTx) การลดอั น ตรายจากยาเสพติ ด
(Harm Reduction) การให้คาแนะนาแบบสั้น (Brief Advice : BA) การบาบัดแบบสั้น (Brief Intervention : BI)
การฟื้ น ฟูส มรรถภาพรู ป แบบชุมชนบ าบั ด (Therapeutic Community : TC) การฟื้นฟูส มรรถภาพด้ว ยเทคนิ ค
การปรับความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy : CBT) การบาบัดผู้เสพติดที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อชุมชน (จิตเวช) เป็นต้น
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โครงการสาคัญ
๑. โครงการนาผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดรักษาโดยความสมัครใจและตามเงื่อนไข
๒. โครงการพัฒนาระบบการคัดกรองและระบบการบาบัดรักษา
๓. โครงการพัฒนารูปแบบการบาบัดรักษา
แผนงานที่ 4.1.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด
แนวทางการดาเนินงาน
๑. มีระบบการประเมินสภาพทางสังคม เพื่อวางแผนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด
เป็นรายบุคคล
๒. พัฒนากลไกการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด ให้สามารถดาเนินการสงเคราะห์
สนั บ สนุ น ที่ อ ยู่ อ าศั ย การศึ ก ษา อาชี พ และการติ ด ตามดู แ ลช่ ว ยเหลื อ จนสามารถกลั บ มาด ารงชี วิ ต ในสั งคม
ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม รวมทั้งจัดตั้งและพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้มีประสิ ทธิภาพตามมาตรฐาน
กระทรวงสาธารณสุข
๓. สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และสังคม ในการเฝ้าระวัง ติดตามดูแล ให้ความช่วยเหลือ
สงเคราะห์ รวมทั้ ง การแก้ ไขปั ญ หาพื้ น ฐานของผู้ เสพยาเสพติ ด โดยยึ ด หลั ก แนวคิ ด ผู้ เสพคื อ ผู้ ป่ ว ย มุ่ งเน้ น
ใช้การสาธารณสุขนาสอดคล้องตามนโยบายยาเสพติดโลก
๔. บู รณาการหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในการสงเคราะห์ สนั บสนุ น การพั ฒนาคุ ณภาพชีวิตทางด้ านที่ อยู่อาศั ย
การศึกษา อาชีพ และการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับการบาบัดรักษาจนสามารถกลับมาดารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข
โครงการสาคัญ
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด
แผนงานที่ 4.1.3 การอานวยการขับเคลื่อนผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
แนวทางการดาเนินงาน
1. จัดทาแนวทางการดาเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่สามารถนาไปปฏิบัติได้
2. บูรณาการแผนงาน งบประมาณ ระบบข้อมูลสารสนเทศ และการพัฒนาบุคลากร ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินการต่อผู้เสพอย่างเป็นระบบตั้งแต่ในระดับนโยบายจนถึงการนาไปสู่การปฏิบัติ
โครงการสาคัญ
1. โครงการอานวยการขับเคลื่อนผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่การบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม
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หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงสาธารณ สุ ข (ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณ สุ ข กรมการแพทย์ กรมสุ ขภาพจิ ต
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
กระทรวงมหาดไทย (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
กรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานร่วม
กระทรวงกลาโหม (สานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ)
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
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5. มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
กรอบการดาเนินงานที่สาคัญ
1. การบริหารจัดการเชิงนวัตกรรม โดยการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด และการขยายนโยบาย
ทางเลือกใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด
3. การกาหนดแนวทางการดาเนินงานรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด
แนวทางที่ 5.1 กิจการพิเศษ
วัตถุประสงค์ เพื่อดาเนินการบริหารจัดการเชิ งนวัตกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด การพัฒ นากลไก
ดาเนิ น งานและจัดให้ มีระบบการควบคุมที่มีประสิท ธิภ าพ ทันสมัย และทั นต่อสถานการณ์ การวิจัยและพัฒ นา
มาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่เพื่อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดมิให้ส่งผลกระทบทั้งทางด้านสาธารณสุข
สังคม และเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ดังนี้
แผนงานที่ 5.1.1 การควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด
แนวทางการดาเนินงาน
๑. ควบคุ มพื ชเสพติ ดให้ เป็ นไปตามกฎหมายและระเบี ยบต่ าง ๆ ที่ เกี่ ยวข้ อง ติ ดตามสถานการณ์ การน า
พืชเสพติดไปใช้ในทางที่ผิ ด พัฒ นากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการทางเลือกที่เหมาะสม เพื่ อสมดุล
การควบคุมผลกระทบและการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด
๒. พัฒนางานวิชาการและเครือข่ายวิชาการพืชเสพติด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่มีหลักฐานทางวิชาการ การสนับสนุนการวิจัยให้ใช้พืชกระท่อมเป็นสารทดแทนสารเสพติด
โครงการสาคัญ
1. โครงการอานวยการและขับเคลื่อนการควบคุมพืชเสพติด
2. โครงการพัฒนาและวิจัยพืชเสพติดทางการแพทย์
แผนงานที่ 5.1.2 การพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่
แนวทางการดาเนินงาน
1. สนั บ สนุ น และคัดเลื อกเป้ าหมายนาร่อง (พื้ นที่ /ผู้ เสพผู้ ติด/ตัว ยาเสพติ ด) เพื่ อดาเนิน การมาตรการ
ทางเลือกรูปแบบใหม่ตามกรอบแนวคิดประมวลกฎหมายยาเสพติด ได้แก่ การทาให้ยาเสพติดไม่ร้ายแรงเป็นสิ่งที่
ถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization) การเบี่ยงเบนคดี (Diversion) การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization)
และการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเป้าหมายนาร่อง
ติดตาม ประเมินผล และถอดบทเรียนเพื่อพัฒนารูปแบบการแก้ไขปัญหาต่อไป
2. ขยายผลโครงการพัฒนาคลินิกให้คาปรึกษาด้านจิตสังคมแก่ผู้ต้องหาหรือจาเลยคดียาเสพติดในระบบศาล
ตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ (MOU) เพื่ อ การด าเนิ น งานให้ ค าปรึ ก ษาด้ า นจิ ต สั งคมแก่ ผู้ ต้ อ งหา
หรือจาเลยคดียาเสพติดในระบบศาล (ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยการสนับสนุนการจัดตั้งคลินิกให้คาปรึกษา
ด้านจิตสังคม เพื่อให้ผู้ต้องหาหรือจาเลยลดการกระทาผิดซ้า รวมถึงพัฒนาศักยภาพผู้ให้คาปรึกษา และถอดบทเรียน
เพื่อการดาเนินงานหลังสิ้นสุด MOU อย่างยั่งยืน
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3. การกาหนดพื้นที่พิเศษ เพื่อทดลองหรือทดสอบเกี่ยวกับการเพาะปลูกพืชที่เป็นยาเสพติด การผลิตยาเสพติด
การเสพหรือครอบครองยาเสพติดบางชนิดตามปริมาณที่กาหนด เพื่อการศึกษาวิจัย หรือการลดอันตรายจากยาเสพติด
หรือการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางทางของประมวลกฎหมายยาเสพติด
โครงการสาคัญ
1. โครงการขับเคลื่อนนโยบายทางเลือกรูปแบบใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. โครงการขับเคลื่อนการให้คาปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล
3. โครงการสกัดกระท่อมเป็นสารทดแทนสารเสพติดเพื่อบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
แผนงานที่ 5.1.3 การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ
แนวทางการดาเนินงาน
ด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ครอบคลุ ม ทุ ก มิ ติ ทั้ ง การป้ อ งกั น ปราบปราม และบ าบั ด รั ก ษา
ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ความเหมาะสมยื ด หยุ่ น ตามลั กษณะของสภาพปั ญ หาและสอดคล้ องกั บ บริ บ ทในพื้ น ที่
โดยบู รณาการแผนและงบประมาณ ประสานและสนับสนุนการดาเนินงานภารกิจในการแก้ไขปัญ หายาเสพติด
ในพื้ นที่พิเศษสอดคล้องตามภารกิจ หลักของแต่ละหน่วยงาน เพื่อพัฒ นาคุณ ภาพชีวิตและความเป็นอยู่พื้นฐาน
ไม่ให้เป็นเงื่อนไขในการเข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด
โครงการสาคัญ
๑. การขับ เคลื่ อนตามแผนปฏิ บั ติการด้านการแก้ไขปัญ หายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
๒. โครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐
๓. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ตาบลแม่ตื่น อาเภอแม่ระมาด
จังหวัดตาก เพื่อเลิกฝิ่นอย่างยั่งยืน
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก)
กระทรวงมหาดไทย (สานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก)
สานักงานตารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตารวจตระเวนชายแดน ตารวจภูธร กองบินตารวจ)
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ศาลยุติธรรม (สานักงานศาลยุติธรรม)
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2. หน่วยงานร่วม
สานักนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)
กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (กรมประมง กรมปศุ สั ตว์ กรมชลประทาน กรมการข้ าว
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน)
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
กระทรวงการพั ฒ นาสั งคมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั งคม
และความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
มูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดาริ
มูลนิธิรากแก้ว
แนวทางที่ 5.2 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
วัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ โดยบูรณาการแผนงบประมาณของ
ทุกหน่วยงานมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ รวมทั้งขอความร่วมมือและการสนับสนุนจากภาคเอกชน ภาคประชาชน ประกอบด้วย
๑ แผนงาน ดังนี้
แผนงานการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบ รองรับประมวล
กฎหมายยาเสพติด
แนวทางการดาเนินการ
1. บูรณาการแผนปฏิบัติก าร แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ให้มีความเชื่อมโยงประสานสอดคล้อง
ตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บ ที่ ๑๒
แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ตั้งแต่ระดับนโยบายส่วนกลาง
สู่การขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ โดยจังหวัดเป็นหน่วยในการบูรณาการการจัดทาแผนปฏิบัติการในระดับพื้นที่
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2. จัดการประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. อย่างน้อยปีละ ๔ ครั้ง เพื่อพิจารณากาหนดแนวทางการดาเนินงาน
ซึ่ งคณะกรรมการควบคุ ม ยาเสพติ ด คณะกรรมการบ าบั ด รัก ษาและฟื้ น ฟู ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด และคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน ได้เสนอรายงาน รวมทั้งติดตามและกากับการดาเนินงาน
3. รายงานผลการดาเนินการทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ด้านการป้องกัน การปราบปราม และการแก้ไข
ปัญ หายาเสพติด การตรวจสอบทรัพย์ สิน การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด และการดาเนินการอื่นตาม
ประมวลกฎหมายยาเสพติ ด ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี ท ราบอย่ า งน้ อ ยปี ล ะหนึ่ ง ครั้ง เพื่ อ คณะรั ฐ มนตรี เ สนอรายงาน
ผลการดาเนินงานดังกล่าวพร้อมด้วยข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
4. ร่วมมือกับทุกหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติด และการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดแนวใหม่ แก่บุคลากรทุกระดับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
องค์การเอกชน องค์กรภาคธุรกิจ องค์กรสื่ อ องค์กรและผู้ นาภาคประชาชน รวมถึงประชาชนในสั งคม เพื่ อให้
ทุกภาคส่วนตระหนักและเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. สนับสนุนการศึกษาวิจัยงานวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ด้านยาเสพติดในประเด็นต่าง ๆ เพื่อเป็นฐานคิด
ในการกาหนดทิศทาง/นโยบายแก้ไขปั ญ หายาเสพติด เสริมการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญ หายาเสพติดในปัจจุบัน
ตลอดจนเผยแพร่แก่ประชาชนและผู้ที่สนใจเพื่อประโยชน์ทางการศึกษาและการพัฒนาด้านวิชาการสารเสพติด
6. จัดทาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ระบบข้อมูลปฏิบัติการยาเสพติด (War Room)
ทุกระดับ ทั้ งในส่ วนกลาง ภาค และจั งหวัด ประเมิน สถานการณ์ ยาเสพติดในพื้ นที่ ห มู่บ้ าน/ชุมชนทั่ วประเทศ
เพื่ อ ติด ตามความเปลี่ ย นแปลงของสถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ดในแต่ ล ะห้ ว งเวลา และจัด ระบบการเฝ้ าระวัง
แจ้งเตือน และสนับสนุนข้อมูลเพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานในแต่ละมิติ
7. พัฒนางานตรวจพิสูจน์ยาเสพติดให้มีมาตรฐานสากล โดยพัฒนาความร่วมมือของงานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ทั้งจากต่างประเทศและหน่วยงานภายในประเทศ สนับสนุนการพัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
ระหว่างหน่วยงานเพื่อใช้สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ รวมทั้งประสานงานกับหน่วยงานตรวจพิสูจน์
และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อเสนอปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
8. พัฒนา/ปรับปรุง/จัดทา กฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้ครอบคลุมทุกมิติ
ประสานกั บ หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งในการแต่ งตั้ ง ก ากั บ ควบคุ ม และพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ งานของ
เจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.) และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. พัฒ นาศักยภาพบุคลากรผู้ป ฏิบัติงานยาเสพติดทุกระดับให้สามารถดาเนินการตามประมวลกฎหมาย
ยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
10. ให้มีวิทยาลัยป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ระหว่ างประเทศ รวมถึ งพั ฒ นาความร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานระหว่า งประเทศด้ านการฝึ ก อบรม การศึ ก ษาวิ จั ย
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ
11. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการอานวยการขับเคลื่อนการบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดทุกระดับ
ทั้งกลไกระดับ นโยบาย กลไกระดับ ชาติ กลไกระดับภารกิจ และกลไกระดับพื้นที่ เพื่ อสนับสนุนการขับเคลื่ อน
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕ และบูรณาการทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วม
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โครงการสาคัญ
1. โครงการบูรณาการแผนงานและงบประมาณการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. โครงการกากับ ติดตาม และประเมินผลการดาเนินงาน
3. โครงการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
4. โครงการวิจัยและพัฒนางานวิชาการและองค์ความรู้สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. โครงการอานวยการและพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
6. โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
7. โครงการพัฒนากฎหมาย/ระเบียบสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
8. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด
9. โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ
10. โครงการอานวยการและบริหารจัดการ
หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส.)
2. หน่วยงานร่วม
หน่วยบูรณาการ
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ส่วนที่ 6 กลไกบริหารจัดการในการขับเคลื่อน
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2565
1. กลไกอานวยการและขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
๑.๑ กลไกระดับนโยบาย (Agenda) มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตามประมวล
กฎหมายยาเสพติด เป็ นกลไกในระดับนโยบาย ทาหน้าที่ในการกาหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติ รวมถึงกากับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ
แก่หน่วยงานและคณะกรรมการที่มีหน้าที่และอานาจเกี่ยวกับยาเสพติด
๑.๒ กลไกระดับชาติ มีศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) และอนุกรรมการ
ตามคาสั่งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นกลไกอานวยการขับเคลื่อนการดาเนินงาน
กากับ ติดตามแผนในแต่ละระดับ เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง
ให้สามารถขับเคลื่อนแผนได้อย่างประสานสอดคล้อง รวมทั้งประเมินผลการดาเนินการเพื่อเป็นข้อเสนอในการพัฒนา
นโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
๑.๓ กลไกระดั บ ภารกิ จ (Function) มี ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ระดั บ กระทรวง
กรม และหน่ วยงาน รับ ผิ ดชอบการดาเนิ น งานตามภารกิจ โดยมุ่งเน้นการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานให้เกิดเอกภาพ และสนับสนุนการดาเนินงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งกากับ
ติดตามประเมินผลการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
๑.๔ กลไกระดับพื้นที่ (Area) มีกลไกหลักรับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
๑.๔.๑ ศูน ย์ อานวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด จั งหวั ด (ศอ.ปส.จ.) คณะกรรมการบริห าร
การป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และศูนย์อานวยการป้ องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ ทาหน้าที่
ในการบูรณาการแผนงาน งบประมาณ และอานวยการกากับการดาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ประสานงาน
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
๑.๔.๒ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติก ารป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติ ด อาเภอ/เขต (ศป.ปส.อ./ข.) โดยนายอาเภอ
และผู้ อ านวยการเขตเป็ น ผู้ อ านวยการ ท าหน้ า ที่ รั บ นโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการที่ จั ง หวั ด
และกรุ งเทพมหานครก าหนด น าไปประสานงานการปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มกั บ ส่ ว นราชการ องค์ ก รภาคประชาชน
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
๑.๔.๓ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติก ารป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดองค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่น (ศป.ปส.อปท.)
โดยนายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น (นายกเทศมนตรีเมื อ ง/นคร/ต าบล/นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล)
เป็นผู้อานวยการ ทาหน้าที่ประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
๑.๔.๔ ศูน ย์ป ฏิบั ติการป้ องกัน และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ เพื่อเป็นกลไกการแก้ไขปัญ หา
ยาเสพติด ในระดับพื้นที่ที่มีบริบทและสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลายและแตกต่าง ไม่ สามารถแก้ไขปัญหาด้วย
กลไกปกติและต้องมีการบูรณาการความร่วมมือจากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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๑.๔.๕ กลไกเฉพาะกิ จ โดยศู น ย์ อ านวยการหรื อศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเฉพาะกิ จ เพื่ อ แก้ไขปั ญ หายาเสพติ ด
และสนับสนุนการดาเนินงานของ ศอ.ปส. เช่น ศูนย์ปฏิบัติการยึดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด ทาหน้าที่ในการบูรณาการ
ทุกหน่วยงานในการยึดทรัพย์ของผู้กระทาความผิดและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นต้น
2. กากับติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน
2.1 การรายงานผลการดาเนินงาน
๒.๑.๑ ทุ ก หน่ ว ยงานรายงานผลการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการป้ อ งกั น และปราบปราม
ยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติ ด โดยมี รู ปแบบและห้ วงเวลาการรายงานตามที่ ก าหนด
ทั้งนี้ สานักงาน ป.ป.ส.รวบรวม ประมวลวิเคราะห์ และรายงานการดาเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด
การตรวจสอบทรัพย์สิน การบาบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด และการดาเนินการอื่นตามประมวลกฎหมายนี้
ให้คณะรัฐมนตรีทราบอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง เพื่อคณะรัฐมนตรีเสนอรายงานผลการดาเนินงานดังกล่าว พร้อ มด้วย
ข้อสังเกตของคณะรัฐมนตรีต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
๒.๒.๒ การรายงานผลการด าเนิ น การตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลการดาเนินการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะที่ ๑
2.2 การกากับติดตามผลการดาเนินงาน
๒.๒.๑ ภาพรวมของประเทศ โดยคณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๒.๒.๒ ระดับภารกิจ โดยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม
๒.๒.๓ ระดับ พื้น ที่/ภารกิจเฉพาะ โดยคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดหรือศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
๒.๒.๔ ระดับหน่วยงาน โดยหน่วยงานภายในของหน่วยบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๒.๒.๕ ระดั บ จั งหวั ด โดยคณะอนุ ก รรมการก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานป้ อ งกั น และปราบ ปราม
ยาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๒.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
๒.๓.๑ ประเมิน ผลลั พธ์ ผลสั มฤทธิ์ของการแก้ไขปัญ หายาเสพติด ผลสั มฤทธิ์ หรือความพึ งพอใจของ
ประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารด้ านการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๖๕
และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ โดยหน่วยงานภายในควบคู่กับ
หน่วยงานภายนอกหรือสถาบันวิชาการ
๒.๓.๒ ประเมินผลการดาเนินงานตามนโยบายสาคัญ แผนปฏิบัติการที่สาคัญ หรือพื้นที่เฉพาะ โดยหน่วยงาน
ภายในควบคู่กับหน่วยงานภายนอกหรือสถาบันวิชาการ
๒.๓.๓ ประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๕
และสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในระดับจังหวัด

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

