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ส่วนที่ 1
บทนําและความเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับ
---------------------------------------------------------------------------------------------------๑. บทนํา
ปั ญ หายาเสพติ ด ถู ก จั ด อยู่ ใ นปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงที่ ต้ อ งได้ รั บ การแก้ ไ ขในระดั บ สํ า คั ญ เร่ ง ด่ ว น
ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทางการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ซึ่งได้กําหนดเป้าหมายการดําเนินการต่อปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นปัญหาความมั่นคงที่มี
อยู่ในปัจจุบัน ในปี พ.ศ. 2563 - 2565 คือ ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้น
อย่างน้อยร้อยละ 50 และในปี พ.ศ. 2566 - 2580 คือ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ

2. ความเชื่อมโยงของแผนแต่ละระดับ
แนวทางการขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
เป็นการขับเคลื่อนที่มีความเชื่อมโยงตามกรอบแผนแต่ละระดับ รวมถึงนโยบายของรัฐบาล ดังนี้

2.1 ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทําแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการ เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย
มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มา
และประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ
มาตรา ๑๖๒ คณะรั ฐมนตรี ที่ จ ะเข้ า บริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ต้ อ งแถลงนโยบายต่ อ รั ฐ สภา ซึ่ ง ต้ อ ง
สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุท ธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะ
นํามาใช้จ่ายในการดําเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอํานาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา ๒๖๙
มีหน้าที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ การปฏิรูป
ประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุ ท ธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ฉ บั บ แรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีค วามมั่ นคง มั่งคั่ ง ยั่ง ยื น เป็นประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ วยการพั ฒ นาตามหลั กปรัชญาของเศรษฐกิ จพอเพี ยง”
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคม
เป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยการป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบ
เรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูล
ขนาดใหญ่ให้ มีความพร้อ ม สามารถรับมือ กับภัย คุกคามและภัยพิบัติไ ด้ทุ กรูปแบบ และทุกระดับ ความรุนแรง
ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่มิใช่ภาครัฐ รวมถึงประเทศ
เพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการ
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กําหนด
กรอบแนวคิดความมั่นคงในรูปแบบเดิมถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นกรอบแนวคิดใหม่ “ความมั่นคง
แบบองค์รวม” เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย สงบเรียบร้อยในทุกระดับ
(ชาติ สังคม ชุมชน มนุษย์) และทุกมิติการพัฒนา (คน เครื่องมือ เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่) สามารถรองรับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบ
ในบางพื้ น ที่ ) และปั ญ หาที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต (เช่น ปั ญ หาที่เ กิ ด จากความก้ า วหน้ า ทางเทคโนโลยี
และนวัตกรรมแบบพลิกผัน ปัญหาการแข่งขันทางการค้าและการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติ) โดยบูรณาการส่วนราชการ
เอกชน ประชาสังคม องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ ประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก โดยมีเป้า หมายสํา คัญ
ในภาพรวม ระยะ 20 ปี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พ ร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม โดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง ซึ่ ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ แก้ ไ ข
ปั ญ หาเดิ ม ที่มี อ ยู่ และป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ เ กิด ปั ญ หาขึ้ นใหม่ ส่ ง ผลให้ ก ารบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาประเทศ
ในทุก ๆ ด้าน ดําเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่น ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจสําคัญ
ที่จะนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
สําหรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เป็นการดําเนินงานเพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ มีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาจากทุกภาคส่วน ในทุกประเด็นอย่างเป็น
ระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหา ที่อาศัยการผนึกกําลังคนและทรัพยากรให้มี
ส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง ในการป้องกัน
แก้ ไขปั ญหา และช่ วยเหลื อประชาชน ทั้ งจากภัยคุ กคามและปั ญหาที่ ส่งผลต่ อความมั่ นคงต่าง ๆ เช่น การก่ อการร้ าย
อาชญากรรมทางไซเบอร์ การฟอกเงิน การค้ามนุษย์ การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน
การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอํานาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหา
การรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่ การย้ายถิ่นของทุนและแรงงานข้ามชาติที่จะส่งผลกระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ และความมั่นคงของมนุษย์ ปัญหาภัยพิบัติสําคัญที่ทําให้จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย ยุทธศาสตร์ ตลอดถึงโครงการสําคัญของประเทศ ให้บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายที่กําหนด
นอกจากนั้นแล้ว ยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุนที่สําคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดทางอ้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพ ยากรมนุษ ย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้ความสําคัญกับการพัฒนาทุนมนุษ ย์ ปัจจัย
และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม การพัฒนา
ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพื่อให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัวที่เข้มแข็ง
ซึ่งเป็นการวางรากฐานส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในแต่ละช่วงอายุ

2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา ๑๐ กําหนดให้เมื่อมีพระบรมราชโองการ
ประกาศใช้ ยุทธศาสตร์ ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจั ดทํายุทธศาสตร์ ชาติแ ต่ละด้ านจัด ทําแผนแม่บ ทเพื่อบรรลุ
เป้าหมายตามที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ก่ อ นเสนอคณะรั ฐ มนตรี ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบแผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง
ถือเป็นกรอบแนวทางการดําเนินการหลักที่จะนําไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปี
ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้กําหนดไว้ ซึ่งได้มีการกําหนดเป้าหมายสําคัญ ประกอบด้วย (๑) ประชาชน
อยู่ดี กินดี และมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง (๔) ประเทศไทย
มีบทบาทด้านความมั่นคง เป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ (๕) การบริหารจัดการ
ความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจึงได้กําหนดแผนย่อย
แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัดในห้วงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ - ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ดําเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลง
อย่างมีนัยสําคัญ สําหรับในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จะดําเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไป ปัญหาใหม่ไม่เกิด”
เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นฐานนําไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ที่กําหนดไว้ว่า
“ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ที่ว่า “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข”
การป้อ งกัน และปราบปรามยาเสพติด เป็น ประเด็น ภายใต้แ ผนแม่บ ทภายใต้ยุท ธศาสตร์ช าติ
ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทางการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด โดยแผนย่อย
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง กําหนดเป้าหมายเพื่อเร่งรัดดําเนินการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง
ที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ปี) พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย โดยมี แ นวคิ ด ในการดํา เนิน การที่ สํา คั ญ คื อ การวิ เ คราะห์ แ ละระบุ ส าเหตุที่ แ ท้ จ ริ ง
ของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหาตามลําดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตาม
ตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และอาจจะเกิดขึ้นใหม่ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยมีกระทรวงกลาโหม กองอํานวยการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นเจ้าภาพ
ในภาพรวม
จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทาง
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง - กลางทาง - ปลายทาง
ในการดําเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ ด้วยการอาศัยงานการข่าว การปฏิบัติการ
ข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้น
เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (๒) การสกัดกั้นการนําเข้า - ส่งออกยาเสพติด ทั้งทางบก
ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทาง
คมนาคมและพื้นที่ตอนใน (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้นการทําลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด
ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการ
ด้านการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติด
ในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่และประชาชนตามแนวชายแดนและพื้นที่พิเศษที่มี
ปัญหายาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ตามแนวพระราชดําริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ยุทธศาสตร์แนวทางดําเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด
และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิด
ในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็น รูป ธรรม
โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็น
ที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง (๖) การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอื้อต่อการไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบําบัดรักษา และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง
ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ กําหนดแผนการดูแลและให้การบําบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้ง
ให้การติดตามช่วยเหลือ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่าย
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม

2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
หลักการสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งบรรลุเป้าหมายที่จะสามารถ
ต่อยอดในระยะต่อไป เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการสําคัญ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ของแผนพัฒนาฯ คือ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ยึด “วิสัยทัศน์
ภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ยึด “หลัก การเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ํา และขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” และยึด “หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี ที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งให้ความสําคัญต่อการฟื้นฟูพื้นฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสําคัญ
ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่าง
ทางความคิ ด และอุดมการณ์ บนพื้ นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย อั นมี พระมหากษั ตริ ย์เป็ นประมุ ข
และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศในระยะ 20 ปี ข้างหน้า เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตัวชี้วัดที่ 4.4 จํานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง
อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาทุนมนุษย์
ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์ ซึ่งมุ่งเน้นคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่พัฒนาการ
วัยเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต เพื่อให้เติบโต
อย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย
มีจิตสํานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว
บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน
และภาคเอกชนที่ ร่ว มกั นพั ฒ นาทุ นมนุ ษ ย์ใ ห้ มีคุ ณภาพสู ง อี ก ทั้ ง ยัง เป็ นทุ นทางสัง คมสํ า คั ญในการขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาประเทศ

2.4 แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ กําหนดให้ดําเนินการปฏิรูปประเทศ
และให้ดํ าเนิ นการปฏิ รูปประเทศอย่า งน้อยในด้านต่า ง ๆ ให้ เกิด ผลตามที่กํา หนด โดยให้เป็ นไปตามที่กําหนด
ในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดทําแผน การมีส่วนร่วม
ของประชาชน และหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ อง ขั้ นตอนในการดํ าเนิ นการปฏิ รูปประเทศ การวัดผลการดํา เนินการ
และระยะเวลาดํ า เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศทุ ก ด้ า น และต่ อ มาได้ มี ก ารตราพระราชบั ญ ญั ติ แ ผนและขั้ นตอน
การดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยกําหนด
ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพื่อรับผิดชอบในการจัดทําแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
เพื่อกําหนดกลไก วิธีการและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
คณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม
เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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และความเป็นธรรมในสังคม โดยมาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ
(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ํา
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิต ที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒ นาประเทศและการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์
(๑) สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืน จากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม
(๒) ความเป็นธรรมในสังคมเพิ่มขึ้น จากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม
(๓) การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติด บนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
(๔) การกระทําผิดซ้ําลดลง
(๕) การกําหนดโทษอาญามีความเหมาะสม โปร่งใส ได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระทําความผิด
(๖) การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จําเลยระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล
(๗) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสําหรับเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดําเนินการ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4
การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ กําหนดนโยบายและมาตรการการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพื้นฐาน
ของหลักฐานเชิงประจักษ์ (evidence - based drug policy) โดยมีเป้าหมาย คือ มีนโยบายและการบังคับใช้
กฎหมายยาเสพติด บนพื้นฐานของหลัก ฐานเชิง ประจัก ษ์ ตัวชี้วัด คือ (1) จํานวนมาตรการตามแผนที่ไ ด้รับ
การจัดทําแล้วเสร็จ (๒) จํานวนหน่วยงานที่นํามาตรการตามแผนไปปฏิบัติ โดยจําแนกขั้นตอนการดําเนินการย่อย ดังนี้
(๑) แก้ไขกฎหมายให้มีการทบทวนการจําแนกประเภทยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์เป็นระยะ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติดแต่ละประเภท
(๒) พัฒนาระบบการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพและติดยาเสพติดบนพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุของการติด
ยาเสพติดและกระบวนการหยุดใช้ยาเสพติด
(3) ดําเนินมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (harm reduction) ควบคู่ไปกับการบําบัดฟื้นฟู
ผู้เสพให้หยุดใช้ยาเสพติด
(4) ใช้ ห ลั ก เศรษฐศาสตร์ ใ นการทบทวนและแก้ ไ ขกฎหมายปราบปรามผู้ ค้ า และผู้ ผ ลิ ต ยาเสพติ ด
โดยเฉพาะการใช้กลไกตลาดและกลไกราคา เพื่อลดแรงจูงใจในการค้ายาเสพติด ทั้งนี้ โดยพิจารณาประกอบกับ
ประสบการณ์ความสําเร็จในต่างประเทศและบริบทของสังคมไทย
(๕) ทบทวนบัญญัติกฎหมายและสร้างแนวปฏิบัติของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพื่อจูงใจ
ให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับความช่วยเหลือหรือการบําบัดฟื้นฟู
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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(๖) จัดให้มีกระบวนการทางกฎหมายที่เปิดโอกาสให้ผู้กระทําความผิดหรือมีข้อพิพาท ซึ่งติดยาเสพติด
ได้รับการบําบัดฟื้นฟูภายใต้การกํากับดูแลที่เหมาะสม
(๗) แก้ไขกฎหมายและแนวทางการกําหนดโทษในคดียาเสพติด ให้มีความได้สัดส่วนกับความร้ายแรง
ของความผิดมากขึ้น
เพื่อให้บรรลุตัวชี้วัด ดังนี้
(๑) จํานวนคดีค วามผิด เกี่ย วกับความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพ ย์สินที่มีการรับ แจ้ง ความร้อ งทุกข์/
กล่าวโทษโดยตํารวจ
(๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
(๓) จํา นวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นของประชาชนผู้ มี อ รรถคดี ที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรมจากการดํา เนิ น งาน
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
(๔) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นธรรมจากการดําเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการยุติธรรม
(๕) จํานวนคดีความผิดเกี่ยวกับการจําหน่ายยาเสพติดที่ถูกจับกุม
(๖) จํานวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบําบัดฟื้นฟู
(๗) ร้อยละของคดียาเสพติด/คดีอาญาอื่นที่ผู้พิพากษากําหนดโทษตามอัตราโทษที่ระบุไว้ในแนวทาง
การกําหนดโทษ
(๘) สถิติการกระทําผิดซ้ําภายใน ๑ ปี ของผู้พ้นโทษจากเรือนจําผู้ถูกคุมประพฤติภ ายหลังพ้นกําหนด
คุมประพฤติ ผู้พ้นการฝึกอบรมจากสถานพินิจ และผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดี
(๙) ร้อยละของผู้พ้นโทษที่ออกจากเรือนจําแล้วมีงานทําที่เหมาะสม
(๑๐) สัดส่วนของผู้พ้นโทษที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
(๑๑) จํานวนชุมชนสถาบันทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและลดการกระทําผิดซ้ํา
(๑๒) ร้อยละของจําเลยที่ถูกลงโทษจําคุก
(๑๓) จํานวนสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการกําหนดโทษ
คดีอาญา
(๑๔) ร้อยละของคู่ความ/ผู้เสียหายที่มีส่วนร่วมในการนําเสนอข้อเท็จจริงในขั้นตอนการกําหนดโทษ
(๑๕) ระดับความสําเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จําเลยระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
(๑๖) ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล
ที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จําเลย
(๑๗) ระดับความสําเร็จของการดําเนินมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมสํา หรับเด็ก
และเยาวชน

2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565)
การจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติ
สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่บัญญัติให้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต้องมี
สาระที่ ครอบคลุ มถึ ง นโยบายภายในประเทศ นโยบายต่ า งประเทศ และนโยบายการทหารกั บการเศรษฐกิ จ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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และอื่ น ๆ อั นเกี่ ยวกั บความมั่นคงแห่ งชาติ ให้ สอดคล้ องต้ องกั น เพื่อให้ กิจการของหน่วยงานของรั ฐสามารถ
ประสานกันได้อย่างใกล้ชิด เป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติ และอย่างน้อยต้องกําหนดเป้าหมายและแนวทาง
การดําเนินการในการรักษาความมั่นคงแห่งชาติในเรื่อง ๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) การปกป้องและรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ ๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ และ ๔) การรักษาความมั่นคง
ภายในประเทศและระหว่างประเทศ
อีกทั้งการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปตาม มาตรา ๕ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้การกําหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนอื่นใด รวมตลอดทั้งการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบ หรือแนวทาง
หรือดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ ในการจัดทําแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนนิติบัญญัติ การกําหนดยุทธศาสตร์
หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่อง แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง
แห่งชาติ หรือกําหนดแผนงาน หรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ
หรือการปฏิบัติอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต่อไป
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ และนโยบายที่ ๘ :
เสริม สร้างความเข้ม แข็ง และภูมิคุ้ม กัน ความมั่น คงภายใน โดยกําหนดเป้าหมายเชิงยุท ธศาสตร์ ตัว ชี้วัด
และกลยุทธ์ ดังนี้
๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด
๒) ตัวชี้วัด
(๑) ระดับความสําเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๒) ระดับความสําเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หา
ยาเสพติด
๓) กลยุทธ์
(๑) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ
การสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดัน การดําเนิน งาน
ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก
(๒) สกัดกั้นการลักลอบนําเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
(๓) บําบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือ
ดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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(๔) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด
เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ
(๕) ผลักดัน ความร่ว มมือ จากทุกภาคส่วนที่เ กี่ย วข้องในการขับ เคลื่อ นการป้อ งกัน และแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติด

2.6 คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 162 กําหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลงนโยบาย
ต่ อ รั ฐ สภา โดยให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ทั้ ง นี้ ประกาศพระบรมราชโองการแต่ ง ตั้ ง ให้
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2562 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่รัฐบาลจะดําเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี
และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และมีความพร้อมที่จะดําเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทย
มีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศของรัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทย
เป็ น ประเทศที่ พั ฒ นาแล้ วในศตวรรษที่ 21” โดยกํา หนดนโยบายในการบริ หารราชการแผ่ นดิ น ออกเป็ น
นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้
นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
๓. การทํานุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม
๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม
นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง
๑. การแก้ไขปัญหาในการดํารงชีวิตของประชาชน
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน
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๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจํา
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการดําเนินการเพื่อแก้ไข
เพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ
โดยมีประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปสาระสําคัญได้ดังนี้
๑. ปั ญ หายาเสพติ ด ได้ เ ปลี่ ยนแปลงไปอย่ างมากจากอดี ต เพราะในปั จ จุ บั นเป็ นการต่ อสู้ กับ
ภัยคุกคามที่ไม่มีแบบแผน ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ และสงคราม
ไซเบอร์ ประเด็นท้าทายเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาล จะต้องเผชิญ
ได้เป็นอย่างดี
๒. นโยบายหลักด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข
ของประเทศโดยประเด็นยาเสพติดถูกบรรจุอยู่ใน ๒ แนวทาง ได้แก่
2.๑ แนวทางที่ 2.4 สร้างความสงบ และความปลอดภัยตั้งแต่ระดับ ชุม ชน โดยกําหนด
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่
2.2 แนวทางที่ 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้ วยการบังคั บใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการนําเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจํานวน
ผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพ
ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข
๓. นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๔ การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ได้กล่าวถึง
นโยบายพืชเสพติดว่า เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน
โดยกําหนดกลไกการดําเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด
๔. นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยให้ ความสํ าคั ญ กั บ กระบวนการมี ส่ว นร่ ว มจากทุ ก ภาคส่ วน และการบั งคั บ ใช้ กฎหมายอย่างเคร่ งครั ด
รวมถึงการร่วมมือกับ ประเทศเพื่อนบ้าน และประเทศทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้า
ยาเสพติด ทั้ งบริ เ วณชายแดนและพื้น ที่ ภ ายใน ฟื้ น ฟู ดูแ ลรัก ษาผู้ เสพ ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุ ข
สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมสําหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

หน้า 11 จาก 77

2.7 15 ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในการประชุมคณะกรรมการยุท ธศาสตร์ชาติ ครั้ง ที่ 1/2562 เมื่อ วันศุก ร์ที่ 25 มกราคม 2562
ที่ประชุมเห็นชอบ 15 ประเด็นเร่ง ด่วนภายใต้ยุท ธศาสตร์ชาติ ซึ่ง ต้องดําเนินการภายใน 5 ปี ประกอบด้วย
(1) ตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (2) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน (3) แก้ปัญหาทุจริต (4) บริหารจัดการน้ําและมลพิษ
(5) การทํางานภาครัฐ (6) สภาพแวดล้อมรัฐ (7) สัง คมสูง วัย (8) คนและการศึกษา (9) เศรษฐกิจ ฐานราก
(10) บริการสาธารณสุข (11) การกระจายความเจริญ (12) EEC + SEC (13) การพัฒ นาระบบโลจิสติกส์
(14) การท่องเที่ยว (15) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ภายใต้ประเด็น (1) ตําบล
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และประเด็น (2) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน

3. สรุป
แผนปฏิบั ติการด้า นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นแผนระดับ ที่ 3
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 เรื่อง แนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
เป็นการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศในห้ วงปี พ.ศ. 2563 - 2565 สอดคล้องเชื่อ มโยงกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนการปฏิรูปประเทศ
ด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม แผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสั ง คมแห่ ง ชาติ และนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่า ด้ว ย
ความมั่นคงแห่งชาติ โดยเป็นไปตามมติ คณะรั ฐมนตรี เมื่ อวั นที่ 8 สิงหาคม 2562 เรื่ อง แนวทางการจัด ทํ า
งบประมาณรายจ่ ายบูร ณาการ ประจําปีง บประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง กํ าหนดให้ แผนงานบูร ณาการ เป็ นการ
ดําเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุท ธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูป
ประเทศ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 แผนระดับชาติว่าด้วย
ความมั่ นคงแห่ ง ชาติ และนโยบายรั ฐ บาลในประเด็ น/เรื่ อ ง (Agenda) หรื อ การพั ฒ นาในระดั บ พื้ น ที่ (Area)
และเป็นการดํา เนินการรองรั บนโยบาย/เรื่ องที่รัฐบาลจําเป็นต้องมีการวางแผนและบริหารจัด การในภาพรวม
ของทั้งประเทศร่วมกัน โดยอาศัยโครงสร้างแผนงานบูรณาการ ซึ่งจะมีหน่วยรับงบประมาณ ตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป
ซึ่ งไม่ อยู่ ในกระทรวงเดีย วกั น ร่ วมกั นรับ ผิ ด ชอบดํา เนิ น การ เพื่ อ เชื่ อ มโยงการดํา เนิ นการในแต่ ล ะเป้ า หมาย
ของแผนงานบูรณาการอย่างเป็นระบบ
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ส่วนที่ 2
การประเมินสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปญ
ั หายาเสพติด
------------------------------------------------------------------------------------------------------๑. การประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย
สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวเนื่องและอาจส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย ได้แก่
1.1 ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินมีความก้าวหน้า
อย่างรวดเร็วทําให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ ๆ เช่น Application ทางการเงิน Crowd Funding
และ Financial Platform เป็นต้น ทําให้ภาคการเงินของไทยและโลกต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการเงิน ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ซึ่ง นอกจากการเติบโตทางธุร กิจ ภาคการเงินทางนวัตกรรม
และเทคโนโลยีแล้ว ภาครัฐฝ่ายความมั่นคงยังต้องปรับตัว ปรับกฎหมายในมิติของการต่อต้านการกระทําความผิด
ให้ได้อย่างเท่าทันกับการใช้ช่องทางทางการเงินที่เปลี่ยนรูปแบบ เพื่อการกระทําความผิด ไม่ว่าจะเป็นการฟอกเงิน
หรือการค้ายาเสพติด
1.2 นโยบายการเปิดเสรี การเปิดเสรีของประเทศในกลุ่มอาเซียนและในประเทศอื่น ส่งผลต่อการเคลื่อนย้าย
ของประชากรหรือแรงงานจากประเทศหนึ่งไปยังประเทศหนึ่ง ทั้งการเคลื่อนย้ายที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย
เช่น นโยบายวีซ่าเดียวไปได้หลายประเทศ (Single Visa) ส่งผลต่อขีดความสามารถในการกํากับดูแลการเข้า - ออก
ของประชากรที่แฝงมาในรูปของอาชญากรรมและการกระทําผิดกฎหมาย
1.๓ มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจํากัด การพัฒนาเทคโนโลยีจะส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของทุกคน เนื่องจากการพัฒนาอุปกรณ์
สื่อสารประสิทธิภาพสูงที่สามารถบรรจุรับประมวลผลและแสดงผลข้อมูลได้อย่างมหาศาล โดยคาดว่าในปี ๒๐๒๕
ประชากรโลกประมาณสองถึ ง พั น ล้ า นคน จะสามารถเข้ า ถึ ง อิน เทอร์ เ น็ ต ได้ ทํา ให้ ผู้บ ริ โ ภคมี ค วามต้อ งการ
และพฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการความสะดวกสบายและความเป็นส่วนตัวมากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มบุคคลที่มี
ความชอบคล้ายคลึงกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคลมีความเป็นปัจเจกชนนิยมมากขึ้น (Idividualism)
ความต้อ งการรู้จัก ตัว ตนที่แ ท้จ ริง ของกันและกัน จะลดลง ซึ่ง ปัจ จัย ดัง กล่า วเป็นทั้ง ปัจ จัย บวกและปัจ จัย ลบ
ต่อการกระทําผิดทางอาญาหรือยาเสพติด
1.๔ เกิดความเหลื่อมล้ํ าในมิติต่าง ๆ เช่น ความเหลื่อมล้ํ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี อันเนื่ องมาจาก
ความแตกต่างด้านรายได้ ด้านความรู้ ด้านทักษะหรือด้านการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี ความเหลื่อมล้ํา
ของแรงงานที่มีทักษะเทคโนโลยีขั้นสูงและแรงงานที่ไม่มีทักษะ ความเหลื่อมล้ําของผู้ประกอบการขนาดใหญ่
และขนาดเล็กที่มีความสามารถในการลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพทางเทคโนโลยีแตกต่างกัน
1.๕ อาชญากรรมข้ า มชาติ มี แ นวโน้ ม ขยายตั ว และควบคุ ม ได้ ย าก มี ก ารเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าค
และพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น ประเทศไทยจึงยังมีความเสี่ยง
ต่ อ การก่ อ การร้ ายของกลุ่ ม ต่ า งชาติ ซึ่ ง มีเ ป้ า หมายในการก่ อ อาชญากรรมที่ ส่ง ผลต่อ ระบบเศรษฐกิ จ สั ง คม
และความมั่นคงของประเทศ โดยอาชญากรรมข้า มชาติที่มีผลกระทบต่อประเทศไทยอย่า งมีนัยสําคัญ ได้แก่
(๑) การค้ายาเสพติด ปัจจุบันมีการลักลอบนํายาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เข้าประเทศ ทั้งตามแนวชายแดน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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และท่าอากาศยาน ซึ่งส่งผลต่อการเกิดวงจรยาเสพติดตั้งแต่การผลิต จําหน่าย และเสพ (๒) ปัญหาแรงงานต่างด้าว
จากการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามชาติ โดยเฉพาะจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาทํางานในประเทศไทย เกิดปัญหา
อาชญากรรม สุขอนามัย และสาธารณสุข รวมถึงเป็นภาระของรัฐ ทั้งด้านสิทธิและสถานะของบุคคลตามกฎหมาย
การศึก ษา สาธารณสุ ข ตลอดจนเกิ ดความขัดแย้ งกั บชุ มชนชาวไทย นอกจากนี้ ยัง อาศัยช่องว่ างของกฎหมาย
ในการสร้างอิทธิ พลหรือแทรกซึ มอยู่ ในระบบตลาดที่ส่งผลกระทบต่อธุ รกิ จท้ องถิ่ น (๓) การค้ ามนุ ษย์ เชื่อมโยงกั บ
การลักลอบเข้าเมือง การใช้แรงงานเด็ก ค้าประเวณี (๕) การฟอกเงินเป็นปัญหาเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมอื่น ๆ
เช่น การก่อการร้าย การค้ายาเสพติด การค้ามนุษย์ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ คอร์รัปชั่น ซึ่งไทยอยู่ในระหว่าง
การแก้ไขปัญหาให้ได้ตามมาตรฐานสากล
1.๖ วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมาย
และ ๑๖๙ เป้าประสงค์ จะมีส่วนสําคัญในการกําหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต โดยเฉพาะการสร้าง
หลักประกันในการจัดให้มีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน ยกระดับคุณภาพน้ํา เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ําทุกภาคส่วน
การมีรูปแบบการผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ใช้ท รัพ ยากรอย่า งมีประสิท ธิภ าพ ลดการเกิด ของเสีย การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทรและทะเล การปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน และหยุดยั้งการสูญเสีย
ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการเมืองอย่างยั่งยืน ลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และการดําเนินการ
อย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๓๐ (Sustainable Development Goals : SDGs)
มีการกําหนดทิศทางเรื่องความยั่งยืน ดังนั้น การจัดการกับปัญหาต่าง ๆ รวมถึงปัญหายาเสพติด จะอยู่บนพื้นฐาน
การพัฒนาและความยั่งยืน ดังนั้น แผนฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่รองรับกรอบการพัฒนา
ที่ยั่งยืน ประกอบด้วย (๑) การสนับสนุนการมีสุขภาพที่ดีของคนในสังคม ชุมชน (Good Health and Well - Being)
(๒) การสร้างสังคมสงบสุข ยุติธรรม และใช้กฎหมายบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน (Peace and Justice Strong
Institutions)
1.๗ การประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ ส มั ย พิ เ ศษว่ า ด้ ว ยปั ญ หายาเสพติ ด โลก ค.ศ. ๒๐๑๖
หรือ UNGASS ๒๐๑๖ (United Nation General Assembly Special Session) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ที่ประชุมฯ สรุปทิศทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕ หัวข้อหลัก สรุปสาระสําคัญ ดังนี้
หัวข้อที่ ๑ ยาเสพติดและสุขภาพ
๑) การเปลี่ ยนกรอบความคิ ดจากสงครามยาเสพติ ด เป็ นการใช้สาธารณสุข นําการแก้ไ ขปัญหา
ยาเสพติด เน้นสุขภาพผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการครอบคลุม และสมดุล
๒) กลุ่มสารกระตุ้นชนิดใหม่หรือ NPS ในตลาดมืดเป็นสารประเภทออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
ได้ถูกนํามาใช้มากขึ้น
หัวข้อที่ ๒ ยาเสพติดและอาชญากรรม
ทุกประเทศยอมรับว่ายาเสพติดเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ทุกส่วนต้องร่วมมือกันปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ และประสานงานข้ามพรมแดน โดยสิ่งสําคัญ คือการมีข้อมูลที่ทันสมัย การมีความร่วมมือ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ด้ านข้ อมู ลต่ าง ๆ การควบคุ มสารตั้ งต้ น นอกจากนี้ ประเทศไทยยั งได้ เสนอเกี่ ยวกั บการตรวจพิ สูจน์ สารเสพติ ด
สําหรับการค้นหาแหล่งผลิตจากตราสัญลักษณ์ และการตรวจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของยาเสพติด
หัวข้อที่ ๓ ยาเสพติดและสิทธิมนุษยชน
การกล่าวถึงมิติของสิทธิมนุษยชน โดยรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงยาและการใช้ยา รวมทั้งการบริการ
สาธารณสุข การคุ้มครองกลุ่มเปราะบาง เด็กในกระบวนการยุติธรรม การคํานึงถึงการถูกตีตราเมื่อติดยาเสพติด
หรือครอบครัวใช้ยาเสพติด การลดทอนความเป็นอาชญากรรม การยกเลิกโทษประหารชีวิต
หัวข้อที่ ๔ ยาเสพติดและความท้าทายใหม่ ๆ
ที่ประชุมมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ ๆ หรือ NPS ซึ่งประเทศไทย
ได้มีการควบคุมแล้ว ๑๖ ชนิด แต่ยังมีอยู่มากกว่า ๑,๐๐๐ ชนิด ในตลาด สารเหล่านี้ยังไม่ได้อยู่ในการควบคุม
ของอนุสัญญาสหประชาชาติ ซึ่งจะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังต่อไป
หัวข้อที่ ๕ การพัฒนาทางเลือก
ที่ประชุมให้ความสําคัญกับการใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้
เกิดความยั่งยืนโดยให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อม และปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เพื่อให้เป็นการแก้ไขปัญหา
อย่างครบวงจร ซึ่งปัจจัยที่จะมีส่วนให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินการ คือ ความร่วมมือจากภาครัฐและจากทุกภาคส่วน

2. การประเมินสภาพแวดล้อมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
การประเมินสภาพแวดล้อม วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity)
และภั ยคุ กคาม (Threat) ของการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในห้ ว งที่ ผ่ า นมาร่ วมกั บ ทุ ก ภาคี ที่ มี ส่ว นได้ ส่ว นเสี ย
สรุปประเด็นสําคัญได้ ดังนี้
จุดแข็ง (Strength)
๑. นโยบายรัฐบาลให้ความสําคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการชี้นําด้านสถานการณ์
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจน
๒. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากยาเสพติด มียุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระยะ ๕ ปี เป็นฐานการทํางานที่ต่อเนื่อง
๓. มีกลไกศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดอําเภอ/ท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
๔. มีเครือข่าย กลไกเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยเหลือ
ในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การจัดระเบียบสังคม การจัดเวรยามในหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มอาสาสมัครให้ข่าวสาร
ความรู้เรื่องยาเสพติด การค้นหาและช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดเข้า สู่ก ระบวนการบํา บัด และโครงการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน เป็นต้น
๕. ทําเลที่ตั้งของประเทศไทยเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ และทางเศรษฐกิจในหลายประเด็น เช่น การขนส่ง การท่องเที่ยว
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการจ้างงาน โดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๖. ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมียุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มีแผนหลัก และมีสํานักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดําเนินการ
จุดอ่อน (Weakness)
๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานป้องกันแก้ไ ขและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่บางส่ วนมีการทุจริ ต
มีผลประโยชน์และละเลยต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
๒. กลยุทธ์ในการสร้างจิตสํานึกให้เด็กและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ยังมีน้อยไม่เพียงพอ เด็กและเยาวชนยังดําเนินชีวิตไปตามสิ่งยั่วยุขาดภูมิคุ้มกันทางจิต ใจ ถูกใช้เป็นเครื่อ งมือ
ตกเป็นเหยื่อและเป็นยุวอาชญากรในการกระทําความผิดคดียาเสพติดมากขึ้น เด็กและเยาวชนขาดการเรียนรู้
จากต้นแบบที่ดี
๓. กระบวนการสร้ า งการรั บ รู้ แ ละการปรั บ เปลี่ ยนทั ศ นคติ ข องบุ ค คลที่ เข้ า ไปยุ่ งเกี่ ย วกั บยาเสพติ ด
ยังไม่เพียงพอ เช่น ทัศนคติ (Attitude) ที่ว่ายาเสพติดใช้แล้วไม่ติด สามารถเลิกได้ด้วยตัวเองเมื่อต้องการ การใช้ยาเสพติด
เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเป็นพวกเดียวกัน (Fellowship) การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error)
๔. โครงสร้างองค์กรและกลไกการเชื่อมโยงในการดําเนินงานด้านยาเสพติด ซ้ําซ้อน ทับซ้อน ทําให้มีปัญหา
ในการสั่งการ การขับเคลื่อนกลไกคณะอนุกรรมการแต่ละด้านยังไม่ต่อเนื่อง การบูรณาการเชื่องโยงระหว่างองค์กร
และกลไกการดําเนินงานในระดับต่าง ๆ ยังมีน้อย
๕. งบประมาณเพื่ อการป้ องกั นและแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ด ในภาพรวมของประเทศไม่ สอดคล้ อ งกั บ
ความรุนแรงของปัญหาและขนาดของปัญหาที่กําลังเผชิญอยู่ ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณลงพื้นที่
ล่าช้า จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา วิธีการเบิกจ่ายมีความหลากหลาย
ซึ่งรวมถึงการบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้วย
๖. การวิจัยและพัฒนาทางวิชาการที่มีอยู่ยังไม่มีการต่อยอดไปใช้ประโยชน์สู่การปฏิบัติในพื้นที่
โอกาส (Opportunity)
๑. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากยาเสพติด
๒. ความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอําเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเครื่องมือ
ที่สําคัญในการขับเคลื่อนการดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย
๓. มีการดําเนินการและมีกลไกเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ
อย่างเป็นระบบ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การจัดระเบียบสังคม การจัดเวรยามในหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร
การให้ข่าวสารความรู้เรื่องยาเสพติด การค้นหาและช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบําบัด โรงงานสีขาว
กองทุนแม่ เป็นต้น
๔. ทําเลที่ตั้งของประเทศไทยเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติ ด เนื่อ งจากเป็ นศู นย์ ก ลางทางภู มิ ศาสตร์ และทางเศรษฐกิ จในหลายประเด็ น เช่ น การขนส่ ง
การท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการจ้างงาน โดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และเมืองชายแดน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๕. ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมียุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา
ยาเสพติด มีแผนหลัก มีสํานักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการดําเนินการ
๖. กฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือที่สําคัญต่อการบริหารจัดการเพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ภัยคุกคาม (Threat)
๑. ประชาชนขาดความตระหนัก ขาดจิตสํานึก จิตอาสาที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจัง โดยถือว่าไม่ใช่หน้าที่ รวมทั้งไม่มั่นใจว่ารัฐจะมีมาตรการคุ้มครองปกป้องที่ดีเพียงพอ
๒. เครื อ ข่ ายการค้า ยาเสพติ ด ที่ มีค วามพยายามนํ ายาเสพติ ด เข้ า มาในประเทศ โดยเฉพาะในพื้ นที่
ชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับพื้นที่ ระดับชาติ และระดับข้ามชาติ
๓. การกํ าหนดนโยบายและยุท ธศาสตร์ด้า นยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปตามทิ ศทางของฝ่ายการเมือ ง
เนื่องจากไม่มียุทธศาสตร์ระยะยาว ไม่ยึดยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นหลัก
๔. ปัญหาทางเศรษฐกิจและวัตถุนิยมส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มากขึ้น เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมีแนวโน้มอายุลดลง
๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบางฉบับไม่เอื้ออํานวยต่อการปฏิบัติงาน
ในระดับพื้นที่ เช่น กฎหมายด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๖. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พร้อมกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยนตาม
สภาพแวดล้อมและความจําเป็นที่กดทับทางสังคม เศรษฐกิจ

๓. การประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
๓.1 สถานการณ์ระดับโลก
จากรายงาน World Drug Report ๒๐๑๙ ของสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ
(United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) พบว่าในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ มีผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก
ประมาณ ๒๗๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ ของประชากรโลก ยาเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุด คือ กัญชา ๑๘๘ ล้านคน
รองลงมา คือ ฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น ๕๓ ล้านคน กลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamine – type stimulants : ATS)
๒๙ ล้านคน เอ็กซ์ตาซี ๒๑ ล้านคน และโคเคน ๑๘ ล้านคน
ยาเสพติดที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น คือ ยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์กลุ่ม ATS โดยเฉพาะเมทแอมเฟตามีน
ที่มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ที่มีการจับกุมเมทแอมเฟตามีนได้มากที่สุด ได้แก่ ทวีปเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปอเมริกาเหนือ ข้อมูลจากรายงาน Transnational Organized Crime in
Southeast Asia : Evolution, Growth and Impact ๒๐๑๙ ของ UNODC พบว่าทวีป เอเชีย ตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตลาดเมทแอมเฟตามีนที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ มีการจับกุมและตรวจยึด
เมทแอมเฟตามีนได้สูงถึง ๑๒๐ ตัน (ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ตรวจยึดได้ ๘๒ ตัน) นอกจากนี้ยังพบว่าสารออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาทชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances : NPS) มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น
สถานการณ์ยาเสพติดที่มาจากพืช การปลูกฝิ่นภาพรวมทั้งโลกมีแนวโน้มลดลง แหล่งผลิตฝิ่นแหล่งใหญ่
ของโลก คือ ประเทศอัฟกานิสถาน ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ มีพื้นที่ปลูกฝิ่น ๒๖๓,๐๐๐ เฮคตาร์ ลดลงร้อยละ ๒๐ มีผลผลิตฝิ่น
๖,๔๐๐ ตัน รองลงมา คือ ประเทศเมียนมามีพื้นที่ปลูกฝิ่น ๓๗,๓๐๐ เฮคตาร์ ลดลงร้อยละ ๑๒ มีผลผลิตฝิ่น ๕๒๐ ตัน
ส่วนการปลูกโคคามีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ ๑๕ จากปี ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๑๗ ในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ พื้นที่เพาะปลูกโคคาทั่วโลก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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มีประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ เฮคตาร์ พื้นที่ปลูกโคคาร้อยละ ๗๐ ตั้งอยู่ในประเทศโคลัมเบีย รองลงมา คือ ประเทศเปรู
ร้อยละ ๒๐ และประเทศโบลิเวียร้อยละ ๑๐ มีผลผลิตโคเคนทั่วโลก ประมาณ ๑,๙๗๖ ตัน
๓.2 สถานการณ์ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานการณ์ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา การขยายตัวของการผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ยังคง
เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการขยายตัวของการผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า ไอซ์) และคีตามีนในช่วง
๕ ปีที่ผ่านมา ได้ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดของประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
และนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ปรากฏผลการจับกุมในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นจํานวนมาก ขณะที่ยาเสพติดที่มาจากพืช
อย่างเฮโรอีน แม้ว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นในประเทศเมียนมาจะมีแนวโน้มลดลง แต่ผลผลิตฝิ่นยังคงมีสูงอยู่ ทําให้ในช่วงที่ผ่านมา
เฮโรอีนยังคงถูกลักลอบลําเลียงเข้าไปยังประเทศต่าง ๆ และปรากฏผลการจับกุมได้เป็นจํานวนมาก
การลักลอบนําสารเคมีและสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดเข้าไปในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา
ยังคงปรากฏข่าวสารการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง ต้นทางสําคัญของสารเคมีและสารตั้งต้นที่นําเข้าไปในแหล่งผลิต
ในรัฐฉานเหนือประเทศเมียนมา คือ จีน อีกเส้นทางที่สําคัญในการลักลอบนําสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาบ้า
คือ กาเฟอีน พบการลักลอบนําเข้าจากเวียดนามผ่าน สปป.ลาว เข้ามายังแหล่งผลิตในพื้นที่รัฐฉานตะวันออก
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ต.ค. ๒๕๖๑ - ก.ค. ๒๕๖๒) สามารถตรวจยึดสารเคมีและสารตั้งต้นที่ใช้ในกระบวนการ
ผลิตยาเสพติดได้มากถึง ๓๐๔ ตัน ส่งผลให้การผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํายังคงมีศักยภาพในการผลิต
ที่ยังคงสูงอยู่
นอกจากนี้ยังพบว่ากลุ่มเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติได้เคลื่อนไหวทางการค้ายาเสพติด กลุ่มสําคัญ
ที่ มีก ารเคลื่ อ นไหวเชื่ อ มโยงกั นในหลายประเทศ โดยเฉพาะกลุ่ ม เครือ ข่า ยนั ก ค้ า ยาเสพติด ชาวจีน ไต้ ห วั น
ที่มีบทบาทสําคัญ ทั้งการเข้าไปตั้งโรงงานผลิตยาเสพติดในเมียนมา ควบคุมการลําเลียงและขยายตลาดไปทั้งใน
และนอกภูมิภาคมากขึ้น ส่งผลให้การขยายตัวของปัญหาไอซ์ ทั้งมิติการลําเลียงผ่านเพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม
และการนําเข้าไปจําหน่ายในประเทศต่าง ๆ เพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา
สําหรับยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุดในแต่ละประเทศ พบว่า ยาบ้าเป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาด
มากที่สุดในไทย และ สปป.ลาว ขณะที่ไอซ์พบการแพร่ระบาดมากที่สุดใน ๗ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา เวียดนาม
ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย อินโดนิเซีย สิงคโปร์ และบรูไนดารุสซาลาม ส่วนเมียนมามีการแพร่ระบาดทั้งฝิ่นเฮโรอีนและยาบ้า
๓.3 สถานการณ์ในประเทศไทย
๓.3.1 ภาพรวมระดับประเทศ
ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหาการขยายตัวของการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา
ส่งผลให้สถานการณ์การลักลอบนําเข้ายาเสพติด รุนแรงต่อ เนื่อ งตั้ง แต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ทั้งในด้านความถี่
และปริมาณที่ลักลอบนําเข้าต่อครั้งมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เหตุปัจจัยสําคัญยังคงมาจากสถานการณ์
ภายนอกประเทศเป็นหลัก ประกอบกับเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติพยายามขยายตลาดยาเสพติดไปนอก
ภูมิภาคมากขึ้น ส่งผลให้มีการลักลอบลําเลียงผ่านไทยมากขึ้น ทั้งไอซ์ คีตามีน เฮโรอีน และกัญชา เพื่อส่งต่อไปยัง
ประเทศที่สาม
ยาเสพติดที่มีการลักลอบนําเข้ามาในประเทศเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้สถานการณ์ราคายาเสพติด
มีแนวโน้มลดลงในทุกภาค ยาบ้า ราคาทั่วไปอยู่ที่เม็ดละ ๑๐๐ บาท แต่พบว่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศมีราคาต่ํากว่า
๑๐๐ บาท/เม็ด ขณะที่ราคาไอซ์มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดยราคาทั่วไปกรัมละ ๑,๐๐๐ บาท ส่งผลให้เกิดการกระตุ้น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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การใช้ในกลุ่มผู้เสพมากขึ้น ขณะที่พฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพจะมีการเพิ่มปริมาณการเสพต่อครั้งมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลต่อ
การเกิดอาการทางจิตเวชได้
สถานการณ์การค้ายาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ที่พบมากที่สุด คือ Twitter รองลงมา คือ Facebook
ร่วมกับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ การส่งในแต่ละครั้งจะส่งไปได้หลายพื้นที่ในคราวเดียวและหลายชิ้น
นอกจากนี้การโอนเงินค่ายาเสพติดผ่านทาง Mobile Application รวมทั้งทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสริมให้
การค้ายาเสพติดออนไลน์ขยายวงออกไปได้มากขึ้น
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด กลุ่มผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่ ร้อยละ ๒๓.๗ มีอายุระหว่าง
๒๐ - ๒๔ ปี และเป็นกลุ่มผู้มีงานทํา ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงานและรับจ้าง ยาเสพติดที่มีการใช้มากที่สุดคือ ยาบ้า
ร้อยละ ๗๖.๓ รองลงมา คือ กัญชา ร้อยละ ๖.๔ และไอซ์ ร้อยละ ๕ ยาเสพติดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง คือ คีตามีน
และเฮโรอีน โดยคีตามีน พบว่าเป็นที่นิยมในกลุ่มนักท่องเที่ยวกลางคืน ซึ่งพบการแพร่ระบาดอย่างมากในห้วงที่ผ่านมา
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่จังหวัดที่มีสถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยว จากการตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่
๑๖ จังหวัด ตรวจนักเที่ยวกลางคืน ๕,๖๔๐ คน พบสารเสพติด ๑,๐๒๐ คน ในจํานวนนี้พบว่าเป็นคีตามีนถึง ๘๐๖ คน
คิดเป็นร้อยละ ๗๙ ของผู้ที่ตรวจพบสารเสพติดทั้งหมด ส่วนการแพร่ระบาดของเฮโรอีน พบการแพร่ระบาดใน ๔ พื้นที่
คือ ๑) ภาคเหนือ (อําเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอเมือง อําเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงดาว อําเภอแม่อาย
อําเภอฝาง อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่) เป็นการแพร่ระบาดในกลุ่มผู้เสพรายเก่าในพื้นที่สูง มีอายุ 45 ปีขึ้นไป
๒) ภาคใต้ตอนล่าง (จังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส) ๓) กรุงเทพมหานคร
พบการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน แต่สถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงทรงตัว และ ๔) จังหวัดกาญจนบุรี
เป็นการแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษา พบการแพร่ระบาดในพื้นที่ 6 อําเภอ (ท่าม่วง พนมทวน
บ่อพลอย ด่านมะขามเตี้ย ห้วยกระเจา ไทรโยค)
๓.3.2 พื้นที่ภาคเหนือ
ภาคเหนือเป็นพื้นที่หลักในการนําเข้ายาบ้า ไอซ์ คีตามีน และเฮโรอีน พื้นที่นําเข้าที่สําคัญ ได้แก่
จังหวัดเชียงราย (อําเภอแม่สาย อําเภอแม่ฟ้าหลวง อําเภอแม่จัน อําเภอเทิง อําเภอเวียงแก่น อําเภอเชียงของ)
จังหวัดเชียงใหม่ (อําเภอแม่อาย อําเภอเชียงดาว อําเภอไชยปราการ อําเภอเวียงแหง) และจังหวัดพะเยา (อําเภอภูซาง)
กลุ่มลําเลียงหลักที่มีบทบาทสําคัญในพื้นที่ชายแดน ได้แก่ กลุ่มอาข่า ซึ่งมีบทบาทสําคัญทั้งการประสานการค้า
และการลําเลียงยาเสพติดตามแนวชายแดนเข้าสู่ประเทศ ส่วนกลุ่มลําเลียงจากพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือเข้ามายังพื้นที่
ตอนในของประเทศ มีทั้งกลุ่มม้งและกลุ่มผู้ลําเลียง ในพื้นที่ภาคกลางขึ้นมาลําเลียงเอง
๓.3.3 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นพื้นที่นําเข้ารองลงมาจากภาคเหนือ เนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศ
ที่เอื้ออํานวยต่อการลักลอบนําเข้ายาเสพติด มีเกาะดอนตามลําน้ําโขงในการพักคอยยาเสพติด ท่าข้ามประเพณี
จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน จุดจอดเรือ สถานการณ์การลักลอบนําเข้ายาเสพติดทางด้านนี้ พบว่า ทั้งความถี่
และปริมาณการลักลอบนําเข้าต่อครั้งมากขึ้น พื้นที่นําเข้ายาบ้า ไอซ์ คีตามีน และกัญชา เป็นพื้นที่เดียวกัน มีพื้นที่
นําเข้าที่สําคัญ คือ จังหวัดหนองคาย (อําเภอสังคม อําเภอรัตนวาปี) จังหวัดบึงกาฬ (อําเภอเมือง อําเภอบุ่งคล้า)
จั ง หวั ด นครพนม (อําเภอบ้ า นแพง อํา เภอท่ า อุ เ ทน อํา เภอธาตุ พ นม) จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร (อํา เภอหว้ า นใหญ่ )
จังหวัดอํานาจเจริญ (อําเภอชานุมาน) และจังหวัดอุบลราชธานี (อําเภอเขมราฐ) กลุ่มการค้าสําคัญ ได้แก่ กลุ่มนักค้า
ชาวลาว ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการลักลอบนําเข้าในแต่ละครั้งและมีความเชื่อมโยงลักษณะเครือญาติกับกลุ่มนักค้า
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ในพื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มลําเลียงมีทั้งกลุ่มในพื้นที่ชายแดน และกลุ่มในพื้นที่ชั้นในของภาค
ในห้วงระยะหลังเริ่มพบกลุ่มลําเลียงในพื้นที่กรุงเทพขึ้นมาลําเลียงเองมากขึ้น
๓.3.4 พื้นทีภ่ าคใต้
ภาคใต้ การลักลอบนําเข้าส่วนใหญ่เป็นการลักลอบนําเข้าใบกระท่อมจากประเทศมาเลเซีย โดยพบว่า
เป็นการลักลอบนําเข้าผ่านช่องทางด่านศุลกากรและช่องทางตามธรรมชาติตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซียในพื้นที่
อําเภอสะเดา อําเภอนาทวี อําเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ มีการจับกุมคดีพืชกระท่อม
ในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างสามารถยึดของกลางได้มากถึง ๖๒ ตัน นอกจากนี้ยังปรากฏการลักลอบนําเข้าไอซ์ ยาอี
และอิ ริ มิน ๕ จากมาเลเซี ย แต่ เ ป็ นการลั ก ลอบนํา เข้ า มาในปริ ม าณเล็ ก น้ อ ย เพื่อ ไว้ ใ ช้ เ สพในพื้ นที่ ห รื อ ตาม
สถานบันเทิงต่าง ๆ เท่านั้น
๓.3.5 พื้นที่ภาคตะวันตก ภาคกลาง ปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร
ภาคตะวันตก ยังปรากฏการจับกุมการลักลอบนําเข้ายาบ้าในระดับหมื่นเม็ด - แสนเม็ด เข้ามา
อย่างต่อเนื่อง ขณะที่การลักลอบนําเข้าไอซ์ส่วนใหญ่จะพบในปริมาณระดับสิบกิโลกรัม แต่ห้วงปลายเดือนพฤษภาคม
ต่อเนื่องมิถุนายน ๒๕๖๒ พบการลักลอบนําเข้าไอซ์ระดับ ๑๐๐ กิโลกรัมขึ้นไป มากขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน
โดยพบการจับกุมไอซ์ไปแล้วถึง ๓ คดี ของกลางรวม ๑.๘ ตัน พื้นที่นําเข้าหลักที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ได้แก่
ด่านเจดีย์สามองค์ ตําบลหนองลู อําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มลําเลียงมีทั้งชาวเมียนมาและชาวไทย
ที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ชายแดนของทั้งสองฝั่ง นํารถยนต์กระบะมาดัดแปลงตัวถังน้ํามันและพื้นกระบะทํา เป็น
ช่องลับซุกซ่อนยาเสพติด จากนั้นจะลําเลียงมาส่งในพื้นที่เก็บพักยาเสพติดในพื้นที่ของกรุงเทพฯ และปริมณฑล
บางครั้งอาจจะนํามาเก็บพักใกล้กับท่าเรือในภาคตะวันออก เพื่อรอการขนถ่ายลงเรือสินค้าส่งต่อไปยังประเทศที่สาม
พื้นที่ภาคกลาง ปริมณฑลและกรุงเทพมหานคร เป็นทั้งพื้นที่ลําเลียงผ่านพื้นที่รับส่งของ แหล่งเก็บ
พักยาเสพติด เพื่อรอการกระจายไปยังชุมชนแพร่ระบาด กลุ่มรับส่งและเก็บพักยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากผู้เสพรายเก่า
หรือนักโทษคดี ยาเสพติดที่ พ้นโทษออกมา ส่ งผลให้ สถานการณ์การค้ าและแพร่ร ะบาดโดยรวมยังไม่ลดระดั บ
ความรุนแรงลง พื้นที่รับส่ง ยาบ้า และไอซ์ที่ลํา เลีย งจากภาคเหนือ ส่วนใหญ่ยัง คงเป็น อําเภอวัง น้อ ย จัง หวัด
พระนครศรีอยุธยา รองลงมาเป็นพื้นที่ตลาดไท อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ส่วนพื้นที่เก็บพักยาบ้าและไอซ์
จะใช้ห้องพักหรือการเช่าห้องเพื่อเก็บพักยาเสพติดโดยไม่มีการพักอาศัย ส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดหรือบ้านจัดสรร
พื้นที่กรุงเทพฯ หมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ อําเภอบางบัวทอง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี และพื้นที่ในจังหวัดปทุมธานี
นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์การลักลอบลําเลียงโคเคนและไอซ์ การลักลอบลําเลียงโคเคนและไอซ์ของกลุ่มเครือข่าย
แอฟริกันตะวันตกผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งสั่งการและจ้างวานคนลําเลียงชาวอเมริกาใต้และชาวเอเชีย
โดยเฉพาะหญิงไทยให้ลําเลียงแทน บางกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศ
เพื่อนบ้านแทน เช่น สนามบินนานาชาติหลวงพระบาง ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สปป.ลาว ก่อนที่จะลักลอบ
ลําเลียงเข้าไทย

๔. แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
๔.๑ ภาวะการขยายตัวของการผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า ไอซ์) และคีตามีน ในพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคํ า จะส่ ง ผลกระทบต่ อสถานการณ์ ย าเสพติ ดของประเทศต่ าง ๆ ทั้ งในภู มิ ภ าคเอเชี ยตะวั นออกเฉี ยงใต้
และนอกภูมิภาคมากขึ้น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๔.๒ การลักลอบนําเข้ายาเสพติด ภาคเหนือยังเป็นพื้นที่หลักของการนําเข้า ขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันตก มีการลักลอบนําเข้าเพิ่มขึ้นทั้งความถี่และปริมาณการลักลอบนําเข้าต่อครั้ง
๔.๓ การขยายตัวของการค้ายาเสพติดออนไลน์ควบคู่กับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์จะเป็นปัจจัย
สําคัญที่ทําให้ปัญหาการค้ายาเสพติดรายย่อยขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว
๔.๔ การใช้ คี ตามี น ในกลุ่ ม นั ก เที่ ยวกลางคื น มี แ นวโน้ ม เพิ่ ม ขึ้ น โดยเฉพาะในสถานบั นเทิ ง ในพื้ น ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวสําคัญ ๆ
๔.๕ การแพร่ระบาดของเฮโรอีนในกลุ่มเยาวชน มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ส่วนที่ 3
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------1. วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เป็นแผนชี้นํา
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดระดับปัญหาของการแก้ไขปัญหาได้อย่างน้อยร้อยละ 50 ภายใน
3 ปี และลดระดับของปัญหาจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศภายในปี 2580
2. เพื่อบู รณาการนโยบายและแผนแต่ ละระดับที่เกี่ยวข้อง มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่ างประสาน
สอดคล้องตามเป้าหมายที่กําหนดไว้
3. เพื่อเป็นกรอบในการบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และกํากับติดตามประเมินผล
สําหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม

๒. กรอบแนวคิดหลัก
1. ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะนํามาปรับใช้กับบริบทของสถานการณ์ปัญหา
ของประเทศ เพื่อมุ่งหวังให้ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยลดลง นําไปสู่ผลสัมฤทธิ์สุดท้าย นั่นคือ
“สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหาร
ประเทศ
2. แก้ไขปัญหายาเสพติด “แบบองค์รวม” ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากปัญหาทางสังคมอื่น ๆ
อาทิ ปัญหาครอบครัว ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ํา ทางสังคม ปัญหาทางการศึกษาหรือ ทัก ษะ
การใช้ชีวิต รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จึงถูกปรับกรอบการมองการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นลักษณะ “องค์รวม” ที่จําเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาร่วมกับปัญหาในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการการแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ร่วมด้วย เพื่อสนับสนุนต่อ
ผลสําเร็จของปัญหาปลายเหตุ คือ ยาเสพติด รวมทั้งบูรณาการฐานข้อมูล กลยุทธ์ ทั้งมิติการป้องกัน ปราบปราม
บําบัดรักษายาเสพติด ความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เพื่อผลสําเร็จอย่างเป็น
รูปธรรมต่อการสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
3. แก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ ต้นทาง คือ พื้นที่แหล่งผลิต โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อยุติ
บทบาทของแหล่งผลิตภายนอกประเทศ รวมถึงการสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต การสกัดกั้น
การลักลอบนําเข้าส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดน การสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุด สกัดของเส้นทางคมนาคม
และพื้นที่ตอนใน รวมถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ และการทําลายเครือข่าย
การค้ายาเสพติด รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน โดยยึดแนวพระราชดําริปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และยุทธศาสตร์แนวทางดําเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามศาสตร์พระราชาเป็นกรอบการแก้ไข
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ปัญหายาเสพติด เพื่อเสริมการป้องกันควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดการกระทําผิดซ้ํา และการสร้างอาสา
ป้องกันตามหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน กลางทาง คือ การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
เป็นรูปธรรม การปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล ปลายทาง คือ การดูแล
ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบําบัดรักษา การใช้มาตรการทางเลือก รวมถึงการติดตามและให้โอกาส
และการยอมรับจากสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ยึดคนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นให้คนทุกกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากยาเสพติด ทั้งจากการป้องกัน
เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจรการค้ายาเสพติด ทั้งมิติการค้าและการเสพ ให้เกิดความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพ
และความปลอดภัย จากผลกระทบที่อาจเกิด ขึ้น ได้ในสัง คม รวมทั้ง การคํา นึง ถึง ประโยชน์แ ละความต้อ งการ
ของประชาชนเป็นสําคัญ เพื่อตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น
5. แก้ไขปัญหาตามบริบทของพื้นที่ โดยกําหนดกลุยทธ์และแนวทางเชิงสร้างสรรค์ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีบริบทของสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน
6. ให้ ความสํา คั ญ กั บ การมี ส่ วนร่ วมของทุ ก ภาคี ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั้ง กระบวนการร่ ว มคิ ด ร่ ว มตั ด สิ นใจ
พร้อมร่วมแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน
7. แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยึดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

๓. กรอบทิศทางการแก้ไขปัญหา
๓.๑ แนวความคิดในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ (ต่อจุดศูนย์ดุลและปัญหาสําคัญ)
จากการวิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหายาเสพติดของประเทศไทยในปัจจุบัน พบว่า แรงขับสําคัญ
ที่ส่งผลอย่างสูงต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติด คือ ความต้องการปัจจัยทางการเงินเพื่อสนองตอบต่อความต้องการ
โดยกลุ่มที่ส่งผลกระทบสูงต่อสถานการณ์ปัญหา คือ ผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด ดังนี้
(๑) ผู้ผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศและนักค้ายาเสพติดในประเทศที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ อันมีต้นเหตุ
รากลึกมาจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สถานภาพของความเป็นประชากรที่มิได้อยู่ภายใต้นโยบายสาธารณะ
ที่เอื้อต่อกลุ่มคนดังกล่าว ทําให้ต้องอยู่ในสถานการณ์ต่อสู้เอาตัวรอดและแสวงหาแนวร่วมมากขึ้น
(๒) ผู้ค้ายาเสพติดภายในประเทศซึ่งเป็นกลุ่มคนหลากหลาย ทั้งจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ อิทธิพลจาก
ความต้องการเงินจํานวนมาก เพื่อนําไปใช้ในการดํารงชีพ จนไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรยาเสพติดได้
ดังนั้น จุดศูนย์ดุล (Center of Gravity) จึงอยู่ที่คน ๒ กลุ่ม ซึ่งจะต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ทําให้การผลิตยาเสพติดนอกประเทศลดลง หรือหากไม่สามารถดําเนินการได้ จะต้องทําให้ยาเสพติด
ที่เข้าสู่ในประเทศลดลงด้วยวิธีการและกลยุทธ์ที่เหมาะสม ทั้งกลยุทธ์เฉพาะหน้าและกลยุทธ์ในระยะยาว
(๒) ทําให้ผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่ยุติบทบาทลง ซึ่งต้องปรับนิยามคําว่า นักค้ารายสําคัญ หมายถึง ผู้เป็น
นายทุนอยู่เบื้องหลังการว่าจ้างการกระทําผิดทั้งหมด โดยไม่นําปริมาณยาเสพติดของกลางมาเป็นตัววัด
(๓) ดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวม กล่าวคือ ปัญหายาเสพติดถูกจัดอยู่ในกลุ่มปัญหาที่มี
ผลกระทบต่อความมั่นคง ซึ่งมีอยู่ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันและจะยังคงต่อเนื่องไปในอนาคต ปัญหายาเสพติด
เป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากปัญหาทางสังคมอื่น ๆ เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ํา
ทางสังคม ปัญหาทางการศึกษาหรือทักษะการใช้ชีวิตที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น จึงต้องปรับ
กรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นลักษณะ “องค์รวม” โดยบูรณาการการแก้ไขปัญหาในมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ร่วมกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสนับสนุนต่อผลสําเร็จของปัญหาปลายเหตุ คือ ยาเสพติด รวมทั้งบูรณาการ
ฐานข้อมูล กลยุทธ์ เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งมิติการป้องกัน การปราบปราม การบําบัดรักษายาเสพติด
ความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อผลสําเร็จอย่างเป็นรูปธรรม นั่นคือ
การสร้างสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด พร้อมทั้งสนับสนุนการเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศในทุกระดับ
และทุกมิติของการพัฒนา
๓.2 กรอบแนวคิดการแก้ไขปัญหา
๓.๒.๑ การแก้ไขปัญหาการผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศและการลักลอบนําเข้ายาเสพติดเข้ามา
ในประเทศ
สถานการณ์ทางการเมืองและความมั่นคงในประเทศเพื่อนบ้านที่มีความไม่แน่นอนสูง (Uncertain
Situation) ทําให้ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงต่อผลกระทบที่ได้รับจากแหล่งผลิตยาเสพติดรอบบ้าน ดังนั้น ในห้วง
จากนี้ยังคงต้องเร่งแก้ไขวงจรยาเสพติด (Eco System) ในมิติด้านการผลิตและการค้ายาเสพติด (Supply Side)
ด้วยการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ต่อการกดดัน ยุติบทบาทการผลิตยาเสพติด
ของแหล่งผลิตภายนอกประเทศ รวมถึงการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาทางเลือก เพื่อพัฒนาพื้นที่
และชีวิตความเป็นอยู่อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองคําและพื้นที่การผลิตอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบสูงต่อ
สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อพัฒ นาระบบการข่า ว
ที่เชื่อมโยงกันระหว่างในและนอกประเทศ ระบบฐานข้อมูลอาชญากรยาเสพติดระหว่างประเทศ เพื่อ สนับ สนุน
การดําเนินการต่อผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด รวมทั้งความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติอื่น ๆ ทั้งด้านการป้องกัน
ยาเสพติด และการบําบัดรักษายาเสพติด เพื่อความสัมพันธ์ต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างครอบคลุม
๓.2.๒ การแก้ไขปัญหาการใช้ยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
การพัฒ นาระบบการดูแลให้เหมาะสมต่อ สภาพการเสพติด ทั้ง ผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด
และตามแต่ละชนิดของตัวยาเสพติด ด้วยการใช้มาตรการทางสาธารณสุขให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด สามารถเข้าถึง
ระบบการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม มีกลไกและกระบวนการดูแลอย่างต่อเนื่อง
ที่เป็นมาตรฐานเหมาะสมต่อสภาพทางร่างกายและทางจิตใจ การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการดูแลอย่างเป็นระบบ
อีกทั้งยังมีการปรับทัศนคติของคนในสังคมให้ยอมรับผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟู ซึ่งเป็นผู้ที่หลงผิดได้กลับมา
มีโอกาสใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม

๔. วิสัยทัศน์
“ประเทศไทยมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม
และความร่วมมือระหว่างประเทศ”

๕. จุดเน้น
มุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อบูรณาการการแก้ไขปัญหาอันจะนําไปสู่การลดผลกระทบ
ที่เกิดจากปัญหายาเสพติดในสังคม สร้างความมั่นคงปลอดภัยและลดความเดือดร้อนของประชาชนจากผลกระทบ
ดังกล่าวให้กับบุคคล ชุมชน และสังคม โดย
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๑. ตัดวงจรโครงสร้างการค้าและการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติดรวมถึงการแสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ เพื่อยุติแหล่งผลิตภายนอกประเทศและร่วมกันแก้ไขปัญหาอันส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหา
การค้ายาเสพติดภายในประเทศไทย (Supply Reduction)
๒. สร้างแนวป้องกันยาเสพติดตามแนวชายแดนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการนําเข้ายาเสพติด เพื่อวางระบบ
การเฝ้าระวังป้องกันตามแนวชายแดน และตัดวงจรการนําเข้ายาเสพติดด้วยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
๓. ป้องกันในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อไม่ให้เกิดผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ (Demand Reduction)
โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดต่อกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยงสูงเป็นความสําคัญเร่งด่วน เพื่อตัดวงจร
ผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่ให้ได้มากที่สุด
4. นําผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาอย่างเหมาะสม โดยมุ่งเน้นผู้ติดยาเสพติดที่มี
ความเสี่ยงต่อการสร้างผลกระทบต่อครอบครัว ชุมชน และสังคม เข้าสู่การบําบัดและดูแลอย่างเหมาะสม เพื่อลด
การก่อเหตุ หรืออาชญากรรมต่อสังคม
๕. ดูแล ป้องกัน มิให้เกิดการกระทําผิดซ้ํา ทั้งผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษา และผู้พ้นโทษจากคดียาเสพติด
๖. ลดระดับความรุนแรงของพื้นที่ โดยเน้นการกําหนดกลยุทธ์และแนวทางเชิงสร้างสรรค์ตามบริบท
ของสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน
๗. ใช้มาตรการทางเลือก เช่น Harm Reduction, Alternative Development, Diversion, Decriminalization,
Legalization อย่างเหมาะสม
๘. เน้นการพัฒนาศักยภาพในทุกมิติเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
9. แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยใช้กลไกของตําบล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กร
ปกครองส่วนท้องที่ ตามแนวทางตําบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด

๖. เป้าหมายและตัวชี้วัด
6.1 เป้าหมายของแผน
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
เมื่อสิ้นสุดแผน โดยดําเนินการลดจํานวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระทําผิดซ้ําในระดับพื้นที่
๖.2 ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒ นาประเทศ แนวทางการป้อ งกัน
และปราบปรามยาเสพติดได้กําหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนี้
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565
เป้าหมาย : ปัญหายาเสพติด ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ
ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้น อย่างน้อยร้อยละ 50
2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2580
เป้าหมาย : ปัญหายาเสพติด ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

หน้า 25 จาก 77

ตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผล
กระทบต่อการบริหารประเทศ
๖.3 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
1) ความสําเร็จในการควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
2) ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด

7. งบประมาณ
งบประมาณรวม 15,957,273,600บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบเจ็ดล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสามพัน
หกร้อยบาทถ้วน) จําแนกออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้
7.1 ด้านการป้องกันยาเสพติด 5,608,351,500 บาท (ห้าพันหกร้อยแปดล้านสามแสนห้าหมื่นหนึ่งพัน
ห้าร้อยบาทถ้วน)
7.2 ด้านการปราบปรามยาเสพติด 5,897,850,300 บาท (ห้าพันแปดร้อยเก้าสิบเจ็ดล้านแปดแสน
ห้าหมื่นสามร้อยบาทถ้วน)
7.3 ด้านการบําบัดรักษายาเสพติด 4,451,071,800 บาท (สี่พันสี่ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
แปดร้อยบาทถ้วน)
ทั้งนี้ ใช้กลไกตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นกลไกไกในการขับเคลื่อน
การบูรณาการการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสําคัญเร่งด่วนของรัฐบาลให้บรรลุผลอย่างเป็นรูปธรรม

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ส่วนที่ 4
แนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
------------------------------------------------------------------------------------------------------โครงสร้า งแนวทางการแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด ประกอบด้ว ย ๕ มาตรการ 9 แนวทาง 26 แผนงาน
71 โครงการสําคัญ จําแนกได้ดังนี้
1. มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๑ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๑ ความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
การพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกิดผลสําเร็จในการดําเนินการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน การบริหารจัดการชายแดน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
2. มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย ๒ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๒ การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
การดําเนินการยับยั้งการลําเลียงยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ให้เล็ดลอดเข้าสู่แหล่งแพร่ระบาด
หรือแหล่งผลิตได้น้อยที่สุด โดยการวางมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นระบบ ให้เชื่อมโยงครอบคลุมทั้งพื้นที่ชายแดน
พื้นที่พักคอย พื้นที่ตอนใน ตลอดจนระบบขนส่งและระบบคมนาคมทุกประเภท รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การสกัดกั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางที่ ๓ การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
การทําลายหรือลดทอนศักยภาพโครงข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ โดยให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์
ใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งได้จากการบูรณาการการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางไซเบอร์
และการสืบสวนทางการเงิน เพื่อขยายผลการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างการค้า เครือข่ายนักค้า และสามารถ
วิเคราะห์ให้เห็นช่องทางการจัดการต่อขบวนการค้ายาเสพติด
๓. มาตรการการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย ๓ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก
การลดเหตุปัจจัยของโครงสร้างอิทธิพล และขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณชายแดน โดยใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ตามหลักการพัฒนาทางเลือก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักความมีส่วนร่วม
ของพื้ น ที่ รวมทั้ ง ผสมผสานกั บ มาตรการแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ให้ เ กิ ด รู ป แบบการทํา งานอย่ า งยั่ ง ยื น
ด้วยกลไกชุมชนร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ ตลอดจนสามารถประยุกต์การดําเนินงานขยายผลสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
ของพื้นที่ตอนใน
แนวทางที่ ๕ การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม
การเสริ มสร้ างภู มิ คุ้ มกั นยาเสพติ ดในกลุ่ มเป้ าหมายให้ สอดคล้ องกั บพั ฒนาการตามช่ วงวั ยและวิ ถี ชีวิ ต
โดยเน้นการเสริมสร้างองค์ประกอบสําคัญของภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ทักษะสมอง ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ทัศนคติเชิงบวก
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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และทักษะในการดําเนิ นชีวิต รวมทั้งการสร้ างกระแสสังคมให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติ ด
ในกลุ่มเป้าหมาย
แนวทางที่ ๖ การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
การจัดการพื้นที่ให้มีศักยภาพในการลดอุปสงค์ยาเสพติด ทั้งในด้านการขจัดปัจจัยลบ และด้านการเพิ่ม
ปัจจัยบวก โดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก การจั ด
ระเบียบสังคม และการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเน้นความมีส่วนร่วมของกลไกในพื้นที่ให้มีระบบดูแลช่วยเหลือ
และเฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง
๔. มาตรการการบําบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย ๑ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๗ การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด ยาเสพติด ให้เ ข้าถึงการบําบัด รัก ษาและการลดอัน ตราย
หรือผลกระทบจากยาเสพติด
การดําเนินกระบวนการบําบัดรักษาและฟื้นฟูให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทและระดับความรุนแรง
ของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละราย โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเกิดความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาฟื้นฟู พัฒนา
ศักยภาพและสนับสนุนส่ง เสริมให้ครอบครัว ชุม ชน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาสาสมัครสาธารณสุข
มีบทบาทหลักร่วมกับสถานพยาบาล สถานบําบัดในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย โดยยึดมิติในการดูแลสุขภาพ
แบบรอบด้านของผู้ป่วยเป็นสําคัญ พร้อมบูรณาการร่วมกันในการดูแลสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วย
ยาเสพติดสามารถปรับตัวและกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นปกติสุข พัฒนาศักยภาพของสถานบําบัดรักษาฟื้นฟู
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ให้มีขีดความสามารถในการรองรับดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงใกล้ชิด และมีศักยภาพในการบูรณาการ
ร่วมกั บ ภาคี เครื อข่ า ยอื่ น เพื่ อให้ ผู้ป่ว ยได้ รั บ การดู แ ลบํา บั ด รัก ษาและฟื้ นฟู ร่ า งกายและจิ ต ใจอย่ า งรอบด้ า น
รวมถึงการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ช่วยลดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม
๕. มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย ๒ แนวทาง คือ
แนวทางที่ ๘ กิจการพิเศษ
การดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ การดําเนินการตามแนวนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล อาทิ การพัฒนาการควบคุมและใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของพืชเสพติดแต่ละชนิดให้เกิดประโยชน์
สูงสุดภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนางานตามแนวทางหรือมาตรการในรูปแบบใหม่ ๆ
ประกอบด้วย การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) และการทําให้ถูก ต้อ งตามกฎหมาย
(Legalization) ซึ่งล้วนเป็นงานขับเคลื่อนที่ต้องอาศัยการบูรณาการงานในแต่ละมิติ ทั้งด้านการป้องกัน การปราบปราม
การบําบัดรักษา และการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวมถึงยังต้องอาศัยการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายให้เกิด
ความสมดุลและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
แนวทางที่ 9 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
การขั บเคลื่ อนการแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด อย่ า งเป็ น ระบบ มี ก ารประสานสอดคล้ อ งระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ให้เกิด พลั งและเอกภาพในการดํา เนินงาน โดยบูร ณาการแผนงบประมาณมุ ่ง สู่
ผลสัม ฤทธิ ์ จัด กลไกขับ เคลื่อ นแบบบูร ณาการ ทั้ งในเชิ ง พื้นที่ แ ละในเชิ ง มาตรการ พั ฒ นาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่ อ ประมวลข้ อ มู ล การรายงานการกํ า กั บ ติ ด ตามประเมิ น ผลที่ เ ป็ น มาตรฐานให้ ทุ ก หน่ ว ยงาน
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ใช้งานวิจัยวิชาการสนับสนุนการอธิบายสภาพปัญหาและกํา หนดนโยบาย สร้า งการรับ รู้
ให้ห น่ว ยงานภาคีแ ละประชาชนเกิด ความเข้า ใจตรงกันและเกิด การร่ว มมือ อย่า งใกล้ชิด ปฏิบัติก ารข้อ มูล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์และตรงจุด ใช้ตําบลเป็นศูนย์กลางการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยส่งเสริมให้เป็น
กลไกเชื่อ มต่อการทํางานระหว่างภาครัฐกับ ภาคประชาชนในแต่ละพื้นที่ มีการวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์ร วม
แก้ไขปัญหาให้ตรงความต้องการ บูรณาการทุกภาคส่วน และยึดหลักการพึ่งพาตนเอง

มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ
แนวทางที่ ๑ ความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้เกิดผลสําเร็จในการดําเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ความสําคัญกับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การปฏิบัติการสนับสนุนซึ่งกันและกัน
การบริหารจัดการชายแดน และการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

แผนงาน
แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
สาระสําคัญ การพัฒนาบทบาทความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก ระดับรัฐบาล หรือระดับรัฐมนตรี
ในการดําเนินการต่อพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา เพื่อเจรจาข้อตกลงความร่วมมือ แนวทางการดําเนินการในระดับนโยบาย
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ โดยอาศัยกลไกทางการทูต (Diplomatic) ให้มีบทบาทเชิงรุกในการสร้าง
ความไว้วางใจ ความมีส่วนร่วมเชิงยุทธศาสตร์ การประสานงาน การเจรจาต่อรองสร้างความเข้าใจ และความร่วมมือ
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ อันนําไปสู่การยุติแหล่งผลิตภายนอกประเทศ รวมทั้งการนําเข้า
ส่งออกสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และยาเสพติด
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการประชุมระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือระดับรัฐบาลและระดับรัฐมนตรีในการดําเนินการต่อ
พื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา
แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอาเซียน
สาระสําคั ญ การประสานผลักดั นและพั ฒ นากลไกความร่วมมือ ระหว่า งประเทศในภูมิ ภาคอาเซี ยน
รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และประชาคมโลก โดยมุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เพื่อตอบการแก้ไข
ปัญหาแหล่งผลิตภายนอกประเทศ การสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่จะเข้าสู่แหล่งผลิต การใช้งานการข่าว
(Intelligence) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การใช้ผู้แทนทางการทูตเป็นผู้ประสาน การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
(Information Operation) เพื่อการเจรจาต่อรองอันนําไปสู่การยุติแหล่งผลิตภายนอกประเทศ การนําเข้า - ส่งออก
สารตั้งต้น เคมีภัณฑ์และยาเสพติด ตลอดจนการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน
และการพัฒนาทางเลือกพื้นที่นอกประเทศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการปฏิบัติการแบบทวิภาคีกับประเทศที่มีการตกลงร่วม
2. โครงการความร่วมมือด้านยาเสพติดกับประเทศอาเซียน
3. โครงการตามแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ําโขงปลอดภัยเพื่อควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี
(ปี 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม
4. โครงการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนว
ชายแดนไทย - เมียนมา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563
5. โครงการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย - สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน
พ.ศ. 2562 - 2565
6. โครงการขับเคลื่อนการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
7. โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนคู่ขนานกับชายแดนไทย - เมียนมา ไทย - สปป.ลาว ไทย - กัมพูชา
และไทย - มาเลเซีย
แผนงานที่ 1.3 การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศนอกภาคพื้นอาเซียน
สาระสําคัญ การประสานผลักดันและพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ
และประเทศนอกเหนือภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านยาเสพติด การส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนากฎหมาย เพื่อสร้างความสอดคล้องทางกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ในการดําเนินงานควบคุมยาเสพติดในระดับสากล และเผยแพร่กลยุทธ์ตามแนวทางพัฒนาทางเลือก
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ตลอดทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านการปราบปราม
การป้องกัน การบําบัดรักษายาเสพติด และมิติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ
2. โครงการความร่วมมือกับประเทศนอกภาคพื้นอาเซียน
แผนงานที่ 1.4 การอํานวยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก
สาระสําคัญ การอํานวยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก ให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร
แผนงาน งบประมาณ นําไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการอํานวยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก

เป้าหมายแนวทาง
1. ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับรัฐบาลหรือรัฐมนตรีต่อการดําเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา
2. ความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ในการยุติบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การลักลอบผลิต ค้า ลําเลียงสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์และยาเสพติด รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศตามกรอบความร่วมมืออาเซียน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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3. ความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับประชาคมโลก และการปฏิบัติต ามพันธกรณีหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

แนวทาง
๑. การประสานผลักดันการดําเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อควบคุมปัญหายาเสพติดที่ส่งผล
กระทบต่อประเทศไทยทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในมิติด้านการปราบปราม การป้องกัน การบําบัดรักษายาเสพติด
และมิติการพัฒนาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ
และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
3. การพัฒ นาความร่วมมือ ระหว่า งประเทศ เพื่อ ลดศัก ยภาพการผลิตยาเสพติด ภายนอกประเทศ
โดยวิเคราะห์ปัจจัยและประเมินสถานการณ์ รวมถึงการพัฒนางานด้านการข่าว และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร
และดําเนินการต่อปัจจัยต่าง ๆ เพื่อตัดวงจรการค้ายาเสพติด
4. การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน โดยมาตรการพัฒนาทางเลือก
ตามแนวชายแดนหรือในพื้นที่พิเศษนอกประเทศ ที่ส่งผลกระทบสูงต่อปัญหายาเสพติดภายในประเทศ

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อปราบปราม
และทําลายแหล่งผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศ
2. ระดับความสําเร็จของการประสานผลักดันความร่วมมือด้านยาเสพติดในประเทศอาเซียน
3. ระดับความสําเร็จของความร่วมมือระหว่างประเทศนอกภาคพื้นอาเซียนที่คืบหน้าเป็นรูปธรรม
4. ระดั บความสํา เร็ จ ในการยกระดั บ ความร่ วมมื อระหว่ าง 6 ประเทศสมาชิ ก ในการปิด ล้ อมพื้ นที่
สามเหลี่ยมทองคํา

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ)
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2. หน่วยงานร่วม
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม สํานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงการต่างประเทศ (สํานักงานปลั ดกระทรวงการต่ างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ
กรมอาเซียน กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
กระทรวงการพั ฒ นาสัง คมและความมั่ นคงของมนุ ษ ย์ (สํา นั ก งานปลั ด กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คม
และความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน)
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)

มาตรการการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
แนวทางที่ ๒ การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
วัตถุประสงค์
เพื่อดําเนินการยับยั้งการลําเลียงยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ให้เล็ดลอดเข้าสู่แหล่งแพร่ระบาด
หรือแหล่งผลิตได้น้อยที่สุด โดยการวางมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นระบบ ให้เชื่อมโยงครอบคลุมทั้งพื้นที่ชายแดน
พื้นที่พักคอย พื้นที่ตอนใน ตลอดจนระบบขนส่งและระบบคมนาคมทุกประเภท รวมทั้งประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
การสกัดกั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แผนงาน
แผนงานที่ 2.1 การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
สาระสําคัญ การบูรณาการหน่วยงานร่วมในการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์
การผลิตยาเสพติด ตลอดจนบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เพื่อควบคุมการลักลอบลําเลียง
และนํ า เข้า ยาเสพติ ด ตามแนวชายแดน ทั้ งทางบก ทางน้ํ า ทางอากาศ โดยเฉพาะบริ เวณชายแดนภาคเหนื อ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นพื้นที่หลัก เนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่แหล่งผลิตยาเสพติด การทําลายแหล่งพักคอย
เพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดกระจายสู่พื้นที่แพร่ระบาดในประเทศ พื้นที่ตอนในตามเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางผ่าน
ของการลําเลียงยาเสพติด โดยบูรณาการการตั้งด่านถาวร จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน จุดตรวจ จุดสกัด ที่อยู่ใน
เส้นทางคมนาคมตามเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และจุดเสี่ยง ตลอดจนตรวจสอบการลักลอบลําเลียงยาเสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ที่แฝงมากับระบบคมนาคมขนส่งและพัสดุภัณฑ์ (โลจิสติกส์) ทุกประเภท ก่อนที่จะแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
อันเป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเนื่องต่อสถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศ
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคกลาง และภาคใต้)
2. โครงการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในพื้นที่พักคอยชายแดนและตอนใน
๓. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ํา ทางท่าอากาศยานและระบบขนส่ง
พัสดุภัณฑ์ (โลจิสติกส์)
แผนงานที่ 2.2 การอํานวยการขับเคลื่อนการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
สาระสําคัญ การอํานวยการขับเคลื่อนการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ให้เกิดการบูรณาการ
ทรัพยากร แผนงาน งบประมาณ นําไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการอํานวยการขับเคลื่อนการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษการสกัดกั้นยาเสพติด
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการสกัดกั้นยาเสพติด

เป้าหมายแนวทาง
1. การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิตยาเสพติด ตลอดจนบุคคลต้องสงสัยที่มี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อควบคุมการลักลอบลําเลียงไม่ให้นําเข้า
ยาเสพติดจากแหล่งผลิตเข้าสู่ประเทศ และสกัดกั้นไม่ให้นําสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต เข้าไปยัง
แหล่งผลิตยาเสพติด
2. การสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่ที่เป็นแหล่งพักคอยตามแนวชายแดนและตอนในประเทศ รวมถึงการสกัดกั้น
ยาเสพติดตามเส้นทางคมนาคม โดยการตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ/จุดสกัดตามเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และจุดเสี่ยง
เพื่อสกัดกั้น ก่อนที่จะแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
3. การสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติดผ่านระบบคมนาคมขนส่งทุกประเภท อาทิ ท่าอากาศยานสําคัญ
ท่าเรือรถไฟ และการขนส่งผ่านพัสดุภัณฑ์/ไปรษณีย์

แนวทาง
1. บูรณาการหน่วยงานร่วมสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและตอนใน เพื่อควบคุมการลักลอบลําเลียง
และนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน ตลอดจนเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่งที่เข้าสู่พื้นที่ตอนใน ดังนี้
1.๑ สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดโดยกองกําลังป้องกันชายแดนทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ
ดังนี้
(๑) ใช้กองกําลังป้องกันชายแดน ทั้งทางบก ทางน้ํา และทางอากาศ เพื่อสกัดกั้นการนําเข้า
ส่งออกยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิตยาเสพติด ไม่ให้ผ่านเข้าออกประเทศ ตลอดจนบุคคล
ต้องสงสัยที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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(๒) จัดตั้งชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติด เพื่อลาดตระเวนตามชายแดนพื้นที่นําเข้า - ส่งออก
(๓) จัดตั้งชุดปฏิบัติการข่าว เพื่อสืบสวนหาข่าวสารเกี่ยวกับการค้า การลักลอบลําเลียงยาเสพติด
และติดตามการเคลื่อนไหวของนักค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
๑.๒ สกัดกั้นยาเสพติดตามเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางผ่านของการลําเลียงยาเสพติด โดยบูรณาการ
การตั้งด่านถาวร จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน จุดตรวจ จุดสกัดที่อยู่ในเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง
รวมทั้งการดําเนินการตั้งจุดตรวจ โดยปรับเปลี่ยนห้วงเวลาตามสถานการณ์และข้อมูลการข่าวที่เหมาะสม
๑.๓ ตรวจสอบการลักลอบลําเลียงยาเสพติดที่แฝงมากับระบบคมนาคมขนส่งทุกประเภท
(๑) พัฒนารูปแบบและมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามสถานีขนส่ง รถโดยสารประจําทาง รถไฟ
พัสดุและไปรษณีย์ ท่าอากาศยานสําคัญ และท่าเรือ
(๒) ตรวจค้นระบบขนส่ง รถบรรทุกสินค้า รถโดยสารประจําทาง โดยร่วมกับกรมการขนส่งทางบก
บริษัทขนส่งจํากัด เพื่อประสานงานในการสุ่มตรวจการลักลอบลําเลียงยาเสพติด
(๓) ตรวจค้นระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์โดยร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จํากัด ภาคเอกชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประสานงานในการสุ่มตรวจการลักลอบลําเลียงยาเสพติด
(๔) ตรวจค้นรถไฟ โดยกองบังคับการตํารวจรถไฟและการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อตรวจค้น
การลักลอบลําเลียงยาเสพติดตามเส้นทางสายหลัก และประสานงานเพื่อสุ่มตรวจยาเสพติดร่วมกับ หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
(๕) นําเทคโนโลยีเครื่อง X - Ray ตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบ
สิ่งของและสัมภาระต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้โดยสาร สถานีขนส่ง รถโดยสารประจําทาง ผู้โดยสารสถานี
รถไฟสายหลัก การขนส่งพัสดุภัณฑ์ในแต่ละที่ทําการรับ - ส่ง รวมทั้งเครื่อง X - Ray ขนาดใหญ่ เพื่อตรวจรถยนต์
ขนาดใหญ่
(6) นํา เทคโนโลยีเครื่องตรวจหาสารเสพติดใช้ในการตรวจสอบตามด่า นตรวจ จุดตรวจ
สถานีขนส่งรถโดยสารประจําทาง รวมทั้งบริษัทขนส่งสินค้า
๑.๔ สกัดกั้นยาเสพติด ณ ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าเรือระหว่างประเทศ โดย
(๑) เพิ่ ม ความเข้ม งวดในการตรวจค้ น การลั ก ลอบนํา เข้ า และส่ ง ออกยาเสพติ ด สารตั้ ง ต้ น
และเคมีภัณฑ์ ณ ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ
(๒) ประสานงานด้านการข่าวระหว่างประเทศและจัดทําระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อ งกับ
การลักลอบนําเข้าและส่งออกยาเสพติดระหว่างประเทศ
(๓) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการตรวจค้นยาเสพติด
(๔) ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซุกซ่อนยาเสพติดและตัวยาเสพติดชนิดต่าง ๆ ให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้อง
(๕) บูรณาการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานภายใต้โครงการ ASEAN Airport
Interdiction Task Force (AAITF) และท่าเรือ (ASEAN Seaport Interdiction Task Force (ASITF) ระหว่าง
ประเทศ โดยเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังการลักลอบนําเข้ายาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
ไม่ให้มีการลักลอบนําเข้า - ส่งออกทุกรูปแบบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๑.๕ เสริมสร้างศักยภาพในการสกัดกั้นยาเสพติด โดย
(๑) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลไกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย
เช่น เครื่อ งมือ เฝ้าตรวจตามแนวชายแดน ระบบกล้อ งวงจรปิด (CCTV) รวมทั้ง บูร ณาการการใช้ป ระโยชน์
ของระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) บูรณาการการใช้เทคโนโลยีแ ละพัฒ นาประสิท ธิภ าพด่า นตรวจ จุด ตรวจ/จุดสกัด อาทิ
พัฒนาด่านตรวจที่มี License Plate ทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และพัฒนาให้มี License Plate Moblie
ที่สามารถเคลื่อนย้ายจุดติดตั้งไปตามสถานการณ์ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติดกรณีเลี่ยงด่านหลัก
หรือเส้นทางหลัก รวมถึงสนับสนุนการสืบสวนขยายผลที่มุ่งเน้นพิเศษ
(๓) พั ฒ นาทั ก ษะบุ ค ลากรประจํา ด่ า นให้ มี ทั ก ษะในการสั ง เกต ตรวจตรา ตรวจค้ น
และการปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่จําเป็นเหมาะสม
(๔) พัฒนาระบบการควบคุมการลักลอบลําเลียงยาเสพติดผ่านระบบคมนาคมขนส่งและระบบ
โลจิสติกส์ (Border Logistics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบลําเลียงยาเสพติดที่ข้ามแดนมากับบุคคลและยานพาหนะ
1.๖ ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการศูนย์อํานวยการสกัดกั้นยาเสพติดอย่างบูรณาการ
ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภูมิภาค

ตัวชี้วัด
ร้อยละของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได้ทั่วประเทศ

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
สํานักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2. หน่วยงานร่วม
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย
บริษัท ขนส่ง จํากัด)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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แนวทางที่ ๓ การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
วัตถุประสงค์
เพื่อทําลายหรือลดทอนศักยภาพโครงข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ โดยให้ความสําคัญกับการวิเคราะห์

ใช้ประโยชน์ข้อมูลข่าวสารซึ่งได้จากการบูรณาการการข่าว การสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางไซเบอร์
และการสืบสวนทางการเงิน เพื่อขยายผลการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงโครงสร้างการค้า เครือข่ายนักค้า และสามารถ
วิเคราะห์ให้เห็นช่องทางการจัดการต่อขบวนการค้ายาเสพติด

แผนงาน
แผนงานที่ 3.1 การปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้าผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และเครือข่ายข้ามชาติ
สาระสําคัญ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้า กลุ่มผู้มีอํานาจ
ผู้มีอิทธิพล นักค้ารายใหญ่ ผู้บงการ หรือผู้อยู่เบื้องหลัง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย
ทุจริตหรือมีพ ฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการค้ายาเสพติด โดยอาศัยการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวน
ปราบปราม เพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสืบสวนทางการเงินและความเชื่อมโยงทางบัญชี
การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช ฯลฯ รวมถึงการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสําคัญ
2. โครงการปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด
3. โครงการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
4. โครงการสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช
แผนงานที่ 3.2 การพัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุน
สาระสําคัญ การบูรณาการฐานข่าวยาเสพติดทุกมิติ ข้อมูลบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
อย่างเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและพัฒนาความร่วมมือ
ในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงิน การสืบสวน
ทางสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์และนิติเวช ฯลฯ เพื่อสนับสนุนการสืบสวน
และการใช้เป็นพยานหลักฐานในการดําเนินการตามกฎหมาย
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการพัฒนาระบบงานด้านการข่าวยาเสพติด
2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านการข่าวยาเสพติด (Big Data)
แผนงานที่ 3.3 การดําเนินการตามมาตรการต่อทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สาระสํ าคั ญ การสื บสวนปราบปราม เพื่ อดํ าเนิ นการกั บทรั พย์ สินในคดี ค วามผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขยายผลไปยังโครงสร้างอํานาจเครือข่ายการค้ายาเสพติด นักค้ารายใหญ่ ผู้บงการ/สั่งการ
หรือผู้อยู่เบื้องหลัง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการดําเนินการตามมาตรการทางทรัพย์สิน
2. โครงการขับเคลื่อนมาตรการริบทรัพย์สินเชิงรุก
แผนงานที่ 3.4 การอํานวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
สาระสํ าคั ญ การอํ า นวยการขั บเคลื่ อ นการปราบปรามกลุ่ ม การค้ า ยาเสพติ ดให้ เ กิ ด การบู ร ณาการ
ทรัพยากร แผนงาน งบประมาณ นําไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการอํานวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด
2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษการปราบปรามยาเสพติด
3. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด

เป้าหมายแนวทาง
๑. การสลายโครงสร้า งเครือข่า ยผู้มีอิท ธิพ ล ขบวนการค้า ยาเสพติด รวมทั้ง ขจัดปัจ จัยเอื้อ อํา นวย
หรือสนับสนุนต่อขบวนการค้ายาเสพติด
๒. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านการข่าวยาเสพติด
3. การดําเนินการตามมาตรการต่อทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

แนวทาง
1. ปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้าผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายข้ามชาติ
1.๑ จัดชุดปฏิบัติการขยายผลการบังคับใช้กฎหมายตามมาตรา 6 และมาตรา 8 ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
๑.2 ดําเนินการในพื้นที่ที่เป็นแหล่งพักยาเสพติด โดยเฉพาะพื้นที่ตอนใน เพื่อทําลายเครือข่ายการค้า
ยาเสพติด ก่อนที่จะแพร่ระบาดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการพิสูจน์ทราบแหล่งพักยา ปิดล้อมตรวจค้น กดดันเป้าหมาย
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแล รวมถึงการดําเนินการต่อนักค้ายาเสพติดในเรือนจํา
1.3 ปราบปรามนักค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด เพื่อดําเนินการต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน/ชุมชน
มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน
1.4 ดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย
1.5 สืบสวนทางการเงินเครือข่ายนักค้ ายาเสพติด รายสําคัญ เพื่อขยายผลเครือข่ายและตัดวงจร
ทางการเงินของกลุ่มการค้ายาเสพติด รวมถึงการสืบสวนทางสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) โดยบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีการจัดตั้งกลไกแบบบูรณาการ ทั้งระดับภาค/จังหวัด โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการ
สืบสวนทางการเงินในระดับภาคและจังหวัด และกําหนดเป้าหมายสืบสวนปฏิบัติการ
1.6 สืบสวนติดตามกลุ่มคนต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยทุกกลุ่ม ทุกสัญชาติ เพื่อเฝ้าระวังการค้า
ยาเสพติดข้ามชาติและปราบปรามทําลายองค์กรการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
1.7 เฝ้าระวัง สืบสวน ติดตามค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดบนเครือข่าย
สังคมออนไลน์ (Social Media) รวมถึงการสืบสวนทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๑.8 ใช้แนวทางนิติวิทยาศาสตร์การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ตัวยา เพื่อเชื่อมโยงการจับกุมคดีรายสําคัญ
และการลักลอบลําเลียงยาเสพติด
1.9 ควบคุมตัวยาเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นที่ไปใช้ผลิตยาเสพติด
2. พัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุนให้สามารถเชื่อมโยงงานการข่าวในทุกมิติ
2.๑ บูรณาการงานการข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด เพื่อรวมข้อมูล
ข่าวสารภายนอกประเทศและภายในประเทศ
2.2 พัฒนาระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีด้านการข่าวยาเสพติด และจัดระบบข้อมูลข่าวสารยาเสพติด
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถบูรณาการข้อมูลและใช้ประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เสริมสร้างความรู้ ทักษะและขีดความสามารถในงานด้านการข่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
3. ดําเนินการตามมาตรการต่อทรัพ ย์สินในคดีความผิดเกี่ย วกับยาเสพติด โดยตรวจสอบทรัพ ย์สิน
คดียาเสพติด รายสํา คัญ ทุก ราย บูร ณาการกฎหมายที่มีอ ยู่แ ละที่เกี่ย วข้อ งกับ การตรวจสอบทรัพ ย์สิน ได้แ ก่
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติ
ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากรเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
4. พัฒนาเทคโนโลยีเครื่องมืออุปกรณ์พิเศษการปราบปรามยาเสพติด และบูรณาการการใช้เทคโนโลยี
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด
6. อํานวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร แผนงาน
งบประมาณ นําไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสําเร็จของการยุติบทบาทกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับสําคัญ
2. จํานวนผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดถูกดําเนินการตามกฎหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
กรมบังคับคดี)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงกลาโหม (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิตร กรมสรรพากร)
สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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สํานักงานอัยการสูงสุด
2. หน่วยงานร่วม
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักข่าวกรองแห่งชาติ)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการต่างประเทศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
สํานักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

มาตรการการป้องกันยาเสพติด
แนวทางที่ ๔ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
และการพัฒนาทางเลือก
วัตถุประสงค์
เพื่อลดเหตุปัจจัยของโครงสร้างอิทธิพล และขบวนการค้ายาเสพติดบริเวณชายแดน โดยใช้กระบวนการ
แก้ไขปัญหาแบบองค์รวม ตามหลักการพัฒนาทางเลือก หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักความมีส่วนร่วม
ของพื้นที่ รวมทั้งผสมผสานกับมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด ให้เกิดรูปแบบการทํางานอย่างยั่งยืน ด้วยกลไกชุมชน
ร่วมกับหน่วยราชการในพื้นที่ ตลอดจนสามารถประยุกต์การดําเนินงานขยายผลสู่หมู่บ้าน/ชุมชนของพื้นที่ตอนใน

แผนงาน
แผนงานที่ 4.1 การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนและการพัฒนา
ทางเลือกพื้นที่ในประเทศ
สาระสําคัญ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา และมูลเหตุจูงใจที่ส่งผลให้
ประชาชนในพื้นที่ ที่มีภ าวะยากลําบากและด้อยโอกาสเข้ าไปเกี่ยวข้ องกับยาเสพติดในพื้นที่ ชายแดนและพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนตอนในของประเทศ และใช้กลยุทธ์การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) เพื่อแก้ไข
ปัญหาแบบองค์รวม และยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีพ
การแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ําในมิติเศรษฐกิจและสังคม การศึกษา สาธารณสุข และการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทุนและตลาดเพื่อสนับสนุนช่องทางการเกิดรายได้สุจริต
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตอนใน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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แผนงานที่ 4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
สาระสําคัญ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนภายในประเทศ รวมถึง
การพัฒนากลไกการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนสัมพันธ์
และการสร้างการเป็นอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
แผนงานที่ 4.3 การอํา นวยการขั บ เคลื่ อ นการเสริ ม สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
ตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก
สาระสําคัญ การอํานวยการขับเคลื่อนเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
และการพัฒนาทางเลือกให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร แผนงาน งบประมาณ นําไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ร่วมกัน
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการอํ านวยการขั บเคลื่ อนการเสริ มสร้า งความเข้ม แข็งของหมู่ บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน
และการพัฒนาทางเลือก

เป้าหมายแนวทาง
๑. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการวิเคราะห์ปัญหา ร่วมกําหนดแนวทางแก้ไข และร่วมดําเนินการ
พัฒนาพื้นที่และประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
2. ประชาชนในพื้นที่เป้าหมายมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และเป็นอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามแนวชายแดน
3. ประชากรในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นผู้ด้อยโอกาส และเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการดูแลแก้ไขปัญหา
4. การควบคุมปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย

แนวทาง
๑. ศึกษา สํารวจ รวบรวมข้อมูลพื้นฐาน ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชากรในพื้นที่เป้าหมาย
2. สร้างศรัทธาการมีส่วนร่วม และสร้างเสริมแรงจูงใจ เพื่อพัฒนาศักยภาพประชาชนและพื้นที่เป้าหมาย
โดยมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพื่อให้ประชากรเป้า หมายมีความรู้ ทักษะในการบ่ งชี้ วิเคราะห์ปัญหา
และร่วมกําหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของตน
๓. ใช้มาตรการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) ตามแนวทางศาสตร์พระราชา สร้างโอกาส
ในการประกอบอาชีพ มีรายได้ที่สุจริต โดยส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ หัตถกรรม การท่องเที่ยว และอื่น ๆ
ให้กับประชาชนในพื้นที่ควบคู่กับการใช้หลักนิติธรรม (Rule of Law)
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่เป้าหมายให้มี
ความรู้ ความเข้าใจในมาตรการพัฒนาทางเลือก เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕. ขจัดปัญหาที่เป็นเงื่อนไขในพื้นที่เป้าหมาย ด้วยการดําเนินมาตรการการป้องกัน การบําบัดรักษาผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติด โดยการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๖. สร้างการเป็นอาสาป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน จัดกําลังหน่วยปฏิบัติการ
จิตวิทยา เพื่อประสานงานระหว่างประชาชนและกลไกด้านการพัฒนาทางเลือก ตลอดจนประสานงานด้านการข่าว
ยาเสพติดและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

ตัวชี้วัด
1. ระดับความสําเร็จในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย
2. ระดับความสําเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
2. หน่วยงานร่วม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สํา นัก งานปลัดกระทรวงการอุดมศึก ษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน)
กระทรวงทรัพ ยากรธรรมชาติและสิ่ง แวดล้ อ ม (กรมป่า ไม้ กรมทรัพ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ง แวดล้ อม
กรมอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ํา)
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ
มูลนิธิรากแก้ว

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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แนวทางที่ ๕ การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม
วัตถุประสงค์
เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยและวิถีชีวิต
โดยเน้นการเสริมสร้างองค์ประกอบสําคัญของภูมิคุ้มกัน ได้แก่ ทักษะสมอง ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด ทัศนคติเชิงบวก
และทักษะในการดําเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเป้าหมาย

แผนงาน
แผนงานที่ 5.1 แผนงานสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด
สาระสําคัญ การพัฒนาเนื้อหา รูปแบบและวิธีการในการสร้างการรับรู้ที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึง
ในประชากร ให้มีความตระหนักรู้ถึงโทษพิษภัยยาเสพติดที่จะเกิดขึ้นต่อตนเอง ครอบครัว สังคม ก่อเกิดเป็นวิธีคิด
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่รับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว สังคม โดยไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และพร้อมที่จะมี
ส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบวิธีการดําเนินการ เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มประชากร
เป้าหมายมีทักษะในการจัดการชีวิตไปในทางที่ถูกต้อง อันจะก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติดภายในตัวตน และนําไปสู่
การลดความต้องการใช้ยาเสพติดของประชากรเป้าหมาย
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการสร้างการรับรู้ในประชากรกลุ่มทั่วไป
2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง
แผนงานที่ 5.2 การอํานวยการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม
เป็นรูปธรรม
สาระสําคั ญ การอํ า นวยการขับเคลื่ อ นการป้ องกั นยาเสพติ ดในแต่ ละกลุ่ มเป้ าหมายอย่า งเหมาะสม
เป็นรูปธรรมให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร แผนงาน งบประมาณนําไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการอํานวยการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม

เป้าหมายแนวทาง
1. การป้องกันยาเสพติดโดยการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างเหมาะสมในกลุ่มประชากรตามแต่ละช่วงวัย
2. การป้องกันยาเสพติดโดยสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างเหมาะสมในกลุ่มประชากรเฉพาะ

แนวทาง
1. การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มทั่วไป
1.1 ปฐมวัย สนับสนุนครูผู้สอน และครูผู้ดูแลเด็ก ให้มีความรู้ความเข้าใจในการวางรากฐานภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดระยะยาว ด้วยการพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กปฐมวัยให้ครอบคลุมโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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เด็กเล็กทุกแห่ง รวมทั้งการให้ความรู้ความเข้าใจแก่พ่อแม่มือใหม่ เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดูลูก เพื่อให้มีการพัฒนา
ทักษะทางสมองได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
1.2 วัยเด็ก - วัยรุ่นตอนต้น อายุ ๖ - ๑๒ ปี สนับสนุนให้สถานศึกษากําหนดแนวทางการจัดการเรียน
การสอนและกิจกรรมนอกหลักสูตร โดยเน้นการสร้างเสริมทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด ควบคู่กับการสนับสนุน
หมู่บ้าน/ชุมชนให้จัดกิจกรรมทางเลือกต่าง ๆ เพื่อการใช้เวลาว่างในเชิงสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เช่น กีฬา
ศิลปะ อาชีพเสริม และบําเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนร่วม เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างพัฒนาการทางร่างกายและการสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคุณค่าในตนเองด้วยพลังเชิงบวก และความรับผิดชอบ
ต่อผู้อื่น
1.3 วัยรุ่นตอนต้น - วัยรุ่นตอนกลาง อายุ ๑๓ - ๑๖ ปี สนับสนุนให้สถานศึกษามีการสํารวจค้นหา
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อดําเนินการให้คําปรึกษาดูแลช่วยเหลือ โดยร่วมมือกับเครือข่ายผู้ปกครอง ควบคู่กับการส่งเสริม
กิจกรรม ทั้งในและเสริมหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเน้นให้เยาวชนมีเป้าหมายในชีวิต รวมทั้งส่งเสริมกิจกรรม
เชิงสร้างสรรค์และทําประโยชน์ต่อสังคมที่ดําเนินการโดยเยาวชนเอง/กลุ่มเพื่อน เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างพัฒนาการ
ทางร่างกายและการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ด้วยการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม สร้างคุณค่าในตนเองด้วยพลังเชิงบวก
และความรับผิดชอบต่อผู้อื่น/สังคม ตลอดจนการส่งเสริมหมู่บ้าน/ชุมชนให้สร้างเยาวชนแกนนํา เพื่อมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาและจัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อหมู่บ้าน/ชุมชน
1.4 วัยรุ่นตอนกลาง - วัยรุ่นตอนปลาย อายุ ๑๗ - ๒๐ ปี สนับสนุนให้มีการเตรียมความพร้อมของ
เยาวชนให้เข้า สู่การเป็นผู้ใหญ่ โดยเฉพาะด้า นทักษะอาชี พ ทั กษะการเป็นผู้ นํา - ผู้ ตาม ควบคู่กับ การปลู กฝั ง
ความรับผิดชอบต่อผู้อื่น/สังคม ด้วยกิจกรรมจิตอาสาในชุมชน
1.5 วัยผู้ใหญ่ อายุ ๒๐ ปี ขึ้นไป ซึ่งเป็นวัยแรงงานและเป็นวัยผู้ใหญ่ในหมู่บ้าน/ชุมชน สนับสนุน
ให้สถานประกอบการ อาสาสมัครแรงงาน และผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน มีการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
โทษพิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ด และการดู แ ลตนเองจากปั จ จั ย เสี่ ย งของแต่ ละกลุ่ มอาชี พ การป้ องกั นดู แลสมาชิ ก
ในครอบครัวและหมู่บ้าน/ชุมชนจากปัญหายาเสพติด รวมทั้งบทลงโทษตามกฎหมายหากกระทําความผิดกรณียาเสพติด
ควบคู่ กับการสร้ างความตระหนั กในความสํ า คั ญของการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติ ดในสถานที่ทํ า งาน
หมู่บ้าน/ชุมชนของตนในฐานะพลเมืองไทย
1.6 ระดมความร่วมมือจากภาคีด้านการสื่อสาร ทั้งหน่วยราชการ องค์กรธุรกิจเอกชน สื่อภาคประชาชน
เพื่อร่วมเป็นกลไกในการสื่อสาร สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัย บทลงโทษตามกฎหมาย และแนวทางป้องกันตนเอง
ครอบครัว ที่ทํางาน หมู่บ้าน/ชุมชนของตนให้พ้นจากอันตรายของปัญหายาเสพติด
2. การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงสูง
2.1 จั ดเก็ บ และจั ด การข้ อ มู ลเกี่ ย วกั บสถานการณ์ ปัญ หายาเสพติ ด และทั ศนคติ วิธีคิ ด รวมถึ ง
พฤติกรรมของประชากรกลุ่มเฉพาะที่เป็นเป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์ลักษณะของปัญหาและปัจจัยที่เกี่ยวข้อง/นําไปสู่
การเกิดความเสี่ยงที่ประชากรกลุ่มนั้น ๆ จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
2.2 ระดมความร่วมมือจากผู้ปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดและนักวิชาการที่มีความชํานาญเกี่ยวกับประชากร
กลุ่มเฉพาะที่เป็นเป้าหมาย เพื่อพัฒนาเนื้อหาการสื่อสาร/เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เทคนิควิธีการสื่อสาร/สร้างการเรียนรู้
เพื่อใช้ดําเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวิธีคิดของประชากรกลุ่มเฉพาะที่เป็นเป้าหมายให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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2.3 ดําเนินการสื่อสารเนื้อหาต่าง ๆ ให้เข้าถึงประชากรทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้วิธีการทุกรูปแบบ
เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติ และวิธีคิดของประชากรกลุ่มเป้าหมายให้ไปในทิศทางที่เหมาะสม
2.4 ส่ง เสริม ให้มีเครือ ข่า ยภาคีในการติด ตามตรวจสอบเนื้อ หาและการใช้โ ซเชีย ลมีเดีย เพื่อให้
ข่าวสารข้อมูลที่เอื้อหรือส่งเสริมให้เกิดการแพร่ระบาดยาเสพติด เพื่อดําเนินการยุติการกระจายข่าวสารข้อมูล
ควบคู่กับการให้ข่าวสารข้อมูลหักล้าง เพื่อป้องกันการเกิดความเชื่อความเข้าใจของผู้รับข่าวสารข้อมูลที่นําไปสู่
การเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
3. การอํานวยการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม
3.1 ประชุมหน่วยงานภาคีสร้างความเข้าใจในนโยบาย แผน แนวทาง และรูปแบบวิธีดําเนินการป้องกัน
ยาเสพติดทั้งในระดับส่วนกลาง และภูมิภาค
3.2 กําหนดแนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อป้องกันยาเสพติด โดยบูรณาการแผนปฏิบัติการ
และงบประมาณร่วมกัน
3.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตาม รายงานผลการดําเนินการเพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
ให้สนับสนุนและขับเคลื่อนงานได้อย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมโยงกัน

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการสร้างภูมิคุ้มกันของประชากรกลุ่มเป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และสํานักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สํานั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต)
กรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา สํานักอนามัย)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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2. หน่วยงานร่วม
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ)
สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
กระทรวงวั ฒ นธรรม (สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม สถาบั น บั ณ ฑิ ต พั ฒ นศิ ลป์ กรมส่ ง เสริ ม
วัฒนธรรม)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
องค์กรด้านเด็กและเยาวชน องค์กรศาสนา สถาบันวิชาการ หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น

แนวทางที่ ๖ การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
วัตถุประสงค์
เพื่อจัดการพื้นที่ให้มีศักยภาพในการลดอุปสงค์ยาเสพติด ทั้งในด้านการขจัดปัจจัยลบ และด้านการเพิ่ม
ปัจจัยบวก โดยให้ความสําคัญกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน การส่งเสริมกิจกรรมเชิงบวก การจัดระเบียบ
สังคม และการเสริมสร้างพื้นที่ปลอดภัย ซึ่งเน้นความมีส่วนร่วมของกลไกในพื้นที่ ให้มีระบบดูแลช่วยเหลือและ
เฝ้าระวังปัญหาอย่างต่อเนื่อง

แผนงาน
แผนงานที่ 6.1 แผนงานการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติด
สาระสําคัญ การปรับสภาพแวดล้อม เพื่อเสริมสร้างปัจจัยเงื่อนไขทุกมิติในวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
อาทิ ครอบครั ว กลุ่มเพื่ อน สภาพการเรี ยน สภาพการทํ างาน ความสั มพั นธ์ ในชุ มชน ฯลฯ ให้ มี สภาวะที่ เอื้ อต่ อ
การป้องกันยาเสพติดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดระบบการสนับสนุนการดําเนินงานใน 3 เรื่อง
ได้แก่
๑. การมีกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างให้บุคคลเห็นคุณค่าในตัวเอง
๒. การพัฒนาศักยภาพในการมีชีวิตที่ดี เพื่อให้บุคคลเห็นอนาคต ทางเลือกที่ดีในชีวิตและสามารถมีสัมมาอาชีพ
๓. การเยียวยาแก้ไขปัญหาในชีวิต เพื่อให้บุคคลรู้เท่าทันในการดํารงชีวิตและสามารถประคับประคอง
ตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ให้เป็นสุขปลอดภัยจากยาเสพติด ท่ามกลางปัญหา/ปัจจัยต่าง ๆ ที่รุมรอบล้อมตัว

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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อีกทั้งยังขจัดปัจจัยแวดล้อมเชิงลบที่เป็นปัจจัยเสี่ยงให้บุคคลมีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด อาทิ พื้นที่เสี่ยง
พื้นที่มั่วสุม และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงที่ประชากรเป้าหมายจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด
2. โครงการบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่แพร่ระบาดรุนแรง
3. โครงการจัดระเบียบสังคม
แผนงานที่ 6.2 การอํานวยการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
สาระสํ า คั ญ การอํ า นวยการขั บ เคลื่ อ นการปรั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ หมาะสมให้ เ กิ ด การบู ร ณาการ
ทรัพยากร แผนงาน งบประมาณ อันจะนําไปสู่การระดมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน จนประสบผลสําเร็จตาม
เป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการอํานวยการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

เป้าหมายแนวทาง
๑. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้เกิดปัจจัยแวดล้อมเชิงบวก ซึ่งเอื้อต่อการป้องกันไม่ให้บุคคลเข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๒. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ทําให้สามารถควบคุมปัจจัยแวดล้อมเชิงลบ ซึ่งมีผลให้ลดโอกาสที่บุคคล
จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

แนวทาง
๑. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในกลุ่มเด็กและเยาวชน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสภาพแวดล้อมในกลุ่มเด็กและเยาวชน เป้าหมายเพื่อลดความต้องการใช้
ยาเสพติดและลดพฤติกรรมไม่พึงประสงค์แบบองค์รวม โดยมุ่งเน้นการปรับสภาพแวดล้อม/ปัจจัยหรือกลไกที่อยู่ใกล้ชิด
รอบตัวเด็กและเยาวชนให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย เอื้อต่อการส่งเสริมพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์
สังคม สติปัญญา การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสร้างทักษะที่จําเป็นต่อการดําเนินชีวิต ควบคู่การปรับ
วิธีสื่อสารต่อกลุ่มเป้าหมายด้วยมุมมองเชิงบวก ทั้งนี้ สภาพแวดล้อม/ปัจจัยรอบตัวเด็กและเยาวชนที่สําคัญ อาทิ
สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา กลุ่มเพื่อน ชุมชน สื่อโซเชียลมีเดีย บุคคลที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน สถาบันศาสนา
เป็นต้น โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
1.1 ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างเครือข่าย/กลไกความร่วมมือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา
โดยระดมความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เช่น ผู้ปกครอง สถานศึกษา คนในชุมชนบุคคลที่มีอิทธิพลต่อเด็กและเยาวชน
กลุ่มเพื่อน สถาบันศาสนา เป็นต้น ในการร่วมกันดําเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมาย
1.2 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดให้มีพื้นที่เชิงบวกหรือพื้นที่กลางสร้างสรรค์
สําหรับทํากิจกรรมร่วมกันระหว่างคนในชุมชน เด็ก เยาวชน ครอบครัว กลุ่มเพื่อน เป็นต้น ควบคู่การลดหรือควบคุม
พื้นที่เสี่ยง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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1.3 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบ กลไกเครือข่ายช่องทางการสื่อสาร
เพื่อการให้คําปรึกษาและช่วยเหลือคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ตกอยู่ในสภาวการณ์สุ่มเสี่ยง
1.4 ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง พัฒนาระบบกลไก เครือข่าย เพื่อการป้องกันเฝ้าระวัง
และควบคุมปัญหายาเสพติดในสื่อโซเชียลมีเดีย
1.5 สร้างการรับรู้ รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โทษพิษภัยและผลกระทบจากปัญหายาเสพติด
รวมถึงการปรับค่านิยมและวิธีคิดต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่สามารถสร้างความเข้าใจและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย
ได้อย่างแท้จริง
๒. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในกลุ่มแรงงาน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาพแวดล้อมสําหรับกลุ่มแรงงาน เพื่อลดและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่จะมีผล
ต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของกลุ่มแรงงาน รวมทั้งเสริมสร้า งสภาพแวดล้อมที่ดีภ ายในและภายนอก
สถานประกอบกิจการของแรงงานในการเข้าไปมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบ
กิจการ การสร้างสมดุลระหว่างการทํางานกับคุณภาพชีวิตตนเองและครอบครัว เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ซึ่งเกิดจากการทํางาน
เพื่อนสมาชิกรอบข้าง รวมทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้องทั้งชุมชน และสถานประกอบกิจการอื่น โดยมีแนวทาง
การดําเนินงาน ดังนี้
๒.๑ เสริ ม สร้ างการมี ส่วนร่ วมเพื่ อการป้ อ งกั นและแก้ ไ ขปั ญหายาเสพติ ดในกลุ่ ม แรงงาน/สถาน
ประกอบกิจการ
(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของครอบครัว ผู้นําชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) องค์กรภาคธุรกิจ (BO) สํานักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างองค์กรภาคีทุกภาคส่วน
ในการดําเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มพนักงานลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงานในระบบและนอกระบบ
และกลุ่มผู้ประกอบกิจการ
(๒) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบกิจการในพื้นที่สํานักงานนิคมอุตสาหกรรม สวนอุตสาหกรรม หรือกลุ่ม
เครือข่ายผู้ประกอบกิจการองค์กรภาคธุรกิจ เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
ให้สถานประกอบการมีระบบภูมิคุ้มกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อไม่ให้สถานประกอบการเป็น
แหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด และส่งเสริมให้พนักงานลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตที่ดี
(๓) ส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งและดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบ
กิจการและรณรงค์การจัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในกลุ่มแรงงานและธํารงรักษาสถานะชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ดําเนินงานต่อเนื่อง
(๔) รณรงค์ส่งเสริมให้สํานักงานรัฐวิสาหกิจ และสถานประกอบการเข้าร่วมและจัดทํามาตรฐาน
ด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการตามหลักเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยมุ่งเน้นประเภท
กิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด หรืออยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
(๕) บูรณาการหน่วยงานภาคีทุกภาคส่วนในการดําเนินงาน สอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจตรา กํากับ
ควบคุม ดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อไม่ให้สถานประกอบกิจการเป็นแหล่งแพร่ระบาดของยาเสพติด
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๒.๒ เสริมสร้างเจตคติให้โอกาสผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
(๑) รณรงค์สร้างการรับรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบกิจการ ชุมชน เพื่อนร่วมงาน
และครอบครัวของผู้ใช้แรงงานที่พลาดพลั้งเข้าไปเกี่ยวข้องเป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในการเข้ามาร่วมดูแล ช่วยเหลือ
ประคับประคอง ส่งต่อให้ผู้ใช้แรงงานเลิกเสพยาเสพติด และสามารถพัฒนาทักษะความรู้ และวิชาชีพในการประกอบอาชีพ
เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวภายหลังการบําบัด
(๒) ส่งเสริมให้ผู้บริหารนายจ้างในสถานประกอบกิจการในทุกขนาด ทุกประเภทกิจการ มีเจตคติที่ดี
และให้โอกาสลูกจ้างผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และเปิดโอกาสรับผู้ผ่านการบําบัดรักษา
เข้าทํางานในสถานประกอบกิจการ
๓. การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเชิงบวกในกลุ่มชุมชน
การปรั บ สภาพแวดล้ อ มในกลุ่ ม ชุ ม ชน มุ่ ง เน้ น การประสาน ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารระดม
ความร่วมมือทุกภาคส่วน เพื่อจัดการปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ทั้งที่เป็นปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ
เช่น พื้นที่เสี่ยงและปัจจัยแวดล้อมทางสังคม เช่น สถาบันครอบครัว กลุ่มต่าง ๆ ทางสังคม องค์กรชุมชน ฯลฯ เหล่านี้
ให้อยู่ในสภาวะที่เอื้อต่อการป้องกันไม่ให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโดยดําเนินการ ดังนี้
3.1 ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ./กทม.) ศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กําหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อดําเนินการปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนเป้าหมาย เพื่อให้เกิด
ปัจจัยแวดล้อมเชิงบวกที่เอื้อต่อการป้องกันยาเสพติด โดยอาจพิจารณาจากพื้นที่ที่มีฐานการดําเนินงานอยู่แล้ว เช่น
หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เป็นต้น
(๒) รณรงค์สร้างการรับรู้ และความตระหนักแก่ทุกภาคส่วนให้เห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญ
ในการร่วมมือกันเพื่อจัดการปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ในพื้นที่เป้าหมายให้เกิดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเอื้อต่อ
การป้องกันยาเสพติด พร้อมประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางดําเนินงานเพื่อปรับสภาพแวดล้อม
เพื่อป้องกันยาเสพติดที่เหมาะสมในพื้นที่เป้าหมาย
(๓) จั ด ตั้ ง กลไกภาคี อั นประกอบด้ว ยทุ ก ภาคส่ วนที่ เ กี่ ย วข้อ ง ทั้ ง ภาคราชการ ภาคธุ ร กิ จ
ภาคประชาชน ภาคองค์กรพัฒนาเอกชน และภาควิชาการ เพื่อบูรณาการการดําเนินงาน โดยยึดชุมชนเป็นศูนย์กลาง
ในการปรับสภาพแวดล้อม โดยมีฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สนับสนุนหลักทําหน้าที่ส่งเสริม
ให้องค์กรภาคประชาชนให้สามารถขับเคลื่อนงานปรับสภาพแวดล้อมในพื้นที่เป้าหมาย
3.2 กลไกภาคีจัดเก็บและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหา และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง ตลอดจน
ความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหา ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ศักยภาพของพื้นที่
และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ และจัดทําแผนการปรับสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันยาเสพติดในพื้นที่
โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และคํานึงถึงศักยภาพและความต้องการของประชาชนในพื้นที่
เพื่อให้เกิด “พื้นที่ปลอดภัย/สร้างสุข” ในพื้นที่เป้าหมาย
3.3 พัฒนาศักยภาพบุคคลในพื้นที่เป้าหมาย และสร้ างเครือข่ายการดําเนินงาน รวมทั้งเชื่อมต่ อ
การขับ เคลื่อ นพื้ นที่ ปลอดภัย/สร้ างสุขกั บการดํ าเนิ นงานหลัก ด้า นอื่ น ๆ ในพื้ นที่ เช่ น กองทุ นแม่ข องแผ่ นดิ น
บ้านสวยเมืองสุข หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านศีล ๕ เป็นต้น เพื่อให้เกิดบูรณาการและความยั่งยืน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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3.4 สร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน ส่งเสริมให้เกิดศูนย์เรียนรู้ และเครือข่ายภาคประชาชน
เพื่อระดมการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
4. การควบคุมสภาพแวดล้อมเชิงลบ
4.1 กระทรวงมหาดไทย และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดําเนินการ
(๑) จัดทําแผน เป้าหมายพื้นที่ในการจัดระเบียบ ตรวจตรา เฝ้าระวังปัจจัย/พื้นที่เสี่ยง
(2) ดําเนินการออกตรวจเพื่อจัดระเบียบสังคม และควบคุมพื้นที่เสี่ยง
4.2 สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ดําเนินการ ปราบปราม ควบคุม และสนับสนุนการสร้างเสริมความเข้มแข็ง
ของชุมชน เพื่อลดปัญหาในพื้นที่แพร่ระบาดรุนแรง
5. การอํานวยการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
5.1 ประชุมหน่วยงานภาคีสร้างความเข้าใจในนโยบาย แผน แนวทาง และรูปแบบวิธีดําเนินการปรับ
สภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด
5.2 กํ า หนดแนวปฏิ บั ติ ใ นการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานโดยบู ร ณาการแผนปฏิ บั ติ ก ารและ
งบประมาณร่วมกัน
5.3 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการติดตาม รายงานผลการดําเนินการ เพื่อปรับปรุงการดําเนินงาน
ให้สนับสนุนและขับเคลื่อนงานได้อย่างมีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และมีความเชื่อมโยงกัน

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จของการมีส่วนร่วมในสภาพแวดล้อมทางสังคมเพื่อการป้องกันยาเสพติด

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สํานั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต)
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
2. หน่วยงานร่วม
กระทรวงวัฒนธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์)
กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคธุรกิจเอกชน สมาคม องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด

มาตรการการบําบัดรักษายาเสพติด
แนวทางที่ ๗ การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบําบัดรักษาและการลดอันตรายหรือ
ผลกระทบจากยาเสพติด
วัตถุประสงค์
เพื่อดําเนินกระบวนการบําบัดรักษาและฟื้นฟูให้มีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทและระดับความรุนแรง
ของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละราย โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยเกิดความสมัครใจเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาฟื้นฟู
พัฒนาศักยภาพและสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ อาสาสมัครสาธารณสุข
มีบทบาทหลักร่วมกับสถานพยาบาล สถานบําบัดในการดูแลรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วย โดยยึดมิติในการดูแลสุขภาพ
แบบรอบด้านของผู้ป่วยเป็นสําคัญ พร้อมบูรณาการร่วมกันในการดูแลสนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วย
ยาเสพติดสามารถปรับตัวและกลับไปอยู่ร่วมกับสังคมได้เป็นปกติสุข พัฒนาศักยภาพของสถานบําบัดรักษาฟื้นฟู
ทั้งภาครัฐภาคเอกชน ให้มีขีดความสามารถในการรองรับดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึงใกล้ชิด และมีศักยภาพในการบูรณาการ
ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่น เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลบําบัดรักษาและฟื้นฟูร่างกายและจิตใจอย่างรอบด้าน รวมถึง
การติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ช่วยลดผลกระทบต่อตนเอง ครอบครัว และสังคม

แผนงาน
แผนงานที่ 7.1 การพัฒนาระบบการบําบัดรักษา
สาระสํ า คั ญ การบํ า บั ด รั ก ษายาเสพติ ดตลอดจนการลดอั นตรายจากยาเสพติ ด ถือ เป็ นปั จ จั ย แห่ ง
ความสําเร็จหนึ่งของการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ทางกายและจิตใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้เป็นกลไกสําคัญในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและพัฒนากระบวนการติดตามเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง ที่เป็นมาตรฐานและเหมาะสม เพื่อดําเนินการ
ค้นหา ชักชวน ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด รวมถึงปรับเจตคติให้เข้าสู่กระบวนการดูแลเชิงสุขภาพและสังคม ตลอดจนคงอยู่
ในระบบอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงของการกลับเข้าไปสู่วงจรยาเสพติด และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
หรือเกิดอันตรายต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว หรือสังคม โดยการเตรียมความพร้อมในการบําบัดตัวยาชนิดใหม่ การดูแล
โดยสถานพยาบาล การดูแลมีส่วนร่วมโดยชุมชน ตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง บําบัด และติดตาม การใช้มาตรการ
การลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) การให้คําปรึกษาออนไลน์ ฯลฯ เพื่อตอบการแก้ไขปัญหา
การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม และติดตามอย่า งต่อ เนื่อง เพื่อลดความเสี่ย งของ
การกลับเข้าไปสู่วงจรยาเสพติด
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการพัฒนากระบวนการบําบัดรักษายาเสพติด
แผนงานที่ 7.2 แผนงานการติดตามดูแลช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบําบัดรักษา
ยาเสพติด
สาระสํ า คั ญ การพั ฒ นารู ป แบบกลไกการให้ ค วามช่ว ยเหลื อผู้ ผ่า นการบํ า บั ด รั ก ษาอย่ า งเป็ น ระบบ
เพื่อส่งเสริมให้มีโอกาสทางสังคมให้ทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคม พร้อมทั้งสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้และ
ปรับค่านิยมและทัศนคติของสังคมต่อการยอมรับ และให้โอกาสในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และเห็นผล
เป็นรูปธรรม เพื่อตอบการแก้ไขปัญหา การปรับค่านิยมและทัศนคติเชิงลบต่อผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด และการไม่ให้
โอกาสทางสังคม ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดการกระทําผิดซ้ํา และการเพิ่มโอกาสของการเข้าสู่วงจรของการเป็นเหยื่อ
รายใหม่ของอาชญากรรมยาเสพติด
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติด
แผนงานที่ 7.3 แผนงานการบําบัดผู้เสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (จิตเวช)
สาระสําคัญ การดําเนินการป้องกันเฝ้าระวัง ส่งต่อ ตลอดจนบําบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพ
ยาเสพติดที่มีอาการทางจิต อันเนื่องมาจากการใช้ยาเสพติด โดยการจัดระบบกลไกการดําเนินงานป้องกันและ
เฝ้าระวังในพื้นที่ โดยการให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) ในการเฝ้าระวัง
และชักชวน ตลอดจนนําส่งผู้เสพที่มีสัญญาณที่จะเกิดอันตราย เช่น มีประวัติการทําร้ายร่างกายตนเองหรือผู้อื่น
เริ่มมีอาการหวาดระแวงฯ ให้เข้าสู่การบําบัดรักษาโดยเร็ว เชื่อมโยงระบบการส่งต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และขยาย
ศั ก ยภาพของสถานพยาบาลที่ ให้ ก ารบํา บั ดรั กษาโรคจิ ต เวชให้ ครอบคลุ ม รวมถึ ง สร้ า งกลไกการติ ด ตามดู แ ล
ช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติ ดที่มีอาการทางจิต อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนได้รั บความช่วยเหลือในการกลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างปกติ
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการป้องกัน เฝ้าระวัง บําบัด และติดตามดูแลผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด
2. โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลในการดูแลผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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แผนงานที่ 7.4 แผนงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
สาระสําคัญ การดําเนินการค้นหาและเข้าถึงผู้ใช้ยาเสพติด โดยการใช้กระบวนการชุมชนและภาคประชาสังคม
ควบคู่กับการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยให้บริการลดอันตรายในเชิงสุขภาพจิต และสัง คมให้กับผู้ใช้
ยาเสพติด เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้ใช้ย าเสพติด ผู้ใกล้ชิด ตลอดจนชุม ชน นํา มาตรการลดอันตราย
จากยาเสพติดมาใช้ควบคู่กับมาตรการด้านการบําบัดรักษา เพื่อเข้าถึงและนําผู้ใช้ยาเสพติดเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพ
ได้มากขึ้น เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดได้เกิดความตระหนักและปรับพฤติกรรมที่เป็นอันตรายจากการใช้ยาเสพติด
จนสามารถลด ละ และเลิกยาเสพติดได้ในที่สุด
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการเข้าถึง ส่งต่อเข้ารับการดูแลทางสาธารณสุขบําบัดและติดตามดูแลผู้ใช้ยาเสพติด
2. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการของภาครัฐและภาคประชาสังคมในการให้บริการลดอันตราย
จากยาเสพติด
แผนงานที่ 7.5 การอํานวยการขับเคลื่อนการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบําบัดรักษา
และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด
สาระสําคัญ การอํานวยการขับเคลื่อนการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบําบัดรักษาและ
การลดอั น ตรายหรื อ ผลกระทบจากยาเสพติด ให้ เ กิ ด การบู ร ณาการทรั พ ยากร แผนงาน งบประมาณ นํ า ไปสู่
ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการอํานวยการขับเคลื่อนการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

เป้าหมายแนวทาง
๑. การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบที่เหมาะสมตามระดับความรุนแรงของการเสพติด
๒. การใช้มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
3. ผู้ผ่านการบําบัดรักษาได้รับการติดตามดูแลอย่างมีมาตรฐาน

แนวทาง
1. การพัฒนาระบบการบําบัดรักษา
1.๑ นํา ผู้ เสพยาเสพติ ด เข้า สู่ กระบวนการการบําบั ดรัก ษาในระบบสมัค รใจเป็ นหลัก เน้ นการใช้
กระบวนการชุมชนในการผลักดันและนําผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่การบําบัดรักษา ตลอดจนดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบําบัดรักษาโดยยึดหลักแนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” มุ่งเน้นการใช้การสาธารณสุขนํา และการบําบัดรักษาที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสาธารณสุข โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
(๑) สร้างกระบวนการชุมชน การทําประชาคมหมู่บ้าน ตลอดจนการใช้อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู่บ้านในการเฝ้าระวัง และชักชวนผู้เสพยาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการการบําบัดรักษา รวมถึงร่วมในการดูแล
ติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาในการลด ละ เลิกยาเสพติด
(๒) ขยายศักยภาพของสถานพยาบาลสาธารณสุขในการรองรับผู้ติดยาเสพติด และผู้ที่มีอาการ
ทางจิ ต จากการใช้ย าเสพติ ด โดยเฉพาะการบํา บั ดรั กษาแบบผู้ ป่วยใน ตลอดจนขยายศั กยภาพของศู นย์ฟื้ นฟู
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว เพื่อรองรับผู้ติดยาเสพติด โดยเฉพาะการดําเนินการตาม
แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” เพราะคนคือ ทรัพ ยากรที่สํา คัญ และผู้เสพที่ไ ม่มีความผิดฐานอื่น ไม่มีย าเสพติด
ในครอบครอง หรือครอบครองในปริมาณไม่เกินกว่าที่กฎหมายกําหนด ต้องได้รับการดูแลในเชิงสุขภาพตามความเหมาะสม
โดยผ่านกระบวนการคัดกรอง วินิจฉัย และส่งต่อเข้ารับการบําบัดรักษา ภายใต้การกํากับของกระทรวงสาธารณสุข
โดยผู้ ป่ วยบางคนอาจมี ค วามจํา เป็ นต้ องเข้ า สู่ ก ระบวนการการบํ า บั ด รัก ษาในระบบบั ง คั บ บํ า บั ด บางคนอาจ
ใช้การบําบัดรักษาในโรงพยาบาล เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพหรือศึกษาได้อย่างต่อเนื่อง และบางคนอาจจะเข้า
รับ บริก ารด้านการลดอันตรายจากสถานพยาบาลหรือ หน่วยงานที่ ไ ด้รั บการรั บรองจากกระทรวงสาธารณสุ ข
และกระบวนการช่ว ยเหลือ ทางสัง คมจากหน่วยงานที่เ กี่ย วข้อ ง ซึ่ง ควรดํา เนิน การตามความเหมาะสมของ
สภาพการเสพติดและไม่ส่งผลต่อการดํารงชีวิต
1.2 ผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้รับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ทางสุขภาพกาย จิตใจ
ครอบครัว อย่างมีคุณภาพ โดยให้คําปรึกษา การดูแลตนเอง ครอบครัว ช่วยเหลือ สงเคราะห์ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น ตลอดจนการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ผ่านการบําบัดกับครอบครัว ชุมชน โดยมีการดําเนินการแบบบูรณาการ
จากทุกภาคส่วน
(๑) ดํา เนินการตามหลักเกณฑ์แ นวทางในการติดตามดูแ ลช่วยเหลือ ผู้ผ่า นการบํา บัดรัก ษา
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการเสพติด รวมถึงกําหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
(๒) ปรับวิธีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่า นการบํา บัด รักษาในระดับพื้นที่ให้เ หมาะสมกับ
ผู้ผ่า นการบํา บัด พัฒ นารูป แบบการติดตามผู้ผ่า นการบําบัด ฟื้นฟูส มรรถภาพที่เน้นการสร้า งสัม พันธภาพที่ดี
โดยการนําแนวคิดระบบการจัดการรายกรณี (Case Management) โดยมีทีมสหวิชาชีพทําหน้าที่ในการบูรณาการ
ความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน โดยการประเมินสภาวะสุขภาพของผู้เข้ารับการบําบัดรักษาและวางแนวทางการดูแล
ตลอดจนติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการดําเนินงานจะมอบหมายให้ผู้จัดการรายบุคคล (Case Manager)
เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการ ประสานงาน และดูแล
(๓) พัฒนาศักยภาพของระบบ ทีมติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้สามารถดูแล ช่วยเหลือได้ตาม
แนวทางมาตรฐานที่กําหนดไว้
(4) เผยแพร่แนวคิดให้ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบครัว และชุมชน ได้เข้าใจว่าการติดตาม
เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ ประคับประคองผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข
และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
2. การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติด
2.1 ให้ครอบครัวชุมชนสังคมยอมรับและให้โอกาสผู้ผ่านการบําบัด และมีส่วนร่วมในการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ และติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
(๑) สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพให้ครอบครัว ชุมชนมีองค์ความรู้ในการสัง เกตและประเมิน
ความรุนแรงเบื้องต้น และดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดให้เข้ารับการบําบัดรักษาแบบสมัครใจโดยชุมชนเป็นลําดับแรก
ภายใต้การเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการบําบัดรักษายาเสพติด
(๒) พัฒนาศักยภาพครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการดูแล ช่วยเหลือประคับประคอง
ผู้เสพติดไม่ให้กลับไปเสพติดซ้ํา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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(3) พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนให้การสนับสนุนในการกลับสู่สังคมของผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพตามความต้องการและความเหมาะสม
(4) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
(5) ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
2.2 พัฒนาระบบรองรับและสนับสนุนการส่งต่อผู้ผ่านการบําบัดรักษาและผู้พ้นโทษ เพื่อแก้ไขฟื้นฟู
ติดตามดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร กลับคืนสู่สังคม มีแนวทาง ดังนี้
(๑) เตรียมความพร้อมผู้ผ่านการบําบัดรักษาทุกระบบในการแก้ไขฟื้นฟู ปรับทัศนคติ ค่านิยม
พฤติกรรม และการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม
(๒) ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ พิทักษ์สิทธิ สร้างความเป็นธรรม สร้างการเข้าถึง
ความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
(๓) พัฒ นาทัก ษะการให้คํา ปรึกษาครอบครัวเพื่อแนะนําการปรับสภาพครอบครัวให้ผู้ผ่า น
การบําบัดรักษาเพื่อไม่ให้กลับไปเสพยาเสพติดซ้ําหรือผู้พ้นโทษไม่กระทําความผิดซ้ําในคดียาเสพติด
(๔) จัดระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อสิ้นสุดโปรแกรมบําบัดเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ
(๕) สร้างโอกาสทางสังคมให้แก่บุคคลเพื่อสร้างการเรียนรู้ ปรับทัศนคติ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
และพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม
(๖) บริหารจัด การเพื่อ ติด ตามพฤติการณ์ผู้ผ่า นการบําบัดรัก ษาให้ผ่านพ้นภาวะความเสี่ย ง
ในการกลับมากระทําความผิด รวมทั้งติดตามพฤติการณ์ที่อาจเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
2.3 เร่งสร้างความตระหนักในคุณค่าของคนและยอมรับ “การคืนคนดีสู่สังคม”
(1) สร้ า งความเข้ า ใจในธรรมชาติ ข องผู้ เ สพ ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ว่ า เป็ น ผู้ ป่ ว ยโรคสมองติ ด ยา
ซึ่งมีความจําเป็นต้องได้รับการบําบัดรักษา และทําให้ผู้เสพผู้ติดรู้สึกเต็มใจเข้ารับการบําบัดรักษาจนสามารถเลิก
ยาเสพติดและกลับคืนสู่สังคม
(2) จัดทําข้อมูล ข่าวสาร และสื่อผ่านช่องทางต่าง ๆ ในการสร้างความตระหนักในคุณค่าของคน
และสร้างการยอมรับ การคืนคนดีสู่สังคม รวมถึงตัวอย่างบุคคล ผู้ผ่านการบําบัดรักษา ผู้พ้นโทษ ที่ได้กลับคืนเป็น
คนดีของสังคมในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ
ทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
(3) ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประชาสัม พันธ์ กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนัก
ในคุณค่าของคน และเปลี่ยนทัศนคติไปสู่การยอมรับ การคืนคนดีสู่สังคม
(4) ประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติให้กับสาธารณชน เน้นย้ําเรื่องการให้โอกาสแก่ผู้เคยกระทําความผิด
คดียาเสพติด และผู้เคยติดยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม
(๕) ปรับทัศนคติของคนในชุมชนให้เห็นคุณค่าของการคืนคนดีให้สังคม และเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาผู้ผ่านการบําบัดรักษาและผู้พ้นโทษที่เป็นสมาชิกในครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้และอยู่ได้ในสังคม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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(๖) สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครอบครัว เพื่อให้กําลังใจ ให้อภัย และให้โอกาสทางสังคมแก่
ผู้ผ่านการบําบัดรักษาและผู้พ้นโทษ
2.4 เสริมสร้างศักยภาพของผู้ผ่านการบําบัดรักษาและผู้พ้นโทษเพื่อให้มีความพร้อม ทั้งสุขภาพ
ร่างกายและสุขภาพจิต สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคม ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม
(๑) พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทําผิดให้ได้รับโอกาสในการกลับตนเป็นคนดี
(๒) รวบรวมข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการฝึก วิชาชีพ การสงเคราะห์ ทุนประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษา และการหางานทํา
(3) พัฒนาและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่านการบําบัดรักษาและผู้พ้นโทษให้มีความรู้
และมีฝีมือแรงงานที่เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละบุคคล และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
รวมถึงมีทักษะในการใช้ชีวิตโดยใช้กลไกของสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน
กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) สร้ า งโอกาสให้ ผู้ผ่านการบํา บัด รั กษาและผู้ พ้ นโทษที่ มี ศั ก ยภาพได้ รั บ การจ้ า งงานหรื อ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่สุจริตอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป
(5) จัดหาสวัสดิการขั้นพื้นฐาน อาทิ ที่อยู่อาศัย การบริการด้านสุขภาพ อาชีพ แหล่งเงินทุน
(Seed Money) แก่ผู้ผ่านการบําบัดรักษา
(6) สนับสนุนให้ผู้ผ่านการบําบัดรักษามีส่วนร่วมในการเป็นวิทยากรป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด
2.5 ส่ ง เสริ ม ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ นและภาคเอกชน สร้ า งการมี ส่ว นร่ ว มเพื่ อ ให้ ผู้ ผ่ า น
การบําบัดรักษาที่มีศักยภาพได้กลับเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
(๑) สร้างมาตรการจูงใจให้ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชนจ้างผู้ผ่านการบําบัดรักษาที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพเข้าทํางานในองค์กร
(๒) ส่ ง เสริม ให้ ผู้ผ่า นการบํา บั ด รั กษาที่ ไ ด้ รั บการพัฒ นาศั ก ยภาพเข้ า มี ส่ ว นร่ วมในกิ จ กรรม
จิตสาธารณะในพื้นที่อย่างสม่ําเสมอ
(3) ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสร้างมาตรการรองรับแรงงานคืนถิ่นด้านวิชาชีพ
เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
(๔) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้โอกาสในการรับผู้ผ่านการบําบัดรักษาเข้าทํางาน
3. การบําบัดผู้เสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (จิตเวช)
3.1 ป้องกัน เฝ้าระวังในกลุ่มคนที่ใช้ยาเสพติดและมีอาการทางจิตและอาจก่อความรุนแรง ซึ่งในกลุ่มนี้
จําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากชุมชนในการป้องกัน เฝ้าระวัง และนําส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลก่อนที่จะเกิด
เหตุการณ์ความรุนแรง รวมถึงกระบวนการในการติดตามดูแลช่วยเหลืออย่างเป็นระบบ โดยสร้างกลไกในส่วนของ
การป้องกัน เฝ้าระวัง การให้บริการบําบัดรักษาในสถานพยาบาล ทั้งแบบผู้ป่วยใน ผู้ป่วยนอกที่เพียงพอเหมาะสมและ
ระบบในการติดตามดูแลให้ผู้ป่วยจิตเวชได้รับยาอย่างสม่ําเสมอและเหมาะสม เพื่อไม่ให้กลับมามีอาการทางจิตซ้ํา
3.2 พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน เพื่อให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
ในพื้นที่ ตั้งแต่กระบวนการของการเฝ้าระวัง และการให้ความรู้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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3.3 เฝ้าระวังผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการทางจิตหรือมีสัญญาณเตือนภัยที่จะก่อให้เกิด
อันตรายหรือความรุนแรง โดยเร่งดําเนินการดูแลเชิงสาธารณสุข รวมถึงส่งต่อบําบัดรักษาและติดตามช่วยเหลือ
เพื่อลดปัญหาผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
4. การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
ส่งเสริมการเข้าถึงและการจัดบริการเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ทั้งในระหว่าง
การบําบัดรักษา และในกลุ่มผู้ที่ยังไม่เข้ารับการบําบัดรักษา เพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้น โดย
4.1 บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคม ชุมชน เอกชน ในการเข้าถึงกลุ่ม
ผู้เสพยาเสพติด และให้บริการทางด้านสาธารณสุขเพื่อลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ยาเสพติด
4.๒ จัดบริการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติดให้ครอบคลุมทั้งมิติในเชิงสุขภาพ จิตใจ และสังคม
4.3 พัฒ นาระบบฐานข้อ มูลเพื่ อประเมินสถานการณ์ และผลกระทบ ตลอดจนประสิท ธิ ผลของ
การดําเนินงาน
4.4 จัดทําสื่อเพื่อสร้างเจตคติการยอมรับผู้ใช้ยาเสพติดและส่งเสริมการเข้ารับบริการทางสาธารณสุข
และ/หรือเข้ารับการบําบัดรักษายาเสพติด

ตัวชี้วัด
๑. ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟู มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายได้รับบริการลดอันตรายจากยาเสพติดอย่างมีมาตรฐาน

หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน)
กระทรวงมหาดไทย (สํ า นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กรุงเทพมหานคร
2. หน่วยงานร่วม
กระทรวงกลาโหม (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ
กองทัพอากาศ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
กระทรวงวัฒนธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
แนวทางที่ ๘ กิจการพิเศษ
วัตถุประสงค์
เพื่อดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ การดําเนินการตามแนวนโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาล อาทิ การพัฒนาการควบคุมและใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของพืชเสพติดแต่ละชนิดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ภายใต้กฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนางานตามแนวทางหรือมาตรการในรูปแบบใหม่ ๆ
ประกอบด้วย การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) และการทําให้ถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization)
ซึ่งล้วนเป็นงานขับเคลื่อนที่ต้องอาศัยการบูรณาการงานในแต่ละมิติ ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปราม บําบัดรักษา
และบริหารจัดการอย่างบูรณาการ รวมถึงยังต้องอาศัยการขับเคลื่อนในเชิงนโยบายให้เกิดความสมดุลและเหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทย

แผนงาน
แผนงานที่ 8.1 การควบคุมและการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด
สาระสําคัญ การควบคุมพืชเสพติดแต่ละชนิดให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย และทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งการวิจัย
และพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของพืชเสพติด ภายใต้กฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่อประชาชน ทั้งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. โครงการอํานวยการและขับเคลื่อนการควบคุมพืชเสพติด
2. โครงการควบคุมการลักลอบปลูกพืชเสพติด
3. โครงการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดโดยเฉพาะกัญชง
4. โครงการพัฒนาและวิจัยทางการแพทย์โดยเฉพาะกัญชา
5. โครงการใช้ประโยชน์จากพืชกระท่อม
แผนงานที่ 8.2 การพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่
สาระสําคัญ การพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่ อาทิ การเบี่ยงเบนคดี (Diversion) การลดทอน
ความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) การทําให้ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization)
และการลดการกระทําความผิดซ้ํา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการเบี่ยงเบนคดี (Diversion)
2. โครงการการลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization)
3. โครงการทําให้ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Drug Legalization)
4. โครงการขับเคลื่อนการให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล
5. โครงการปรับพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด
แผนงานที่ 8.3 การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ
สาระสําคัญ การดําเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่พิเศษ
โครงการที่มีความสําคัญสูง
๑. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
๒. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒5๘๐
๓. การขับเคลื่อนตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
๔. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น อ.แม่ระมาด
จ.ตาก เพื่อเลิกฝิ่นอย่างยั่งยืน

เป้าหมายแนวทาง
๑. การควบคุ ม และใช้ ประโยชน์ จากพื ชเสพติ ด เพื่ อสร้ า งโอกาสทางเศรษฐกิ จและสร้า งรายได้ ของ
ประชาชน โดยมิส่งผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด
2. การขับเคลื่อนการให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลให้ขยายไปดําเนินการในศาลที่มีความสนใจ
ทั่วประเทศ
3. การปรับพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด
4. การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ และสามารถควบคุมปัญหา
ยาเสพติดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่

แนวทาง
1. การควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด
1.1 สํารวจพิสูจน์ทราบพื้นที่ลักลอบปลูกพืชเสพติด โดยดําเนินการเพื่อให้ทราบถึงที่ตั้ง พิกัด ขนาด
และปริมาณของพื้นที่ลักลอบปลูกพืชเสพติด ทั้งฝิ่น กัญชา กัญชง และกระท่อม เพื่อสามารถประเมินถึงสถานการณ์
ปัญหาพืชเสพติดของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน และระบุพื้นที่เป้าหมายในการดําเนินการ ทั้งด้านบังคับใช้
กฎหมาย ป้องกัน และป้องปรามการปลูกพืชเสพติด รวมทั้งรายงานต่อสหประชาชาติ โดยการสํารวจพิสูจน์ทราบ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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พื้นที่เชิงประจักษ์ด้วยวิธีการสํารวจภาคพื้นดิน ทางอากาศ (เฮลิคอปเตอร์ อากาศยานไร้คนขับ) ภาพถ่ายระยะไกล
(ภาพถ่ายจากดาวเทียม) หรืออาจโดยกระบวนการเชิงข้อมูลข่าวสาร หรือเทคโนโลยีใหม่ ๆ
1.2 ป้องกันป้องปรามและยับยั้งการปลูกพืชเสพติด โดยดําเนินการเพื่อลดหรือมิให้ประชาชนลักลอบ
ปลูกพืชเสพติด
(1) รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงโทษ พิษภัย และกฎหมาย
เกี่ยวกับพืชเสพติด
(2) กําหนดและดําเนินมาตรการทางการปกครอง เพื่อประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการกํากับ
ดูแลมิให้มีการลักลอบปลูกพืชเสพติด
(3) ลาดตระเวนกดดันบริเวณพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นซ้ําซากในห้วงก่อนและระหว่างฤดูกาลปลูก
เพื่อสร้างความยําเกรงต่อกฎหมาย
(4) เร่งสํารวจหาพื้นที่เตรียมแปลงปลูกฝิ่นและดําเนินการแจ้งเตือนกดดัน เพื่อยับยั้งการลักลอบ
ปลูกฝิ่น
1.๓ กํา จัด พืชเสพติด และนํา ไปใช้ประโยชน์โ ดยดําเนินการตัด ทํา ลายพืชเสพติดที่ลัก ลอบปลูก
โดยผิดกฎหมาย และประสานหน่วยที่ได้รับอนุญาตนําพืชเสพติดของกลางไปใช้ประโยชน์ท างการแพทย์หรือ
ศึกษาวิจัย
1.4 ปราบปรามบุคคลและเครือข่ายผู้ปลูกและค้าพืชเสพติด โดยดําเนินการทางการข่าว เพื่อรวบรวม
ข้อมูลข่าวสาร สืบสวน และนําไปสู่การปราบปราบจับกุมบุคคลและเครือข่ายผู้ปลูกและค้าพืชเสพติด
1.๕ บําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดพืชเสพติด โดยกระบวนการค้นหา คัดกรอง นําผู้เสพ ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการ
บําบัดรักษา รวมทั้งติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา
1.๖ ช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเสพติด โดยช่วยเหลือสนับสนุนสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิตเสริมสร้างอาชีพรายได้ความเป็นอยู่เสริมสร้างการศึกษาและโอกาสด้านต่าง ๆ รวมทั้งเสริมสร้าง
ศักยภาพและความเข้มแข็งของประชาชนและหมู่บ้าน/ชุมชน
1.7 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และเสริมสร้างปรับปรุงการดําเนินงานด้านต่าง ๆ เพื่อพัฒนา
ประสิ ทธิภ าพในกระบวนการนําพืชเสพติดไปใช้ป ระโยชน์ รวมถึงการควบคุ มมิให้ เกิดการนําไปใช้ในทางที่ผิด
ประกอบด้วย การพัฒนากฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ให้เหมาะสมและชัดเจน การพัฒนาความพร้อม
ของกลไกและเจ้าหน้าที่ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเครื่องมือเทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมถึง
การพัฒนาการสื่อสารทําความเข้าใจต่อประชาชนหน่วยงาน และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
1.8 ศึกษาวิจัยบริบทที่เกี่ยวข้องกับพืชเสพติด อาทิ ลักษณะของพืชเสพติดสายพันธุ์ต่าง ๆ ทั้งลักษณะ
ทางพันธุกรรม คุณลักษณะ คุณสมบัติผลผลิตการพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่เกิดโทษ
ผลกระทบต่อร่างกายมนุษย์ ประโยชน์ในการรักษาโรค บรรเทาอาการ หรือการทดแทนยาเสพติดชนิดอื่น การใช้
พืชเสพติดตามวิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณี กระบวนการควบคุมพืชเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม การพัฒนา
พืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจ ฯลฯ
1.9 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการดําเนินงาน อาทิ การควบคุมติดตาม
กระบวนการต่าง ๆ ในการปลูก ผลิต ขนส่ง และนําพืชเสพติดไปใช้ประโยชน์การควบคุมติดตามบุคคลที่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ที่ได้รับอนุญาต ทั้งผู้ผลิต ผู้รักษา ผู้ป่วย ผู้ขนส่งการตรวจสอบจําแนกพืชเสพติดและสารจากพืช การเข้าถึงการลักลอบ
ปลูกผลิตค้าที่ผิดกฎหมายการเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐผู้บังคับใช้กฎหมาย ฯลฯ
1.10 พิจารณาและปรับปรุ งกฎหมาย เพื่อลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization)
โดยจําแนกลักษณะการกระทําผิดในระดับต่าง ๆ และพิจารณาปรับลดโทษการกระทําผิดในระดับที่ร้ายแรงน้อยกว่า
ให้ได้รับโทษน้อยลง หรือการทําให้ยาเสพติดเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Drug Legalization) โดยพิจารณา
กรณีที่พืชเสพติดจะก่อให้เกิดประโยชน์หรือไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบภายใต้การมีระบบควบคุม
2. การพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่
2.1 พั ฒ นากลยุ ท ธ์ แนวทางการดํา เนิ น งานรองรั บ มาตรการทางเลื อ กรู ป แบบใหม่ อาทิ
การเบี่ยงเบนคดี (Diversion) การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) การทําให้ยาเสพติด
เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization) โดยวิเคราะห์ถึงความเหมาะสมและสภาพปัญหาตามบริบทของ
กฎหมายและสังคมไทย
2.2 นํารูปแบบการให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาลแก่ผู้ต้องหา/จําเลยที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดี
ของศาล เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในช่วงวิกฤติของชีวิต อันเป็นโอกาสที่จะให้บุคคลเหล่านี้ได้มีโอกาสที่จะเลือก
แนวทางการดําเนินชีวิตที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อลดการหลบหนีระหว่างการพิจารณาคดีและลดการกลับไปกระทํา
ความผิดซ้ํา ซึ่งดําเนินการโดยผู้ให้คําปรึกษาที่ผ่านการอบรมด้านการให้คําปรึกษาด้านจิตสังคม เพื่อขับเคลื่อนให้
ขยายพื้นที่ดําเนินการไปยังศาลที่มีความสนใจทั่วประเทศผ่านสํานักงานศาลยุติธรรม
2.3 ดํา เนิน การปรับ พฤตินิสัย ผู้ถูก คุม ความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๖
และพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ รวมถึงกลุ่มผู้ต้องขังที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจําคุก
ในฐานความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยการจําแนกสภาพปัญหาและความต้องการก่อนจัดทําแผน ในการแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ถูกคุมความประพฤติเป็นรายบุคคลเพื่อการป้องกันการกลับไปกระทําความผิดซ้ํา
3. การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ
ขับเคลื่อนบูรณาการแผนพื้นที่พิเศษร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดําเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และสามารถควบคุมปัญหายาเสพติดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ อาทิ
แผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ แผนปฏิบัติการ
โครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒5๘๐ แผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่ อ.อมก๋อย
จ.เชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ฯลฯ

ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จของการควบคุมพืชเสพติด (ฝิ่น กัญชา กัญชง และกระท่อม)
๒. ระดับความสําเร็จของการควบคุมการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด
3. จํานวนคดีที่มีการนําพืชเสพติดที่ได้รับอนุญาตไปใช้ในทางที่ผิด
๔. ร้ อ ยละของผู้ ต้ อ งขั ง คดี ย าเสพติ ด ลดลงเมื่ อ เปรี ย บเที ย บกั บ ฐานเฉลี่ ย 3 ปี (2560 - 2562)

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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หน่วยงานรับผิดชอบ
1. หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น)
กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน ตํารวจภูธร กองบินตํารวจ)
กระทรวงพาณิชย์
กระทรวงอุตสาหกรรม
ศาลยุติธรรม (สํานักงานศาลยุติธรรม)
2. หน่วยงานร่วม
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร (กรมประมงกรมปศุ สั ตว์ กรมชลประทาน กรมการข้ า ว
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สํานั กงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
กระทรวงคมนาคม
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

แนวทางที่ 9 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
วัตถุประสงค์
เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ มีการประสานสอดคล้องระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ให้เกิดพลังและเอกภาพในการดําเนินงาน โดยบูรณาการแผนงบประมาณมุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ จัดกลไก
ขับเคลื่อนแบบบูรณาการทั้งในเชิงพื้นที่และในเชิงมาตรการ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประมวลข้อมูล
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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การรายงานการกํากับติดตามประเมินผลที่เป็นมาตรฐานให้ทุกหน่วยงานใช้ประโยชน์ร่วมกัน ใช้งานวิจัยวิชาการ
สนับสนุนการอธิบายสภาพปัญหาและกําหนดนโยบาย สร้างการรับรู้ให้หน่วยงานภาคีและประชาชนเกิดความเข้าใจ
ตรงกันและเกิดการร่วมมืออย่างใกล้ชิด ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเหตุการณ์และตรงจุด ใช้ตําบลเป็นศูนย์กลาง
การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยส่ง เสริม ให้เป็นกลไกเชื่อมต่อ การทํา งานระหว่า งภาครัฐกับภาคประชาชน
ในแต่ละพื้นที่ มีก ารวิเคราะห์ปัญหาแบบองค์รวม แก้ไ ขปัญ หาให้ต รงความต้อ งการ บูร ณาการทุก ภาคส่วน
และยึดหลักการพึ่งพาตนเอง

แผนงาน
แผนงานที่ 9.1 การบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบและ
พัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน
สาระสําคัญ การอํานวยการ บริหารจัดการ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
อย่างเป็นระบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
สูงสุด ให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร แผนงาน งบประมาณ ไปสู่ผลสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ร่วมกัน
โครงการที่มีความสําคัญสูง
1. โครงการสนับสนุนกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด
2. โครงการบูรณาการแผนงานและงบประมาณการแก้ไขปัญหายาเสพติด
3. โครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน
4. โครงการวิจัยและพัฒนางานวิชาการและองค์ความรู้สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
5. โครงการอํานวยการและพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวัง
6. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
7. โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
8. โครงการพัฒนากฎหมาย/ระเบียบสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้างการรับรู้
งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน
10. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด
11. โครงการอํานวยการและบริหารจัดการ

เป้าหมายแนวทาง
1. การอํานวยการ บริหารจัดการองค์กรทุกระดับอย่างมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพในการนํานโยบาย
แปลงไปสู่การปฎิบัติ
2. การพัฒ นาระบบแผนงานและการบู รณาการงบประมาณจากทุก แหล่ ง เพื่ อใช้ ในการขั บเคลื่ อ น
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบ
3. การพัฒนาระบบการกํากับ ติดตาม และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ
4. การพัฒนาองค์ความรู้ การวิจัยและวิชาการ แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในทุกระดับ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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5. การพัฒนาระบบข้อมูลและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพื่อวิเคราะห์และทํานายสถานการณ์ นําไปสู่
การใช้ประโยชน์ในการกําหนดนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
6. การวางระบบ และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยาเสพติดในทุกหน่วยงานและทุกระดับ
เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
7. การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับ

แนวทาง
๑. การอํานวยการและบริหารจัดการองค์กร
1.1 ปรับปรุงองค์กรในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรูปแบบคณะกรรมการ
(Committee) อนุกรรมการ (Sub - committee) คณะทํางาน (Working group) รวมทั้งชุดเฉพาะกิจ (Task force
team) ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดเอกภาพทั้งในด้านการกําหนดนโยบาย (Policy making)
และการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy implementation) ให้มีความสอดคล้องกับแผนปฎิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
1.๒ ปรับปรุงโครงสร้างกลไกให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับชาติ จังหวัด
อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยเป็นองค์กรอํานวยการเฉพาะที่มีโครงสร้าง
ชัดเจนด้านยาเสพติด ทําหน้าที่อํานวยการ สนับสนุน ปรับปรุงรูปแบบขั้นตอนและวิธีการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
1.3 สร้างและพัฒนาหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ - เอกชน (Public - Private Partnership) จัดทําข้อตกลง
มอบหมายภารกิจทําข้อตกลงในการทํางานร่วมกันทําสัญญาร่วมเป็นภาคีหนุ้ ส่วนบริหารภารกิจร่วมกัน
1.4 สร้างและพัฒนาองค์กรแห่งการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งในระหว่าง
องค์กรและประชาคมระหว่างประเทศ
1.5 บริหารจัดการและกํากับดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และขวัญกําลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไ ขปัญหายาเสพติด เช่น พิจารณาบํา เหน็จความชอบประจํา ปีก รณีพิเศษให้แ ก่เจ้า หน้า ที่ผู้ปฏิบัติง าน
ด้านยาเสพติด ระบบเงินสินบน เงินรางวัลคดียาเสพติด สิทธิกําลังพล สวัสดิการการสงเคราะห์ช่วยเหลือ
2. การพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ
2.1 พัฒนาระบบการจัดทําแผนแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับจังหวัดถึงระดับประเทศ โดยกําหนดให้
จัง หวั ด เป็นหน่ วยในการบู ร ณาการการจั ด ทํ า แผนปฏิ บัติ การที่ สอดคล้อ งกั บวงเงิ นงบประมาณในแต่ ละแหล่ ง
งบประมาณในระดับพื้นที่ โดยให้มีความเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และแผนพัฒนาจังหวัด
2.2 แสวงหาและบูรณาการงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รองรับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3. การพัฒนาระบบกํากับติดตามและประเมินผล
3.1 ให้ มี ก ลไกการกํ า กั บ ติ ดตาม ประเมิ น ผลในระดั บ ภาคทํ า หน้ า ที่ ในการนิ เ ทศตรวจติ ด ตาม
ให้ คํ า ปรึ ก ษาแนะนํ า การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ โดยมี สถาบั นวิ ช าการในพื้ นที่ / หน่ ว ยงานที่ เกี่ ย วข้ อ งมี ส่ วนร่ ว ม
ในการประเมิน และสํานักงาน ปปส.ภาค เป็นฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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4. การพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
4.1 พัฒนาระบบข้อมูลปฏิบัติการยาเสพติด (War Room) ทุกระดับ ทั้งในส่วนกลางภาคและจังหวัด
ให้สามารถติดตามเฝ้าระวังและนําไปใช้ในการดําเนินงานได้อย่างทันการณ์
4.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์/แนวโน้มการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติด
4.3 พัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในระดับภูมิภาคอาเซียนประเทศ ภาค
และจังหวัด
4.4 ประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในแต่ละห้วงเวลา
4.5 จัดทําฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของแต่ละพื้นที่เพื่อนํามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมสถานการณ์
และจัดระบบการเฝ้าระวัง
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยาเสพติด
5.1 ปรับความคิดของผู้ปฏิบัติ งาน เพื่อเข้าสู่ การนํา เทคโนโลยีดิ จิทั ลมาใช้กั บงานยาเสพติด และ
องค์การอย่างเหมาะสม
5.2 พัฒ นาโครงสร้า งพื้นฐานเพื่อ รองรับ การปฏิบัติง านและการให้บริการอย่า งคุ้ม ค่า พอเพีย ง
และปลอดภัย
5.3 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกําหนดแนวปฏิบัติ และวางแผนการใช้งาน
เพื่อให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กําหนดไว้
5.4 พัฒนาระบบสารสนเทศและบูรณาการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่
ทุกเวลา อย่างมั่นคงและปลอดภัย
5.5 พัฒ นาระบบเทคโนโลยี ดิจิ ทัลรองรับความร่วมมือในการป้องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติ ด
ระหว่างประเทศ
5.6 สร้างศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลดิจิทัลด้านยาเสพติดในทุกมิติของปัญหา เพื่อให้เกิดมาตรการ
แบบผสมผสานและการทํางานแบบครบวงจร
6. กํากับดูแลข้อมูลและพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Data Governance and Big Data)
การกํากับดูแลข้อมูลเป็นกลไกในการกําหนดทิศทาง ควบคุม และตรวจสอบการบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อ ให้ห น่วยงานได้ดํา เนิน การบริห ารจัด การข้อ มูลตามนโยบาย กฎระเบีย บ หรือ ข้อ บัง คับ ที่ไ ด้กํา หนดไว้
การกํากับดูแลข้อมูลที่ดีก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย มีคุณภาพ
มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความคุ้มทุนต่อการดําเนินงาน รวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) มีความพร้อมใช้ สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ โดย
6.1 จัดตั้งคณะทํางานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งตามที่ได้กําหนดไว้ใน
กรอบการกํากับดูแลข้อมูล (Structured/Semi - Structured/Unstructured) ได้แก่ คณะกรรมการกํากับดูแลข้อมูล
คณะทํางาน Big Data เป็นต้น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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6.2 กําหนดกระบวนการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) ตามที่ได้กําหนดไว้ใน
กรอบการกํากับดูแลข้อมูล และแผนการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยพิจารณาถึงการเลือกข้อมูล
เพื่อดําเนินการกํากับดูแล
6.3 กําหนดนโยบายมาตรฐาน แนวปฏิบัติโดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
คําสั่งหรือข้อกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการเผยแพร่และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในหน่วยงาน
และภายนอกหน่วยงาน เพื่อดําเนินการต่อไป
6.4 คณะทํางานที่กําหนดไว้มีหน้าที่ในการดําเนินงานที่แตกต่างกันออกไป เริ่มตั้งแต่การวางแผน
การลงมือปฏิบัติ การตรวจสอบและปรับปรุงตามลําดับ
6.5 ตรวจสอบเพื่อการประเมินผลการทํางานในภาพรวม เพื่อเป็นข้อมูลที่ใช้สําหรับการตัดสินใจ
เพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคต และบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ
7. การพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
7.1 พัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ส. ให้มีสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพด้านงานยาเสพติด
เพื่ออํานวยการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลเป็นรูปธรรม
ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลงอย่างมีนัยสําคัญ สามารถให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ
7.2 พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานภาคีภายในประเทศ
และต่างประเทศ ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดทั้งภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะในการดําเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้สามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาอย่างมีนัยสําคัญ
7.3 ปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมีชุดความคิด (Mindset) เจตคติ
(Attitude) และค่านิยม (Value) ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรม และอุดมการณ์ในการทํางาน เพื่อเป็นกลไก
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ ประสานสอดคล้อง ส่งผลต่อการนําสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
7.4 จั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด รองรั บ
แผนปฏิบัติ การด้ านการป้ อ งกันและปราบปรามยาเสพติ ด พ.ศ. 2563 - 2565 เพื่ อกํ าหนดกรอบแนวทาง
การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจน ต่อเนื่อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
7.5 พัฒนาและจั ดการองค์ความรู้ ด้านยาเสพติด เพื่อสนับสนุ นการดําเนิ นงานป้องกั นและแก้ไ ข
ปัญหายาเสพติดในทุกมาตรการ
7.6 พัฒนาระบบ รูปแบบ และวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทั ลรองรับการเรียนรู้
ที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวก รวดเร็ว เพื่อให้เกิดการใช้
ประโยชน์จากความรู้และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยนําความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง

ตัวชี้วัด
ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการและนวัตกรรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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ส่วนที่ ๕
การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล
------------------------------------------------------------------------------------------------------การนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
1. กลไกการบริหารจัดการในการอํานวยการและขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ
กลไกการบริหารจัดการและอํานวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย
1.1 กลไกอํานวยการกํากับ ติดตาม และบูรณาการการดําเนินงานด้านยาเสพติด โดยแบ่งออกเป็น
๓ ระดับ คือ
(๑) กลไกระดับนโยบาย (Agenda) มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นกลไกในระดับนโยบาย ทําหน้าที่ในการ
กํ า หนดนโยบาย มาตรการการดํ า เนิ นงานป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ในภาพรวม เพื่ อให้ ห น่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องนําไปปฏิบัติ
(๒) กลไกระดับชาติ มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่ ง ชาติ (ศอ.ปส.)
และอนุกรรมการตามคําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นกลไกอํานวยการกํากับ
ติดตามแผนในแต่ละระดับ เพื่อนําไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้งประเมินผลการดําเนินงาน การแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ให้สามารถขับเคลื่อนแผนได้อย่างประสานสอดคล้อง
(๓) กลไกระดับภารกิจ (Function) มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับ
กระทรวง กรม และหน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบดําเนินงานตามภารกิจ โดยเน้นการบูรณาการแผนงานและงบประมาณ
ภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานให้เกิดเอกภาพ และสนับสนุนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ รวมทั้งกํากับ
ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
1.2 กลไกระดับพื้นที่ (Area) มีกลไกหลักรับผิดชอบดําเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
(๑) ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) คณะกรรมการบริหาร
การป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ดกรุ งเทพมหานคร และศู นย์ อํ านวยการป้ องกั นและปราบปรามยาเสพติ ด
กรุ ง เทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) โดยผู ้ว่ าราชการจั ง หวัดและผู ้ว่ าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู ้รั บผิดชอบ
มีอํานาจหน้าที่ในการบูรณาการแผนงานงบประมาณ และอํานวยการกํากับการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไข
ปั ญหายาเสพติ ดในพื้ นที่ รั บผิ ดชอบร่ วมกั บส่ วนราชการ องค์ กรภาคประชาชน องค์ กรปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ น
และศูนย์ประสานงานชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน
(๒) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ/เขต (ศป.ปส.อ./ข.) โดยนายอําเภอ
และผู้อํานวยการเขต เป็นผู้อํานวยการ ทําหน้าที่รับนโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร
กําหนดนําไปประสานการปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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(๓) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศป.ปส.อปท.)
โดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตําบล นายกเทศมนตรีเมือง/นคร/ตําบล)
เป็นผู้อํานวยการทําหน้าที่ประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ
(4) กลไกภายใต้โครงการตําบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นการบูรณาการความร่วมมือจาก
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่
ของตนเอง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยมีเจตนารมณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะ 20 ปี ด้วยการใช้พื้นที่ตําบลเป็น
จุดแตกหักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทําให้เกิดตําบลปลอดภัยจากยาเสพติด สอดคล้องกับเป้าหมายของแผน
ยุท ธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ นั่นคือ การปรับสภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไข
ปัญหา
1.3 ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ เพื่อเป็นกลไกการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ดในระดั บพื้ นที่ ที่ มี บริ บทและสถานการณ์ ปั ญ หาที่ ห ลากหลายและแตกต่ า ง ไม่ สามารถแก้ ไ ขปัญ หา
ด้วยกลไกปกติได้จะต้องมีการบูรณาการและแก้ไขปัญหาจากหลายหน่วยงาน

การติดตามและประเมินผล
๑. การกํากับติดตาม
1.1 กํากับติด ตามโดยคณะอนุกรรมการกํา กับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติด (ภาพรวม)
1.๒ กํากับติดตามโดยผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรม
1.3 กํากับ ติดตามโดยคณะอนุ กรรมการภายใต้ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ด
หรือศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
1.4 กํากับติดตามโดยหน่วยงานภายในของหน่วยบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
1.5 กํากับติดตามโดยคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร
๒. การรายงานผล
ให้หน่วยรับงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด รายงานผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข
ให้ สํ า นั ก งาน ป.ป.ส. ตามรู ป แบบและห้ ว งเวลาที่ กํ า หนด เพื่ อ รวบรวม ประมวลวิ เ คราะห์ นํ า เสนอต่ อ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
หรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายกําหนด

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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การประเมินผล
๑. การประเมิ นผลเป็นระยะโดยหน่ วยงานภายในควบคู่ กับ หน่วยงานภายนอกหรื อ สถาบันวิ ชาการ
เพื่อให้เห็นผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ หรือความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
๒. การประเมิ นผลการดํ าเนิ นงานตามนโยบาย แผนปฏิ บั ติการที่สําคั ญหรื อพื้ นที่ เฉพาะ เพื่ อให้ เห็ นถึ ง
ผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. การประเมิ น ผลการดํา เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติก ารด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ และสถานการณ์ในระดับจังหวัด

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๑. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งความสามารถ
ในการแข่งขัน
ยุท ธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นการสร้ า งการเติ บ โต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความสอดคล้องของกับประเด็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สอดคล้องโดยตรง
สนับสนุนงานยาเสพติด




๒. ความสอดคล้องของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
1) ประเด็นความมั่นคง
แผนย่อย
การรักษาความสงบภายในประเทศ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง
การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคาม
การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับ
อาเซียน และนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ
และมิใช่ภาครัฐ
การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ความสอดคล้องของกับประเด็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สอดคล้องโดยตรง
สนับสนุนงานยาเสพติด
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2) ประเด็นการต่างประเทศ
แผนย่อย
ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
ความร่ ว มมื อ เศรษฐกิ จ และความร่ ว มมื อ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและ
พันธกรณีระหว่างประเทศ
การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทย
ในประชาคมโลก
การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ

ความสอดคล้องของกับประเด็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สอดคล้องโดยตรง
สนับสนุนงานยาเสพติด


10) ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
แผนย่อย

ความสอดคล้องของกับประเด็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สอดคล้องโดยตรง
สนับสนุนงานยาเสพติด

การปลู ก ฝั ง คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม ค่ า นิ ย ม
และเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมือง
ที่ดี
การสร้ า งค่ า นิย มและวั ฒ นธรรมที่ พึ ง ประสงค์
จากภาคธุรกิจ
การใช้ สื่ อ และสื่ อ สารมวลชนในการปลู ก ฝั ง
ค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม





11) ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
แผนย่อย
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพมนุษย์
การพั ฒ นาเด็ ก ตั้ ง แต่ ช่ ว งการตั้ ง ครรภ์ จ นถึ ง
ปฐมวัย
การพัฒนาช่วงวัยเรียนและวัยรุ่น
การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
การส่งเสริมศักยภาพวัยผู้สูงอายุ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ความสอดคล้องของกับประเด็นการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สอดคล้องโดยตรง
สนับสนุนงานยาเสพติด
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13) ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
แผนย่อย
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
การพั ฒ นาระบบบริ ก ารสุ ข ภาพที่ ทั น สมั ย
สนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและ
มีคุณภาพ
การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อ
โ รคอุ บั ติ ใหม่ แล ะโ รค อุ บั ติ ซ้ํ าที่ เกิ ดจา ก
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
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๓. ความสอดคล้องของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
๑) ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 1 คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีต่อสังคม
ตัวชี้วัด 1.1 ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม
การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม
เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 คดีอาญามีสัดส่วนลดลง
เป้ า หมายที่ 2 คนในสั ง คมไทยทุ ก ช่ ว งวั ย
มีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
ตั ว ชี้ วั ด ๒.๑ เด็ ก ปฐวั ย มี พั ฒ นาการเต็ ม ตาม
ศั ก ยภาพ (เด็ กมี พั ฒ นาการสมวั ย ไม่ น้อ ยกว่ า
ร้อยละ ๘๕)
ตัวชี้วัด ๒.๒ เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญา
และความฉลาดทางอารมณ์เพิ่มขึ้น (คะแนน IO
เฉลี่ยไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน/เด็กร้อยละ ๗๐
มีคะแนน EO ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์มาตรฐาน)
ตั ว ชี้ วั ด 2.๓ วั ย แรงงานมี ค วามรู้ แ ละทั ก ษะ
เป็ นไปตามความต้อ งการของตลาดงานและมี
ทักษะทางการเงินเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ (ผู้เรียนในระบบทวิภ าคีเพิ่มขึ้น
เฉลี่ ย ร้ อ ยละ ๓๐ ต่ อ ปี / ผู้ ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รอง
คุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน
ฝี มื อ แรงงานแห่ ง ชาติ เ พิ่ ม ขึ้ น /การออมส่ ว น
บุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น)
ตัวชี้วัด 2.4 ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทําและรายได้
ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ (การมีงาน
ทําของผู้สูงอายุ (อายุ 60 - 69 ปี) เพิ่มขึ้น
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 3 คนไทยมีการศึกษาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากลและมี ค วามสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด 3.1 ผลคะแนนสอบ PISA ในแต่ละวิชา
ไม่ต่ํากว่า 500
ตั วชี้ วัด 3.2 การใช้อิ นเทอร์ เน็ ตเพื่ อการอ่ า น
หาความรู้เพิ่มขึ้น
ตั วชี้ วัด 3.3 การอ่ า นของคนไทยเพิ่ ม ขึ้ นเป็ น
ร้อยละ 85
ตัวชี้วัด 3.4 แรงงานที่ขอเทียบโอนประสบการณ์
และความรู้ เ พื่ อ ขอรั บ วุ ฒิ ปวช. และ ปวส.
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๒๐ ต่อปี
เป้าหมายที่ ๔ คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
ตัวชี้วัด ๔.๑ ประชากอายุ ๑๕ - ๗๙ ปี มีภาวะ
น้ําหนักเกินลดลง
ตั ว ชี้ วั ด ๔.๒ การตายจากอุ บั ติ ห ตุ ท างถนน
ต่ํากว่า ๑๘ คน ต่อประชากรแสนคน
ตั ว ชี้ วั ด ๔.๓ ประชาชนเล่ น กี ฬ าและเข้ า ร่ ว ม
กิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น
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๒) ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่ง
คั่งและยั่งยืน
เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้ า หมายที่ 1 ปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษั ต ริ ย์ ใ ห้ เ ป็ น สถาบั น หลั ก ของ
ประเทศ
ตั ว ชี้วั ด 1.1 จํ า นวนกิ จ กรรมเทิ ดพระเกีย รติ
และเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 1.2 จํานวนกิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้อง
กับโครงการพระราชดําริเพิ่มขึ้น
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็น
ต่ า งทางความคิ ด ของคนในชาติ สามารถอยู่
ร่ ว มกั น ได้ อ ย่ า งสั น ติ ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม
ป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
ตั ว ชี้ วั ด 2.1 ดั ช นี ค วามไม่ มี เ สถี ย รภาพทาง
การเมื อ งลดลง (ดั ชนี สั นติ ภ าพโลกของ The
Institute for Economics and Peace: IEP)
ตัวชี้วัด 2.2 จํานวนผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้ง
ภายในประเทศลดลง (ดัชนีสันติภาพโลก)
ตัวชี้วัด 2.3 จํานวนกิจกรรมที่ประชาชนมีส่วน
ร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น
เป้าหมายที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
ตั วชี้ วัด 3.1 มู ลค่ า ความเสี ย หายและจํ า นวน
การก่อเหตุร้ายที่มีมูลเหตุจากความไม่สงบลดลง
ตัวชี้ วัด 3.2 รายได้ ครัวเรือนเฉลี่ ยต่ อคนและ
จํ า นวนปี ก ารศึ ก ษาเฉลี่ ย ในพื้ น ที่ 3 จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น
ตัวชี้วัด 3.3 จํานวนกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ที่ประชาชนทุกศาสนาร่วมดําเนินการเพิ่มขึ้น
เป้ า หมายที่ 4 ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์
และความร่ ว มมื อ ด้ า นความมั่ น คงในกลุ่ ม
ประเทศสมาชิ ก อาเซี ย น มิ ต รประเทศ และ
นานาประเทศในการป้ อ งกั น ภั ย คุ ก คามใน
รู ป แ บ บ ต่ าง ๆ ควบ คู่ ไ ป กั บ ก ารรั กษ า
ผลประโยชน์ของชาติ
ตั ว ชี้ วั ด 4.1 ดั ช นี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศ
เพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น (ดัชนีสันติภาพโลก)
ตั ว ชี้ วั ด ๔.๒ จํ า นวนคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภั ย
คุกคามข้ามชาติลดลง
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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เป้าหมาย/ตัวชี้วัด
ตัวชี้ วัด ๔.๓ จํา นวนเหตุ การณ์ ก ารกระทํ า ผิ ด
กฎหมายทางทะเลลดลง
ตัวชี้วัด ๔.๔ จํานวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ลดลง
เป้าหมายที่ ๕ ประเทศไทยมีความพร้ อมต่ อ
การรับ มือภั ยคุ กคามทั้ งภั ยคุกคามทางทหาร
และภัยคุกคามอื่น ๆ
ตัวชี้วัด ๕.๑ ระยะเวลาในการระดมสรรพกําลัง
เมื่อเกิดภัยคุกคาม
ตัวชี้วัด ๕.๒ อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้าย
ต่ํากว่ าอันดั บที่ ๒๐ ของโลก (ดัชนี ความเสี่ยง
ของโลก WEF)
ตัว ชี้วัด ๕.๓ อัน ดับความเสี่ย งจากการโจมตี
ด้ า นไซเบอร์ / ต่ํา กว่ า อั น ดั บ ที่ ๑๐ ของโลก
(ดั ช นี ค วามปลอดภัย ไซเบอร์ ข องโลกของ
International Telecommunication Union:
ITU)
เป้ามายที่ ๖ แผนงานค้นความมั่นคงมีการบูรณาการ
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนแผนงานด้ า นความมั่ น คงที่
สอดคล้ อ งกั บ นโยบายการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
สั ง คมทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม
เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
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๔. SDGs (Sustainable Development Goals) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
เป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals – MDGs) จะสิ้นสุดลงในปี
พ.ศ. 2558 UN จึงได้ริเริ่มกระบวนการหารือเพื่อกําหนดวาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 (Post - 2015
Development Agenda) ตามกระบวนทัศน์ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยประเด็นสําคัญของวาระการพัฒนาภายหลัง
ปี พ.ศ. 2558 คือ การจัดทําเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs)
MDGs : 8 GOALS เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเพื่อเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืน SDGs : 17 GOALS วาระการพัฒนาภายหลังปี พ.ศ. 2558 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 17 ข้อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

