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๑. สถานการณ์ยาเสพติดและแนวโน้มของปัญหา 

1. สถานการณ์ยาเสพติดนอกประเทศ 

 1.1 สถานการณ์ยาเสพติดโลก 
 สถานการณ์ยาเสพติดโลก จากรายงาน World Drug Report 2018 ของสํานักงานป้องกันยาเสพติด
และปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) 
พบว่า ยาเสพติดมีการแพร่กระจายไปทั่วโลก พ้ืนที่ที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุดจะอยู่บริเวณประเทศในแถบ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปยุโรป นอกจากน้ียังพบในประเทศออสเตรเลีย     
อีกด้วย ในปี ค.ศ. 2016 พบว่า มีผู้ใช้ยาเสพติดทั่วโลก 275 ล้านคน คิดเป็น 5.6% ของประชากรโลก ซึ่งยังเป็น
อัตราคงที่ และเมื่อจําแนกตามชนิดยาเสพติด พบว่า กัญชาเป็นตัวยาที่มีผู้ใช้มากที่สุด 192 ล้านคน รองลงมา  
คือ กลุ่มฝิ่นและอนุพันธ์ุของฝิ่น 53 ล้านคน และกลุ่มยาเสพติดสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของแอมเฟตามีน 
(Amphetamine – type stimulants : ATS) 34 ล้านคน เอ็กซ์ตาซี 21 ล้านคน และโคเคน 18 ล้านคน 
 ตลาดยาเสพติดสังเคราะห์ขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะยาเสพติดสังเคราะห์ที่มีส่วนผสมของแอมเฟตามีน 
(Amphetamine – type stimulants : ATS) ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ และเอ็กซ์ตาซี (MDMA) รวมไปถึงสารออกฤทธ์ิ
ต่อจิตประสาทชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances : NPS) ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยในช่วงปี 
ค.ศ. 2009 – 2017 พบ NPS ทั้งหมด 803 ชนิด ตลาดของยาเสพติดกลุ่ม ATS ขยายตัวขึ้นในเอเชียตะวันออก 
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมุ่งเป้าหมายไปที่อเมริกาเหนือ เอเชียตะวันตกเฉียงใต้ และบางพ้ืนที่ในยุโรป 
 ยาเสพติดที่มาจากพืช โคเคน มีการขยายตัวของตลาด มีอัตราการค้า การใช้ และการผลิตเพ่ิมมากขึ้น  
ทั่วโลก ขณะที่การปลูกต้นโคคามีเพ่ิมมากขึ้นในช่วงปี ค.ศ. 2013 – 2015 โดยหลักจะพบในประเทศโคลัมเบีย           
ฝิ่น จากรายงานการสํารวจ Opium Survey 2017 ของ UNODC พบว่า พ้ืนที่ปลูกฝิ่นแหล่งใหญ่ที่สุดของโลก
ยังคงเป็นประเทศอัฟกานิสถาน มีพ้ืนที่ปลูกฝิ่นเพ่ิมขึ้น 63% จากเดิมในปี ค.ศ. 2016 มีพ้ืนที่ปลูกฝิ่น  
201,000 เฮกตาร์ (Hectare) เพ่ิมขึ้นเป็น 328,000 เฮกตาร์ (Hectare) ในปี ค.ศ. 2017 รองลงมา  
คือ ประเทศเมียนมา ที่มีพ้ืนที่ปลูกฝิ่นลดลง 25% จากเดิมในปี ค.ศ. 2015 มีพ้ืนที่ปลูกฝิ่น 55,500 เฮกตาร์ 
(Hectare) ลดลงเหลือ 41,000 เฮกตาร์ (Hectare) ในปี ค.ศ. 2017  
 อาชญากรรมที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด มีสัดส่วน 35% ของคดีอาชญากรรมทั้งหมด โดยผลการสํารวจของ
สํานักงานตํารวจยุโรป (European Police Office - Europol) พบว่า อาชญากรรมทางยาเสพติดมีส่วนเก่ียวข้อง
กับการค้ามนุษย์ การปลอมแปลงสินค้า การขนส่งผู้อพยพ และการค้าอาวุธ  
 รูปแบบการลักลอบลําเลียงยาเสพติดทั่วโลก ในปัจจุบัน พบว่า เกือบทุกประเทศมีการลักลอบขนส่งเกือบ
ทุกช่องทาง ทั้งทางบก อากาศ และน้ํา โดยพบมากขึ้นในบริเวณท่าอากาศยาน ท่าเรือขนส่งสินค้าทางทะเล 
และไปรษณีย์ โดยซุกซ่อนมากับเรือขนส่งสินค้า และเคร่ืองบินพาณิชย์ ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น อาหาร 
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เครื่องสําอาง โทรศัพท์ เพ่ือเป็นของขวัญเพ่ิมมากขึ้น นอกจากน้ี ยังพบยาเสพติดซุกซ่อนมากับแผ่นไม้กระดาน        
ในโกดังเก็บสินค้า เครื่องกรองนํ้าโดยส่งทางไปรษณีย์ ซุกซ่อนในขวดน้ําชาเชียวและถังปูนปลาสเตอร์ เป็นต้น 

 1.2 สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 More Precursor More Drug ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีแหล่งผลิตยาเสพติดที่สําคัญแห่งหน่ึง
ของโลก คือ พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคํา ด้วยสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ต้ังของแหล่งผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคาํ 
ซึ่งพ้ืนที่ส่วนใหญ่อยู่ภายใต้อิทธิพลของกลุ่มชาติพันธ์ุที่มีกองกําลังติดอาวุธในประเทศเมียนมา บริเวณชายแดน
เมียนมา-จีน และชายแดนเมียนมา-ภาคเหนือของไทย นอกจากนั้นแล้วยังมีพื้นที่ติดกับประเทศที่เป็นแหล่งของ
สารตั้งต้นและสารเคมีที่สามารถนําไปใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติดได้ด้วย ที่สําคัญ ได้แก่ ประเทศจีน 
และประเทศอินเดีย  
 ปัจจุบันกลุ่มขบวนการผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหล่ียมทองคํา ยังคงพยายามจัดหาสารต้ังต้นและ
เคมีภัณฑ์ ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะมีการดําเนินงานอย่างเข้มข้นของ
ประเทศสมาชิกภายใต้โครงการแม่นํ้าโขงปลอดภัย ต้ังแต่ปี 2558 - 2561 สามารถตรวจยึดสารต้ังต้นและ
เคมีภัณฑ์ รวม 1,178 ตัน ซึ่งส่วนใหญ่ถูกตรวจยึดได้ในประเทศเมียนมา อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการสกัดก้ัน         
สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย แต่กลุ่มผู้ผลิตมีความพยายามที่จะหาสารเคมีที่ยังไม่ถูกควบคุม มาสกัดเป็น             
สารต้ังต้นแทน 
 ยาเสพติดสําคัญที่มีการผลิตจากแหล่งผลิตสามเหลี่ยมทองคํา ได้แก่ ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน          
ซึ่งส่งออกไปยังตลาดทั้งในและนอกภูมิภาคได้อย่างต่อเน่ือง ยาบ้า ตลาดหลักยังอยู่ที่ประเทศไทยและบังคลาเทศ 
เห็นได้จากการจับกุมยาบ้าปริมาณมากได้อย่างต่อเนื่องบริเวณชายแดนภาคเหนือและตอนในของประเทศไทย 
รวมท้ังบริเวณรัฐยะไข่ชายแดนเมียนมา-บังคลาเทศ ไอซ์ และเฮโรอีน มีแนวโน้มการส่งออกไปสู่กลุ่มประเทศ                
นอกภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงมากข้ึน โดยลําเลียงผ่านประเทศไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา และมาเลเซีย ส่วน คีตามีน 
เป็นยาเสพติดอีกชนิดหน่ึงที่ปรากฏข่าวสารว่ามีการผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคํา 
 นอกจากน้ียังพบว่าหลายประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สปป.ลาว เวียดนาม กัมพูชา 
ไทย และมาเลเซีย ถูกกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ ที่ใช้ประเทศไทยเป็นฐานเคลื่อนไหวเก่ียวกับการจัดหา 
ลําเลียงผ่านยาเสพติด และฟอกเงินไปยังประเทศอ่ืน ๆ ทั้งในและนอกภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งส่วนหน่ึง
เป็นผลมาจากการรวมกลุ่มประเทศในอาเซียน มีความเช่ือมโยงการคมนาคม รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยทําให้เอ้ือต่อการค้ายาเสพติดได้ง่ายขึ้น 
 การแพร่ระบาดยาเสพติด พบผู้เข้าบําบัดเมทแอมเฟตามีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงสุดถึง 
80% รองลงมา คือ เฮโรอีน กัญชา และฝิ่น รวมท้ังสารออกฤทธ์ิต่อจิตประสาทชนิดใหม่ (NPS) ที่มีแนวโน้ม
เพ่ิมขึ้นทั้งจํานวนและปริมาณ   

2. สถานการณ์ในประเทศ 

 2.1 สถานการณ์การลักลอบนําเข้า 
 ยาเสพติดที่ลักลอบลําเลียงนําเข้ามาในประเทศไทย โดยเฉพาะยาบ้า เฮโรอีน และไอซ์ ส่วนใหญ่มาจาก
แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา สําหรับกัญชาลักลอบนําเข้ามาจาก สปป.ลาว และโคเคน มาจากทวีป
อเมริกาใต้ โดยยาบ้า เป็นตัวยาที่แพร่ระบาดหลักในประเทศ ขณะที่ไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา ส่วนใหญ่ลําเลียงผ่าน
ประเทศไทยไปยังประเทศท่ีสาม เห็นได้จากการจับกุมไอซ์ เฮโรอีน และกัญชาในปริมาณมาก ซึ่งพบความเช่ือมโยง
กับเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติทั้งในและนอกภูมิภาคอาเซียน 
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 ยาเสพติดที่ลักลอบลําเลียงนําเข้าประเทศไทย ที่ผ่านมาส่วนใหญ่จะลักลอบนําเข้าทางพ้ืนที่ภาคเหนือ         
แต่ในช่วงน้ีพบแนวโน้มการลักลอบนําเข้าทางพ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพ่ิมขึ้น โดยแบ่งเป็นรายตัวยา ดังน้ี 
  ยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน ยังคงถูกลักลอบนําเข้าด้านพ้ืนที่ภาคเหนือเป็นหลัก โดยเฉพาะด้าน  
จ.เชียงราย (อ.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่สาย อ.เชียงของ อ.เวียงแก่น) และ จ.เชียงใหม่ (อ.เชียงดาว อ.ฝาง อ.แม่อาย)  รองลงมา
เป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ด้าน จ.เลย (อ.เชียงคาน อ.ท่าลี่) จ.หนองคาย (อ.เมือง อ.สังคม อ.โพนพิสัย 
อ.รัตนวาปี) จ.บึงกาฬ (อ.บึงคาด อ.บุ่งคล้า) จ.นครพนม (อ.ท่าอุเทน อ.บ้านแพง) ขณะที่พ้ืนที่ชายแดนด้านอ่ืน ๆ
เช่น ด้าน จ.อุบลราชธานี (อ.เขมราฐ) ด้าน จ.กาญจนบุรี (อ.สังขละบุรี) และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (ด่านสิงขร)  
พบมีความพยายามลักลอบนําเข้ายาบ้าบ่อยครั้งและมีปริมาณที่สูงขึ ้นเรื ่อย ๆ กัญชา ถูกลักลอบนําเข้าทาง 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหลักส่วนใหญ่ถูกลักลอบลําเลียงเข้าทางด้าน จ.นครพนม (อ.ท่าอุเทน) จ.บึงกาฬ  
(อ.ปากคาด) และ จ.หนองคาย (อ.สังคม) โคเคน จากทวีปอเมริกาใต้ กลุ่มขบวนการค้าแอฟริกันตะวันตก ยังคง
ลักลอบนําเข้าทางท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศเป็นหลัก จากความเข้มงวดในการตรวจสอบ กลุ่มผู้ลําเลียง
ใช้วิธีการลําเลียงผ่านทางท่าอากาศยานของประเทศเพื่อนบ้าน และลักลอบนําเข้าทางด่านชายแดนทางบกแทน 
เอ็กซ์ตาซีหรือยาอี กลุ ่มการค้าในประเทศที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยี หรือเคยไปพักอาศัยอยู่ในต่างประเทศ  
จัดหาเอ็กซ์ตาซีหรือยาอีจากประเทศแถบทวีปยุโรป ติดต่อสั่งซื้อผ่านช่องทางเว็บไซต์ผิดกฎหมาย (Dark Web)  
หรือสื่อสังคมออนไลน์ และจัดส่งผ่านพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ นอกจากนี้ยังพบกลุ่มแอฟริกันตะวันตก 
เริ่มมีการจัดหาเอ็กซ์ตาซีหรือยาอีเข้ามาจําหน่ายในประเทศนอกจากการจัดหาโคเคน คีตามีน ในรูปของผลึกบรรจุ
ในถุงชาลักษณะเหมือนกับถุงบรรจุไอซ์ถูกลักลอบนําเข้าทางภาคเหนือของประเทศไทยเป็นหลัก ก่อนที่ 
ผู้จําหน่ายจะนํามาแบ่งใส่ถุงย่อยจําหน่ายเป็นแบบผลึก หรือแปรสภาพผสมนํ้าบรรจุในขวดก่อนจําหน่ายให้ผู้เสพ
ต่อไป ใบกระท่อม แพร่ระบาดในพ้ืนที่ภาคใต้ของประเทศไทยเป็นหลัก ผู้เสพนิยมนําใบกระท่อมไปแปรรูปเป็น 
4x100 ใบกระท่อมจํานวนมากจึงถูกลักลอบนําเข้าจากรัฐเคดาห์ และรัฐเปอร์ลิส ของประเทศมาเลเซีย 
โดยเฉพาะด้าน จ.สตูล (อ.ควนโดน) และ จ.สงขลา (อ.สะเดา อ.นาทวี) ที่พบการลักลอบนําเข้าปริมาณมาก
บ่อยคร้ัง ขณะที่กระท่อมผง พบถูกลักลอบนําเข้าทางด้าน จ.ระนอง โดยกลุ่มชาวเมียนมาในพ้ืนที่ อ.เกาะสอง  
ที่นําเข้ามาจําหน่ายให้ชาวเมียนมาที่เข้ามาประกอบอาชีพในประเทศไทยเป็นหลัก   

 รูปแบบการลําเลียง  
 พ้ืนที่ภาคเหนือ การลําเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตภายนอกประเทศในรัฐฉานของประเทศเมียนมา  
กลุ่มผู้ผลิตจะว่าจ้างกลุ่มผู้ลําเลียง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธ์ุตามแนวชายแดนของเมียนมา-ไทย ในลักษณะ
เป็นคาราวานลําเลียงยาเสพติด มีกองกําลังติดอาวุธคุ้มกัน เดินเท้าผ่านภูมิประเทศเข้าช่องทางธรรมชาต ิ
ตามแนวชายแดน ส่วนใหญ่เลือกลําเลียงช่วงเวลากลางคืน ไปพักเก็บตามหมู่บ้านบริเวณชายแดน หรือนําไป             
ส่งมอบที่จุดนัดพบตามที่ ไ ด้นัดหมายไว้ ส่วนการลําเลียงยาเสพติดเข้าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กลุ่มขบวนการจะลําเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตในรัฐฉาน ประเทศเมียนมา ก่อนลําเลียงเข้าสู่ สปป.ลาว  
ด้านแขวงบ่อแก้ว ใช้เส้นทางบก และทางแม่นํ้าโขงเป็นเส้นทางลําเลียง ก่อนนําไปเก็บพักบริเวณหมู่บ้าน  
ริมแม่นํ้าโขง เพ่ือรอลําเลียงเข้าสู่ประเทศไทยต่อไป     

 การลําเลียงจากชายแดนเข้าสู่ตอนใน จากพ้ืนที่ภาคเหนือ กลุ่มผู้ลําเลียงชาติพันธ์ุ เช่น อาข่า มูเซอ        
จะลําเลียงเฉพาะจากแนวชายแดนเข้าสู่พ้ืนที่ตอนในที่ไม่ห่างจากชายแดนมากนัก จากน้ันจะเป็นกลุ่มผู้ลําเลียง 
ชาติพันธ์ุม้ง จะทําหน้าที่ลําเลียงต่อจากพ้ืนที่ชายแดนเข้าสู่พ้ืนที่ตอนในของประเทศ เช่นเดียวกับการลําเลียงจาก
พ้ืนที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ส่วนใหญ่การลําเลียงยาเสพติดในปริมาณมากมักพบกลุ่มชาติพันธ์ุม้ง 
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เข้าไปมีส่วนเก่ียวข้องด้วย การลําเลียงยาเสพติดในปริมาณมาก (ยาบ้า 1 ล้านเม็ดขึ้นไป ไอซ์ 100 กิโลกรัม          
ขึ้นไป) จากพ้ืนที่ชายแดนเข้าสู่พ้ืนที่ตอนในด้วยทางรถยนต์ รถบรรทุก รถขนส่งพัสดุภัณฑ์ รถโดยสาร และรถไฟ      

 การลําเลียงยาเสพติดของกลุ่มการค้าในพื้นที่แพร่ระบาด 
 ปัจจุบันกลุ่มผู ้ค้าหลีกเลี ่ยงการส่งมอบให้กับกลุ่มผู ้ซื ้อโดยตรง แต่จะใช้การติดต่อผ่านสื่อสังคม
ออนไลน์ แล้วแจ้งจุดวางยาเสพติด (Dead Drop) เป็นการตัดตอนในกระบวนการส่งมอบ และยังเป็นการต่อต้าน
การสืบสวนขยายผลจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังพบว่า กลุ่มการค้ารายย่อย นิยมซื้อขายยาเสพติด          
ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ควบคู่กับการส่งมอบยาเสพติดผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น 

 2.2 สถานการณ์การค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติด 
 ปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ 2561 พบการจับกุมยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นจากปีงบประมาณ 
2560 โดยเฉพาะยาบ้า ไอซ์ และเฮโรอีน จากสถิติการจับกุมของกลางยาเสพติดในปีงบประมาณ 2561 
สามารถยึดยาบ้าได้ 302 ล้านเม็ด ไอซ์ 18,526 กิโลกรัม เฮโรอีน 903 กิโลกรัม และกัญชา 16,399 กิโลกรัม 
 ปริมาณยาเสพติดที่ลักลอบนําเข้ามามีมากเกินความต้องการใช้ในประเทศ ส่งผลให้ราคายาเสพติด
ลดลง โดยเฉล่ียยาบ้าราคาเม็ดละ 100 บาท (จากเดิม 250 บาท) ไอซ์กรัมละ 1,000 บาท (จากเดิม 1,500 บาท) 
 ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดมากที่สุด ยังคงเป็นยาบ้า รองลงมา คือ ไอซ์ และกัญชา ตามลําดับ สําหรับ     
ยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ ้น ได้แก่ เฮโรอีน และคีตามีน ซึ่งเฮโรอีน พบการแพร่ระบาดใน             
กลุ่มเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับคีตามีน จากเดิม                
ในปีงบประมาณ 2558 มีผู้เข้าบําบัดเพียง 74 คน เพ่ิมสูงขึ้นเป็น 470 คน ในปีงบประมาณ 2561 ในจํานวนน้ี
เป็นรายใหม่ถึง 388 คน 
 ประชากรท่ีเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 15 - 24 ปี คิดเป็นร้อยละ 39 ซึ่งเป็น 
ผู้มีงานทําถึงร้อยละ 78 
 พ้ืนที่ แพร่ ระบาดยาเสพติด  จากการสํ ารวจหมู่ บ้ าน / ชุมชนทั่ วประ เทศ  รอบที่  2/2561                 
โดยกระทรวงมหาดไทย จํานวน 82,034 แห่ง พบหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด 24,270 แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ 29.58 โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก 4,004 แห่ง (ร้อยละ 4.88) มีปัญหาปานกลาง 
4,754 แห่ง (ร้อยละ 5.79) และมีปัญหาน้อย 15,512 แห่ง (ร้อยละ 18.90)  

3. แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพตดิ  
 3.1 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหายาเสพติดที่ผลิตมาจากแหล่งผลิตในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคํา โดยพ้ืนที่
ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบนําเข้ายาเสพติด 
 3.2 ยาบ้า ยังเป็นตัวยาหลักที่มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย และในขณะเดียวกันประเทศไทยถูกใช้เป็น
แหล่งพักยาเสพติดและเส้นทางลําเลียงผ่าน เพ่ือส่งไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา ไปยังประเทศท่ีสาม  
 3.3 เฮโรอีน มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพ่ิมสูงขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร           
และจังหวัดเชียงใหม่  
 3.4 กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติดมีแนวโน้มใช้คีตามีนมากขึ้น เห็นได้จากสถิติการจับกุมและผู้เข้าบําบัดรักษา 
ที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง 
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2. ความเชื่อมโยง กรอบแนวคิด และยุทธศาสตร์ 

  แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ ได้ยึดกรอบแนวคิดและทิศทาง
ของแผน ประกอบด้วยดังน้ี 
  1. ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ได้ถูกกําหนดให้เป็นประเด็นสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกําหนดให้
จัดทําร่างแผนแม่บทการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือรองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงดังกล่าว 
  2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยประเด็นการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่นคงและย่ังยืน เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคง             
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่
ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตัวช้ีวัดที่ 4.4 จํานวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 
  3. แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี  
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 
   4. ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ซึ่งส่งผลต่อกรอบทิศทางนโยบายและ            
ทิศทางการดําเนินงานในบางประเด็นที่เก่ียวข้อง 
  5. การประมวลข้อสั่งการระดับนโยบายของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม                 
(พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งระบบ ต้ังแต่ปัญหาต้นนํ้า กลางน้ํา              
และปลายนํ้าอย่างต่อเน่ืองและประสานสอดคล้อง 
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3. แผนการป้องกนั ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖๒ 

1. ดา้นการปอ้งกันยาเสพตดิ                
 ด้านการป้องกันยาเสพติดขับเคลื่อนด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คอื 

๑.1 ยุทธศาสตรก์ารป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกบัยาเสพตดิ 

จุดเน้น : การส่งเสริมให้เกิดภูมิคุ้มกันในกลุ่มเด็กปฐมวัย และป้องกันเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงานที่มี             
ความเสี่ยงของปัญหา  

ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ประกอบด้วย ๔ แผนงานที่เกี่ยวข้องกับ
กลุ่มเป้าหมายสําคัญ ดังนี้ 

1.1.1 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกนัยาเสพตดิใหเ้ด็กและเยาวชนในสถานศกึษา 

    กลุ่มเป้าหมาย 
๑. เด็กปฐมวัยในโรงเรียน ๓๒,๙๒๘ แห่ง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๙,๙๓๔ แห่ง 
๒. นักเรยีนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 31,335 แห่ง มัธยมศึกษา 11,287 แห่ง อาชีวศกึษา 910 แห่ง  
๓. นิสิต นักศึกษา ในสถาบันระดับอุดมศึกษา 156 แห่ง 

    แนวทาง   
สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมกับช่วงวัยและดําเนินการอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง               

ผ่านการเรียนการสอน และกิจกรรมต่อกลุ่มเป้าหมายในสถานศึกษาการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด             
โดยในสถานศึกษา มีกรอบการดําเนินงาน ๕ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการค้นหา 
ด้านการรักษา ด้านการเฝ้าระวัง และด้านการบริหารจัดการ โดยมีแนวทาง ดังน้ี 

๑. กําหนดกลุ่มเป้าหมายตามระดับช่วงวัยและพฤติกรรม เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด                  
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม โดยจําแนกเป็น  

- ระดับปฐมวัย พัฒนาการสอนเด็กปฐมวัยด้วยการพัฒนาทักษะทางสมอง หรือ Brain 
Executive Function (EF) อย่างต่อเน่ือง เพ่ือวางรากฐานภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาว ลดพฤติกรรมเบ่ียงเบน 
แบบองค์รวม  และเพ่ือเป็นพ้ืนฐานการเสริมสร้างวินัย คุณธรรมจริยธรรม ความรับผิดชอบต่อตนเอง ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ฯลฯ และขยายการดําเนินงานให้ครอบคลุมมากขึ้น 

- ระดับประถมศึกษา พัฒนาการสอนเด็กประถมศึกษา ควบคู่ กับการพัฒนาทักษะชีวิต 
เพ่ือการป้องกันยาเสพติด ควบคู่การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ต่อจากปฐมวัย โดยการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ในเด็กนักเรียนผ่านวิทยากรบุคคล เช่น ครูตํารวจ D.A.R.E. ครูพระ ครูผู้สอน ฯลฯ 

- ระดับมัธยมศึกษา พัฒนาการสอนเด็กมัธยมศึกษา ปรับกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกัน                 
ที่มีความหลากหลาย และแตกต่าง สอดคล้องกับการเรียนรู้ พฤติกรรม ความสนใจของกลุ่มเยาวชน  
พร้อมกับการมีระบบดูแลช่วยเหลือให้คําปรึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างอาสาสมัคร                 
และส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และทําจิตสังคมในสถานศึกษา (กรณีที่พบนักเรียน 
ใช้ยาเสพติด) 
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- ระดับอาชีวศึกษา พัฒนาการสอนในหลักสูตร ควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกัน ที่สอดคล้อง           
กับการเรียนรู้ พฤติกรรม ความสนใจของกลุ่มเยาวชน การส่งเสริมอาชีพตามความถนัด พร้อมกับการมีระบบดูแล
ช่วยเหลือให้คําปรึกษาในโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ การเสริมสร้างอาสาสมัคร และส่งเสริมให้นักศึกษามีส่วนร่วม         
ทํากิจกรรมเพ่ือสังคม และทําจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา (กรณีที่พบนักศึกษาใช้ยาเสพติด)  

- ระดับอุดมศึกษา มีการสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ พฤติกรรม               
ความสนใจของกลุ่มเยาวชน การเสริมสร้างอาสาสมัคร และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษามีส่วนร่วมทํากิจกรรม                
เพ่ือสังคม 

2. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ได้แก่ การเป็นแกน
นําเยาวชนต่อต้านยาเสพติด การเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น 

3. การใช้สื่อเป็นส่วนช่วยในการป้องกันปัญหายาเสพติด โดยจัดทําองค์ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและ
ช่องทางการสื่อสารให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สื่อบุคคล สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) สนับสนุน
การพัฒนาบุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ  

4. ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่ใช้ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด เช่น การพัฒนา
หลักสูตรสําหรับการเสริมสร้างพลังครอบครัว การพัฒนาหลักสูตรสําหรับการเสริมสร้างพลังกลุ่มเพ่ือน การพัฒนา
สื่อการเรียนรู้โทษพิษภัยยาเสพติด การประเมินผลความสําเร็จของโครงการ เป็นต้น 

5. ขับเคลื่อนกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาทั้งในระดับส ่วนกลาง จังหวัด และกลไก                 
ในสถานศึกษา ให้สามารถนําแผนงานและงบประมาณไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กํากับ 
ติดตามให้กลไกการปฏิบัติสามารถปฏิบัติงานตามแผน 

๖. บริหารจัดการทรัพยากรให้ตรงกับเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุด ควรมีการกําหนดเป้าหมาย            
กลุ่มเสี่ยงจากกลุ่มเด็กปกติ เพ่ือจะได้เฝ้าระวัง ดูแลช่วยเหลือเป็นพิเศษโดยพิจารณาถึงระบบนิเวศท่ีเก่ียวข้อง             
กับตัวเด็กนักเรียน ได้แก่ เพ่ือน ครอบครัว ชุมชน สื่อสังคมออนไลน์  ด้วยการบูรณาการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ชุมชน ท้องถิ่น กับบริบทแวดล้อมกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนให้เข้ามามีบทบาทในส่วนที่เก่ียวข้อง 

1.1.๒ แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกนัยาเสพตดิใหเ้ด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 

กลุ่มเป้าหมาย 
เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา หมายถึง เยาวชนอายุระหว่าง ๓-๒๕ ปี เป็นกลุ่มอายุระหว่าง ๓-๑๕ ปี             

ที่มิได้อยู่ในระบบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขาดโอกาสทางการศึกษา และอายุระหว่าง ๑๖-๒๕ ปี ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ            
ไม่มีอาชีพ เป็นหลักแหล่ง 
    แนวทาง 
          สานต่อแนวคิดเปลี่ยนกลุ่มเสีย่งให้เป็นพลัง โดย 
 1. ค้นหา คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามระดับพฤติกรรมเสี่ยง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด 
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม 

2. จัดทําฐานข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษา 
           3. วิเคราะห์สภาพปัญหาความเก่ียวข้อง เช่น แหล่งมั่วสุม สถานบันเทิง โดยมีมาตรการ เช่น    
การดําเนินการจัดระเบียบสังคม สถานบริการและสถานประกอบการ การดําเนินการกับแหล่งมั่วสุมในชุมชน                  
สร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ซึ่งเป็นกลไกที่มาช่วยทดแทนข้อจํากัดในเรื่องการสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว 
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4. ให้การช่วยเหลือเยาวชนนอกสถานศึกษาที่ต้องการโอกาสในการพัฒนาชีวิต 
5. ส่งเสริม สนับสนุน ข้อมูล องค์ความรู้ และการพัฒนาบุคลากรที่ทํางานป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ในกลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ 
           6. บูรณาการกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา ในสังกัด  
กรมการปกครอง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่
และการสนับสนุนจากท้องถิ่น 

 ๗. ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมป้องกันยาเสพติดในชุมชน เช่น  
การสํารวจปัญหา แนวทางแก้ไข การเป็นกลุ่มสมาชิกร่วมป้องกันในชุมชน 

1.1.๓ แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพตดิกลุ่มผู้ใช้แรงงานและผูป้ระกอบการ 

กลุ่มเปา้หมาย 
๑. กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ  
๒. กลุ่มแรงงานนอกระบบหรือนอกสถานประกอบการ 

   ๓. กลุ่มแรงงานเฉพาะ (แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว) 
 แนวทาง  
   การป้องกันการใช้ยาเสพติดของกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบ นอกระบบ และกลุ่มแรงงานเฉพาะ  
ต้องดําเนินการจัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหาในสถานประกอบการ ควบคู่กับการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
ของสถานประกอบการ การลดปัจจัยเสี่ยงของแต่ละกลุ่มอาชีพ ในการเข้าไปมีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ทั้งภายในและภายนอกสถานประกอบการ การสร้างสมดุลระหว่างการทํางานกับคุณภาพชีวิต เพ่ือลดปัจจัยเสี่ยงต่อ
การไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดซึ่งเกิดจากปัจจัยเสี่ยงจากการทํางาน โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ๑. แรงงานในระบบ 
 1.๑ บูรณาการกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระดับอํานวยการ ปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น โดยเพ่ือให้การสร้างภูมิคุ้มกันเช่ือมโยงกับบริบทแวดล้อมของกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนเก่ียวข้อง 
 1.๒ รณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด เพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงาน และผ่านการฝึกทักษะอาชีพ เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถานประกอบการ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการทุกประเภทอย่างต่อเน่ือง มุ่งเน้นประเภทกิจการ            
กลุ่มเสี่ยงและพ้ืนที่เสี่ยง 
 1.๓ ส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติด เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แก่ผู้ใช้
แรงงาน โดยรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานประกอบการ เข้าร่วมจัดทําระบบการจัดการปัญหายาเสพติด                
ตามหลักเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ (มยส.) โดยมุ่งเน้นประเภทกิจการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด และส่งเสริมให้                 
สถานประกอบกิจการรักษาระบบอย่างต่อเน่ือง 
 1.๔ ส่งเสริม สนับสนุนการจัดต้ัง และดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
และรณรงค์การจัดต้ังศูนย์เพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน
และธํารงสถานะชมรม TO BE NUMBER ONE ให้ดําเนินงานต่อเน่ือง 
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 1.๕ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกลุ่มผู้ประกอบการภาคธุรกิจเอกชน องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้าง
ของสถานประกอบการในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการรวมท้ัง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของเครือข่ายในแต่ละพ้ืนที่ 
       ๑.๖ บูรณาการการดําเนินงาน สอดส่อง ตรวจตรา กํากับ ควบคุม ดูแล การปฏิบัติตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และกฎหมายอ่ืน  และประสานส่งต่อช่วยเหลือผู้ใช้แรงงานที่เป็น 
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพของสถานพยาบาลในพ้ืนที่ 
 1.๗ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในทุกขนาด ทุกประเภทกิจการ มีเจตคติที่ดีและให้โอกาสลูกจ้าง 
ผ ู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และเปิดโอกาสรับผู้ผ่านการบําบัดรักษาเข้าทํางาน           
โดยภาครัฐสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ  
 1.๘ ส่งเสริม สนับสนุน ให้อาสาสมัครแรงงานเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา          
ยาเสพติดในสถานประกอบการ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่ม
แรงงาน 

1.๙ ส่งเสริม การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคี  
ทุกภาคส่วน ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในระบบและนอกระบบ และกลุ่มผู้ประกอบการ 
 1.๑๐ รณรงค์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับโทษพิษภัยยาเสพติด บทลงโทษตามกฎหมาย
รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าวผ่านกลไก
การดําเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องและผู้ประกอบการ 
 2. แรงงานนอกระบบ เป็นแรงงานที่ยากต่อการเข้าถึงข้อมูล เน่ืองจากมีการกระจายตัวอยู่ในพ้ืนที่              
ในชุมชน ทั้งในเมืองและนอกเมือง แรงงานนอกระบบจึงมีความใกล้เคียงกับกลุ่มประชาชนท่ัวไป แต่เพ่ือให้เกิด
เป้าหมายที่ ชัดเจน จึงมีการจําแนกอาชีพโดยเฉพาะในส่วนที่ เสี่ยงต่อปัญหา และอาศัยกลไกของชุมชน              
ฝ่ายปกครอง ท้องถิ่น เข้ามาช่วยในการสอดส่องดูแล เน่ืองจากสภาพการทํางานน้ันอยู่ในชุมชน จึงเป็นส่วนหน่ึง
ของชุมชน จากการสํารวจพบว่าคนท่ีมีอาชีพรับจ้าง (ซึ่งส่วนหนึ่งอาจอยู่นอกระบบ) กับเกษตรกรรม เป็นตัวเลข
ของการเข้าไปเกี่ยวข้องกลุ่มใหญ่ กําหนดแนวทาง ดังน้ี 
  ๒.๑ พัฒนาฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ โดยจําแนกกลุ่มอาชีพและความเสี่ยงต่อปัญหา          
ยาเสพติดที่มีความชัดเจนมากขึ้น ได้แก่ 
    - กลุ่มเกษตรกร  
    - กลุ่มรับจ้างช่ัวคราว ตามห้วงเวลา เช่น คนงานก่อสร้าง แรงงานช่าง เป็นต้น 
    - กลุ่มรับงานไปทํางานที่บ้าน 
    - กลุ่มประกอบอาชีพอิสระ 

๒.๒ กําหนดช่องทางการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายและแนวทางการป้องกัน และกลไกที่เหมาะสม โดย 
บูรณาการกลไกที่อยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นแกนหลัก ร่วมกับกลไกของกระทรวงแรงงาน ซึ่งรับผิดชอบระบบ
แรงงานในภาพรวม และกลไกของหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับกลุ่มแรงงานนอกระบบ เช่น กลไกของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในทุกระดับ เพ่ือบูรณาการร่วมกันในการป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เป็นต้น 

๒.๓ รณรงค์เผยแพร่ความรู้เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบผ่านสื่อ
ทุกประเภทท่ีเข้าถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบ  และกลไกอาสาสมัครในหมู่บ้าน ชุมชน เครือข่ายเกษตรกร ครอบครัว 
และนายจ้าง 
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๒.๔ ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมขององค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) องค์กรภาคประชาสังคม 
ในการดําเนินงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 

  ๓. แรงงานเฉพาะ (แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ แรงงานต่างด้าว) เป็นกลุ่มแรงงานที่มี           
ความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งจะต้องมีการสร้างสมดุลระหว่างการทํางานกับคุณภาพชีวิต เพ่ือลด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศซึ่งมีแรงงานไทยไม่เก่ียวข้อง
กับยาเสพติด และป้องกันไม่ให้แรงงานต่างด้าวเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
  ๓.๑ รณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับโทษพิษภัยยาเสพติด บทลงโทษตาม
กฎหมายรวมท้ังการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแก่แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ  โดยมุ่งเน้นประเทศ
ที่มีแรงงานไทยไปทํางานจํานวนมาก 

๓.๒ รณรงค์ ส่งเสริม สนับสนุนให้ผู้ประกอบการท่ีจัดส่งแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานไทยไปทํางานต่างประเทศ 

๓.๓ รณรงค์ให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเก่ียวกับโทษพิษภัยยาเสพติด บทลงโทษตาม
กฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่เก่ียวข้องแก่แรงงานต่างด้าวในระบบสถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าว
นอกระบบสถานประกอบการผ่านศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง และสํานักงานจัดหางานทุกแห่ง 
 
1.1.4 แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้ชุมชนและประชาชนทั่วไป 

กลุ่มเป้าหมาย 
ประชาชนทุกกลุ่มที่อยู่ในชุมชน และผู้พ้นโทษคดียาเสพติด 

แนวทาง 
 การป้องกันเพ่ือมิให้คนเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดทั้งการเสพ การค้า โดยการสื่อสารทําความเข้าใจถึง
ผลกระทบจากการเสพ การค้า และยาเสพติด ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม  โดยมีแนวทางดําเนินการ 
ดังน้ี 
 1. ส่งเสริมทุกภาคส่วนที่ เ ก่ียวข้องดําเนินการผลิต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทาง               
ที่เหมาะสม เพ่ือสร้างการรับรู้ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด ทั้งในมิติของสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อตนเอง มิติทาง
กฎหมาย และมิติทางสังคม มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันยาเสพติดต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน 
รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์และดําเนินกิจกรรมเพ่ือสร้างทัศนคติที่ถูกต้องต่อตนเองและยาเสพติด  
เพ่ือป้องกัน ชักจูง มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด    
 ๓. สร้างกลไกเฝ้าระวัง ดูแล ช่วยเหลือ ประชาชน หรือผู้เคยเก่ียวข้องกับยาเสพติดในชุมชน เพ่ือขจัด
ปัจจัยเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยประสานงานหน่วยงานที่เก่ียวข้องทุกภาคส่วน สนับสนุนมิให้
คนเหล่าน้ันเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๑. หน่วยงานหลัก 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
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กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 
  กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) 
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต) 

๒. หน่วยงานสนับสนุน 
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
กระทรวงวัฒนธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา) 

  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง                 
กรมส่งเสริมการเกษตร) 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย        
 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย        
 สํานักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย        

กรุงเทพมหานคร  
องค์กรเอกชนและเอกชนผู้ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อ 
เครือข่ายรณรงค์ภาคประชาชนในประเด็นใกล้เคียง ได้แก่ เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เครือข่าย

รณรงค์งดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล์ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ 
สื่อสารมวลชน 

1.2 ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด 

จุดเน้น : การสร้างหรือปรับสภาพแวดล้อม โดยมุ่งระบบนิเวศทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย โดยเน้นที่เด็กและ
เยาวชน เพ่ือให้เกิดระบบที่สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยการบูรณาการผ่านแผนงาน 
โครงการ หน่วยงานในทุกระดับ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 ระบบนิเวศทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ 
  ๑. ระบบนิเวศที่สัมพันธ์กับสิ่งที่มีอิทธิพล ได้แก่ คนในครอบครัว เพ่ือน เครือข่ายทางสังคม สื่อต่าง ๆ  
  2. ระบบนิเวศที่สัมพันธ์ในระดับชุมชน หน่วยงาน องค์กรที่เข้าไปเก่ียวข้อง ได้แก่ สถานศึกษา สถาบัน
ทางศาสนา สถานที่ทํางาน วัฒนธรรม สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชน  
  ๓. ระบบนิเวศเชิงโครงสร้าง ได้แก่ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ อิทธิพล จากภายนอก 
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   การควบคุมระบบนิเวศทางสังคมของกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือสนับสนุนการป้องกันยาเสพติด มีแผนงาน ดังน้ี 

1.2.1 แผนงานสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ให้กับเด็กและเยาวชน 

    กลุ่มเป้าหมาย เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา โดยผ่านกลไกหลักในสังคมคือ ครอบครัว 
สถานศึกษา สถาบันทางศาสนา 
    แนวทาง 
 สร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ผ่านกลไกครอบครัว  
 ครอบครัวเป็นสถาบันที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชน หรือกลุ่มเป้าหมายอ่ืน สามารถเป็นแรงผลักดัน กําลังใจ 
ทําให้กลุ่มเป้าหมายตัดสินใจเก่ียวข้องหรือเลิกเก่ียวข้องกับยาเสพติดได้ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 
 1. สํารวจข้อมูลครอบครัว จําแนกประเภทครอบครัว เพ่ือกําหนดเป้าหมายการดําเนินงานและกิจกรรม 
ให้เหมาะสมกับครอบครัว 
 2. สร้างพลังให้ครอบครัวในลักษณะระเบิดจากข้างใน ให้เกิดพลังความต้องการเปลี่ยนแปลงละเลิก
อบายมุข สิ่งเสพติด  
   3. สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัว ทั้งบทบาทสามี ภรรยา พ่อ แม ่
พ่ี น้อง และลูก ผ่านทักษะด้าน Soft Skills พร้อมรับฟังความคิดเห็น และความต้องการของเด็ก 
 4. จัดเตรียมความพร้อมก่อนสร้างครอบครัว สร้างครอบครัวจากความเข้าใจความรับผิดชอบ  
ความผูกพัน เพ่ือเป็นภูมิคุ้มกันครอบครัว ให้คําแนะนําหรือคําปรึกษาที่จําเป็นแก่ครอบครัว 
 5. ส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัวทําหน้าที่หล่อหลอมกล่อมเกลาทางสังคม (Socialization) ให้แก่
สมาชิกในครอบครัว ถ่ายทอดค่านิยม วัฒนธรรม ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และแบบแผนการดําเนินชีวิตที่ถูกต้อง 
    6. จัดกิจกรรมสนับสนุนการอบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการสมดุลรอบตัวและเหมาะสมตามวัย มีวินัย 
ในตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต 
     7. สนับสนุนให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรับผิดชอบของคนในครอบครัวและชุมชน
จัดบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กในหน่วยงาน สถานประกอบการ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็น                
กลไกหลักในการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง 
     8. จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาครอบครัว สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของครอบครัว 
บนพ้ืนฐานเศรษฐกิจพอเพียง ให้ครอบครัวพ่ึงพาตนเองได้ 
      9. สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว สร้างหลักประกันความม่ันคงทางสังคมแก่ครอบครัว สร้างความมั่นคง
ของครอบครัว สนับสนุนคุณภาพชีวิตของครอบครัวเสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง 

    การสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ผ่านกลไกสถานศึกษา 
    สถานศึกษาและครู เป็นสถาบันอบรมส่ังสอนให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ มีความคิด ควบคู่คุณธรรมให้แก่เด็ก
และเยาวชนต่อเน่ืองจากสถาบันครอบครัว โดยกระทรวงศึกษาธิการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับผิดชอบ
ดําเนินการ 
    แนวทาง 
 1. ให้การศึกษาและพัฒนาการตามวัย แนะนํา เพ่ือสร้างพฤติกรรมที่ดีอย่างเหมาะสม ให้การดูแลอย่าง
เท่าเทียมกัน ไม่ปล่อยทิ้ง และเป็นแบบอย่างที่ดีของเด็ก 
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      ๒. ปลูกฝังลักษณะนิสัยอันพึงประสงค์ของคนดี รู้จักหน้าที่ มีวินัย ความรับผิดชอบการมีพฤติกรรม       
ที่ดีงาม 
      3. รับฟังความคิดเห็น เปิดพ้ืนที่การแสดงออกความเป็นตัวตนของ เด็ก เยาวชน ทําความเข้าใจ                 
จัดกิจกรรมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กและเยาวชน สนับสนุนการค้นหาตนเอง เพ่ือสร้างคุณค่า
เป้าหมายของชีวิต สร้างทางเลือกของชีวิต 
  4. สร้างทักษะการจัดการ การแก้ไขปัญหาวัยรุ่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาเพ่ือนปัญหาการเรียน ปัญหา
ความรัก ปัญหาจากการใช้สื่อออนไลน์ ปัญหาจากโรคทางสมอง การหลีกเลี่ยงพฤติกรรม ที่เสี่ยงต่อการดํารงชีวิต 
รู้วิธีป้องกันตนเองจากสิ่งเสพติด 
 5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา ผู้ปกครอง สอดส่องพฤติกรรม แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ที่เก่ียวข้องกับนักเรียน มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียนสถานศึกษา 
  6. จัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา โดยรอบสถานศึกษามิให้เอ้ือต่อการเป็นแหล่งมั่วสุม มีระบบ                 
เฝ้าระวัง ตรวจตราความปลอดภัยของนักเรียนจากภัยที่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาและโดยรอบสถานศึกษา 
เพ่ิมพ้ืนที่เชิงบวกที่เอ้ือต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด เช่น ปรับภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ 
สามารถควบคุม ดูแล ตรวจตราได้ ไม่มีมุมอับสายตา ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดกิจกรรมเชิงบวก 
 7. เสริมสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายผู้ปกครอง และ แผู้นําศาสนา ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน ละ
แก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียน  
 8. ส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและระบบการให้คําปรึกษาที่มีคุณภาพภายใน
สถานศึกษา เช่น ครูที่ปรึกษา นักจิตวิทยา เพ่ือนปรึกษาเพ่ือน เป็นต้น 

    การสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ผ่านกลไกสถาบันศาสนา 

    สถาบันศาสนา ที่เป็นกลไกในการเสริมสร้างความเข้าใจในหลักธรรม คําสอนของศาสนาเพ่ือให้คนมีคุณธรรม 
เป็นคนดี รวมทั้งเป็นกลไกนําในการให้ความรู้ ให้คําปรึกษา พัฒนาชีวิต โดยกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันทาง
ศาสนา และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ดําเนินการ 
     แนวทาง 
 1. สร้างจิตสํานึก ให้คนศรัทธา นับถือในเรื่องศาสนา (Religion consciousness) เพ่ือปลูกฝังความคิด
ในการใช้หลักคําสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตเป็นที่พ่ึงของการแก้ไขปัญหาชีวิต 
 2. เป็นแบบอย่างและตัวแทนที่ทําหน้าที่ถ่ายทอดหลักธรรมคําสอนที่ถูกต้อง ประพฤติปฏิบัติตน 
เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนในชุมชน ศรัทธา เคารพ นับถือ และเช่ือฟัง 
 3. ใช้กลไกศาสนาในการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน โดยผู้นําศาสนาสอดแทรกประเด็นปัญหา              
ของชุมชน ควบคู่ไปกับการสอนหลักศาสนา สอนจริยศึกษาให้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน จัดการเรียน การสอน
ธรรมศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ชุมชน 
 4. จัดกิจกรรมให้คนทํากิจกรรมทางศาสนาร่วมกัน สร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณ 
 ๕. เป็นผู้นําในการจัดกิจกรรมเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้คําปรึกษากับครอบครัวเด็กและเยาวชน 
ประชาชนในชุมชน 
 ๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ครอบครัว เด็ก เยาวชน โรงเรียน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการ   
ทำกิจกรรมป ้องกันปัญหาของเด็กและเยาวชนและยาเสพติด 
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1.2.๒ แผนงานสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ด้วยการจัดระเบียบสังคม 
    เป้าหมาย พ้ืนที่ที่มีปัจจัยเสี่ยง ที่เป็นปัจจัยเอ้ือให้เกิดปัญหายาเสพติด และพ้ืนที่เชิงบวก เป็นปัจจัยทางเลือก
เพ่ือมิให้เด็ก เยาวชน ประชาชนเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยกระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
ดําเนินการ 
 แนวทาง 
 1. ควบคุมและจัดการพ้ืนที่เสี่ยงไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดการจัดระเบียบสังคม ตรวจตราให้
มิให้มีการกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวกับการควบคุมความสงบเรียบร้อยของชุมชน การบังคับใช้กฎหมายที่เก่ียวกับ
การจัดระเบียบสังคมอย่างเข้มแข็งต่อสถานบริการ สถานบันเทิงหอพักร้านเกม/อินเตอร์เน็ตและพ้ืนที่สาธารณะท่ี
เป็นแหล่งมั่วสุมอย่างต่อเน่ือง 
 2. การเพ่ิมพ้ืนที่เชิงบวก ปัจจัยบวก สํารวจพ้ืนที่สร้างสรรค์ในชุมชนเพ่ือใช้ในการวางแผนสร้างสรรค์
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด ปรับภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ สามารถ
ควบคุม ดูแล ตรวจตราได้ ไม่มีมุมอับสายตาส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพ้ืนที่เชิงบวกพ้ืนที่สร้างสรรค์ให้กับ 
เด็ก เยาวชน และประชาชนในพ้ืนที่ ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด 
สร้างเสริมปัจจัยบวกเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

1.2.๓ แผนงานสร้างสภาพแวดล้อม ระบบนิเวศ ด้วยการพัฒนาทางเลือก  

    เป้าหมาย  พ้ืนที่ที่มีปัญหายาเสพติด ที่กําหนดเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
      การพัฒนาทางเลือก เป็นการน้อมนําแนวทางศาสตร์พระราชา มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ยาเสพติดในหลายพ้ืนที่ โดยบูรณาการทุกมิ ติทั้ งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สภาพแวดล้อม การศึกษา                 
การสาธารณสุข การจัดการ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา เพ่ือให้ประชาชนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตที่ดี
อย่างบูรณาการทั้งด้านปัจจัยโครงสร้างพ้ืนฐาน ทรัพยากรการผลิตเพ่ือการประกอบอาชีพ ความสามารถในการใช้
ประโยชน์ที่ดิน แหล่งนํ้าอุปโภคบริโภค สุขภาพ การศึกษา การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นการผลิตสินค้า 
การพัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์และการตลาด นําศาสตร์พระราชา ทฤษฎีใหม่ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยสํานักงาน ป.ป.ส. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง และองค์กรภาคประชาชน ดําเนินการ ดังน้ี 
     แนวทาง 
 1. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมของหน่วยงานและประชาชนในพ้ืนที่    
 2. พัฒนาศักยภาพประชาชนในพ้ืนที่ให้สามารถดูแลตนเอง ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนประชาชน 
ในพ้ืนที่ในลักษณะอาสาสมัครพัฒนาชุมชน  
 3. การฝึกปฏิบัติแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาภาครัฐและเอกชน 
เพ่ือขยายผลการพัฒนาให้สามารถสร้างงาน สร้างอาชีพ แก่ประชาชน เพ่ือไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด  

หน่วยงานรับผิดชอบ  
1. หน่วยงานหลัก 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ข ั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน   
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 

กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม  ) 
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กระทรวงมหาดไทย ( ปกครองท้องถิ่นสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการ ) 
กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการสตรีและ

สถาบันครอบครัว)  
กระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 

กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมสุขภาพจิต)  
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานส่งเสริมการศึกษา 

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมชลประทาน กรมประมง กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ ดิน           

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง องค์การ
มหาชน)  

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 
กรมทรัพยากรนํ้า กรมทรัพยากรนํ้าบาดาล)  

กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน)  
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท)  
กระทรวงพาณิชย์  
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์  
กรุงเทพมหานคร 

 เมืองพัทยา  
  2. หน่วยงานสนับสนุน 

กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมราชทัณฑ์)  
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
สถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทย  
สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ   
องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคธุรกิจ 
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2. ด้านการปราบปรามยาเสพตดิ    

    ด้านการปราบปรามยาเสพติดขับเคลื่อนด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ 

2.1 ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

จุดเน้น : การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศเพ่ือนบ้าน อาเซียน นานาประเทศ และองค์การระหว่าง
ประเทศ เพ่ือควบคุมหรือลดการผลิต การค้ายาเสพติด รวมทั้งสกัดก้ัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๒ แผนงาน คือ 

2.1.1 แผนงานแก้ไขปัญหาแหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา  

 เป้าหมาย พ้ืนที่แหล่งผลิตยาเสพติดในบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา 
    แนวทาง 
 ดําเนินการตามแผนแม่บทความร่วมมือในพ้ืนที่สามเหล่ียมทองคํา และแผนปฏิบัติการร่วมแม่นํ้าโขง
ปลอดภัย เพ่ือการควบคุมยาเสพติด ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ระหว่างประเทศ กัมพูชา จีน 
สปป.ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม อย่างต่อเน่ือง โดยมีความร่วมมือด้านการข่าว การปฏิบัติการร่วมในการ
สกัดก้ัน ปราบปราม ควบคุมสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ และดําเนินการตามแผนความร่วมมือทวิภาคี ไทย-เมียนมา 
ในด้านการข่าวการปราบปราม การตรวจพิสูจน์คุณลักษณะยาเสพติด การพัฒนาทางเลือกนอกประเทศ และใน
พ้ืนที่แหล่งผลิตยาเสพติดนอกประเทศ 

2.1.๒ แผนงานพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
ประเทศและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านยาเสพติด  

    เป้าหมาย องค์การระหว่างประเทศและประเทศท่ีเก่ียวข้อง 
แนวทาง 

 ๑. เพ่ิมบทบาทของประเทศไทยในกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างย่ิงการประชุม
คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
ประเทศ (International Narcotic Control Board-INCB) 

2. ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค 
(ไทย สปป.ลาว จีน กัมพูชา เวียดนาม และ UNODC) เพ่ือผลักดันการดําเนินงานแก้ไขปัญหาการลักลอบผลิต                
ค้า และเสพยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพ่ือควบคุมยาเสพติด (Sub-Regional Action Plan on 
Drug Control)  

๓. ผลักดันความร่วมมือตามข้อตกลงหรือพันธกรณี ในฐานะประเทศที่มีบทบาทนําในเวทีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาข้อตกลง บันทึกความเข้าใจเพ่ิมเติม 

๔. ประสานผลักดันการดําเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน โดยพัฒนากลไก
บริหารจัดการความร่วมมือในการดําเนินงานควบคุมปัญหายาเสพติดและทางวิชาการทุกมาตรการ  

๕. ส่งเสริมบทบาทของอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําและอนุภูมิภาค              
ลุ่มแม่นํ้าโขงตามแผนความร่วมมืออาเซียนเพ่ือต่อสู้กับการลักลอบผลิตและค้ายาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคํา 
ภายใต้แผนปฏิบัติการอาเซียนเพ่ือประชาคมอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ระยะ ๑๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๘) 
 ๖. ผลักดันความร่วมมือตามพันธกรณีทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี ในฐานะประเทศที่มีบทบาทนํา              
ในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาข้อตกลง/บันทึกความเข้าใจเพ่ิมเติม  
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 ๗. ประสานผลักดันการเผยแพร่และนําการพัฒนาทางเลือกเพ่ือการพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระหว่างประเทศอย่างย่ังยืนไปสู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ปัญหา 

๘. ให้ความช่วยเหลือและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพด้านการควบคุมยาเสพติดของประเทศเพ่ือนบ้าน 
ที่มีผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างย่ิง ประเทศเมียนมา สปป.ลาว 
ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม 
 ๙. ผลักดันการยกระดับความร่วมมือทวิภาคีด้านยาเสพติดกับนานาประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่มี
ศักยภาพในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศไทย 
 ๑๐. ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง
ประเทศ  
 ๑๑. ผลักดันการพัฒนานโยบายยาเสพติดของประเทศไทย ผ่านกรอบความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง
ประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

๑๒. สนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนากฎหมายและสร้างความสอดคล้องทาง
กฎหมายระหว่างประเทศเพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ   

๑๓. บริจาคเงินอุดหนุนให้กับองค์การระหว่างประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านยาเสพติดที ่
ประเทศไทยมีความเช่ียวชาญ เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมความร่วมมือด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับภูมิภาค 

หน่วยงานรับผิดชอบ   
๑. หน่วยงานหลัก 
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)   
๒. หน่วยงานสนับสนุน   
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)   
กระทรวงการต่างประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่าง

ประเทศ กรมอาเซียน กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ              
กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้)   

กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา)   

กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก)   
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)   
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย์)   
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)   
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)   
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานสภาความม่ันคงแห ่งชาติ สํานักข ่าวกรองแห ่งชาติ                  

กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร)   
กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ)   
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว ์ กรมชลประทาน กรมการข้าว                 

กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน)   
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มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์    
มูลนิธิโครงการหลวง  

2.2 ยุทธศาสตรก์ารควบคุมตัวยาและผู้คา้ยาเสพตดิ 

จุดเน้น : การพัฒนาศักยภาพการสืบสวนปราบปรามและสกัดก้ันยาเสพติดด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ิมขีด
ความสามารถในการบูรณาการข่าวกรองยาเสพติด และมีศูนย์กลางบริหารจัดการข้อมูลในการปราบปราม             
ยาเสพติด เพ่ือมุ่งทําลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดทุกระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมปัญหา 
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อันส่งผลต่อการลดทอนปัญหาอาชญากรรมได้อย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด ประกอบด้วย 4 แผนงาน คือ 

2.2.1 แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 

เป้าหมาย : พ้ืนที่แนวชายแดน เน้นช่องทางนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เป็นหลัก เส้นทางและระบบคมนาคมตอนในทุกระบบ และการคมนาคมที่เช่ือมโยงกับต่างประเทศ  

แนวทาง 
 ๑. เน้นความเช่ือมโยงระบบปฏิบัติการเพ่ือลดช่องว่างการสกัดก้ันยาเสพติด สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ 
เพ่ือไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่ตอนในประเทศและแพร่กระจายในหมู่บ้าน/ชุมชน (ทหาร ฝ่ายปกครอง ตํารวจ) 

 1.๑ กองกําลังป้องกันชายแดนมีการบริหารจัดการชายแดนอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสกัดก้ัน           
ยาเสพติด สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ ไม่ให้สามารถลักลอบนําเข้า – ส่งออก ระหว่างประเทศได้ เช่น การจัดระเบียบ
พ้ืนที่ชายแดน การจัดระเบียบเรือ การเฝ้าตรวจชายแดนทั้งทางบกและทางนํ้า เป็นต้น 

1.๒ บูรณาการชุดปฏิบัติการสกัดก้ันของหน่วยงานความมั่นคงทุกประเภท เพ่ือปฏิบัติการประจํา
ด่านตรวจ จุดตรวจ/จุดสกัดก้ัน ตลอดจนถึงเส้นทางคมนาคมภายในประเทศ พร้อมกําหนดแผนปฏิบัติการ             
ที่เช่ือมโยงรองรับจากจุดตรวจชายแดนถึงจุดตรวจตอนในทั้งหลักและรอง  
 1.๓ เสริมสร้างหมู่บ้านชายแดนให้เข้มแข็ง สามารถเฝ้าระวังแจ้งเตือนข่าวสารความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มขบวนการค้า ไม่ให้มีการใช้พ้ืนที่หมู่บ้านของตนเป็นแหล่งพักยาเสพติด และเป็นเส้นทางลําเลียงผ่านเข้าสู่
ตอนในประเทศ 

 1.๔ จัดระบบควบคุมการขนส่งทางพาณิชย์ พัสดุภัณฑ์ ไปรษณีย์ ภายในประเทศ (ระบบ            
โลจิสติกส์ : Logistics) โดยเน้นการใช้กฎหมายยาเสพติดและกฎหมายที่สนับสนุนการควบคุมยาเสพติด                 
โดยเฝ้าระวังและควบคุมการขนส่งต้ังแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง เพ่ือปราบปรามการลักลอบขนส่ง              
ยาเสพติดไปกับพัสดุไปรษณีย์ และการลําเลียงสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดไปยังพ้ืนที่เสี่ยง
เพ่ือลักลอบลําเลียงเข้าสู่แหล่งผลิตต่อไป 

 1.๕ บูรณาการสกัดก้ันยาเสพติด ณ ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานภายใต้โครงการ ASEAN 
Airport Interdiction Task Force (AAITF) และท่ า เ รื อ  ( ASEAN Seaport Interdiction Task Force: ASITF)  
ระหว่างประเทศ โดยเพ่ิมความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังการลักลอบนํายาเสพติด สารต้ังต้นและ
เคมีภัณฑ์ไม่ให้มีการลักลอบนําเข้า – ส่งออกทุกรูปแบบ  
 ๒. พัฒนาแหล่งข่าวให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือแจ้งเตือนข่าวเก่ียวกับเครือข่ายการค้า
ระหว่างประเทศจากแหล่งผลิตและกลุ่มเครือข่ายการค้าในประเทศ 
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 ๓. บูรณาการการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์การสกัดก้ันและเสริมเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
ด้วยเครื่องมือเฝ้าตรวจประสิทธิภาพสูงตามพ้ืนที่ชายแดนที่เข้าถึงยากและพ้ืนที่ตอนใน และบริหารข่าวกรอง 
ที่ได้จากการเฝ้าตรวจทางเทคโนโลยี เพ่ือให้การสกัดก้ันยาเสพติดมีประสิทธิภาพสูงสุด อาทิ เสริมประสิทธิภาพ          
การสกัดก้ันบริเวณชายแดน ด้วยเครื่องมือเฝ้าตรวจระยะไกลตามพ้ืนที่แนวป่าเข้าที่เป็นช่องทางธรรมชาติ Drone 
UAV กล้อง CCTV ระบบ License plate เครื่องตรวจค้น X-ray ตรวจค้นคนและพาหนะ โดยกําหนดให้มี               
การบูรณาการการใช้เทคโนโลยี เครื่องมืออุปกรณ์การสกัดก้ันที่มีอยู่ให้เต็มศักยภาพ  
 ๔ . หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้องวิเคราะห์สภาพปัญหาและจัดทําแผนปฏิบัติการ เพ่ือรองรับภารกิจ               
สกัดก้ันยาเสพติด สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ ให้มีความสอดคล้องและบูรณาการกันอย่างแท้จริง พร้อมทั้ง                 
มีการจัดทําระบบรายงานผลอย่างเป็นระบบ 
 ๕ .  ส่ง เส ริมภารกิจของสํานักงานประสานงานแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดน  (BLO) ให้ม ี
การประสานงานชายแดนของประเทศไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอย่างเป็นระบบ โดยให้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
การเฝ้าระวังยาเสพติด และการขับเคลื่อนภารกิจอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
   ๖. พัฒนาความร่วมมือด้านการข่าวระหว่างประเทศให้มีความเช่ือมโยงกับการข่าวภายในประเทศ               
เพ่ือสนับสนุนภารกิจสกัดก้ันยาเสพติด สารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ 
 ๗. จัดต้ังศูนย์ประสานงานปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติด เพ่ือการบูรณาการข้อมูลด้านการข่าว                 
และเทคโนโลยีในการสกัดก้ัน การต้ังด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ทั่วประเทศ ให้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้อง 
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

2.2.2 แผนงานปราบปรามยาเสพติด 

เป้าหมาย : ปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสําคัญ นายทุน ผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ทุกราย เครือข่ายข้ามชาติและผู้ให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ ตลอดจนนักค้ารายย่อยในหมู่บ้าน/ชุมชน  

แนวทาง 

บูรณาการสืบสวนปราบปรามเครือข่ายและเป้าหมายของแผน ด้วยมาตรการด้านปราบปรามครบทุกมิติ โดย
คํานึงถึงคุณภาพของการดําเนินคดีต่อผู้กระทําความผิดรายใหญ่และผู้อยู่เบ้ืองหลัง ดังน้ี 

 ๑. สืบสวนเชิงลึกเพ่ือหาข่าวบุคคล รูปแบบ และลักษณะในการกระทําความผิดของเป้าหมายรายสําคัญ
อย่างต่อเน่ือง และเพ่ือทําลายเครือข่ายการค้ารายสําคัญ และลดการเกิดผู้ค้ารายใหม่ที่จะพัฒนามาเป็น             
นักค้ารายสําคัญต่อไป 

 ๒. สืบสวนปราบปรามเพ่ือยุติบทบาทนักค้ายาเสพติดข้ามชาติ  
 ๓. สืบสวนปราบปรามเพ่ือยุติบทบาทเครือข่ายที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐและกลุ่มผู้มีอิทธิพล 

 ๔. สืบสวนปราบปรามและเฝ้าระวัง เพ่ือยุติบทบาทไม่ให้เกิดการค้ายาเสพติดของกลุ่มเครือข่าย 
นักค้ายาเสพติดในเรือนจํา 

 ๕. เร่งรัดมาตรการสืบสวนด้านการเงินและการดําเนินการด้านทรัพย์สินของผู้ที่เก่ียวข้องกับการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถทําลายเครือข่ายนักค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น 
พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประมวลรัษฎากร  
 ๖. บูรณาการการใช้เครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีการสืบสวน และพัฒนาเทคนิคการสืบสวนสอบสวน
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือทําลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด   
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 ๗. จัดต้ังแหล่งข่าวที่สามารถเข้าถึงเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในประเทศเพ่ือนบ้าน โดยกําหนดเป้าหมาย
ที่มุ่งหวังในทางปฏิบัติ ติดตามพฤติการณ์ และความเคลื่อนไหวของข่ายงานการค้ายาเสพติด 
 ๘. จัดต้ังชุดปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการสืบสวนกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสําคัญ เครือข่าย
อาชญากรรมข้ามชาติ และผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติดที่อยู่เบ้ืองหลัง โดยใช้การขยายผลการบังคับใช้กฎหมายใน
มาตรการสมคบ หรือ ตามมาตรา ๖ และมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิด
เก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ 

 9. กําหนดให้มีแผนยุทธการระดับพ้ืนที่ปราบปรามนักค้ายาเสพติดระดับชุมชนของจังหวัด แผนปฏิบัติการ
ลาดตระเวน กวาดล้าง ปิดล้อมตรวจค้น ป้องปราม ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก เพ่ิมความเข้มข้นในมาตรการและ
ความเข้มแข็งในการดําเนินงาน และกดดันผู้ค้ายาเสพติดอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งจัดชุดปฏิบัติการระดับภาค 
จังหวัด สถานีตํารวจภูธร สถานีตํารวจนครบาล และพ้ืนที่เป้าหมายเฉพาะ 
 10. ลดทอนบทบาท โอกาส นักค้ารายย่อยที่พัฒนามาจากผู้เสพ ด้วยการป้องปราม นํามาตรการทาง
สังคมมาใช้กับนักค้ายาเสพติดระดับชุมชน 

 11. จัดต้ังชุดปฏิบัติการเพ่ือดําเนินการต่อผู้กระทําผิดในหมู่บ้าน/ชุมชน และข้อร้องเรียนของประชาชน 
แบบครบวงจร โดยการพิสูจน์ทราบบุคคลเป้าหมายและผู้เก่ียวข้อง แหล่งพักยา เพ่ือจับกุม ปิดล้อมตรวจค้น 
กดดันเป้าหมาย รวมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันเฝ้าระวังและสอดส่องไม่ให้มีผู้กระทําผิด 

 ๑2. สืบสวนปราบปรามและติดตามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดที่ลักลอบซื้อ – ขายยาเสพติด
ทุกประเภทบนเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Media)  

 ๑3. เฝ้าระวัง ติดตาม และตรวจสอบผู้กระทําผิดที่ดําเนินการลักลอบนําเข้า – ส่งออกสารต้ังต้นและ
เคมีภัณฑ์ทุกรูปแบบ ภายใต้คําสั่ง/ระเบียบ/กฎกระทรวง และกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

 ๑4. ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์คุณลักษณะตัวยาแบบบูรณาการเช่ือมโยงทั้งกับประเทศเพ่ือนบ้าน    
และภายในประเทศ เพ่ือสนับสนุนการสืบสวนขยายผลและทําลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดต่อไป 

 15. ตรวจสอบ เก็บรักษา และทําลายยาเสพติดให้โทษของกลางและของกลางที่ไม่ใช่ยาเสพติดให้โทษ 

2.2.3 แผนงานการพัฒนาศักยภาพการปราบปราม 

เป้าหมาย : พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพด้านการข่าวและการปราบปรามยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ 
 ๑. ด้านการข่าวยาเสพติด 

1.1 บูรณาการการบริหารจัดการประชาคมข่าวกรองยาเสพติด สร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
หน่วยงานและชุดปฏิบัติการ เพ่ือรับทราบข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนภารกิจ               
ด้านการปราบปรามยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

๑.2 ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศในการสนับสนุนและแลกเปลีย่น
ข่าวสาร ข่าวกรองยาเสพติด และการประสานงานปราบปรามยาเสพติด เช่น องค์การตํารวจสากล (Interpol) 
หน่วยงานด้านยาเสพติดประเทศเพ่ือนบ้าน เป็นต้น เพ่ือลดศักยภาพการผลิต ลิดรอนเครือข่ายการค้าระหว่าง
ประเทศ และสลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดให้ได้ทั้งระบบ 
    ๑.3 แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ข่าวกรองยาเสพติดภายในประเทศระหว่างหน่วยงานภาคี       
กับสํานักงาน ป.ป.ส. ผ่านเวทีประชุมโต๊ะข่าว ประชาคมข่าวกรอง หรือแบบไม่เป็นทางการ (โต๊ะเล็ก) ทุกเดือน  
    ๑ .4 พัฒนากระบวนการสืบสวนหาข่าวด้วยเทคโนโลยีและรูปแบบที่ทันสมัย เ พ่ือให้                 
การปราบปราม การสืบสวนขยายผลผู้กระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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    ๑.5 พัฒนาระบบฐานข่าว (Data Base) และระบบการแจ้งเตือน การเฝ้าระวังสถานการณ์      
ยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ จนนําไปสู่การพัฒนาระบบฐานข่าวในรูปแบบของ Big Data ที่สามารถนําข้อมูล                
ไปใช้ประโยชน์ทันต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง 
    ๑.6 พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ทั้งด้านการสืบสวนหาข่าว การรายงานข่าวสาร การเขียนรายงาน 
เชิงสถานการณ์ และทักษะการสืบสวนปราบปรามรูปแบบใหม่ ให้รู้เท่าทันรูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา  

๒. ด้านการพัฒนากฎหมายและคุณภาพของการดําเนินคดียาเสพติด 
   ๒.๑ พัฒนานโยบาย ปรับกฎหมายในการควบคุมยาเสพติด พืชเสพติด ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ 
    ๒.๒ เตรียมการรองรับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
   ๒.๓ สร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกฎหมายยาเสพติดให้กับประชาชน 
  2.4 พัฒนาคุณภาพของการดําเนินคดียาเสพติดของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม                 
ให้สามารถดําเนินการต่อผู้กระทําผิดได้ตามพฤติการณ์ และตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย มีการจัดทําข้อมูล กํากับ 
ติดตามผลการดําเนินคดี กับนักค้าและผู้เก่ียวข้องที่เป็นรายใหญ่ รายสําคัญ เพ่ือเก็บเป็นฐานข้อมูลและใช้ในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ คุณภาพของการดําเนินคดี 

๓. ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการสืบสวนปราบปราม 
    ๓.๑ ผลักดัน สนับสนุนให้หน่วยงานที่มีบทบาทในการสืบสวนปราบปรามมีการบูรณาการ 
ในการนําเคร่ืองมือ อุปกรณ์ และระบบเทคโนโลยีมาช่วยเสริมภารกิจด้านการปราบปรามยาเสพติดทุกมิติ  
ทั้งการสกัดก้ันและการสืบสวนปราบปรามให้มีประสิทธิภาพก้าวทันยุคดิจิทอล (Digital)  
    ๓.๒ พัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ให้สามารถนําเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการสืบสวน หาข่าวสาร          
ได้อย่างเป็นระบบ และสามารถแจ้งเตือนหรือนําไปสู่การจับกุมได้ 

๔. ด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด 
๔.๑ สนับสนุนข้อมูลด้านการข่าวจากการสืบสวนปราบปราม เพ่ือนําไปสู่การจัดทํา Drugs 

Profile ทั้งตัวยาและสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ได้ทันเวลา 
    ๔.๒ นําเทคโนโลยี และเทคนิคทางนิติวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ 
ยาเสพติดและสารเสพติด 
    ๔.๓ สร้างเครือข่ายทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลการตรวจ
พิสูจน์ตัวยา สารเสพติด และสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ อันนําไปสู่การทําลายแหล่งผลิต การปราบปรามผู้ค้า           
และการเฝ้าระวัง 
    ๔.๔ ศึกษาและพัฒนาทักษะ ความรู้ เก่ียวกับการตรวจพิสจูน์ยาเสพติด เพ่ือนําไปสู่การแจ้งเตือน
ตัวยาหรือสารเสพติดชนิดใหม่ให้กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือเฝ้าระวังและสืบสวนปราบปรามต่อไป 
 ๕. ด้านการพัฒนาทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด 
  5.1 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทุกมิติ ให้มีความรู้
และทักษะการปฏิบัติงาน ทั้งด้านกฎหมาย เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยี รูปแบบการสืบสวนสอบสวน                
การฝึกสมรรถภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ และแนวทางการปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ให้มีความต่อเน่ือง  
  5.2 สร้างความตระหนักถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการปฏิบัติภารกิจ
ปราบปรามยาเสพติด เพ่ือลดความสูญเสียจากการปฏิบัติหน้าที่ 
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2.2.4 แผนงานควบคุมพืชเสพติด 

แนวทาง 
๑. แก้ไขปัญหาพืชเสพติด ได้แก่ พ้ืนที่เพาะปลูกพืชฝิ่น กัญชา พืชกระท่อม เฮมพ์ (กัญชง) ซึ่งต้องใช้

มาตรการควบคุมทั้งด้านกฎหมาย ควบคู่กับแนวทางการพัฒนาอย่างย่ังยืน การนํามาใช้ประโยชน์ตามท่ีกฎหมาย
อนุญาต 

2. ควบคุมพืชเสพติด ที่นํามาใช้เป็นส่วนผสมเพ่ือการค้า หรือการกระทําผิดกฎหมายที่เก่ียวกับพืชเสพติด 
พร้อมทั้งสร้างการตระหนักรู้ให้กับประชาชนไม่ให้กระทําผิด  

3. ปราบปราม ควบคุม พืชเสพติดที่นําเข้าจากต่างประเทศ เพ่ือวัตถุประสงค์การค้า การใช้ที่ผิดกฎหมาย  

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  1. หน่วยงานหลัก   
  สํานักงานตํารวจแห่งชาติ   
  กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 
กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)   
  กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)   
  กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)   
  กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)   
  กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร)   
  สํานักงาน ปปง.    

 สํานักงานอัยการสูงสุด   
  ๒. หน่วยงานสนับสนุน   

 สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักข ่าวกรองแห ่งชาติ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร)   
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม   
 กระทรวงการต่างประเทศ   
 ธนาคารแห่งประเทศไทย  

  สํานักงาน ป.ป.ท.   
 กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน 

สํานักงานประกันสังคม) 
       กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
       กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย สํานักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 

       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ภาคธุรกิจเอกชน  
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3. ดา้นการบาํบดัรกัษายาเสพตดิ    
 ด้านการบําบัดรักษายาเสพติดขับเคลื่อนด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ 

3.1 ยุทธศาสตรก์ารแก้ไขปญัหาผู้เสพ ผูต้ดิยาเสพตดิ 

จุดเน้น : ผู้เสพ ผู้ติด ได้รับการบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างมีมาตรฐาน มีระบบทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ิมเติม
กับผู้เสพ ผู้ติด ได้แก่ มาตรการในการบําบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลางหรือ Community Based Treatment 
การลดอันตรายจากยาเสพติด การป้องกันและแก้ไขผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้สารเสพติดเพ่ิมความสามารถ             
ในการเข้าถึงระบบสาธารณสุข (Accessibility) ครอบคลุมพ้ืนที่ (Coverage) ความสะดวกสบาย (Affordability) 
ความตระหนักรู้ทางสาธารณสุข (Awareability) และการเตรียมการรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติด 

เป้าหมาย : ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการบําบัดรักษา ลดอันตรายจากยาเสพติด ดังน้ี 
1. นําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษา จํานวน ๒19,275 ราย แบ่งออกเป็น 

๑.๑  ระบบสมคัรใจ จํานวน ๑๓6,725 ราย 
  - โรงพยาบาล/สถานพยาบาล   จํานวน ๙๑,๕๐๐ ราย 
  - ศูนย์ปรับเปลีย่นพฤติกรรม  จํานวน ๔๐,725 ราย 
  - การบําบัดโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  จํานวน  ๔,๕๐๐  ราย 

๑.๒  ระบบบังคับบําบัด จํานวน ๕๖,๕๕๐ ราย 
  - ควบคุมตัว    จํานวน ๒๐,๕๕๐ ราย 
  - แบบไมค่วบคุมตัว   จํานวน ๓๖,๐๐๐ ราย 

๑.๓  ระบบต้องโทษ จํานวน ๒6,๐๐๐ ราย 
  - ในเรือนจํา/ทณัฑสถาน   จํานวน ๒3,๐๐๐ ราย 
  - ในสถานพินิจฯ/ศูนย์ฝึกอบรม  จํานวน   ๓,๐๐๐ ราย 

 ๒. ให้บริการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) จํานวน ๗๙,๘๐๐ ราย 

ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ประกอบด้วย 2 แผนงาน คือ 
3.1.1 แผนงานค้นหาและนําผู้เสพเข้าสู่การบําบัดฟื้นฟู การดูแล และการบริการมาตรการทางเลือก 
 แนวทาง 
 ๑. จัดระบบเพ่ือให้ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดเข้าถึงบริการด้านการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 
  ๑.1 พัฒนาเคร่ืองมือในการชักชวน จูงใจผู้เสพเข้าสู่การบําบัดรักษา เครื่องมือในการคัดกรอง 
ที่ครอบคลุมทั้ งด้านการเสพติด สุขภาพ และทางสังคม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพการดําเนินงานของ                 
ศูนย์เพ่ือการคัดกรอง ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด   
  1.๒ จัดระบบการส่งต่อเข้าสู่ระบบการบําบัดฟ้ืนฟูอย่างมีคุณภาพและครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 ๒. ดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งในวงกว้างและในระดับพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  2.๑ สร้างเจตคติในการยอมรับว่าผู้เสพคือผู้ป่วย และการเสพติดเป็นโรคเรื้อรัง เพ่ือให้ครอบครัว 
ชุมชน สังคมมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคสมองติดยา และมีเจตคติในการยอมรับผู้เสพผู้ติด รวมถึงให้โอกาส
ในการกลับสู่สังคม และร่วมเป็นพลังในการดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน 
  2.๒ ดําเนินการให้ข้อมูลความรู้เก่ียวกับแนวทางการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ สถานที่ให้บริการ
ด้านการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบําบัดรักษา 
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  2.๓ พัฒนาสื่อที่ เข้าถึงผู้ เสพ ผู้ ติดยาเสพติดโดยตรง เพ่ือให้ความรู้ถึงโทษพิษภัย และ          
ความตระหนักในความสําคัญที่จะต้องเข้ารับการบําบัดรักษา หรือการลดอันตรายจากยาเสพติด โดยดําเนินการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างเจตคติ ผ่านสื่อมวลชน ช่องทางสายด่วนโทรศัพท์ สื่อออนไลน์ แอพพลิเคช่ัน 
รวมถึงสื่อบุคคลในพ้ืนที่ เช่น ตํารวจชุมชนสัมพันธ์ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ผู้นําชุมชน อาสาสมัคร                
คุมประพฤติ ฯลฯ  
 ๓. ชักชวน จูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดในพ้ืนที่เข้าสู่การบําบัดรักษา โดยใช้กลไกผู้นําชุมชนภาคประชาชน 
อาสาสมัครในพ้ืนที่ และกระบวนการทางสังคม โดยการพัฒนาองค์ความรู้บุคลากรผู้ทําหน้าที่ในการชักชวน จูงใจ 
ผู้เสพยาเสพติด ในพ้ืนที่เข้าสู่การบําบัดรักษา 

3.1.๒ แผนงานบําบัดรักษาและมาตรการทางเลือก 

1. บําบัดรักษาระบบสมัครใจ 
เป้าหมาย : ให้การบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบสมัครใจ จํานวน 136,725 ราย แบ่งเป็น 

- ระบบสมัครใจ สถานพยาบาล/โรงพยาบาล  จํานวน ๙๑,๕๐๐ ราย แบ่งเป็น 
๑) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๗๔,๐๐๐ ราย 
๒) กรมการแพทย์   ๑๐,๕๐๐ ราย 
๓) กรมสุขภาพจิต     ๕,๐๐๐ ราย 
๔) กรุงเทพมหานคร     ๒,๐๐๐ ราย 

- ระบบสมัครใจ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  จํานวน ๔๐,725 ราย 
- ระบบสมัครใจ โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment) จํานวน ๔,๕๐๐ ราย 

แนวทาง 
 ๑. วางกลไกสาธารณสุขในการอํานวยการ สนับสนุน และกํากับการดําเนินงานด้านการบําบัดรักษา              
ในระดับเขตสุขภาพ ระดับจังหวัด และระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดระบบการบําบัดรักษาที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 ๒. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการบําบัดรักษาในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการบําบัดรักษาโดยสหวิชาชีพ 
หรือหน่วยงานภาคี เช่น การเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคมในศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบําบัด โดยใช้
ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment) รวมถึงการบําบัดรักษาโดยใช้องค์กรเอกชน องค์กร
ศาสนา เพ่ือลดการกลับไปเสพติดซ้ําของกลุ่มผู้ใช้และผู้เสพยาเสพติด 
 ๓. ขยายการให้บริการผู้ติดยาเสพติด ผู้ติดยาเสพติดเรื้อรัง ผู้มีอาการทางจิต อันเน่ืองมาจากการใช้ยาเสพติด
ให้ได้รับการบําบัดรักษาและบริการทางการแพทย์ที่สะดวกและเข้าถึงง่าย เพ่ือให้ผู้ ป่วยเหล่าน้ันคงอยู่           
ในการดูแลของสาธารณสุข จนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่เกิดอันตรายต่อตนเองและสังคม 
 ๔. นําครอบครัวและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลผู้ใช้ และผู้เสพยาเสพติดในพ้ืนที่ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล หรือสถานพยาบาลในระดับพ้ืนที่ 
 ๕. ดูแลช่วยเหลือนักเรียน นักศึกษาที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดในสถานศึกษา (จิตสังคมในสถานศึกษา) 
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๒. บําบัดรักษาระบบบังคับบําบัด 
เป้าหมาย : ให้การบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด จํานวน ๕๖,๕๕๐ ราย แบ่งเป็น 

- ระบบบังคับบําบัด แบบควบคุมตัว ๒๐,๕๕๐ ราย 
๑) หน่วยงานภาคีในสังกัดเหล่าทัพฯ/ปกครอง/ตร. และกรมคุมประพฤติ       ๑๗,๒๐๐ ราย 
๒) กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์ และกรมสุขภาพจิต)           ๓,๓๕๐ ราย  

- ระบบบังคับบําบัด แบบไม่ควบคุมตัว ๓๖,๐๐๐ ราย 
๑) กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)   ๓๑,๐๐๐ ราย 
๒) กรุงเทพมหานคร          ๕,๐๐๐ ราย 

แนวทาง 
 ๑ .  นําผู้ เสพ ผู้ ติดยาเสพติดที่ถูกพบโดยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ ไม่ เข้าเ ง่ือนไขที่จะเข้ารับ                 
การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้เข้าสู ่
การบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด ก่อนที่จะก่อให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพของตนเองและผลกระทบต่อสังคม 
 ๒. พัฒนาศักยภาพศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด/สถานที่เพ่ือการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว ให้เพียงพอต่อการรองรับจํานวนผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าเง่ือนไข                
การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ได้  
 ๓ . พัฒนาคุณภาพการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด รวมท้ังการสงเคราะห์ทางสังคม  
ตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด ทั้ง ๒ รูปแบบ คือ 
 ๓.๑ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว ดําเนินการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานของ
หน่วยงานภาคใีห้ได้คุณภาพและมีมาตรฐานภายใต้การกํากับของกระทรวงสาธารณสุข 
 ๓.๒ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบไม่ควบคุมตัว ดําเนินการพัฒนากลไกการรับ ส่งต่อ รวมถึง 
การบําบัดรักษาเพ่ือให้ผู้เข้ารับการบําบัดคงอยู่ในระบบจนสิ้นสุดกระบวนการ 

๓. บําบัดรักษาระบบต้องโทษ 
เป้าหมาย : ให้การบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบต้องโทษ จํานวน ๒6,๐๐๐ ราย แบ่งเป็น 

- ผู้ต้องขังในเรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีประวัติการใช้ยาเสพติด (กรมราชทัณฑ์) ๒3,๐๐๐ ราย 
- เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจ/ศูนย์ฝึกฯ (กรมพินิจฯ) ๓,๐๐๐ ราย 

แนวทาง 
 ๑. พัฒนากระบวนการการบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดในระบบต้องโทษในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด เพ่ือให้ผู้ ป่วยได้รับการบําบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภาพ                 
ทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และทักษะทางสังคม  
 ๒. ให้ความสําคัญกับกระบวนการการเตรียมการก่อนปล่อยตัว เพ่ือเตรียมความพร้อม ส่งเสริม                 
องค์ความรู้ด้านทักษะชีวิต ทักษะสังคม ความเข้มแข็งของจิตใจ และการป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ําเมื่อกลับไปสู่
สภาพสิ่งแวดล้อมเดิม  
 3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จัดกิจกรรมการเสริมสร้างภูมิต้านทานเพ่ือเตรียมความพร้อม
เด็กและเยาวชนทั้งด้านร่างกายและจิตใจตามระยะเวลา ก่อนที่เด็กและเยาวชนจะได้รับการปล่อยตัว นอกจากน้ัน              
ยังมีกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และมีการติดตามภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชน             
๑ ปี เพ่ือติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือ 
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 4. พัฒนาแนวทางการคัดกรองที่ครอบคลุมทั้งด้านการเสพติด สุขภาพ และทางสังคม ให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกันภายใต้แนวทางของสาธารณสุข และคุณภาพการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ 

๔. การใช้มาตรการทางเลือก 
     เป้าหมาย : ให้การบําบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความจําเป็นต้องใช้แนวทางมาตรการทางเลือก 
     แนวทาง 

 1 .  ใ ห้บริการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด  (Harm Reduction) ใน พ้ืนที่  ๓๖  จั งหวัด                 
และกรุงเทพมหานคร ตามคําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐ เพ่ือ               
ลดอันตรายและผลกระทบทางสุขภาพของผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ผู้ใกล้ชิด และสังคม 
 2. จัดต้ังศูนย์บริการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติดระดับจังหวัด (Harm Unit) ทุกจังหวัด 
 3. พัฒนารูปแบบการลดอันตรายจากยาเสพติดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัญหาและบริบทของประเทศไทย 

 4. ขับเคลื่อนการดําเนินงานพัฒนารูปแบบการให้คําปรึกษาด้านจิตสังคมต่อผู้ต้องหาหรือจําเลยในคดี 
ยาเสพติด และคดีความรุนแรงในครอบครัวในระบบศาล เพ่ือศึกษามาตรการเบี่ยงเบนคดี (Diversion) ในช้ันศาล
ของผู้กระทําความผิดเล็กน้อยในคดียาเสพติด โดยใช้กระบวนการให้คําปรึกษาด้านจิตสังคม เพ่ือให้สามารถ
กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และป้องกันการกลับมากระทําความผิดซ้ํา  
 ๕. สร้างความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงเหตุผลและความจําเป็นของการนํามาตรการทางเลือกมาใช้  

หน่วยงานรับผิดชอบ 
  1. หน่วยงานหลัก 

กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต) 
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 

กรมราชทัณฑ์) 
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
สํานักงานศาลยุติธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ 
๒. หน่วยงานสนับสนุน 
กระทรวงสาธารณสุข (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา               

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมควบคุมโรค) 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร 
องค์กรศาสนา 
ภาคประชาชน  
ภาคเอกชน  
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3.2 ยุทธศาสตรก์ารสร้างและพฒันาระบบรองรบัการคนืคนดีใหส้ังคม 

จุดเน้น : ผู้เสพ ผู้ติดได้รับการติดตามดูแลผ่านระบบนิเวศของผู้ผ่านการบําบัดรักษา ผู้ต้องโทษคดียาเสพติด              
เมื่อกลับสู่สังคมให้เอ้ือต่อการบําบัดรักษาหรือป้องกันการกลับไปใช้ยาหรือกระทําผิดอีก โดยเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการติดตามผู้ผ่านการบําบัดแบบพบตัว และกรณีไม่พบตัวเพ่ือทราบสถานะในขั้นต้น พัฒนาการช่วยเหลือ          
โดยใช้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน  

3.2.1 แผนงานติดตามและช่วยเหลือให้กลับคืนสู่สังคม 
    แนวทาง 
 1. ให้ผู้พ้นโทษ ผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพได้รับการติดตามดูแลช่วยเหลือและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนให้การสนับสนุนในการกลับสู่สังคมของผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู
สมรรถภาพตามความต้องการและความเหมาะสม โดย 
 ๑.1 เตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษ ผู้ผ่านการบําบัดรักษาในการแก้ไขฟ้ืนฟู ปรับทัศนคติ ค่านิยม 
พฤติกรรม และการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม 
 1.2 ดําเนินการตามหลักเกณฑ์แนวทางในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา                
ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาการเสพติดรวมถึงกําหนดตัวช้ีวัดเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงาน 
 1.3 ปรับวิธีการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาในระดับพ้ืนที่ ให้เหมาะสม                
กับผู้ผ่านการบําบัดพัฒนารูปแบบการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี   
โดยการนําแนวคิดระบบการจัดการรายกรณี (Case management) โดยมอบหมายให้มีทีมสหสาขาวิชาชีพ            

ประเมินภาวะสุขภาพของผู้เข้ารับการบําบัดทําหน้าที่ในการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน โดยการ รักษา           
และวางแนวทางการดูแล ตลอดจนติดตามผลลัพธ์อย่างต่อเน่ือง ซึ่งในการดําเนินงานจะมอบหมายให้ผู้จัดการ
รายบุคคล (Case Manager) ให้เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการ ประสานงาน และดูแล 
 1.4 พัฒนาศักยภาพของระบบ ทีมติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ให้สามารถดูแล ช่วยเหลือได้ตามแนวทาง
มาตรฐาน  พัฒนาทักษะการให้คํ าปรึกษาครอบครัว เ พ่ือแนะนําการปรับสภาพครอบครัวให้ผู้ ผ่ าน            
การบําบัดรักษาเพ่ือไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้ําหรือผู้พ้นโทษไมก่ระทําความผิดซ้ําในคดียาเสพติด 
 1.5 เผยแพร่แนวคิดให้ผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ครอบครัว และชุมชนได้เข้าใจว่า                 
การติดตามเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ ประคับประคองผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพ ให้สามารถดําเนินชีวิต
ได้อย่างปกติสุขและไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก 
 1.6 พัฒนาระบบข้อมูลรองรับการส่งต่อจัดระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อสิ้นสุดโปรแกรม
บําบัดเพ่ือส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป  
 1.7 สร้างโอกาสทางสังคมที่จะเรียนรู้ ปรับทัศนคติ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และพัฒนา                 
ขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคม   
  1.8 สร้างชุมชนเอ้ืออาทรตัวอย่าง รองรับผู้ พ้นโทษและผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้บุคคล   
 และหน่วยงานที่เก่ียวข้องรับรองดูแลร่วมกับชุมชน  
 2. สื่อสารสาธารณะเพ่ือสร้างความตระหนักในคุณค่าของคนและยอมรับ “การคืนคนดีสู่สังคม” โดย 
   2.๑ สร้างความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดว่าเป็นผู้ป่วยโรคสมองติดยา ทําให้เห็นถึง
ความจําเป็นต่อการให้การบําบัดรักษาผู้ป่วย และทําให้ผู้เสพ ผู้ติดรู้สึกเต็มใจในการเข้ารับการบําบัดรักษา                 
จนสามารถเลิกยาเสพติดและกลับคืนสู่สังคมได้ 
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 2.๒ จัดทําข้อมูล ข่าวสาร และสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยข้อมูลข่าวสารเพ่ือการเผยแพร่มีสาระ 
การสร้างความตระหนักในคุณค่าของคน และยอมรับ “การคืนคนดีสู่สังคม” รวมถึงตัวอย่างบุคคลผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่าน
การบําบัดที่ได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมที่จัดทําในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ วิทยุ โทรทัศน์ 
และสื่อสารผ่านช่องทางต่าง ๆ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น  
 2.๓ ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน ท้องถิ่น จัดกิจกรรม
รณรงค์เพ่ือสร้างความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่าของคน และเปลี่ยนทัศนคติไปสู่การยอมรับ “การคืนคนดีสู่สังคม”  
 2.๔ ประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติที่ดีให้กับสาธารณชน เน้นยํ้าเรื่องการให้โอกาสแก่ผู้เคยกระทํา
ความผิดคดียาเสพติดและผู้เคยติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม 
 2.5 สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครอบครัว ให้กําลังใจ ให้อภัย ให้โอกาส  
 3. เสริมสร้างศักยภาพ สร้างตัวตนของผู้ผ่านการบําบัดรักษา เพ่ือให้มีความพร้อมทั้งสุขภาพร่างกาย
และสุขภาพจิต สามารถสร้างประโยชน์ เป็นต้นแบบ (Idol) เป็นอาสาสมัคร ให้สังคม 
 3.๑ พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิดให้ได้รับโอกาสในการกลับตนเป็นคนดี 
 3.๒ เช่ือมโยงข้อมูลความต้องการเก่ียวกับการฝึกวิชาชีพ การสงเคราะห์ ทุนประกอบอาชีพ 
ทุนการศึกษา การหางานทํา ระหว่างหน่วยงานกับผู้ผ่านการบําบัด 
 3.๓ พัฒนาให้มีความรู้และฝีมือแรงงานท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงมี
ทักษะในการใช้ชีวิต โดยสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชน และกระทรวง
สาธารณสุข 
  3.๔ สร้างโอกาสให้ผู้ผ่านการบําบัดรักษาที่มีศักยภาพได้รับการจ้างงานหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวที่
สุจริตอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป โดยดึงภาคเอกชนเข้าร่วมและภาครัฐให้ความเช่ือมั่น 
 3.5 พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปลี่ยนอาชีพใหม่โดยคํานึงถึงความต้องการและความเป็นไปได้ 
ในการนําไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพในอนาคต พัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละบุคคล  
เพ่ือเข้าทํางานในหน่วยงาน ได้งานทําอย่างต่อเน่ือง และมีอาชีพที่มั่นคงในระยะยาว 
 3.6 จัดหาแหล่งเงินทุนก้อนแรก (Seed money) จากแหล่งทุนปกติที่มีอยู่ 
 3.7 ให้เป็นอาสาสมัคร ผู้ให้ประสบการณ์ เพ่ือสร้างแรงกระตุ้นให้กับบุคคลอ่ืนในการเป็นแบบอย่าง
ที่ดี และสร้างความภาคภูมิใจในฐานะผู้ให้ 
 4. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้พ้นโทษ ผู้ผ่าน 
การบําบัดรักษาที่มีศักยภาพได้กลับเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม  
                4.๑ สร้างมาตรการจูงใจให้ภาครัฐ ท้องถิ่น และภาคเอกชนว่าจ้างผู้ผ่านการบําบัดรักษา ที่ได้รับ                 
การพัฒนาศักยภาพ เข้าทํางานในองค์กร  
                4.๒ ส่งเสริมให้ผู้ผ่านการบําบัดรักษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพได้เข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรม            
จิตสาธารณะในพ้ืนที่อย่างสมํ่าเสมอ 
                4.๓ ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องสร้างมาตรการรองรับแรงงานคืนถิ่นด้านวิชาชีพเพ่ือให้
สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้ สร้างความสามารถพ่ึงตนเองได้ เป็นที่พ่ึงของครอบครัวได้ 

  หน่วยงานรับผดิชอบ   
  1. หน่วยงานหลกั           
  กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)  
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  กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต            
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)  
  กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม 
การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)       
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)       
  กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม)      
  กรุงเทพมหานคร    
  2. หน่วยงานสนบัสนุน           
  กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)       
  สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง       
  ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 

4. ดา้นการบริหารจัดการ  

    ด้านการบริหารจัดการให้เกิดการบูรณาการขับเคลื่อนด้วย ๒ ยุทธศาสตร์ คือ 

4.1 ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

จุดเน้น : ขยายกรอบแนวคิดการมีส่วนร่วมภาคประชาชน รวมถึงภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งมาตรการป้องกัน 
บําบัดรักษา และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพ่ือนําไปสู่ตําบลปลอดภัยยาเสพติด 

ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน มี ๑ แผนงาน คือ 

4.1.1 แผนงานสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

กลุ่มเป้าหมาย 
  หมู่บ้าน/ชุมชน ๘๒,๐๓๔ แห่ง 
  หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ๒๒,๒๐๖ แห่ง 
  ตําบลปลอดภัยยาเสพติดต้นแบบ 
แนวทาง 

 ๑. ประเมินสถานการณ์ปัญหายาเสพติดและความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน  เพ่ือวางบทบาทในการ                 
มีส่วนร่วม และวางแผนร่วมกันให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนแต่ละแห่ง 
 2. สร้างเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ผ่านกลไกในชุมชน ร่วมดําเนินการป้องกันยาเสพติด             
โดยคนในชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง  
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 3. สนับสนุนให้เกิดอาสาสมัครในชุมชน ประสานความร่วมมือกับอาสาสมัครต่าง ๆ เช่น ชุดรักษา             
ความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจําหมู่บ้าน เป็นต้น เพ่ือเป็น
แกนหลักของหมู่บ้านชุมชนในการสนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
 4. และระดม เพ่ือเป็นกลไกในการเข้าถึง ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนในแต่ละพ้ืนที่                  

ชุมชนมีความเข้มแข็ง สามารถจัดทําแผน และสนับสนุนให้ห/โดยมุ่งเน้นให้เครือข่ายหมู่บ้าน การมีส่วนร่วม มู่บ้าน/
ชุมชนในเครือข่ายให้ร่วมกันป้องกันยาเสพติดได้ 
 5. /ส่งเสริมให้เกิดกระบวนการสรุปบทเรียนและถ่ายทอดความรู้ในการสร้างการมีส่วนร่วมในหมู่บ้าน
ช ุม ส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ในการป้องกันยาเสพติดในชุมชน สนับสนุนวิทยากรกระบวนการชน เช่น 
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เป็นต้น 
 6. ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทภารกิจด้านยาเสพติดตามสภาพปัญหาในพื้นที่และ
ความต้องการของประชาชน โดยจัดทําแผนขับเคลื่อนกลไกของท้องถิ่นอย่างจริงจัง  
 7. สร้างแนวร่วมจากองค์กรภาคเอกชน ทั้งมูลนิธิ สมาคมต่าง ๆ และองค์กรภาคธุรกิจเอกชน          
เพ่ือร่วมสนับสนุนและดําเนินการป้องกันยาเสพติด 
 8. เพ่ือยกระดับเป็นหมู่บ้านกองทุนชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด /ชุมชนไปสู่หมู่บ้าน/พัฒนาหมู่บ้าน
แม่ของแผ่นดิน และพัฒนายกระดับเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินตามลําดับ 
 9. สร้างความเช่ียวชาญและพัฒนาศักยภาพในการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้เข้มแข็ง                
อย่างย่ังยืน ทั้งในเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และแกนนําภาคประชาชน 
 10. สนับสนุนการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้ตําบลปลอดภัย มั่นคง มั่งคั่ง 
ย่ังยืน โดยบูรณาการโครงการในทุกมิติลงสู่ตําบล มีกลไกขับเคลื่อนระดับตําบล มีผู้นําในตําบล ผู้นําองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และอาสาสมัครภาคส่วนต่าง ๆ  เข้าร่วม 

 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๑. หน่วยงานหลัก 

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 

 กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 

กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์) 
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม

การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน) 

๒. หน่วยงานสนับสนุน 
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต) 
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
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กระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
กรุงเทพมหานคร  

    ภาคเอกชน  
    ภาคประชาชน  

                สื่อสารมวลชน 

4.2 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 

จุดเน้น : ขับเคลื่อนแผนงานบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง          
ของการปฏิรูปประเทศ ด้วยการพัฒนานวัตกรรม และนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนางานรองรับประเทศไทย ๔.๐ 

ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการอยา่งบูรณาการ ประกอบด้วย 5 แผนงาน คือ 

4.2.1 แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลยาเสพติด  
แนวทาง 

  1. ปรับความคิดของผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือเข้าสู่การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้กับงานยาเสพติดและองค์กร
อย่างเหมาะสม 
  2. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างคุ้มค่า พอเพียง และ
ปลอดภัย 
  3. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลกําหนดแนวปฏิบัติ และวางแผนการใช้งาน
เพ่ือให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่กําหนดไว้ 
  4. พัฒนาระบบสารสนเทศและบูรณาการเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพ่ือสนับสนุน              
การตัดสินใจของผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้งานด้วยความสะดวก รวดเร็ว ได้ทุกที่ 
ทุกเวลาอย่างมั่นคงและปลอดภัย 
  5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง
ประเทศ 
  6. พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถและประสิทธิภาพ                 
การปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  7. สร้างศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลดิจิทัลด้านยาเสพติดในทุกมิติของปัญหา เพ่ือให้เกิดมาตรการแบบ
ผสมผสานและการทํางานแบบครบวงจร   
 นอกจากน้ี การกํากับดูแลข้อมูล เพ่ือเป็นกลไกในการกําหนดทิศทาง ควบคุม และทวนสอบการบริหาร
จัดการข้อมูล เพ่ือให้หน่วยงานได้ดําเนินการบริหารจัดการข้อมูลตามนโยบาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับที่ได้
กําหนดไว้ การกํากับดูแลข้อมูลที่ดีก่อให้เกิดการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ส่งผลให้ข้อมูลมีความมั่นคงปลอดภัย            
มีคุณภาพ มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความคุ้มทุนต่อการดําเนินงาน รวมถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ขนาดใหญ่ (Big Data) มีความพร้อมใช้ สามารถนําไปใช้ในสถานการณ์จริงได้ มีแนวทาง ดังน้ี 
 1. จัดต้ังคณะทํางานให้สอดคล้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละตําแหน่งตามที่ได้กําหนดไว้ใน
กรอบการกํากับดูแลข้อมูล (Structured /Semi- Structured/ Unstructured) ได้แก่ คณะกรรมการกํากับดูแล
ข้อมูลทีมบริกรข้อมูลคณะทํางาน Big Data เป็นต้น 
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 2. กําหนดกระบวนการกํากับดูแลข้อมูล (Data Governance Process) ตามท่ีได้กําหนดไว้ในกรอบ
การกํากับดูแลข้อมูลและแผนการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) โดยพิจารณาถึงการเลือกข้อมูลเพ่ือ
ดําเนินการกํากับดูแล 
 3. กําหนดนโยบายมาตรฐาน แนวปฏิบัติ โดยคํานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ
คําสั่งหรือข้อกําหนดอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเผยแพร่และสื่อสารให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ที่เก่ียวข้อง ทั้งภายใน
หน่วยงาน และภายนอกหน่วยงาน เพ่ือดําเนินการต่อไป 
 4. คณะทํางานที่กําหนดไว้มีหน้าที่ในการดําเนินงานที่แตกต่างกันออกไป เริ่มต้ังแต่การวางแผนลงมือ
ปฏิบัติการตรวจสอบและปรับปรุงตามลําดับ 
 5. ตรวจสอบเพ่ือการประเมินผลการทํางานในภาพรวมเพ่ือเป็นข้อมูลที่ใช้สําหรับการตัดสินใจเพื่อ             
การปรับปรุงหรือพัฒนาในอนาคตและบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดจนเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ  

4.2.2 แผนงานพฒันานวัตกรรม การวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ดา้นการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด       
    แนวทาง 
 1. ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหายาเสพติด วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา             
ในลักษณะพหุปัจจัย ศึกษาปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบปัญหายาเสพติด ทั้งด้านตัวคน ตัวยา และสภาพแวดล้อม
ศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหายาเสพติดกับปัญหาอ่ืน ๆ 
 2. ติดตามพัฒนาการของปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลา โดยครอบคลุมทั้งพ้ืนที่ 
กลุ่มเป้าหมาย และตัวยาเสพติด พัฒนาองค์ความรู้ด้านระบาดวิทยา 
 3. ศึกษาวิเคราะห์ประมาณการขนาดของปัญหายาเสพติด (Problem size)  
 4. มองภาพสถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพ่ือวางแผนอนาคตตามยุทธศาสตร์ชาติ 
(Scenario Planning) 
 ๕. ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของนานาประเทศ เพ่ือนํามาสังเคราะห์และ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย  
 6. พัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายและการปฏิบัติที่ เหมาะสมกับกรอบความคิดเร่ืองความย่ังยืน 
 การเปลี่ยนแปลงของคล่ืนลูกใหม่   
 7. วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ (Meta analysis)   
 8. เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เพ่ือการพัฒนานโยบายแก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Policy advocacy) 
 9. ศึกษาวิจัยผลตอบแทนต่อการลงทุน (Return of Investment)  
  ๑๐. จัดการองค์ความรู้ (Knowledge management) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  ๑๑. พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านยาเสพติด 

4.2.3 แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

    แนวทาง 
  1. พัฒนากําลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับจุดเน้นของแผนปฏิบัติการ เ พ่ือดึง 
ขีดความสามารถออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการแก้ไขปัญหา 
 2. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ สํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือให้ข้าราชการ             
และบุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม สามารถปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี              
และมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวัง 
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 3. จัดทําแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งภายใน                
สํานักงาน ป.ป.ส. และภายนอก 
 4. จัดให้มีการสรุปบทเรียน องค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเผยแพร่ 
ให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ 
 5. นําเทคโนโลยีด้านการพัฒนาบุคลากร สมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้รองรับกับจํานวนกําลังพลที่มี 
การสับเปลี่ยนตามวาระ 

4.2.๔ แผนงานสร้างการรบัรู้และประชาสัมพันธ์เชิงรุก  
    แนวทาง 
 เพ่ือเสริมสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเช่ือมั่นและการสนับสนุนของ
สาธารณชนต่อภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การสื่อสารเพ่ือสร้างทัศนคติการไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกับ
ยาเสพติด โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ๑. วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้รับสารเป็นหลัก ถ่ายทอดเน้ือหาที่ตรงต่อการสื่อสารเพ่ือการป้องกัน 
ยาเสพติดโดยตรง (True Content) จดจําง่าย 
 ๒. พัฒนากลไกการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับเป้าหมาย เช่น  ผ่านช่องทาง                 
ที่เหมาะสมในส่วนกลางที่เป็น Mass Media และส่วนภูมิภาคท่ีเข้าถึงประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคสื่อมวลชน และใช้กลไกสื่อออนไลน์เป็นเครือข่ายรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ
ยาเสพติดทางช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สื่อดิจิทัล สื่อ Social Media 
 ๓. ตรวจสอบข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข่าวต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานพร้อมดําเนินการ
ปฏิบัติการข่าวสาร (Information Operation)  
 4. สร้างกระแสสังคม โดยใช้กระบวนการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน                 
เพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องแก่
ประชาชนและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 5. ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยวางแผนการประชาสัมพันธ์ให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาธารณะ 
(Public problem) ทําให้สังคมเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องจัดการกับปัญหาอย่างจริงจัง ประชาสัมพันธ์
กฎหมายยาเสพติดใหม่ รวมท้ังประเมินผลจากการใช้สื่อว่ามีผลมากน้อยเพียงใด 
 6. ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกให้กับประชาชนทั่วไป เช่น นโยบายผู้เสพคือผู้ป่วย การให้โอกาสจาก             
ภาคประชาชน ภาคเอกชน เป็นต้น โดยใช้สื่อในรูปแบบง่ายต่อความเข้าใจ เน้ือหาตรงประเด็น  
 7. ส่งเสริมจิตวิทยาในสถานศึกษา ครอบครัว จิตอาสา ในการแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเป้าหมาย                
มีข้อความส่ือสารที่วิเคราะห์แล้วถึงความชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 

4.2.5 แผนงานพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผล 
    แนวทาง 
     ๑ . ให้มีกลไกการกํากับติดตามประเมินผลในระดับภาค ทําหน้าที่ ในการนิเทศ ตรวจติดตาม  
ให้คําปรึกษาแนะนําการดําเนินงานในพ้ืนที่  
     2. จัดให้มีการประเมินผลในเชิงคุณภาพที่ช้ีผลลัพธ์ ผลกระทบของแผนต่อการแก้ไขปัญหา ทั้งระดับ
ภาพรวมระดับยุทธศาสตร์ และระดับพ้ืนที่ และนําผลการประเมินไปใช้ประกอบการจัดทําหรือปรับแผนปฏิบัติการ 
 ๓. พัฒนาระบบรายงานผลการดําเนินงานทุกระบบให้สอดคล้องกัน  
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 4. พัฒนาระบบการประเมินผล โดยจัดระบบการประเมินศักยภาพจังหวัดในการบริหารจัดการ                 
เพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่พิจารณาในภาพรวม ทั้งด้านสภาพปัญหา ศักยภาพการบริหารจัดการ  
ผลการดําเนินงาน ตัวช้ีวัด 
 ๕. ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย (Policy 
revision) การให้ข้อเสนอต่อผู้กําหนดนโยบาย 
  นอกจากแผนงานด้านบริหารจัดการที่เป็นจุดเน้นแล้ว ยังกําหนดแนวทางในการพัฒนาประสิทธิภาพ 
การบริหารจัดการที่ดําเนินการมาแล้ว ดังน้ี 
 ๑. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร 
 ๑.1 ประเมินประสิทธิภาพขององค์กร พัฒนากลยุทธ์การบริหารองค์กร ขับเคลื่อนกลไกตามคําสั่ง 
ในทุกระดับ ให้มีพลวัต มีการประชุม สั่งการ และบูรณาการ  
 1.๒ พัฒนา ปรับปรุง จัดองค์กรในการดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งแบบ
คณะกรรมการ  (Committee) อนุกรรมการ  (Sub-committee) คณะทํางาน  (Working group) รวมท้ัง                
ศูนย์อํานวยการให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดเอกภาพ ทั้งในด้านการกําหนดนโยบาย (Policy 
making) และการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy implementation)  
  1.๓ สร้างและพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมระหว่าง ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคเอกชน จัดทํา
ข้อตกลงในการทํางานร่วมกัน ทําสัญญาร่วมเป็นภาคีหุ้นส่วนบริหารภารกิจร่วมกัน 
  1.4 พัฒนากลไก ศป.ปส.อ. ให้มีความพร้อมในการนํานโยบายสู่การปฏิบัติ ปรับปรุงรูปแบบ ขั้นตอน 
การประสานการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.5 พัฒนาระบบการประสานงานและสนับสนุนการดําเนินงานให้เกิดความชัดเจน เป็นเอกภาพ 
และมีความเช่ือมโยงระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 
 ๒. การพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 

2.1 ให้สํานักงาน ป.ป.ส. แต่ละระดับ (ส่วนกลาง ภาค) เป็นหน่วยงานหลักในการอํานวยการ จัดทํา
แผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณในเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ              
ที่รับผิดชอบ 
 .2๒  พัฒนาระบบการจัดทําแผนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ต้ังแต่ระดับจังหวัดถึงระดับชาติ โดยมี
จังหวัดเป็นเจ้าของแผน เป็นศูนย์กลางการเช่ือมโยงยุทธศาสตร์และแผนยาเสพติดไปสู่แผนต่าง ๆ ของจังหวัดและ
จัดทํางบประมาณโดยบูรณาการแหล่งงบประมาณให้ไม่ซ้ําซ้อนกัน 
 2.๓ ปรับแผนปฏิบัติการแผนงบประมาณให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
 2.๔ พัฒนาระบบการจัดทําแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเช่ือมโยงกับ 
การจัดทําแผนท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด 
 2.๕ แสวงหาและบูรณาการงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จากงบประมาณภายในจังหวัด 
 ๓. การพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

3.๑ พัฒนาระบบข้อมูลปฏิบัติการยาเสพติดทุกระดับ ทั้งในส่วนกลาง ภาค และจังหวัด ให้สามารถ
ติดตาม เฝ้าระวัง และนําไปใช้ในการดําเนินงานได้อย่างทันการณ์     
 3.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์และแนวโน้มของยาเสพติด 
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 ๓.3 ประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือติดตามความเปลี่ยนแปลงของ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในแต่ละห้วงเวลา และวิเคราะห์เหตุปัจจัยของการเปลี่ยนแปลง 
 3.๔ วิเคราะห์จําแนกระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดแต่ละห้วงเวลา  
 3.๕ จัดทําฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของแต่ละพ้ืนที่ เพ่ือนํามาใช้ประโยชน์ในการควบคุมสถานการณ์
และจัดระบบการเฝ้าระวัง  
 3.๖ ร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ เง่ือนไขของปัญหาในแต่ละพ้ืนที่  

  หน่วยงานรับผิดชอบ 
  ๑. หน่วยงานหลัก 
   สํานักงาน ป.ป.ส. 
  ๒. หน่วยงานสนับสนุน 
   ทุกหน่วยงาน 
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4. การบรหิารจัดการ อํานวยการขับเคล่ือนแผนปฏิบัตกิาร 

๑. กลไกอํานวยการและปฏิบัติ   
    กลไกการบริหารจัดการ อํานวยการ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษา 

ยาเสพติด ปี 2562 ใช้ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจระดับชาติ ระดับภารกิจ และระดับพ้ืนที่ เพ่ือเป็นกลไก
อํานวยการ กํากับ ติดตาม และบูรณาการการดําเนินงานด้านยาเสพติด โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ   

   ๑. กลไกระดับชาติ (Agenda) มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)  
เป็นกลไกอํานวยการ กํากับ ติดตามแผนยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้ง 
ประเมินผลการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ให้สามารถขับเคลื่อนแผนได้อย่างสอดคล้อง       
ตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

   ๒. กลไกระดับภารกิจ (Function) มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระดับกระทรวง 
กรม และหน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบดําเนินงานตามภารกิจ โดยเน้นการบูรณาการแผนงานและงบประมาณภายใน 
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานให้เกิดเอกภาพ และสนับสนุนการดําเนินงานในระดับพ้ืนที่ รวมทั้งกํากับติดตาม 
การดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด   

   ๓. กลไกระดับพ้ืนที่ (Area) มีกลไกหลักรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและดําเนินงานในพ้ืนที่ ดังน้ี   
๓.๑ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) คณะกรรมการบริหาร 

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู ้รับผิดชอบ                
มีอํานาจหน้าที่ในการบูรณาการแผนงานงบประมาณ และอํานวยการ กํากับการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไข        
ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

๓.๒ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการ           
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) โดยนายอําเภอและผู ้อํานวยการเขต เป็นผู้อํานวยการ                 
ทําหน้าที่ รับนโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครกําหนด นําไปประสาน          
การปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่   

3.3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศป.ปส.อปท.) 
โดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ตําบล นายกเทศมนตรีเมือง/นคร/ตําบล) 
เป็นผู้อํานวยการ ทําหน้าที่ประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน ในพ้ืนที่รับผิดชอบ   
 ทั้งน้ี ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนย์อํานวยการป้องกัน           
และปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ 
(ศป.ปส.อ.) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ศป.ปส.อปท.) กลไกระดับพ้ืนที่จะได้รับการเสริมสร้าง  
ความเข้มแข็ง การมอบอํานาจ และการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกส่วนราชการที่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย อีกทั้งมีความรับผิดชอบในกรณีที่ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่  

๓.4 พ้ืนที่เฉพาะ    
3.4.1 พ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือ มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน

ภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.)    
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3.4.2 พ้ืนที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม         
ยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ.ปส.ชอน.)    

3.4.3 พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ปส.จชต.)   

๓.5 พ้ืนที่สถานศึกษา มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด 
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาอําเภอ  

๒. การบูรณาการแผนและงบประมาณ   
2.1 สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการ ขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกัน 

ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖2 ในภาพรวมของประเทศ โดยศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
(ศอ.ปส.กทม.) บูรณาการแผนปฏิบัติการฯ ในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต และท้องถิ่น) 
และมีอํานาจในการบูรณาการงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันในระดับพ้ืนที่ (จังหวัดและอําเภอ) ได้ตามระเบียบ                 
ที่กระทรวงการคลังกําหนด   

2.2 ส ่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม จัดทําแผนปฏิบัติการระดับหน่วยงาน                 
ให้มีความประสานสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ปี ๒๕๖2 และให้
ส่วนราชการในระดับพ้ืนที่ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต และท้องถิ่น) จัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการ                 
ร ่วมกับส่วนราชการในระดับพ้ืนที่ ให ้สอดคล้องกับสถานการณ์ป ัญหายาเสพติด เพ่ือให ้เกิดเอกภาพ                 
ในการอํานวยการและขับเคลื่อนแผน  

๓. การรายงาน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน   
3.1 การรายงานผลการดําเนินงาน ให้ทุกหน่วยงานที่ เก่ียวข้องรายงานผลการดําเนินงาน               

ตามแผน ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามรูปแบบและห้วงเวลาที่กําหนด เป็นประจําทุกเดือน ให้สํานักงาน ป.ป.ส. 
เพ่ือรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ นําเสนอต่อศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ   

3.๒ การกํากับติดตาม   
3.๒.๑ กํากับติดตามในภาพรวม โดยคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน              

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     
3.๒.๒ กํากับติดตาม โดยกลไกผู้ตรวจราชการ ทั้งผู ้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี                 

ผู้ตรวจราชการ กระทรวง และกรม    
3.๒.๓ กํากับติดตามภายในหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้าน                 

การติดตาม    
3.๒.๔ กํากับติดตามในระดับพ้ืนที่ โดยคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน        

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร 
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5. เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 

เป้าประสงค์ของแผน : สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด 

ตัวชี้วัดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ : จํานวนคดีที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดลดลง 

ตัวชี้วัดแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

แผนด้านป้องกัน 
  1. ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ ไม่เกิน 47 คน ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 100,000 คน 

๑.๑ จํานวนของกลุ่มเป้าหมาย 9,675,196 คน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันหรือเฝ้าระวังยาเสพติด 
 1.2 หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 

แผนด้านปราบปราม 
  ๒. ร้อยละ 80 ของจํานวนผู้ ต้องหา ในความผิดฐานสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ต้องได้รับ                
การออกหมายจับ 
   2.1 จํานวนคดียาเสพติดรายสําคัญที่มีการจับกุมไม่น้อยกว่า 62,000 คดี 
   2.2 การดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมหรือข้อตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่น้อยกว่า ๗ เรื่อง 

แผนด้านบําบัดรักษา 
  ๓. ร้อยละ ๒๐ ของผู้ติดยาเสพติดที่บําบัดครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละระบบ และได้รับ 
การติดตามดูแลต่อเน่ือง ๑ ปี (Retention Rate) 
   3.1 ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บําบัดครบตามเกณฑ์ที่กําหนดของแต่ละระบบหยุดเสพต่อเน่ือง
หลังจําหน่ายจากการบําบัด 3 เดือน (Remission Rate) 


