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สว่นที ่1 : ความเชือ่มโยงของแผนแตล่ะระดบั 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เป็นแผนระดับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาล 
ที่แถลงต่อรัฐสภา ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท างบประมาณรายจ่ายบูรณาการและแผนงานบูรณาการ
ประจ าปี 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2562 ดังนี้ 
1. ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
  รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังนี้  
  มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย 
  มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องแสดงแหล่งที่มา
และประมาณการรายได้ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการจ่ายเงินและความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาต่าง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ท่ีบัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
  มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้อง
กับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ และต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้ที่จะน ามาใช้จ่าย 
ในการด าเนินนโยบาย โดยไม่มีการลงมติความไว้วางใจ ทั้งนี้ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเข้ารับหน้าที่ 
  มาตรา ๒๗๐ นอกจากจะมีหน้าที่และอ านาจตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแล้ว ให้วุฒิสภาตามมาตรา
๒๖๙ มีหน้าที่และอ านาจติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามหมวด ๑๖ 
การปฏิรูปประเทศและการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ” 
เป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  
สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประเด็นปัญหา 
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย  
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้น  
ในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กร 
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ที่มิใช่ภาครัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมาย  
ที่ก าหนด 
  กรอบแนวคิดความมั่นคงในรูปแบบเดิมถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมเป็นกรอบแนวคิดใหม่ “ความมั่นคง
แบบองค์รวม” เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความม่ันคงปลอดภัย สงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
(ชาติ สังคม ชุมชน มนุษย์) และทุกมิติการพัฒนา (คน เครื่องมือ เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่) สามารถรองรับ
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่กับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่  
ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาการค้ามนุษย์ ปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง ปัญหาความไม่สงบ
ในบางพ้ืนที่) และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต (เช่น ปัญหาที่เกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบพลิกผัน ปัญหาการแข่งขันทางการค้าและการย้ายถิ่นของทุนข้ามชาติ) โดยบูรณาการส่วนราชการ 
เอกชน ประชาสังคม องค์กรที่มิใช่ภาครัฐ ประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก โดยมีเป้าหมายส าคัญ 
ในภาพรวมระยะ 20 ปี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” 
  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ได้แก่ (1) การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง (3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคง 
กับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ และ (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง
แบบองค์รวม โดยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประเด็นปัญหาภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  ซึ่งมีเป้าหมายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาเดิมที่มีอยู่ และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นใหม่ ส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน 
ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าไปสู่
การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  ส าหรับการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไปได้
อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพนั้น มีการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาจากทุกภาคส่วนในทุกประเด็น 
อย่างเป็นระบบ ส่งเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแก้ไขปัญหาที่อาศัยการผนึกก าลังคนและทรัพยากร 
ให้มีส่วนร่วมแบบบูรณาการอย่างแท้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและหน่วยงานรอง 
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปัญหาที่ส่งผลต่อความมั่นคงต่าง ๆ  
เช่น การก่อการร้ายอาชญากรรมทางไซเบอร์การฟอกเงิน การค้ามนุษย์  การหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย  
การลักลอบค้าสินค้าเถื่อน การค้าและการแพร่ระบาดของยาเสพติด การขยายอ านาจหรือแข่งขันกันทางเศรษฐกิจ
อย่างรุนแรง รวมไปถึงปัญหาการรุกเข้ามาอย่างรวดเร็วของทุนขนาดใหญ่ เทคโนโลยียุคใหม่  การย้ายถิ่นของทุน 
และแรงงานข้ามชาติที่จะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษย์ปัญหาภัยพิบัติส าคัญ 
ที่ท าให้จ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการส่งเสริมผลักดันหลักการ นโยบายยุทธศาสตร์
ตลอดถึงโครงการส าคัญของประเทศให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 
  นอกจากนั้นแล้ว ยังมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
เป็นยุทธศาสตร์สนับสนุนที่ส าคัญต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดทางอ้อม ที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับคนในทุกมิติ
และในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาทุนมนุษย์  
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ปัจจัยและสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างครอบคลุม  
การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต เพ่ือให้คนไทยมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมกับ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ทั้งการเสริมสร้างครอบครัว  
ที่เข้มแข็ง ซึ่งเป็นการวางรากฐานส่งต่อเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพสู่การพัฒนาในแต่ละช่วงอายุ 
 
2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 
  พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา ๑๐ ก าหนดให้เมื่อมีพระบรมราชโองการ
ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ เสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เสนอคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ตามประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคงถือเป็น กรอบแนวทาง 
การด าเนินการหลักที่จะน าไปสู่จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ  ๒๐ ปี ตามที่
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้ก าหนดเอาไว้ ซึ่งได้มีการก าหนดเป้าหมายส าคัญประกอบด้วย (๑) ประชาชน 
อยู่ดีกินดีและมีความสุข (๒) บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ (๓) กองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  (๔) ประเทศไทย 
มีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ (๕) การบริหารจัดการ
ความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าวข้างต้นจึงได้ก าหนดแผนย่อย 
แนวทางการพัฒนา เป้าหมาย และตัวชี้วัดในห้วงระยะเวลา ๕ - ๑๐ - ๑๕ – ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ประกอบด้วย ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ด าเนินการ “ปรับสภาพแวดล้อมพร้อมแก้ไขปัญหา” ให้ลดระดับลง 
อย่างมีนัยส าคัญ ส าหรับในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ จะด าเนินการให้ “ปัญหาเก่าหมดไปปัญหาใหม่ไม่เกิด”  
เอื้อต่อการบริหารประเทศมากยิ่งขึ้น เพ่ือเป็นฐานน าไปสู่เป้าหมายในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ที่ก าหนดไว้ว่า 
“ประเทศชาติพัฒนาปวงประชาร่วมผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเป้าหมายสุดท้ายในห้วงปี พ.ศ. ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐ 
ที่ว่า “ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุข” 
  การป้องกันและปราบปรามปัญหายาเสพติด เป็นประเด็นภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคง
ภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  โดยแผนย่อย 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ก าหนดเป้าหมายเพ่ือเร่งรัดด าเนินการแก้ไขปัญหา 
ด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างจริงจังให้หมดไปในที่สุด (ภายใน ๑๐ ปี) พร้อมทั้งพัฒนากลไกเฝ้าระวัง  
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง ที่อาจจะเกิดขึ้นใหม่อย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงพิทักษ์รักษาไว้
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย 
เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชนและการพัฒนา
ประเทศ ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการด า เนินการที่ส าคัญ  
คือการวิเคราะห์และระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาในแต่ละเรื่องให้ชัดเจน วางแผนบูรณาการในการแก้ไขปัญหา
ตามล าดับความเร่งด่วนของปัญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไกในการเฝ้าร ะวัง 
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา ทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม่ ให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  
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โดยมีกระทรวงกลาโหม กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และศูนย์อ านวยการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นเจ้าภาพในภาพรวม 
 จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ  
แนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด มุ่งยึดแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ต้นทาง – กลางทาง – 
ปลายทาง ในการด าเนินการอย่างเป็นระบบ กล่าวคือ (๑) ในพื้นที่แหล่งผลิตภายนอกประเทศ ใช้การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศ  ด้วยการอาศัยงานการข่าว  
การปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร และการพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดน รวมไปถึง
การสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิต และนักเคมี ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต (๒) การสกัดกั้นการน าเข้า
ส่งออกยาเสพติดทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือสนับสนุนการสกัดกั้น 
ตามจุดตรวจ/จุดสกัดของเส้นทางคมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน (๓) การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยมุ่งเน้น
การท าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด ผ่านทางการบูรณาการด้านการข่าวการสืบสวนทางเทคโนโลยี การสืบสวนทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล 
รวมไปถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ  (๔) การเสริมสร้างความเข้มแข็ง 
ของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน โดยใช้กลยุทธ์ตามแนวทางการพัฒนาทางเลือก เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่และ
ประชาชนตามแนวชายแดนและพ้ืนที่พิเศษที่มีปัญหายาเสพติด ด้วยการสลายโครงสร้างปัญหา และบูรณาการ 
การแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวเนื่องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด อันเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่   
ตามแนวพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์แนวทางด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 
และศาสตร์พระราชา ซึ่งเป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดปัญหาเชิงโครงสร้างหรือปัญหาที่เกี่ยวเนื่อง
กับยาเสพติด และสร้างการเป็นอาสาป้องกันการใช้ยาในทางที่ผิดในหมู่บ้านตามแนวชายแดน (๕) การป้องกันยาเสพติด
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม โดยการปลูกฝังค่านิยมและองค์ความรู้ที่เหมาะสม อันจะส่งผลกระทบ
ต่อความคิดและโน้มน้าวให้เกิดความเห็นที่คล้อยตามอย่างถูกต้อง  (๖) การปรับระบบนิเวศ (สภาพแวดล้อม)  
ที่เหมาะสม โดยการเสริมสร้างปัจจัยที่เอ้ือต่อการไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย อาทิ 
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชน และ (๗) การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา และการลด
อันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด โดยการคัดกรอง ประเมินวินิจฉัยที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดแผนการดูแลและ
ให้การบ าบัดรักษาที่เหมาะสม มีมาตรฐาน พร้อมทั้งให้การติดตามช่วยเหลือ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพที่ครอบคลุมทุกมิติ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถอยู่ร่วมในสังคมชุมชน  
ได้อย่างปกติสุขและเท่าเทียม 
 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
  หลักการส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มุ่งบรรลุเป้าหมายที่จะสามารถ
ต่อยอดในระยะต่อไปเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีหลักการส าคัญ
ของแผนพัฒนาฯ คือ ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ยึด “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ยึด “วิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” ยึด “เป้าหมายอนาคตประเทศไทย ปี 2579” ยึด “หลักการเจริญเติบโต 
ทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช้
ภูมิปัญญาและนวัตกรรม” และยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่



แผนปฏิบัติการดา้นการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๓                      หน้า 5 จาก 64 
 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ  

ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์ สังคมไทยเป็นสังคม
คุณภาพ สร้างโอกาสและมีที่ยืน 
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคงและยั่งยืน ซึ่งให้ความส าคัญต่อการฟ้ืนฟูพ้ืนฐานด้านความมั่นคง 
ที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยเฉพาะการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติ
ของผู้มีความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบ อบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และการเตรียมการรับมือกับภัยคุกคามข้ามชาติ ซึ่งจะส่ งผลกระทบอย่างมี
นัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ 20 ปีข้างหน้า เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทย 
มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ
ในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ตัวชี้วัดที่ 4.4 จ านวนคดี 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 

 อีกทั้งยังมียุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ทุนมนุษย์ที่สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างเป็นผลสัมฤทธิ์  ซึ่งมุ่งเน้นคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย ตั้งแต่
พัฒนาการวัยเด็กปฐมวัยที่ต้องพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีทักษะทางสมอง ทักษะการเรียนรู้ และทักษะชีวิต
เพ่ือให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตส านึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู้ และความสามารถปรับตัวเท่าทัน 
กับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็วบนพ้ืนฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่เข้มแข็งทั้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีคุณภาพสูง  
อีกท้ังยังเป็นทุนทางสังคมส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ   
 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศก าหนดให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศ
และให้ด าเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผลตามที่ก าหนดโดยให้เป็นไปตามที่ก าหนด 
ในกฎหมายว่าด้วยแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีวิธีการจัดท าแผน การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนในการด าเนินการปฏิรูปประเทศ การวัดผลการด าเนินการ        
และระยะเวลาด าเนินการปฏิรูปประเทศทุกด้าน  และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอน           
การด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นมา โดยก าหนดให้มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศแต่ละด้าน
เพ่ือก าหนดกลไก วิธีการและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ และเมื่อได้รับความเห็นชอบ 
จากคณะรัฐมนตรีและรายงานต่อรัฐสภาเพ่ือทราบแล้ว ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับได้ต่อไป 
  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด สอดคล้องกับการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการ
ยุติธรรม เรื่องและประเด็นการปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม เพื่อสร้างความ
ปลอดภัยและความเป็นธรรมในสังคม โดยมาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ ต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายดังต่อไปนี้ 
  (๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้านวัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ 
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  (๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 
  (๓) ประชาชนมีความสุขมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครอง  
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  เป้าหมายหรือผลอันพึงประสงค์และผลสัมฤทธิ์ 
  (๑) สังคมมีความปลอดภัยอย่างยั่งยืนจากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม 
  (๒) ความเป็นธรรมในสังคมเพ่ิมข้ึนจากการปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม 
  (๓) การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพ้ืนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์
และการใช้หลักเศรษฐศาสตร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  (๔) การกระท าผิดซ้ าลดลง 
  (๕) การก าหนดโทษอาญามีความเหมาะสมโปร่งใสได้สัดส่วนกับความร้ายแรงของการกระท าความผิด 
  (๖) การบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลย ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ
ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล 
  (๗) การเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็กและเยาวชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ขั้นตอนการด าเนินการ ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรมเรื่องและประเด็น 
การปฏิรูปที่ 4 การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัยและความเป็นธรรม  
ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการแก้ไขปัญหายาเสพติด คือ ก าหนดนโยบายและมาตรการการบังคับใช้กฎหมาย 
ยาเสพติดบนพื้นฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์  ( evidence-based drug policy) โดยมี เป้าหมาย คือ  
มีนโยบายและการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดบนพ้ืนฐานของหลักฐานเชิงประจักษ์ ตัวชี้วัด คือ (1) จ านวน
มาตรการตามแผนที่ ได้ รับการจัดท าแล้วเสร็จ (๒) จ านวนหน่วยงานที่น ามาตรการตามแผนไปปฏิบัติ   
โดยจ าแนกข้ันตอนการด าเนินการย่อย ดังนี้ 
  (๑) แก้ไขกฎหมายให้มีการทบทวนการจ าแนกประเภทยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์เป็นระยะ เพื่อให้
สอดคล้องกับผลการวิจัยเกี่ยวกับอันตรายของสารเสพติดแต่ละประเภท 
  (๒) พัฒนาระบบการบ าบัดฟื้นฟูผู้เสพและติดยาเสพติดบนพื้นฐานความเข้าใจเกี่ยวกับสาเหตุ 
ของการติดยาเสพติดและกระบวนการหยุดใช้ยาเสพติด 
  (3) ด าเนินมาตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (harm reduction) ควบคู่ไปกับการบ าบัดฟื้นฟู 
ผู้เสพให้หยุดใช้ยาเสพติด 
  (4) ใช้หลักเศรษฐศาสตร์ในการทบทวนและแก้ไขกฎหมายปราบปรามผู้ค้าและผู้ผลิตยาเสพติด
โดยเฉพาะการใช้กลไกตลาดและกลไกราคา เพื่อลดแรงจูงใจในการค้ายาเสพติดทั้งนี้โดยพิจารณาประกอบกับ
ประสบการณ์ความส าเร็จในต่างประเทศและบริบทของสังคมไทย 
  (๕) ทบทวนบัญญัติกฎหมายและสร้างแนวปฏิบั ติของทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
เพื่อจูงใจให้ผู้เสพยาเสพติดเข้ารับความช่วยเหลือหรือการบ าบัดฟื้นฟู 
  (๖) จัดให้มีกระบวนการทางกฎหมายที่ เปิดโอกาสให้ผู้กระท าความผิดหรือมีข้อพิพาทซึ่งติดยาเสพติด 
ได้รับการบ าบัดฟื้นฟูภายใต้การก ากับดูแลที่เหมาะสม 
  (๗) แก้ไขกฎหมายและแนวทางการก าหนดโทษในคดียาเสพติดให้มีความได้สัดส่วนกับความร้ายแรง 
ของความผิดมากขึ้น 
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  เพ่ือให้บรรลุตัวชี้วัดดังนี้ 
  (๑) จ านวนคดีความผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินที่มีการรับแจ้งความร้องทุกข์ /
กล่าวโทษโดยต ารวจ 
  (๒) ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  (๓) จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชนผู้มีอรรถคดีที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการด าเนินงานของหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
  (๔) ระดับความคิดเห็นของประชาชนต่อความเป็นธรรมจากการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ในกระบวนการยุติธรรม 
  (๕) จ านวนคดีความผิดเกี่ยวกับการจ าหน่ายยาเสพติดที่ถูกจับกุม 
  (๖) จ านวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการบ าบัดฟื้นฟู 
  (๗) ร้อยละของคดียาเสพติด/คดีอาญาอ่ืนที่ผู้พิพากษาก าหนดโทษตามอัตราโทษที่ระบุไว้ในแนวทาง 
การก าหนดโทษ 
  (๘) สถิติการกระท าผิดซ้ าภายใน ๑ ปีของผู้พ้นโทษจากเรือนจ าผู้ถูกคุมประพฤติภายหลังพ้นก าหนด 
คุมประพฤติผู้พ้นการฝึกอบรมจากสถานพินิจและผู้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการพิเศษแทนการฟ้องคดี 
  (๙) ร้อยละของผู้พ้นโทษที่ออกจากเรือนจ าแล้วมีงานท าที่เหมาะสม 
  (๑๐) สัดส่วนของผู้พ้นโทษที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข 
  (๑๑) จ านวนชุมชนสถาบันทางสังคมที่มีส่วนร่วมในการป้องกันอาชญากรรมและลดการกระท าผิดซ้ า 
  (๑๒) ร้อยละของจ าเลยที่ถูกลงโทษจ าคุก 
  (๑๓)  จ านวนสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีส่วนแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการก าหนดโทษ
คดีอาญา 
  (๑๔) ร้อยละของคู่ความ/ผู้เสียหาย ที่มีส่วนร่วมในการน าเสนอข้อเท็จจริงในขั้นตอนการก าหนดโทษ 
  (๑๕) ระดับความส าเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลย ระหว่างหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
  (๑๖)  ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ข้อมูลต่อความถูกต้องและความทันสมัยของข้อมูลที่ได้จากฐานข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับผู้ต้องหา/จ าเลย 
  (๑๗)  ระดับความส าเร็จของการด าเนินมาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมส าหรับเด็ก 
และเยาวชน 
 
5. นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
  การจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่ าด้ วยความมั่นคงแห่งชาติ เป็นไปตามมาตรา  ๑๔  
แห่งพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ  พ .ศ . ๒๕๕๙ ที่บัญญัติ ให้นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต้องมีสาระที่ครอบคลุมถึงนโยบายภายในประเทศนโยบายต่างประเทศและนโยบาย
การทหารกับการเศรษฐกิจและอ่ืน ๆ อันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องต้องกันเพ่ือให้กิจการ 
ของหน่วยงานของรัฐสามารถประสานกันได้อย่างใกล้ชิด  เป็นผลดีต่อความมั่นคงแห่งชาติและอย่างน้อยต้อง
ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนินการในการรักษาความม่ันคงแห่งชาติในเรื่อง ๑) การเสริมสร้างความม่ันคง
ของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒) การปกป้อง
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และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ๓) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและศักยภาพการป้องกันประเทศ
และ ๔) การรักษาความมั่นคงภายในประเทศและระหว่างประเทศ 
 อีกทั้งการจัดท านโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป็นไปตามมาตรา ๕ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่บัญญัติให้การก าหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติและแผนอ่ืนใด รวมตลอดทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติทั้งนี้เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศให้ใช้นโยบาย 
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติแล้ว ให้คณะรัฐมนตรีหรือหน่วยงานของรัฐใช้เป็นกรอบหรือแนวทาง
หรือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินแผนนิติบัญญัติการก าหนด
ยุทธศาสตร์หรือแผนด้านความมั่นคงเฉพาะเรื่องแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ  แผนบริหารวิกฤตการณ์ที่เกี่ยวข้องกับ
ความมั่นคงแห่งชาติหรือก าหนดแผนงานหรือโครงการที่เกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ หรือการปฏิบัติอื่นใดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติต่อไป 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) โดยแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
รองรับนโยบายที่ ๕ : สร้างเสริมศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  และนโยบายที่  ๘ :  
เสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายใน โดยก าหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 
ดังนี้ 
 ๑) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
  การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง และสังคมไทยมีความปลอดภัยจากยาเสพติด 
 ๒) ตัวชี้วัด 
  (๑) ระดับความส าเร็จในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  (๒) ระดับความส าเร็จของกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๓) กลยุทธ์ 
  (๑) ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  โดยเฉพาะ 
การสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ การควบคุมแหล่งผลิตภายนอกประเทศ และการผลักดันการด าเนินงาน  
ตามแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก 
  (๒) สกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติด ปราบปรามผู้ค้า และเครือข่ายยาเสพติด โดยการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  (๓) บ าบัดฟื้นฟูผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ตามสภาพการเสพติด รวมทั้งติดตามและให้ความช่วยเหลือ
ดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟื้นฟูอย่างเหมาะสม 
  (๔) รณรงค์ให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงาน และประชากรกลุ่มเสี่ยง ตระหนักรู้ถึงโทษของยาเสพติด  
เพื่อป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
  (๕) ผลักดันความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 
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6. แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 
  (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เป็นแผนก าหนดทิศทาง 
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และบูรณาการการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง 
ได้อย่างประสานสอดคล้องและบรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ โดยมี วิสัยทัศน์ “ประเทศไทย
มั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ด้วยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในสังคม และความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ” เป้าหมาย “สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนเมื่อสิ้นสุดแผน โดยด าเนินการลดจ านวนผู้ค้ า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระท าผิดซ้ า 
ในระดับพ้ืนที่” ตัวชี้วัด (1) ความส าเร็จในการควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด (2) ความพึงพอใจและ 
ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดและโครงสร้างแผน ประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง 
26 แผนงาน ดังนี้ 
  มาตรการ ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
   แนวทางที่ 1 ความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก 
    แผนงานที่ 1.1 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก 
    แผนงานที่ 1.2 การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอาเซียน 
    แผนงานที่ 1.3 การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศนอกภาคพ้ืนอาเซียน 
    แผนงานที่ 1.4 การอ านวยการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก 

  มาตรการ การปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
   แนวทางที่ 2 การสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 
    แผนงานที่ 2.1 การสกัดก้ันยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ 
    แผนงานที่ 2.2 การอ านวยการขับเคลื่อนการสกัดก้ันยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ ์
   แนวทางที่ 3 การปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 
    แผนงานที่ 3.1 การปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้าผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับ 
ยาเสพติดและเครือข่ายข้ามชาติ 
    แผนงานที่ 3.2 การพัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุน 
    แผนงานที่ 3.3 การด าเนินการตามมาตรการต่อทรัพย์สินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
    แผนงานที่ 3.4 การอ านวยการขับเคลื่อนการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด 
  มาตรการ การป้องกันยาเสพติด 
   แนวทางที่ 4 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนและการพัฒนา
ทางเลือก 
    แผนงานที่ 4.1 การพัฒนาพ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนและ 
การพัฒนาทางเลือกพ้ืนที่ในประเทศ 
    แผนงานที่ 4.2 การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน  
    แผนงานที่ 4.3 การอ านวยการขับเคลื่อนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ตามแนวชายแดน และการพัฒนาทางเลือก 
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   แนวทางที่ 5 การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม 
      แผนงานที่ 5.1 การสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด  
     แผนงานที่ 5.2 การอ านวยการขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่าง
เหมาะสมเป็นรูปธรรม 
   แนวทางที่ 6 การปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
    แผนงานที่ 6.1 การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพ่ือการป้องกันยาเสพติด  
    แผนงานที่ 6.2 การอ านวยการขับเคลื่อนการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 

  มาตรการ การบ าบัดรักษายาเสพติด 
   แนวทางที่ 7 การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษาและการลดอันตรายหรือ
ผลกระทบจากยาเสพติด 
    แผนงานที่ 7.1 การพัฒนาระบบการบ าบัดรักษา 
    แผนงานที่ 7.2 การติดตามดูแลช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 
    แผนงานที่ 7.3 การบ าบัดผู้เสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (จิตเวช)  
    แผนงานที่ 7.4 การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)   
    แผนงานที่ 7.5 การอ านวยการขับเคลื่อนการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา 
และการลดอันตรายหรือผลกระทบจากยาเสพติด 
  มาตรการ การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
   แนวทางที่ ๘ กิจการพิเศษ 
    แผนงานที่ 8.1 การควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด 
    แผนงานที่ 8.2 การพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่ 
    แผนงานที่ 8.3 การขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ 
   แนวทางที่ 9 การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
    แผนงานที่ 9.1 การบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบ
และพัฒนานวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน 
 
7. ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 162 ก าหนดให้คณะรัฐมนตรีต้องแถลง
นโยบายต่อรัฐสภา โดยให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งนี้ ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2562 และแต่งตั้งรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 คณะรัฐมนตรีจึงขอแถลงนโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหาร 
ราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะด าเนินการ เพ่ือพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง สังคมไทย  
มีความสงบสุข สามัคคี และเอ้ืออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะด าเนินชีวิต  
ในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ
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ของรัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยก าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ออกเป็น นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ดังนี้ 
 นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน ประกอบด้วย 
  ๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
  ๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
  ๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก 
  ๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย 
  ๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
  ๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก 
  ๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
  ๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม 
  ๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน 
  ๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ 
  ๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
 นโยบายเร่งด่วน ๑๒ เรื่อง 
  ๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน 
  ๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  ๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
  ๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม 
  ๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน 
  ๖. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต 
  ๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ ๒๑  
  ๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า 
  ๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ 
      ๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน 
  ๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย 
  ๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชน และการด าเนินการเพ่ือแก้ไข
เพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
  โดยมีประเด็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 ๑. ปัญหายาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีต เพราะในปัจจุบันเป็นการต่อสู้กับภัยคุกคาม 
ที่ไม่มีแบบแผน ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ เครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติ และสงครามไซเบอร์ 
ประเด็นท้าทายเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาล จะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี 
 ๒. นโยบายหลักด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข 
ของประเทศโดยประเด็นยาเสพติดถูกบรรจุอยู่ใน ๒ แนวทาง ได้แก่ 
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  2.๑ แนวทางที่ 2.4 สร้างความสงบ และความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก าหนดให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน ความสงบสุข
ของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนให้ประชาชน 
มีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 
  2.2 แนวทางที่ 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย  
อย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้ เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รว มทั้งฟื้นฟู ดูแล รักษาผู้ เสพ 
ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข 
 ๓. นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๔ การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ได้กล่าวถึงนโยบาย
พืชเสพติดว่า เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์  
อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน 
โดยก าหนดกลไกการด าเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด  
 ๔. นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
รวมถึงการร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้า  
ยาเสพติด ทั้ งบริ เวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้ เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข  
สร้างโอกาส สร้างอาชีพ รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู  

 
8. 15 ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
  ในคราวการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2562 
ที่ประชุมเห็นชอบ 15 ประเด็นเร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต้องด าเนินการภายใน 5 ปี ประกอบด้วย  
(1) ต าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (2) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน (3) แก้ปัญหาทุจริต (4) บริหารจัดการน้ า 
และมลพิษ (5) การท างานภาครัฐ (6) สภาพแวดล้อมรัฐ (7) สังคมสูงวัย (8) คนและการศึกษา (9) เศรษฐกิจฐานราก 
(10) บริการสาธารณสุข (11) การกระจายความเจริญ (12) EEC + SEC (13) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์  
(14) การท่องเที่ยว (15) อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดอยู่ภายใต้ประเด็น (1) ต าบลมั่นคง 
มั่งค่ัง ยั่งยืน และประเด็น (2) แก้ไขปัญหาความมั่นคงเร่งด่วน 
 
9. สรุป 
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 เป็นแผนระดับ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี 
เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา 
ทั้งนี้ แผนปฏิบัติการฯ จะมุ่งเน้นการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดระดับความรุนแรงของปัญหา 
ตามยุทธศาสตร์ชาติ และน าไปสู่ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด”  
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สว่นที ่2 
สถานการณป์ญัหายาเสพตดิทีย่งัด ารงอยู ่และแนวโนม้สถานการณใ์นป ี2563 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. สถานการณ์ยาเสพติดภายนอกประเทศ 
 ๑.๑ สถานการณ์ยาเสพติดโลก 
 ข้อมูลจากรายงาน World Drug Report ๒๐๑๙ ของส านักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) พบว่าในปี ค.ศ. ๒๐๑๗ มีผู้ใช้ 
ยาเสพติดทั่วโลกประมาณ ๒๗๑ ล้านคน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕ ของประชากรโลกยาเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุด 
คือกัญชา ๑๘๘ ล้านคน รองลงมาคือฝิ่นและอนุพันธ์ของฝิ่น ๕๓ ล้านคน กลุ่มแอมเฟตามีน (Amphetamine – 
type stimulants : ATS) ๒๙ ล้านคน เอ็กซ์ตาซ ี๒๑ ล้านคน และโคเคน ๑๘ ล้านคน 
 ยาเสพติดที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นคือยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ในกลุ่ม  ATS โดยเฉพาะ 
เมทแอมเฟตามีนที่มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องพ้ืนที่ที่มีการจับกุมได้มากที่สุดได้แก่  ทวีปเอเชียตะวันออก
และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทวีปอเมริกาเหนือ นอกจากนี้ยังพบว่าสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่  
(New Psychoactive Substances : NPS) มีการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องจากเดิมในปี ค.ศ. ๒๐๐๙  
พบ NPS ๑๖๖ ชนิด เพ่ิมข้ึนเป็น ๘๙๒ ชนิด ในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ 
 สถานการณ์ยาเสพติดที่มาจากพืช ข้อมูลการส ารวจพ้ืนที่ปลูกฝิ่นของ UNODC พบว่า การปลูกฝิ่น
ภาพรวมทั้งโลกมีแนวโน้มลดลง แหล่งผลิตฝิ่นแหล่งใหญ่ของโลกคือ ประเทศอัฟกานิสถาน ในปี ๒๐๑๘ มีพ้ืนที่
ปลูกฝิ่น ๒๖๓,๐๐๐ เฮกตาร์ ลดลงร้อยละ ๒๐ มีผลผลิตฝิ่น ๖,๔๐๐ ตัน รองลงมาคือ ประเทศเมียนมา มีพ้ืนที่
ปลูกฝิ่น ๓๗,๓๐๐ เฮกตาร์ ลดลงร้อยละ ๑๒ มีผลผลิตฝิ่น ๕๒๐ ตัน ส่วนการปลูกโคคามีแนวโน้มสูงขึ้นร้อยละ ๑๕ 
จากปี ค.ศ.๒๐๑๖ โดยในปี ค.ศ.๒๐๑๗ พ้ืนที่เพาะปลูกโคคาทั่วโลก มีประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ เฮกตาร์ พ้ืนที่ 
ปลูกโคคา ร้อยละ ๗๐ ตั้งอยู่ในประเทศโคลัมเบีย รองลงมาคือประเทศเปรู ร้อยละ ๒๐ และประเทศโบลิเวีย ร้อยละ ๑๐ 
มีผลผลิตโคเคนทั่วโลกประมาณ ๑,๙๗๖ ตัน    
 ๑.๒ สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
 พ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค ายังเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดที่ส าคัญของโลก กลุ่มผู้ผลิตยังสามารถด าเนินการ
ได้อย่างต่อเนื่องและไม่จ ากัดถึงแม้ภาพรวมการปลูกฝิ่นในประเทศเมียนมาจะมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงเป็นพ้ืนที่
แหล่งผลิตหลักที่ผลิตฝิ่นและเฮโรอีนออกสู่ตลาดโลก ปัญหาการปลูกฝิ่นในประเทศเมียนมาจะยังไม่หมดไป
เนื่องจากปัจจัยในข้อจ ากัดที่ฝ่ายความมั่นคงของเมียนมาเข้าไม่ถึงพ้ืนที่ควบคุมของกลุ่มชาติพันธุ์  รวมไปถึง 
การขาดโอกาสในการประกอบอาชีพความไม่เสมอภาคของรายได้ของประชาชนในพ้ืนที่ 
  การผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าเกิดภาวการณ์ขยายตัวในช่วง
หลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะการผลิตเมทแอมเฟตามีน (ยาบ้าและไอซ์) ข้อมูลจากรายงานของ UNODC พบว่า
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นตลาดเมทแอมเฟตามีนที่ใหญ่ที่สุดในโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๘ 
มีการจับกุมและตรวจยึดเมทแอมเฟตามีนได้สูงถึง ๑๒๐ ตัน (ปี ค.ศ. ๒๐๑๗ ตรวจยึดได้ ๘๒ ตัน) นอกจากนี้ 
ข้อมูลจากรายงานขององค์กร International Crisis Group (ICG) ระบุว่าสาเหตุที่การผลิตไอซ์ในประเทศเมียนมา
เพ่ิมขึ้นเพราะให้ผลตอบแทนมากกว่าการค้าฝิ่นและเฮโรอีนมีแหล่งผลิตหลักอยู่ในพ้ืนที่รัฐฉาน และจากสถานการณ์ 
การผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าที่เพ่ิมสูงขึ้นนั้นส่งผลให้ยาเสพติดจ านวนมากได้ถูกลักลอบส่งออก
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กระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งปรากฏ 
ผลการจับกุมในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นจ านวนมาก  
 
๒. สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศ 
 ไทยเผชิญกับปัญหาภาวะการขยายตัวของการผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า ส่งผลให้
สถานการณ์การลักลอบน ายาเสพติดรุนแรงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ทั้งในด้านความถี่และปริมาณ
ที่ลักลอบน าเข้าต่อครั้ง เหตุปัจจัยส าคัญยังคงมาจากสถานการณ์ภายนอกประเทศเป็นหลัก ข้อมูลสถิติการจับกุม
คดียาเสพติดของส านักงานต ารวจแห่งชาติจากระบบสารสนเทศของต ารวจ (POLIS) ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สามารถจับกุมคดียาเสพติดทั้งหมด ๓๕๙,๖๘๘ คดี ผู้ต้องหา ๓๘๑ ,๔๗๕ คน ตรวจยึดยาเสพติดได้ดังนี้   
ยาบ้า ๕๑๗ ล้านเม็ด ไอซ์ ๑๖,๒๖๕.๗ กิโลกรัม เฮโรอีน ๙๔๑.๘ กิโลกรัม และคีตามีน ๗๓๓.๑ กิโลกรัม 
 สถานะของไทยยังคงถูกใช้เป็นทางผ่านและปลายทางส าคัญของขบวนการค้ายาเสพติด  โดยยาบ้า 
เป็นยาเสพติดที่มีการแพร่ระบาดในไทยมากที่สุด กลุ่มผู้ผลิตเน้นการเพ่ิมปริมาณยาเสพติดเข้ามาให้มากที่สุด 
เพ่ือทุ่มตลาดให้เกิดการกระตุ้นความต้องการของผู้ เสพให้ยังคงอยู่ประกอบกับราคายาเสพติดที่ถูกลง  
เป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้เสพสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้  ท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดยังอยู่ในภาวะ
รุนแรง ส่วนไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน และกัญชา ส่วนใหญ่มักจะถูกล าเลียงผ่านไทยเพ่ือส่งต่อไปยังประเทศที่สาม 
โดยใช้เส้นทางทั้งทางบก ทางเครื่องบิน และทางเรือ โดยกลุ่มการค้ายาเสพติดข้ามชาติใช้ไทยเป็นจุดเตรียมการ/
ซุกซ่อนอ าพรางปะปนไปกับสินค้าต่าง ๆ เพ่ือล าเลียงไปยังประเทศปลายทาง เช่น ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
มาเลเซีย อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เป็นต้น 
 พื้นที่ภาคเหนือตอนบน สถานการณ์การลักลอบน าเข้ายังคงรุนแรงโดยเฉพาะพ้ืนที่ชายแดนด้าน 
จังหวัดเชียงราย และ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ปริมาณการจับกุมสูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องด้วยพ้ืนที่ชายแดนทางด้านนี้ 
อยู่ติดกับแหล่งผลิต/แหล่งพักยาเสพติดนอกประเทศ ท าให้เป็นพ้ืนที่หลักของการลักลอบน าเข้าประกอบกับ
โครงสร้างการค้าตามแนวชายแดนที่ยังมีขีดความสามารถในการค้ายาเสพติดอยู่รวมถึงกลุ่มชาติพันธุ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การค้ายาเสพติดที่มีบทบาทส าคัญทั้งการประสานการค้าและการล าเลียงตามแนวชายแดนเข้าสู่ประเทศกลุ่มชาติ
พันธุ์ที่มีบทบาทส าคัญในช่วงนี้ ได้แก ่กลุ่มชาติพันธุ์อาข่า มูเซอ และม้ง พ้ืนที่น าเข้าที่ส าคัญ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย  
(อ าเภอแม่สาย อ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอแม่จัน อ าเภอเทิง อ าเภอเวียงแก่น อ าเภอเชียงของ) จังหวัดเชียงใหม่ 
(อ าเภอแม่อาย อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง) พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเป็นพ้ืนที่ล าเลียงผ่าน 
ของยาเสพติดจากพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบนโดยกลุ่มขบวนการมักจะหลีกเลี่ยงเส้นทางสายหลักที่มีด่าน/จุดตรวจ  
ที่มีความเข้มงวดไปใช้เส้นทางสายรองแทน โดยเฉพาะในพ้ืนที่ จังหวัดตาก จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดอุตรดิตถ์  
ในมิติของการลักลอบน าเข้าก็ประสบปัญหาเช่นเดียวกันโดยเฉพาะฝั่งทางด้านตะวันตกในพ้ืนที่  อ าเภอแม่สอด 
จังหวัดตาก ประกอบกับพ้ืนที่ตรงข้ามเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเมียวดีที่มีความเจริญทุกด้าน มีคาสิโนคอมเพล็กซ์ 
โดยกลุ่มทุนจีนเข้ามาเช่าที่ดินและด าเนินการร่วมกับกองก าลังติดอาวุธในพื้นที่แสวงประโยชน์จากรายได้ที่เกิดจาก
การเป็นแหล่งเก็บพักยาเสพติดก่อนจะล าเลียงเข้าไทยรวมถึงการฟอกเงินจากการค้ายาเสพติด  ขณะเดียวกัน
สถานการณ์การค้าในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง ในพ้ืนที่จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดสุโขทัย และ จังหวัดพิจิตร เป็นพื้นที่
เคลื่อนไหวของกลุ่มนักค้ารายส าคัญในเครือข่ายของกลุ่มบุคคลหลบหนีหมายจับคือ “กลุ่มโก๋แก่” ซึ่งพัฒนา 
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จากนักค้ายาเสพติดรายย่อยในพ้ืนที่ยกระดับตนเองมาเป็นกลุ่มการค้ารายส าคัญที่มีศักยภาพติดต่อกับนายหน้า  
ยาเสพติดในเมียนมาได้โดยตรงปัจจุบันตัวการส าคัญของกลุ่มดังกล่าวอยู่ระหว่างหลบหนีหมายจับและเข้าไป
เคลื่อนไหวในฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็ก และ จังหวัดเมืองสาด ประเทศเมียนมา โดยใช้สื่อสังคมออนไลน์และระบบ 
โลจิสติกส์ที่ทันสมัยเอ้ือประโยชน์ในการค้ายาเสพติด รวมถึงการน าระบบการตลาดแบบขายตรงมาใช้ส่งผลให้การค้า
และการแพร่ระบาดยาเสพติดขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว 
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นพ้ืนที่น าเข้ารองลงมาจากภาคเหนือเนื่องด้วยสภาพภูมิประเทศที่มี 
เกาะดอนตามล าน้ าโขงในการพักคอยยาเสพติด ท่าข้าม จุดผ่านแดน จุดผ่อนปรน จุดจอดเรือ ที่เอ้ืออ านวยต่อการ
ลักลอบน าเข้ายาเสพติด สถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติดทางด้านนี้พบว่าทั้งความถี่และปริมาณ 
การลักลอบน าเข้าต่อครั้งเพ่ิมข้ึน กลุ่มการค้าส าคัญคือ กลุ่มนักค้าชาวลาว ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการลักลอบน าเข้า
ในแต่ละครั้งและมีความเชื่อมโยงลักษณะเครือญาติกับนักค้าในพ้ืนที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
กลุ่มล าเลียงมีทั้ งกลุ่มในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่ชั้นในของภาค พ้ืนที่น าเข้ายาบ้า ไอซ์  คีตามีน และกัญชา  
จะเป็นพ้ืนที่เดียวกันมีพ้ืนที่น าเข้าที่ส าคัญคือ จังหวัดหนองคาย (อ าเภอเมือง อ าเภอโพนพิสัย อ าเภอสังคม  
อ าเภอรัตนวาปี) จังหวัดบึงกาฬ (อ าเภอเมือง อ าเภอบุ่งคล้า อ าเภอปากคาด) จงัหวัดนครพนม (อ าเภอเมือง อ าเภอ
บ้านแพง อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอธาตุพนม) จังหวัดมุกดาหาร (อ าเภอเมือง อ าเภอหว้านใหญ่ อ าเภอดอนตาล) จังหวัด
อ านาจเจริญ (อ าเภอชานุมาน) และ จังหวัดอุบลราชธานี (อ าเภอเขมราฐ) ในห้วงระยะหลังจากการสกัดกั้น 
ที่เข้มงวดมากขึ้นทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนท าให้กลุ่มขบวนการปรับเปลี่ยนจุดล าเลียงยาเสพติด  
เข้าไทยมาทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมากขึ้นโดยพบว่าพ้ืนที่ด้าน จังหวัดอ านาจเจริญ (อ าเภอชานุมาน) 
และ จงัหวัดอุบลราชธานี (อ าเภอเขมราฐ) พบการลักลอบน าเข้ามากข้ึนทั้งความถี่และปริมาณยาเสพติด 
 พื้นที่ภาคตะวันตก การลักลอบน าเข้าทางด้านชายแดนภาคตะวันตกมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นทั้งความถี่ 
และปริมาณยาเสพติด จากเดิมการลักลอบน าเข้าทางด้านนี้เป็นการน าเข้ายาบ้าในระดับหมื่นเม็ด – แสนเม็ด 
ไอซ์ในระดับสิบกิโลกรัม ปัจจุบันพบการลักลอบน าเข้าไอซ์ในระดับร้อยกิโลกรัม – ระดับพันกิโลกรัม และยาบ้า 
ในปริมาณที่มากขึ้น  พ้ืนที่ลักลอบน าเข้าส าคัญคือ ด่านเจดีย์สามองค์  ต าบลหนองลู อ าเภอสังขละบุรี   
จังหวัดกาญจนบุรี ปัจจัยที่ส่งผลให้การล าเลียงทางด้านนี้เพ่ิมขึ้น คือการพัฒนาเส้นทางคมนาคมในประเทศ 
เมียนมา การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดน จึงมีความเป็นไปได้ที่ไทยอาจเผชิญกับปัญหาการลักลอบ
น าเข้ายาเสพติดด้านชายแดนภาคตะวันตกรุนแรงมากขึ้น รูปแบบการล าเลียงและการซุกซ่อนยาเสพติดส่วนใหญ่
จะใช้รถยนต์ส่วนบุคคล/รถกระบะ ท าช่องลับในถังน้ ามันหรือใต้พ้ืนปูกระบะแม็กไลเนอร์  ซุกซ่อนในยางอะไหล่  
ซึ่งเป็นการดัดแปลงจากอู่ซ่อมรถท่ีเป็นของเครือข่ายยาเสพติดในประเทศเมียนมาและฝั่งไทย 
 พื้นที่ภาคกลาง เป็นทั้งพ้ืนที่ล าเลียงผ่านพ้ืนที่รับส่งของแหล่งเก็บพักยาเสพติดเพ่ือรอการกระจายไปยัง
ชุมชนแพร่ระบาดพ้ืนที่รับส่งยาบ้าและไอซ์ที่ล าเลียงจากภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนใหญ่ยังคงเป็น 
อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รองลงมาเป็นพ้ืนที่ตลาดไท อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี พ้ืนที่เก็บพัก
ยาเสพติดที่ส าคัญได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และ จังหวัดลพบุรี โดยการเช่าบ้านจัดสรร คอนโด  
อะพาร์ตเมนต์ หรือโกดัง เพ่ือเก็บพักยาเสพติด 
 พื้นที่ภาคตะวันออก การลักลอบน าเข้ายาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดนภาคตะวันออกเป็นการลักลอบน าเข้า
จากประเทศกัมพูชาในปริมาณเล็กน้อยเพ่ือไว้ใช้เสพในพ้ืนที่  หรือในลักษณะของการรับจ้างน ายาเสพติดข้ามแดน
โดยซุกซ่อนตามร่างกายและสัมภาระ ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้าไปในบ่อนคาสิโนกัมพูชา แล้วน าติดตัว 
เข้ามา ยาเสพติดที่เข้ามาแพร่ระบาดในพ้ืนที่ส่วนใหญ่น าเข้ามาจากพ้ืนที่พักยาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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จังหวัดชัยนาท จังหวัดสระบุรี ที่มีเขตติดต่อกับภาคตะวันออก น ามาส่งให้กับผู้ค้ารายใหญ่ในพ้ืนที่ จังหวัดชลบุรี
และจังหวัดระยอง พักเก็บยาเสพติดไว้ตามบ้านเช่า ห้องเช่า อะพาร์ตเมนต์ ก่อนที่จะส่งต่อให้กับผู้ค้ารายย่อย 
ในพ้ืนที่นอกจากนี้ยังพบการลักลอบส่งออกยาเสพติดไปยังประเทศที่สาม โดยซุกซ่อน อ าพรางปะปนไปกับสินค้า 
ต่าง ๆ ผ่านทางท่าเรือแหลมฉบัง 
 กรุงเทพมหานคร ยาเสพติดยังคงถูกล าเลียงเข้าสู่ พ้ืนที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่อง  ส่งผลให้
กรุงเทพมหานครเป็นทั้งพ้ืนที่พักเก็บยาเสพติดและพ้ืนที่แพร่ระบาดยาเสพติดที่ส าคัญ การพักเก็บยาเสพติด 
ส่วนใหญ่จะเก็บในคอนโดมีเนียม อะพาร์ตเมนต์ บ้านพัก หรือบ้านเช่า ก่อนที่จะกระจายไปสู่กลุ่มตลาดผู้เสพ 
ในพ้ืนที่และจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มรับส่งและเก็บพักยาเสพติดส่วนใหญ่มาจากกลุ่มผู้เสพรายเก่าหรือนักโทษ 
คดียาเสพติดท่ีพ้นโทษออกมา ส่งผลให้สถานการณ์การค้าและแพร่ระบาดในภาพรวมยังไม่ลดระดับความรุนแรงลง 
 พื้นที่ภาคใต้ตอนบน กลุ่มการค้ารายส าคัญในพ้ืนที่ยังคงสั่งยาเข้ามาพักเก็บเพ่ือรอการจ าหน่ายในพ้ืนที่ 
นอกจากนี้ในมิติการลักลอบน าเข้า พบว่า มีการลักลอบยาบ้าในปริมาณมากถึง ๓.๕ ล้านเม็ด จากฝั่งเกาะสอง 
ประเทศเมียนมา เข้ามาทาง อ าเภอเมือง จังหวัดระนอง ซึ่งไม่เคยปรากฏการลักลอบน าเข้าในปริมาณมาก                    
ในลักษณะนี้มาก่อน พื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง การลักลอบน าเข้าส่วนใหญ่เป็นการลักลอบน าเข้าใบกระท่อม 
จากประเทศมาเลเซีย โดยพบว่าเป็นการลักลอบน าเข้าผ่านช่องทางด่านศุลกากรและช่องทางตามธรรมชาติ   
ตามแนวชายแดนไทย - มาเลเซีย ในพ้ืนที่ อ าเภอสะเดา อ าเภอนาทวี อ าเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ มีการจับกุมคดีพืชกระท่อมและตรวจยึดของกลางในพ้ืนที่ภาคใต้ตอนล่างได้มากถึง ๖๗.๘๕ ตัน 
นอกจากนี้ยังปรากฏการลักลอบน าเข้าไอซ์  ยาอี และ อีริมิน ๕ จากมาเลเซีย แต่เป็นการลักลอบน าเข้ามา 
ในปริมาณเล็กน้อยเพื่อไว้ใช้เสพในพ้ืนที่หรือตามสถานบันเทิงต่าง ๆ เท่านั้น 
 นอกจากนี้ยังมีสถานการณ์การลักลอบล าเลียงโคเคนและไอซ์  ของกลุ่มเครือข่ายแอฟริกันตะวันตก 
ผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติต่าง ๆ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ฯลฯ) ซึ่งสั่งการ
และจ้างวานคนล าเลียงชาวแอฟริกา อเมริกาใต้ และเอเชีย โดยเฉพาะหญิงไทยให้ล าเลียงแทน นักค้าบางกลุ่ม 
มีการปรับเปลี่ยนเส้นทางไปลงที่ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศเพ่ือนบ้านแทน เช่น สนามบินนานาชาติ
หลวงพระบาง ท่าอากาศยานนานาชาติวัดไต สปป.ลาว ก่อนที่จะลักลอบล าเลียงเข้าไทย 
 ยาเสพติดที่มีการลักลอบน าเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมากส่งผลให้สถานการณ์ราคายาเสพติด 
มีแนวโน้มลดลงในทุกระดับ ทั้งขายส่งและขายปลีก โดยยาบ้าราคาทั่วไปอยู่ที่เม็ดละ ๑๐๐ บาท แต่พบว่า 
ในหลายพ้ืนที่ทั่วประเทศ มีราคาต่ ากว่า ๑๐๐ บาท/เม็ด ขณะที่ราคาไอซ์มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ราคาทั่วไป 
กรัมละ ๑,๐๐๐ บาท ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นการใช้ในกลุ่มผู้เสพมากขึ้น ขณะที่พฤติกรรมของกลุ่มผู้เสพจะมี 
การเพ่ิมปริมาณการเสพต่อครั้งมากข้ึน ซึ่งอาจส่งผลต่อการเกิดอาการทางจิตเวชได้ 
 ปัจจุบันเครือข่ายการค้ายาเสพติดแสวงประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือติดต่อค้าขายยาเสพติด ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เช่น การใช้ Facebook Line Twitter เป็นต้น ช่องทางที่พบมากที่สุด 
คือ Twitter รองลงมาคือ Facebook ร่วมกับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์ การส่งในแต่ละครั้งจะส่งไปได้หลายพ้ืนที่
ในคราวเดียวและหลายชิ้น ส่งผลให้การค้ายาเสพติดขยายวงกว้างออกไปได้มากขึ้น นอกจากนี้การพัฒนาทางด้าน
เทคโนโลยีทางด้านการเงินของธนาคารต่าง ๆ ท าให้การโอนเงินค่ายาเสพติดท าได้สะดวกมากขึ้น ทั้งการโอนเงิน
ผ่านทาง Mobile Application ทางอินเตอร์เน็ต ฯลฯ  
 สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติด จากการเพ่ิมปริมาณยาเสพติดจ านวนมากเข้ามาในประเทศ 
ของกลุ่มผู้ค้า เพ่ือทุ่มตลาดให้เกิดการกระตุ้นความต้องการของผู้ เสพให้ยังคงอยู่  ประกอบกับราคาที่ถูกลง 
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เป็นปัจจัยเสริมให้กลุ่มผู้เสพสามารถเข้าถึงยาเสพติดได้ง่าย ท าให้สถานการณ์การแพร่ระบาดยังอยู่ในภาวะรุนแรง
ข้อมูลจากการประเมินสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ของกระทรวงมหาดไทย รอบที่  ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒  
พบหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติด ๒๔,๕๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ ๓๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทั้งประเทศ กลุ่มผู้เสพยาเสพติดส่วนใหญ่มีอายุ ๑๕ - ๒๔ ปีคิดเป็นร้อยละ ๓6 หรือมีสัดส่วนมากกว่า ๑ ใน ๓  
ของผู้เสพทั้งหมด ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้มีงานท า ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และรับจ้างมากที่สุด ยาเสพติดที่มีการใช้
มากที่สุดคือ ยาบ้า ร้อยละ 74.4 รองลงมาคือ กัญชา ร้อยละ 5.9 และ ไอซ ์ร้อยละ ๕.7 ยาเสพติดที่ต้องมีการเฝ้าระวัง
คือ ไอซ์ เฮโรอีน คีตามีน เอ็กซ์ตาซี และกัญชา เมื่อพิจารณาเป็นรายตัวยา พบว่าการแพร่ระบาด ไอซ์  
ผู้เข้าบ าบัดรักษาไอซ์มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน กลุ่มผู้เสพส่วนใหญ่มีอายุ ๒๕ - ๒๙ ปี ส่วนใหญ่เป็นผู้เสพรายใหม่มีสัดส่วน 
อยู่ที่ร้อยละ ๖๕.1 เฮโรอีน ผู้เข้าบ าบัดรักษาเฮโรอีนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นพบการแพร่ระบาดมากใน ๔ พ้ืนที่คือ  
๑) ภาคเหนือ (เชียงราย , เชียงใหม่) ๒) ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา , นราธิวาส) ๓) กรุงเทพมหานคร และ  
๔) กาญจนบุรี คีตามีนและเอ็กซ์ตาซี ที่นิยมใช้ในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนซึ่งพบการแพร่ระบาดอย่างมาก ในห้วงที่ผ่านมา 
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและพ้ืนที่จังหวัดที่มีสถานบันเทิงและแหล่งท่องเที่ยว  โดยผู้เข้าบ าบัดรักษาคีตามีน 
และเอ็กซ์ตาซี มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา กัญชา ผู้เข้าบ าบัดรักษามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
นอกจากนี้ยังพบว่าภายหลังจากการประกาศพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่  ๗) ให้สามารถน ากัญชา 
มาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และการวิจัยได้พบว่ามีผู้ใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์จากกัญชา (น้ ามันกัญชา) เพ่ิมขึ้น
นอกจากนี้ยังพบการน ายารักษาโรคและยาอันตรายภายใต้การควบคุมมาใช้ในทางที่ผิดมากขึ้นโดยเฉพาะในกลุ่ม  
นักเรียน/นักศึกษา เช่น ยาแก้แพ้ ยาแก้ปวด ยากล่อมประสาท ยานอนหลับ ฯลฯ 
 
๓. แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
 ๓.๑ การผลิตยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าคาดว่าจะด ารงอยู่ต่อไปในระยะยาวและมีแนวโน้ม 
ที่จะขยายตัวรุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะการผลิตยาเสพติดประเภทสารสังเคราะห์ (ยาบ้า ไอซ ์และคีตามีน)  
 ๓.๒ การลักลอบน าเข้ายาเสพติดภาคเหนือยังเป็นพ้ืนที่หลักของการน าเข้าขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคตะวันตกมีการลักลอบน าเข้าเพ่ิมขึ้นทั้งความถ่ีและปริมาณ 
 ๓.๓ การขยายตัวของการค้ายาเสพติดออนไลน์ควบคู่กับการส่งยาเสพติดทางพัสดุไปรษณีย์จะเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ท าให้ปัญหาการค้ายาเสพติดรายย่อยและการแพร่ระบาดยาเสพติดขยายวงกว้างได้อย่างรวดเร็ว 
 ๓.๔ การแพร่ระบาดไอซ์ มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง ๓ ปีที่ผ่านมา คาดว่าเป็นผลมาจาก 
การลักลอบน าเข้ามาในประเทศเป็นจ านวนมาก ประกอบกับราคาที่ถูกลงท าให้เกิดการกระตุ้นการใช้ไอซ์ 
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 
 ๓.๕ การใช้คีตามีนควบคู่กับเอ็กซ์ตาซี ในกลุ่มนักเที่ยวกลางคืนมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในสถานบันเทิง
ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมถึงจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวส าคัญ 
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๔. การประเมินสภาพแวดล้อมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  การประเมินสภาพแวดล้อม วิเคราะห์จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) โอกาส (Opportunity) 
และภัยคุกคาม (Threat) ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ในห้วงที่ผ่านมาร่วมกับทุกภาคีที่มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สรุปประเด็นส าคัญได้ ดังนี้ 
  จุดแข็ง (Strength) 
 ๑. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการชี้น าด้านสถานการณ์ 
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติที่ค่อนข้างชัดเจน  
  ๒. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้น 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากยาเสพติด
มียุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ ๕ ปี เป็นฐานการท างานที่ต่อเนื่อง 
  ๓. มีกลไกศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ/ท้องถิ่น เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จ  
ตามเป้าหมาย 
  ๔. มีเครือข่าย กลไกเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มอาสาสมัครที่ช่วยเหลือ  
ในการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การจัดระเบียบสังคม การจัดเวรยามในหมู่บ้าน/ชุมชน กลุ่มอาสาสมัคร 
ให้ข่าวสารความรู้เรื่องยาเสพติด การค้นหาและช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัด และโครงการกองทุน
แม่ของแผ่นดิน เป็นต้น 
  ๕. ท าเลที่ตั้งของประเทศไทยเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ และทางเศรษฐกิจในหลายประเด็น เช่น การขนส่ง  
การท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการจ้างงาน โดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ
และเมืองชายแดน 
  ๖. ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมียุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด มีแผนหลัก และมีส านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินการ 
 จุดอ่อน (Weakness)  
  ๑. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานป้องกันแก้ไขและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่บางส่วนมีการทุจริต  
มีผลประโยชน์และละเลยต่อปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
  ๒. กลยุทธ์ในการสร้างจิตส านึกให้เด็กและเยาวชน ประชาชนให้มีพฤติกรรมที่เหมาะสมไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดยังมีน้อยไม่เพียงพอ เด็กและเยาวชนยังด าเนินชีวิตไปตามสิ่งยั่วยุขาดภูมิคุ้มกันทางจิตใจ ถูกใช้เป็นเครื่องมือ
ตกเป็นเหยื่อและเป็นยุวอาชญากรในการกระท าความผิดคดียาเสพติดมากขึ้น เด็กและเยาวชนขาดการเรียนรู้  
จากต้นแบบที่ด ี
  ๓. กระบวนการสร้างการรับรู้และการปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคคลที่เข้าไปยุ่งกับยาเสพติดยังไม่เพียงพอ
เช่น ทัศนคติ (Attitude) ที่ว่ายาเสพติดใช้แล้วไม่ติดสามารถเลิกได้ด้วยตัวเองเมื่อต้องการ การใช้ยาเสพติดเพ่ือเป็น
สัญลักษณ์ของการเป็นพวกเดียวกัน (Fellowship) การเรียนรู้แบบลองผิดลองถูก (Trial and Error) 
  ๔. โครงสร้างองค์กรและกลไกการเชื่อมโยงในการด าเนินงานด้านยาเสพติด ซ้ าซ้อน ทับซ้อน ท าให้มีปัญหา
ในการสั่งการ การขับเคลื่อนกลไกคณะอนุกรรมการแต่ละด้านยังไม่ต่อเนื่อง การบูรณาการเชื่องโยงระหว่างองค์กร
และกลไกการด าเนินงานในระดับต่าง ๆ ยังมีน้อย 
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  ๕. งบประมาณเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศไม่สอดคล้องกับ 
ความรุนแรงของปัญหาและขนาดของปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่ ปัญหาด้านงบประมาณ ได้แก่ งบประมาณลงพ้ืนที่ล่าช้า 
จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานในพ้ืนที่ไม่สอดคล้องกับสภาพปัญหา วิธีการเบิกจ่ายมีความหลากหลาย ซึ่งรวมถึง
การบริหารงบประมาณให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าด้วย 
  ๖. การวิจัยและพัฒนาทางวิชาการท่ีมีอยู่ยังไม่มีการต่อยอดไปใช้ประโยชน์สู่การปฏิบัติในพ้ืนที่ 
 
 โอกาส (Opportunity)  
  ๑. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ มุ่งเน้นการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน เสริมสร้างศักยภาพทุนมนุษย์ ซึ่งต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีปลอดภัยจากยาเสพติด 
  ๒. ความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอ าเภอ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
  ๓. มีการด าเนินการและมีกลไกเฝ้าระวังป้องกันปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานประกอบการ
อย่างเป็นระบบ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ การจัดระเบียบสังคม การจัดเวรยามในหมู่บ้าน กลุ่มอาสาสมัคร 
การให้ข่าวสารความรู้เรื่องยาเสพติด การค้นหาและช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติด เข้าสู่กระบวนการบ าบัด โรงงานสีขาว 
กองทุนแม่ เป็นต้น 
  ๔. ท าเลที่ตั้งของประเทศไทยเหมาะสมในการเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เนื่องจากเป็นศูนย์กลางทางภูมิศาสตร์ และทางเศรษฐกิจในหลายประเด็น เช่น การขนส่ง การท่องเที่ยว
การส่งเสริมการค้า การลงทุนและการจ้างงาน โดยเฉพาะในจังหวัดที่อยู่ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมือง
ชายแดน 
  ๕. ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมียุทธศาสตร์แก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด มีแผนหลัก มีส านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการประสานการด าเนินการ 
  ๖. กฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือที่ส าคัญต่อการบริหารจัดการเพ่ือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 
 ภัยคุกคาม (Threat)  

 ๑. ประชาชนขาดความตระหนัก ขาดจิตส านึก จิตอาสาที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างจริงจัง โดยถือว่าไม่ใช่หน้าที่ รวมทั้งไม่ม่ันใจว่ารัฐจะมีมาตรการคุ้มครองปกป้องที่ดีเพียงพอ 
  ๒. เครือข่ายการค้ายาเสพติดที่มีความพยายามน ายาเสพติดเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะในพ้ืนที่
ชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความเชื่อมโยงกันทั้งในระดับพ้ืนที่ ระดับชาติ และระดับข้ามชาติ 
  ๓. การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดเปลี่ยนแปลงไปตามทิศทางของฝ่ายการเมือง
เนื่องจากไม่มียุทธศาสตร์ระยะยาวไม่ยึดยุทธศาสตร์ที่วางไว้เป็นหลัก 
  ๔. ปัญหาทางเศรษฐกิจและวัตถุนิยมส่งผลให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มากขึ้น เด็กและเยาวชนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดแนวโน้มมีอายุลดลง 
  ๕. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบางฉบับไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน
ในระดับพ้ืนที่ เช่น กฎหมายด้านการบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
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  ๖. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว พร้อมกับพฤติกรรมของคนในสังคมที่เปลี่ยน  
ตามสภาพแวดล้อมและความจ าเป็นที่กดทับทางสังคม เศรษฐกิจ 
 
 
*ข้อมูลจากการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) 
และระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
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สว่นที ่3 
ผลการด าเนนิงาน 

ตามแผนปฏิบตัิการปอ้งกัน ปราบปราม และบ าบัดรกัษายาเสพตดิ ปี 2562 
ระหวา่งวนัที ่1 ตลุาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. การบริหารจัดการ 
  1.1 การบริหารจัดการงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน 
ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด ปี 2562 ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน 5,256,373,100.00 บาท  
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 5,105,000,442.48 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.13 โดยส านักงาน ป.ป.ส. ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 2,618,117,600.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 2,551,672,533.29 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 97.46 จ าแนกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้ 

1) งบประมาณที่ส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการ จ านวน 1,871,731,049.41 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
จ านวน 1,807,581,929.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.57 

ทั้งนี้ งบประมาณดังกล่าว เป็นเงินกันเหลื่อมปี 2562 จ านวน 63,165,233.23 บาท 
ประกอบด้วย รายจ่ายประจ า 501,731.00 บาท และรายจ่ายลงทุน 62,663,502.23 บาท 

2) งบประมาณที่สนับสนุนให้หน่วยงานอ่ืนเบิกจ่ายแทน จ านวน 746,386,550.59 บาท  
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 744,090,603.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.69 จ าแนกได้ดังนี้ 

2.1) งบประมาณสนับสนุน ศอ.ปส.จ. 76 จังหวัด และ ศป.ปส.อ. 878 อ าเภอ ได้รับจัดสรร
งบประมาณ จ านวน 433,249,977.00 บาท มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 431,146,101.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 
99.51 

2.2) งบประมาณสนับสนุนส านักงานต ารวจแห่งชาติ จ านวน 95,247,700.00 บาท 
มีผลการเบิกจ่าย จ านวน 95,221,976.65 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.97 

2.3) งบประมาณสนับสนุนหน่วยงานอ่ืน ๆ จ านวน 217,888,873.59 บาท มีผลการเบิกจ่าย 
จ านวน 217,722,525.43 บาท คิดเป็นร้อยละ 99.92 
 1.2  ผลสัมฤทธิ์ต่อการด าเนินงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในปีงบประมาณ 2562  
สามารถควบคุมปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ และประชาชนเกิดความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน
ของรัฐบาล ดังนี้  

1) การประเมินสถานะปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทย เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๒ พบว่า หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด จ านวน ๕๗,๗๘๙ แห่ง 
หรือร้อยละ ๗๐ ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 
              ๒) การส ารวจความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดปี ๒๕๖๒ โดยส านักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๒ พบว่า 
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                     ๒.๑) ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงาน ร้อยละ ๙๕.๒  
 ๒.๒) ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการด าเนินงาน ร้อยละ ๙๔.๙  
   ๒.๓) ประชาชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ร้อยละ ๙๗.๓ 
 

2. การป้องกันยาเสพติด 
 2.1 กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

2.1.1 เด็กปฐมวัย สร้างภูมิคุ้มกันด้วยการพัฒนาทักษะทางสมอง เพ่ือวางรากฐานภูมิคุ้มกัน  
ยาเสพติดระยะยาวให้แก่ เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เป้าหมาย 52,852 แห่ง 
มีการด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกันแล้ว 1,622,341 คน ในโรงเรียน 40,342 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 76.33 

2.1.2 นักเรียนระดับประถมศึกษา (ป.1 - ป.6) ได้รับการพัฒนาการเรียนควบคู่กับการพัฒนา
ทักษะชีวิต และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เป้าหมาย 4,791,053 คน ในโรงเรียน 31,332 แห่ง  
มีการด าเนินการ 3,499,794 คน คิดเป็นร้อยละ 73.05 ในโรงเรียน 28,151 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.85 

2.1.3 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน 
และป้องกันยาเสพติด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมท ากิจกรรมเพ่ือสังคม เป้าหมาย 11,742 แห่ง มีการด าเนินการ 
4,250,356 คน ในสถานศึกษา 10,537 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 89.74 

 2.2 กลุ่มเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา สานต่อภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง” 
ด้วยการเร่งหาตัวตนให้พบเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง 

2.2.1 กิจกรรมช่วยเหลือคุ้มครองและดูแลเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา มีการด าเนินการ 
79,850 คน ประกอบด้วย การศึกษาต่อ 17,922 คน การฝึกอาชีพ 11,870 คน การจัดหางาน 12,360 คน 
และกีฬานันทนาการ 37,698 คน 

2.2.2 การอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 8,282 คน 
 2.3 กลุ่มผู้ใช้แรงงานและผู้ประกอบการ 

2.3.1 กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการรณรงค์ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจเพ่ือป้องกันและ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงาน 
 2.3.1.1 สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 10 คนขึ้นไป เป้าหมาย 1,200,000 คน  
ในสถานประกอบการ 20,000 แห่ง มีการด าเนินการ 1,638,366 คน คิดเป็นร้อยละ 136.53 ในสถานประกอบการ 
21,219 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 106.10 
 2.3.1.2 สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 10 คนลงมา เป้าหมาย 13,170 คน 
ในสถานประกอบการ 4,390 แห่ง มีการด าเนินการ 26,388 คน คิดเป็นร้อยละ 200.36 ในสถานประกอบการ 
7,901 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 179.98 

2.3.2 กลุ่มแรงงานนอกระบบหรือนอกสถานประกอบการโดยการรณรงค์เผยแพร่ความรู้ 
เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานนอกระบบ 
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3. การปราบปรามยาเสพติด 
  3.1 ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

3.1.1 การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น้ าโขงปลอดภัย 6 ประเทศ ระหว่างประเทศ
กัมพูชา ประเทศจีน สปป.ลาว ประเทศเมียนมา ประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ด้วยความร่วมมือด้านการข่าว 
การปฏิบัติการร่วมในการสกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติด ควบคุมสารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ เพ่ือให้การด าเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยผลการด าเนินงานระหว่างวันจันทร์ที่ 
1 ตุลาคม 2561 - วันจันทร์ที่ 30 กันยายน 2562 สามารถด าเนินการจับกุมได้ 992 คดี ผู้ต้องหา 1,933 คน 
ของกลางยาบ้า 444.48 ล้านเม็ด กัญชา 16,987.49 กิโลกรัม ไอซ์ 18,517.72 กิโลกรัม เฮโรอีน 2,938.99 
กิโลกรัม สารตั้งต้น 84,941.47 กิโลกรัม และเคมีภัณฑ์ 392,400.35 กิโลกรัม 
       3.1.2 การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมยาเสพติด
ระหว่างประเทศและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านยาเสพติด 
    1) ผลักดันความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านและนานาประเทศระดับนโยบาย (ระดับ
รัฐมนตรีหรือผู้แทน หรือผู้บริหารระดับสูงระดับกระทรวง ระดับกรม) โดยการจัดประชุมไตรภาคีระดับรัฐมนตรี 
เรื่อง ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ระหว่างสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 - 23 กุมภาพันธ์ 2562 ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
    2) การด าเนินโครงการความร่วมมือในกรอบอาเซียนและอาเซียน-นาร์โค ประกอบด้วย  
     2.1) การเข้าร่วม/จัดประชุมภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน อย่างน้อย 2 กิจกรรม 
ดังนี้ 
      1) การเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด (AMMD) ครั้งที่ 6  
เมื่อวันที่ 16 - 20 ตุลาคม 2562 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม 
      2) การเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASOD)  
ครั้งที่ 40 เมื่อวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดเสียมราฐ ประเทศกัมพูชา 
     2.2)  การจัดการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน-นาร์โค ได้แก่ การจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดอาเซียน (ADMN) ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม 
ชาเทรียมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ 
    3) ความร่วมมือตามพันธกรณีกับองค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วย 
     3.1) การเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic 
Drugs : CND) สมัยที่ 62 เมื่อวันที่ 14 - 22 มีนาคม 2562 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย 
     3.2) การประชุมผู้ประสานงานกลางด้านยาเสพติดภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ 7 ฝ่าย 
ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค เมื่อวันที่ 29 - 30 มกราคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ ปาร์ค กรุงเทพฯ 
    4) การเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการยุติแหล่งผลิต 
และท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ (เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม) โดยคณะรัฐมนตรีมีมติ
เห็นชอบและอนุมัติวงเงิน 24,794,000 บาท เพ่ือด าเนินโครงการสนับสนุนเมียนมา 10,727,500 บาท  
ลาว 4,038,600 บาท กัมพูชา 5,641,320 บาท เวียดนาม 4,386,580 บาท 
    5) การเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคี โดยจัดประชุมเพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือทวิภาคี 
อย่างน้อย 4 ประเทศ (เวียดนาม ลาว เมียนมา สิงคโปร์) โดย 
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     5.1) การประชุมทวิภาคีไทย - เวียดนาม เมื่อวันที่ 11 - 15 พฤศจิกายน 2561  
ณ โรงแรมดุสิตลากูน่า จังหวัดภูเก็ต 
     5.2) การประชุมทวิภาคีไทย - ลาว เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ณ กรุงเทพฯ และ
จังหวัดภูเก็ต 
     5.3) การเข้าร่วมการประชุมทวิภาคีไทย - สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 5 - 7 สิงหาคม 2562  
ณ ประเทศสิงคโปร์ 
    6) การเผยแพร่องค์ความรู้ด้านพัฒนาทางเลือกและการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยการจัดการศึกษา 
ดูงานด้านการพัฒนาทางเลือกที่ประสบความส าเร็จของประเทศไทย ให้แก่ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง  
กิจการชายแดน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และคณะ เมื่อวันที่ 5 - 8 พฤศจิกายน 2562 ณ กรุงเทพ 
และพ้ืนที่โครงการดอยตุง จังหวัดเชียงราย  
  3.2 การด าเนินการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติด 
                  3.2.1 จับกุมคดียาเสพติด  359,688 คด ี ผู้ต้องหา 381,475 คน  จ าแนกเป็น 

 - ข้อหาเสพ 175,097 คด ี ผู้ต้องหา 177,913 คน  
 - ข้อหาครอบครอง 103,141 คด ี ผู้ต้องหา 108,551 คน 
 - ข้อหาส าคัญ 80,970 คด ี ผู้ต้องหา 94,170 คน 

       3.2.2 ปริมาณของกลางยาเสพติด 
 - ยาบ้า 517,114,035 เม็ด 
 - กัญชา 14,342.71 กิโลกรัม 
 - ไอซ์ 16,265.66 กิโลกรัม 
 - เฮโรอีน 941.77 กิโลกรัม 
 - คีตามีน 733.14 กิโลกรัม 

      - โคเคน                  27.89     กิโลกรัม    
   3.2.3 การสกัดก้ันยาเสพติด 

- ยาบ้า 335,095,535 เม็ด 
 - กัญชา 8,195.16 กิโลกรัม 
 - ไอซ์ 4,956.21 กิโลกรัม 
 - เฮโรอีน 432.34 กิโลกรัม 
 - คีตามีน 232.56 กิโลกรัม 
 - โคเคน 0.10 กิโลกรัม 

                   3.2.4 การร้องเรียนและแจ้งเบาะแสยาเสพติด ได้รับแจ้ง 16,595 เรื่อง ด าเนินการแล้ว 
14,554 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 87.70 
                   3.2.5 การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 313 คน ด าเนินการจับกุมเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 35 คน 
                   3.2.6 ด าเนินการขอแจ้ง/จับ ฐานความผิดสมคบ สนับสนุน และช่วยเหลือ 3,262 เรื่อง ผู้ต้องหา 
5,554 คน โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้อนุมัติหมายจับผู้ต้องหาในความผิดฐานสมคบ สนับสนุน และช่วยเหลือ 
จ านวน 1,303 คน และศาลออกหมายจับแล้ว 930 คน คิดเป็นร้อยละ 71.37 
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                  3.2.7 ยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด ตามพระราชบัญญัติมาตรการปราบปรามผู้กระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ จ านวน 1,819 ราย รวมมูลค่าทรัพย์สิน 949.59 ล้านบาท และระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 สิงหาคม 2562 ด าเนินการ ยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติดตาม 
พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  พ.ศ. 2542 จ านวน 66 เรื่อง รวมมูลค่าทรัพย์สิน 
171,436,999.17 บาท 
 
4. การบ าบัดรักษายาเสพติด 

4.1 น าผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
ภาพรวม เป้าหมาย  219,275 ราย ด าเนินการ  214,515 ราย รอ้ยละ 97.83 

 - ระบบสมัครใจ  เป้าหมาย  136,725 ราย ด าเนินการ    97,332 ราย ร้อยละ 71.19 
 - ระบบบังคับ เป้าหมาย    56,550 ราย ด าเนินการ    92,247 ราย ร้อยละ 163.12 
 - ระบบต้องโทษ  เป้าหมาย    26,000 ราย ด าเนินการ    24,936 ราย ร้อยละ 95.91 
4.2 การให้บริการด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) เป้าหมาย 19,530 ราย 

ด าเนินการแล้ว 30,171 ราย คิดเป็นร้อยละ 154.49 
4.3 การติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติด เป้าหมาย 245,133 ราย ด าเนินการติดตามแล้ว 

172,619 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.42 
4.4 การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดให้กลับคืนสู่สังคม โดยมีผู้ประสงค์ขอรับ

ความช่วยเหลือ 6,035 ราย และให้ความช่วยเหลือ 1,003 ราย 
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สว่นที ่4 
กรอบทศิทางและเปา้หมาย 

ของแผนปฏิบตัิการดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. วัตถุประสงค์ 
  1.1 เพ่ือให้แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นแผนชี้น า 
การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด และลดระดับความรุนแรงของปัญหาตามยุทธศาสตร์ชาติ และน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” 
  1.2 เพ่ือบูรณาการนโยบาย และแผนแต่ละระดับที่เกี่ยวข้อง มุ่งไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างประสาน
สอดคล้องตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
  1.3 เพ่ือเป็นกรอบในการบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และก ากับติดตาม
ประเมินผล ส าหรับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแปลงแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๖๓ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
 
๒. กรอบแนวคดิหลกั 
  1. ปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งจะน ามาปรับใช้กับบริบทของสถานการณ์
ปัญหาของประเทศเพ่ือมุ่งหวังให้ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยลดลง น าไปสู่ผลสัมฤทธิ์
สุดท้าย คือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” โดยมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดให้อยู่ในระดับที่ไม่ส่งผลกระทบ 
ต่อการบริหารประเทศ 
  2. แก้ไขปัญหายาเสพติด “แบบองค์รวม” ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่สืบเนื่องจากปัญหาทางสังคมอ่ืน ๆ 
อาทิเช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาความยากจน ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางสังคม ปัญหาทางการศึกษาหรือทักษะ
การใช้ชีวิต รวมถึงปัญหาสภาพแวดล้อมที่มีความเกี่ยวเนื่องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ดังนั้น การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จึงถูกปรับกรอบการมองการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นลักษณะ “องค์รวม” ที่จ าเป็นต้องแก้ไข
ปัญหาร่วมกับปัญหาในมิติอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องโดยการบูรณาการการแก้ไขปัญหาในมิติต่าง ๆ ร่วมด้วย เพ่ือสนับสนุน
ต่อผลส าเร็จของปัญหาปลายเหตุ คือ ยาเสพติด รวมทั้งบูรณาการฐานข้อมูล กลยุทธ์ ทั้งมิติการป้องกัน ปราบปราม 
บ าบัดรักษายาเสพติด ความร่วมมือระหว่างประเทศและการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม เพ่ือผลส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 
ต่อการสร้างสังคมปลอดภัยจากยาเสพติด 
  3. แก้ไขปัญหายาเสพติดตั้งแต่ ต้นทาง คือ พ้ืนที่แหล่งผลิต โดยการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพ่ือยุติบทบาทของแหล่งผลิตภายนอกประเทศ รวมถึงการสกัดกั้นสารตั้ งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้ เข้าสู่  
แหล่งผลิต การสกัดกั้นการลักลอบน าเข้าส่งออกยาเสพติดตามแนวชายแดน การสกัดกั้นตามจุดตรวจ/จุดสกัด 
ของเส้นทางคมนาคมและพ้ืนที่ตอนใน รวมถึงการปราบปรามยาเสพติดในแหล่งพักเก็บยาเสพติดภายในประเทศ  
และการท าลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด รวมถึงการเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชน โดยยึดแนวพระราชด าริ
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และยุทธศาสตร์แนวทางด าเนินงาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ตามศาสตร์พระราชา 
เป็นกรอบการแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือเสริมการป้องกันควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ลดการกระท าผิดซ้ า   
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และการสร้างอาสาป้องกันตามหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน กลางทาง คือ การป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
อย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม การปรับสภาพแวดล้อม ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม แต่ละบุคคล 
ปลายทาง คือ การดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษา การใช้มาตรการทางเลือก รวมถึงการติดตาม
และให้โอกาสและการยอมรับจากสังคมและการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  4. ยึดคนเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นให้คนทุกกลุ่มเป้าหมายปลอดภัยจากยาเสพติด ทั้งจากการป้องกัน
เพ่ือไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับวงจรค้ายาเสพติดทั้งมิติการค้าและการเสพ ให้เกิดความปลอดภัยจากปัญหาสุขภาพ 
และความปลอดภัยจากผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ในสังคม รวมทั้งการค านึงถึงประโยชน์และความต้องการ  
ของประชาชนเป็นส าคัญเพ่ือตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็น 
  5. แก้ไขปัญหาตามบริบทของพ้ืนที่ โดยก าหนดกลยุทธ์และแนวทางเชิงสร้างสรรค์ เพ่ือตอบสนอง 
ความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่มีบริบทของสถานการณ์ที่มีความแตกต่างกัน  
  6. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคีที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระบวนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ พร้อมร่วม
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน 
  7. แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยึดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 
 
3. กรอบทิศทางแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
  ค าแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนประเทศ
ของรัฐบาล “มุ่งมั่นให้ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในศตวรรษที่ 21” โดยก าหนดนโยบายในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ออกเป็น นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง  ซึ่งมีประเด็นนโยบาย 
ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
  ๑. ปัญหายาเสพติดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากจากอดีต เพราะในปัจจุบันเป็นการต่อสู้กับภัยคุกคาม 
ที่ไม่มีแบบแผน ไม่ว่าจะเป็น เครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติเครือข่ายการก่อการร้ายข้ามชาติและสงครามไซเบอร์  
ประเด็นท้าทายเหล่านี้สามารถสะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงของการบริหารประเทศที่รัฐบาลจะต้องเผชิญได้เป็นอย่างดี 
  ๒. นโยบายหลักด้านที่ ๒ การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุข 
ของประเทศ โดยประเด็นยาเสพติดถูกบรรจุอยู่ใน ๒ แนวทาง ได้แก่ 
   2.๑ แนวทางที่  2.4 สร้างความสงบ และความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก าหนด  
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังดูแล และรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน  
ความสงบสุขของประชาชน และปัญหายาเสพติดในระดับชุมชนและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง และสนับสนุน  
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่ 
   2.2 แนวทางที่ 2.5 แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมาย  
อย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ป้องกันเส้นทางการน าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ านวนผู้ค้า
และผู้เสพรายใหม่ และให้ความรู้ เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื้นฟู  ดูแล รักษาผู้ เสพ 
ผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข   
  ๓. นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๔ การให้ความช่วยเหลือ เกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม ได้กล่าวถงึ นโยบาย
พืชเสพติดว่า เร่งศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้ กัญชา กัญชง และพืชสมุนไพรในทางการแพทย์  
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อุตสาหกรรมทางการแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ  เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและการสร้างรายได้ของประชาชน 
โดยก าหนดกลไกการด าเนินงานที่รัดกุม เพื่อมิให้เกิดผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างเคร่งครัด  
  ๔. นโยบายเร่งด่วนเรื่องที่ ๙ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยให้ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมถึง  
การร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศ ทุกภูมิภาค ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด   
ทั้งบริเวณชายแดนและพื้นที่ภายใน ฟื้นฟูดูแลรักษาผู้เสพผ่านกระบวนการทางสาธารณสุข สร้างโอกาส สร้างอาชีพ 
รายได้ และการยอมรับของสังคมส าหรับผู้ที่ผ่านการฟื้นฟู  
 
4. เป้าหมายด าเนินการ 
  4.1 สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในทุกระดับ ทุกกลไก เพ่ือยุติแหล่งผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศ 
ด้วยกลไกทางการทูต การข่าว และการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม 
  4.2 บังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพ่ือตัดวงจรการค้ายาเสพติดทั้งระดับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด  
ผู้มีอิทธิพล เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ค้ารายย่อยในระดับพ้ืนที่ทีส่ร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหมูบ่้าน/ชุมชน 
  4.๓ ลดปัจจัยด้านความต้องการยาเสพติดด้วยการ ตัดวงจรการเพ่ิมขึ้นของผู้เสพยาเสพติดรายใหม่ 
การบ าบัดรักษาผู้เสพและป้องกันกระท าผิดซ้ ารวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันให้กับบุคคลชุมชนและสังคมให้ความรู้ถึงภัย 
ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันการเกิดผู้เสพและผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรายใหม่  
  4.4 สร้างความสงบและความปลอดภัยจากยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน โดยบูรณาการร่วมกับ
หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง และสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง และสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยจากยาเสพติด 
  4.5 ก าหนดกลไกการควบคุมพืชเสพติดที่รัดกุมเพ่ือมิให้ส่งผลกระทบทางสังคมตามที่กฎหมายบัญญัติไว้
อย่างเคร่งครัด รวมทั้งผลักดัน สนับสนุนการศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการใช้พืชเสพติดทางการแพทย์  
 
5. แนวทางการด าเนินงาน 
  ในห้วงเดือนพฤษภาคม - กันยายน 2562 ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ด าเนินการจัดประชุมร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยบูรณาการยาเสพติด และหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ จ านวน 77 จังหวัด โดยน า 7 แนวทาง 
การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือจัดท าโครงการ กิจกรรมหลัก และตัวชี้วัด เพ่ือรองรับ  
การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย 5 มาตรการ 9 แนวทาง 18 แผนงาน 49 โครงการส าคัญ 
 
6. จุดเน้นด าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ดังนี้ 
  ๑. สร้างกระแสสังคมให้เกิดการตื่นตัวและมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด โดยการรณรงค์ในวงกว้าง 
ผ่านระบบเสียงตามสายและโซเชียลมีเดีย 
  ๒. เสริมสร้างพ้ืนที่ปลอดภัยในชุมชน สถานศึกษาและสถานประกอบการ เพ่ือป้องกันประชากร 
กลุ่มเสี่ยงสูงให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบ    
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  ๓. ปรับกระบวนการบ าบัดรักษาให้มีความยืดหยุ่น เหมาะสมกับสภาพของผู้ป่วยยาเสพติดแต่ละราย 
โดยค านึงถึงระยะเวลาที่สอดคล้องกับอาการ ผลกระทบที่จะเกิดต่อตัวผู้ป่วย ครอบครัว และสังคม 
  ๔. ส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ มีส่วนร่วมกับ สถานพยาบาล 
ในการบ าบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด โดยมีบทบาทเคียงคู่กันในกระบวนการบ าบัดรักษา เพ่ือให้ผู้ป่วยสามารถ
ปรับตัวและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างปกติสุข 
  ๕. ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายแหล่งแพร่ระบาดรุนแรง 
เพ่ือปราบปรามผู้ค้าและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง 
  ๖. ปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ  ตลอดจนเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  
โดยการบูรณาการการข่าว การสืบสวนขยายผล และการใช้มาตรการด้านทรัพย์สิน 
  7. เปิดปฏิบัติการพร้อมกับประเทศลุ่มแม่น้ าโขงอีก 5 ประเทศ เพ่ือท าลายแหล่งผลิต สกัดกั้น 
การล าเลียงวัตถุดิบสารเคมีเข้าสู่แหล่งผลิต และสกัดก้ันยาเสพติด ไม่ให้กระจายเข้าสู่พ้ืนที่แพร่ระบาด 
 
7. เป้าหมายและตัวชี้วัด 
  7.1 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565  
   สถานการณ์ปัญหายาเสพติดได้รับการควบคุมจนไม่ส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนเมื่อสิ้นสุดแผน โดยด าเนินการลดจ านวนผู้ค้า ผู้เสพ และสัดส่วนการกระท าผิดซ้ าในระดับพ้ืนที่ 
  7.2 ตัวชี้วัดตามแผนแม่บทฯ 
   แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ส่วนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ แนวทาง 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด ดังนี้ 
   1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565  
    - เป้าหมาย : ปัญหายาเสพติด ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ 
    - ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 50 
   2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2580 
    - เป้าหมาย : ปัญหายาเสพติด ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ 
    - ตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบันดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ 
  7.3 ตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 * 
   1) ความส าเร็จในการควบคุมสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
   2) ความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  7.4 เป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2563 * 
   เป้าหมายที่ 1 ลดผลกระทบจากประชากรวัยเสี่ยงสูงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
    ตัวชี้วัด ร้อยละ 95 ของประชากรวัยเสี่ยงสูงไม่กระท าผิดในกรณียาเสพติด 
   เป้าหมายที่ 2 ผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่แพร่ระบาดและเครือข่ายถูกจับกุมและด าเนินการ 
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    ตัวชี้วัด ผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่แพร่ระบาด จ านวน 23,140 ม/ช. ถูกด าเนินการตามกฎหมาย
อย่างน้อย ร้อยละ 80 
   เป้าหมายที่ 3 ลดผลกระทบจากประชากรกลุ่มเสี่ยงที่มีต่อสังคม 
    ตัวชี้วัด ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงเข้าถึงการประเมินและดูแล
ช่วยเหลือบ าบัดรักษาตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง 
  7.5 แนวทางและตัวชี้วัดตามแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
พ.ศ. 2563 
   แนวทางที่  1.1.1 ประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และสร้างสภาพแวดล้อม 
ทางสังคมเพื่อป้องกันยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.1 : จ านวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1.1.2 : ร้อยละ 50 ของ 7,255 ต าบล/ 50 เขต มีสภาพแวดล้อมทางสังคมเพ่ือ 
การป้องกันยาเสพติด 
   แนวทางที่ 2.1.1 สกัดกั้นและปราบปรามการค้ายาเสพติด 
   ตัวชี้วัดที่ 2.1.1.1 : สกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณยาเสพติดที่จับกุม 
ทั้งประเทศ 
   ตัวชี้วัดที่ 2.1.1.2 : ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับส าคัญได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 
   แนวทางที่ 3.1.1 กลุ่มผู้ป่วยยาเสพติดได้รับการประเมิน ดูแลช่วยเหลือ บ าบัดรักษาฟื้นฟู และติดตาม
ตามระดับความรุนแรงอย่างเหมาะสม 
   ตัวชี้วัดที่ 3.1.1.1 : ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และได้รับการติดตาม
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) 
    
* ข้อมูลจากแผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานบูรณาการ ปี 2563 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2563 
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8. ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic Monitoring and Evaluation System of 
National Strategy and Country Reform : EMENSCR)  
  เป็นระบบของส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป
ประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560  
มาตรา ๒๓ ให้คณะรัฐมนตรี วางระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการการติดตามการตรวจสอบ และการประเมินผล 
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ  
 
9. การบริหารงบประมาณ 
   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา ๑๔๑ งบประมาณรายจ่ายของแผ่นดิน 
ให้ท าเป็นพระราชบัญญัติ ถ้าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณออกไม่ทันปีงบประมาณใหม่ 
ให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน  
   การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 จึงเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธี
ปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่ายตามหลักเกณฑ์  
และเงื่อนไขการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และเป็นไปตามร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม 
และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
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สว่นที ่5 
แนวทางการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ 

ตามแผนปฏิบตัิการดา้นการปอ้งกนัและปราบปรามยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย  
5 มาตรการ 9 แนวทาง 18 แผนงาน 49 โครงการส าคัญ ดังนี้ 
 
มาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ๑ แนวทางได้แก่ 
  แนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก ประกอบด้วย 3 แผนงาน ได้แก่ 
  แผนงานการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุก 
   เพ่ือพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเชิงรุกในทุกมิติ รวมถึงการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพ่ือกดดันและยุติบทบาทแหล่งผลิตภายนอกประเทศด้วยการเจรจาข้อตกลงความร่วมมือด้านนโยบาย
ระหว่างประเทศ การปฏิบัติการด้านการข่าว ตลอดจนสร้างความร่วมมือเพ่ือสกัดกั้นสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ อุปกรณ์
การผลิต และนักเคมีไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิตนอกประเทศ ประกอบด้วยโครงการส าคัญ 1 โครงการ ดังนี้ 
   1. โครงการประชุมระหว่างประเทศเพื่อความร่วมมือระดับรัฐบาลและระดับรัฐมนตรีในการ
ด าเนินการต่อพื้นที่สามเหลี่ยมทองค า ยกระดับความร่วมมือกลไกการปฏิบัติการไตรภาคี (ไทย - เมียนมา - ลาว) 
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย 
    ๑.๑ ก าหนดความร่วมมือร่วม ๓ ประเทศ ๖ เมือง ในพ้ืนที่เป้าหมายที่ก าหนดให้มากยิ่งข้ึน ได้แก่ 
     พ้ืนที่ประเทศไทย : จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ 
     พ้ืนที่เมียนมา : จังหวัดท่าข้ีเหล็ก เมืองสาด 
     พ้ืนที่ลาว : แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้ าทา 
    ๑.๒ ยกระดับการปฏิบัติการร่วมกันในเมืองเป้าหมายเหล่านี้มีกลไกช่องทางความร่วมมือที่ชัดเจน 
    ๑.๓ พัฒนาการประสานงานร่วม ๓ ประเทศ 
    ๑.๔  ผลักดันให้มีการปฏิบัติการร่วม ๓ ประเทศ ในพ้ืนที่เป้าหมายและร่วมมือกันทั้ง ๓ ประเทศ 
  แผนงานการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศอาเซียน การประสานผลักดันและพัฒนากลไกความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ เพ่ือการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาค และประชาคมโลก โดยมุ่งเน้นการเป็นหุ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศ เพ่ือตอบการแก้ไขปัญหาแหล่งผลิตภายนอกประเทศ การสกัดกั้นสารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์ที่จะเข้าสู่แหล่งผลิต การใช้งานการข่าว ( Intelligence) ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การใช้ผู้แทน
ทางการทูตเป็นผู้ประสานการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (Information Operation) เพ่ือการเจรจาต่อรอง 
อันน าไปสู่การยุติแหล่งผลิตภายนอกประเทศ การน าเข้าส่งออกสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์และยาเสพติด ตลอดจนการพัฒนา
พ้ืนที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือกพ้ืนที่นอกประเทศ 
ประกอบด้วย ๖ โครงการส าคัญ ดังนี้ 
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1. โครงการความร่วมมือด้านยาเสพติดกับประเทศอาเซียน 
1.1 ผลักดันให้ทุกประเทศในอาเซียนเห็นชอบแผนและความร่วมมือในการร่วมแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค าภายใต้พลังของประเทศอาเซียน 
    1.2 ยกระดับความร่วมมือในด้านการข่าว การสืบสวนปราบปรามของกลุ่มประเทศอาเซียน 
ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือร่วมกันปราบปรามยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองค า โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง เช่น มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฯลฯ 
    1.3 สนับสนุนให้ประเทศกลุ่มอาเซียนที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนทรัพยากรความช่วยเหลือต่าง ๆ
กับประเทศที่ติดกับพื้นท่ีสามเหลี่ยมทองค า 
 2. โครงการตามแผนปฏิบัติการร่วมแม่น้ าโขงปลอดภัยเพื่อควบคุมยาเสพติด 6 ประเทศ ระยะ 4 ปี   
(ปี 2562 - 2565) : กัมพูชา จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย เวียดนาม 
  2.1 พัฒนาประสิทธิภาพของจุดตรวจ จุดสกัด ตามเส้นทางเสี่ยงใน 6 ประเทศที่มีการล าเลียง 
ยาเสพติดสารตั้งต้น สารเคมี ให้เข้มแข็งมากขึ้น โดยเพ่ิมความพร้อมและประสิทธิภาพในเส้นทางส าคัญโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศเมียนมา สปป.ลาว และเวียดนาม  
  2.2 คงความต่อเนื่องของการจัดส่งก าลังปฏิบัติการตามแนวชายแดนในพ้ืนที่เสี่ยงส าคัญ 
ของแต่ละประเทศและเน้นความร่วมมือการปฏิบัติการแบบทวิภาคีและไตรภาคีตามความเหมาะสม  โดยเน้น
ความส าคัญกับ 3 ประเทศ ที่ติดกับชายแดนไทยทางตอนบน 
  2.3 ประสานผลักดันให้ทุกประเทศเปิดแผนยุทธการปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดน 
ของแต่ละประเทศเพ่ือกวาดล้างกดดันปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้น สารเคมี รวมทั้งแหล่งผลิตยาเสพติด  
โดยประสานงานและเปิดยุทธการในประเทศของตนเองให้ประสานสอดคล้องกัน 
     2.4 ยกระดับความร่วมมือทั้ง 6 ประเทศในการก าหนดเป้าหมายการสืบสวนปราบปรามกลุ่มการค้า
ยาเสพติดและกลุ่มการค้าสารตั้งต้น สารเคมีรายส าคัญ ที่มีสัดส่วนในการค้าค่อนข้างชัดเจนเป็นเป้าหมาย 
การท างานร่วมกันและให้ทุกประเทศหรือประเทศที่ เกี่ยวข้องจัดก าลั งปฏิบัติการสืบสวนอย่างชัดเจน  
และมีระบบปฏิบัติการร่วม 
     2.5 แสวงหาช่องทางการยกระดับสกัดกั้นยาเสพติดตามล าน้ าโขงตอนบนเพ่ือป้องกันมิให้ 
มีการใช้แม่น้ าโขงในการล าเลียงยาเสพติดและสารเคมี 
     2.6 ยกระดับและพัฒนาความร่วมมือการปฏิบัติการในแต่ละมาตรการตามแผนฯ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและเป็นรูปธรรม 
    2.7 พัฒนากลไกการประสานงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัยของทั้ง 6 ประเทศ 
   3.  โครงการตามแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือในการป้องกันและแก้ ไขปัญหา  
ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561 - 2563 
    3.1 ยกระดับความร่วมมือการปฏิบัติการร่วมในพ้ืนที่ที่ก าหนดเป็นเป้าหมายเร่งด่วน  ได้แก่ 
จังหวัดท่าข้ีเหล็ก จังหวัดเมืองสาด จังหวัดเชียงตุง จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย 
    3.2 ให้ทั้ง ๒ ประเทศมีก าลังปฏิบัติการตามแนวชายแดนที่เป็นพ้ืนที่เป้าหมายอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นเครื่องมือปฏิบัติการ ได้แก่ ก าลังปฏิบัติการของหน่วยยาเสพติด ก าลังปฏิบัติการติดอาวุธ เช่น หน่วยทหาร
หน่วยต ารวจชายแดน ก าลังปฏิบัติการของศุลกากร ฯลฯ เป็นก าลังปฏิบัติการตามแนวชายแดน 
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    3.3 ยกระดับความร่วมมือในด้านการข่าว การสืบสวนปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
การค้าและล าเลียงสารตั้งตั้น สารเคมีตามแนวชายแดน การขยายผลให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสามารถประสาน 
ความร่วมมือได้อย่างใกล้ชิดตลอดเวลา 
    3.4 ยกระดับความร่วมมือในการสืบสวนติดตามจับกุมนักค้ายาเสพติดที่มีหมายจับของแต่ละประเทศ
ที่หลบหนีมาอาศัยอยู่ในอีกประเทศหนึ่งและส่งตัวกลับมารับโทษตามฐานความผิด 
    3.5 ผลักดันให้มีแผนยุทธการประสานการปราบปรามร่วมทั้ง ๒ ประเทศตามแนวชายแดน 
เป็นห้วงเวลาโดยก าหนดเป้าหมายการปฏิบัติในแต่ละระยะตามข้อมูลสถานการณ์ท่ีเหมาะสม รวมทั้งเป็นการเห็นพ้องกัน
ของแต่ละประเทศโดยให้ความส าคัญกับแหล่งผลิตยาเสพติดพ้ืนที่ส าคัญกลุ่มก าลังที่ส าคัญ เป็นต้น 
    3.6 ขยายกลไกความร่วมมือระดับปฏิบัติการระหว่างไทย - เมียนมา ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง 
ต่อปัญหายาเสพติดสารเคมี ได้แก่ พ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง : จังหวัดตาก - เมียวดี และภาคกลางด้านตะวันตก  
: จังหวัดกาญจนบุรีและด้านเมียนมา โดยให้มีกลไกช่องทางก าลังปฏิบัติการที่ชัดเจนในจุดต่าง ๆ 
    3.7 สร้างเอกภาพของกลไกติดต่อของฝ่ายไทยให้มีการด าเนินกลยุทธ์ที่เป็นแนวทางทิศทาง
เดียวกัน สอดรับกัน ได้แก่ กลไกด้านยาเสพติด กลไกของฝ่ายทหาร กลไกท้องถิ่น ฯลฯ 
   4. โครงการตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือไทย - สปป.ลาว เพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 
พ.ศ. 2562 - 2565 
    4.1 ยกระดับความร่วมมือในการปฏิบัติการร่วม ๒ ประเทศที่เป็นเป้าหมายเร่งด่วน ได้แก่
ภาคเหนือ : จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา - แขวงบ่อแก้ว แขวงหลวงน้ าทา และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : จังหวัด - แขวง 
ด้านตรงข้ามและที่มีสถานการณ ์
    4.2 ให้ ๒ ประเทศจัดก าลังและคงก าลังปฏิบัติการของหน่วยต่าง  ๆ ที่ได้เป็นข้อตกลงกัน 
ในระดับนโยบายให้มีความร่วมมือกันตามแนวชายแดน ได้แก่ ก าลังจากหน่วยยาเสพติด ก าลังปฏิบัติการของฝ่ายทหาร 
ก าลังปฏิบัติการของหน่วยต ารวจ ฯลฯ เป็นก าลังปฏิบัติการร่วมกันของแต่ละประเทศ 
    4.3 ยกระดับความร่วมมือในด้านการข่าว การสืบสวนปราบปราม การสกัดกั้น การขยายผล 
ของทั้ง ๒ ประเทศให้มากยิ่งขึ้นสามารถก าหนดเครือข่ายการค้าระดับส าคัญเป็นเป้าหมายร่วมกัน  รวมทั้งนักค้า 
ที่หลบหนีหมายจับของทั้ง ๒ ประเทศ 
    4.4 พัฒนาความร่วมมือในโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนวชายแดนในเป้าหมายที่ก าหนด 
ให้มีความก้าวหน้ามีกิจกรรมร่วมกันทั้งในด้านยาเสพติดการเฝ้าระวังและการพัฒนา 
    4.5 พัฒนากลไกฝ่ายไทยในด้านความร่วมมือกับลาวให้มีการด าเนินกลยุทธที่เป็นเอกภาพ 
ทัง้กลไกยาเสพติด กลไกฝ่ายทหาร กลไกระดับจังหวัด และกลไกระดับท้องถิ่น 
   5. โครงการขับเคลื่อนการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) 
    5.1 ประสานและสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและสกัดกั้นยาเสพติดและ
เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิตยาเสพติดตามแนวชายแดน 
    5.2 เสริมสร้างความร่วมมือในการสกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดน 
    5.3 จัดประชุมประสานงานแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดนระหว่าง BLO  
ฝั่งตรงข้ามและหน่วยงานปราบปรามในพ้ืนที่ 
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    5.4 สรุปสถานการณ์ด้านยาเสพติดและแนวโน้มในพ้ืนที่ชายแดน เช่น ด้านเคมีภัณฑ์ การค้า  
การลักลอบน ายาเสพติดเข้า/ออก ประมาณการผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ ชนิดของยาเสพติดที่มีการค้า การแพร่ระบาด 
และอาชญากรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
    5.5 สนับสนุนกิจกรรมด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์ภารกิจ BLO 
ให้ประชาชนในพื้นท่ีทราบ เพ่ือให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   ๖ . โครงการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนคู่ขนาน ชายแดนไทย -  เมียนมา ไทย -  สปป.ลาว  
ไทย - กัมพูชา และไทย – มาเลเซีย มีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    ๖.1 พัฒนาทางเลือก เพ่ือสร้างความเชื่อม่ันและความศรัทธาของประชาชนในพื้นที่  
    ๖.2 พัฒนาแหล่งน้ า สร้างอาชีพที่มั่นคง และการพัฒนาทางเลือกในด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน  
    ๖.3 พัฒนาศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาและต ารา
แม่ฟ้าหลวงให้เป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
    ๖.๔  การเสริมสร้างความเข้มแข็งและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านชุมชน เพ่ือเป็น
เกราะป้องกันตามแนวชายแดน 
 
  แผนงานการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศนอกภาคพื้นอาเซียน การประสานผลักดันและพัฒนากลไก
ความร่วมมือระหว่างประเทศกับองค์การระหว่างประเทศ และประเทศนอกเหนือภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสนับสนุน 
การควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ การปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านยาเสพติด การส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการพัฒนากฎหมาย เพ่ือสร้างความสอดคล้องทางกฎหมายระหว่างประเทศในการด าเนินงานควบคุมยาเสพติด 
ในระดับสากลและเผยแพร่กลยุทธ์ตามแนวทางพัฒนาทางเลือกเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
อย่างยั่งยืน ตลอดทั้งการส่งเสริมความร่วมมือด้านปราบปราม ป้องกัน บ าบัดรักษายาเสพติด และมิติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 2 โครงการส าคัญ ดังนี้ 
   1. โครงการความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ การยกระดับความร่วมมือกลไกการปฏิบัติการ
ไทย - จีน ภายใต ้MOU ยูนนาน - ปปส. ภาค ๕ โดย 
    1.1 พัฒนาและยกระดับกลไกความร่วมมือระหว่างยูนนาน - ปปส. ภาค ๕ ทั้งในระดับบริหาร 
และระดับปฏิบัติการ 
    1.2 ยกระดับความร่วมมือทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนข่าวสารการก าหนดเป้าหมายการสืบสวน
ปราบปราม การสกัดกั้นเส้นทาง ทั้งกลุ่มการค้ายาเสพติดและสารตั้งต้นสารเคมี รวมทั้งพัฒนาการขยายผลในด้านต่าง ๆ 
โดยมีกลไกที่ชัดเจน 
    1.3 แสวงหาความร่วมมือและช่องทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองค า
รวมทั้งแม่น้ าโขงตอนบน 
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   2. โครงการความรว่มมอืกบัประเทศนอกภาคพืน้อาเซยีน ความร่วมมือกับภูมิภาคอ่ืน ๆ ด าเนินการ โดย 
    2.1 เพ่ิมความร่วมมือในด้านการข่าว การสืบสวน ปราบปรามกับประเทศที่ได้รับผลของปัญหา 
ยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองค าโดยตรงที่ส าคัญ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา ฯลฯ โดยจัดระบบกลไก 
ที่เหมาะสม 
    2.2 สนับสนุนให้ประเทศที่มีศักยภาพให้การสนับสนุนช่วยเหลือประเทศในสามเหลี่ยมทองค า  
มีความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
  
 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก 
  กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ) 
  ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
  กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  หน่วยงานร่วม 
  กระทรวงยุติธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ส านักงาน ป.ป.ส.) 
  กระทรวงการต่างประเทศ (ส านักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่างประเทศ  
กรมอาเซียน กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย ส านักงานความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ) 
  กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์) 
  กระทรวงแรงงาน (ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 
  กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
  กระทรวงพาณิชย์ (กรมการค้าต่างประเทศ) 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน) 
  มูลนิธิโครงการหลวง 
  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
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มาตรการการปราบปรามและการบังคับใช้กฎหมาย ประกอบด้วย 2 แนวทาง ได้แก่ 
 แนวทางการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ ประกอบด้วย 1 แผนงาน ได้แก่ 
  แผนงานการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์  การบูรณาการหน่วยงานร่วมในการสกัดกั้น 
ยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ อุปกรณ์การผลิตยาเสพติด ตลอดจนบุคคลต้องสงสัยที่มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด เพ่ือควบคุมการลักลอบล าเลียงและน าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดนทั้งทางบก ทางน้ า ทางอากาศ 
โดยเฉพาะบริเวณชายแดนภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือท่ีเป็นพื้นที่หลักเนื่องจากอยู่ใกล้พื้นที่แหล่งผลิต
ยาเสพติด การท าลายแหล่งพักคอยเพ่ือสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดกระจายสู่พ้ืนที่แพร่ระบาดในประเทศพ้ืนที่ตอนใน 
ตามเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางผ่านของการล าเลียงยาเสพติด โดยบูรณาการการตั้งด่านถาวร จุดผ่านแดนถาวร
จุดผ่อนปรน จุดตรวจ จุดสกัด ที่อยู่ในเส้นทางคมนาคมตามเส้นทางหลัก เส้นทางรอง และจุดเสี่ยงตลอดจน
ตรวจสอบการลักลอบล าเลียงยาเสพติดที่แฝงมากับระบบคมนาคมขนส่งและพัสดุภัณฑ์ (โลจิสติกส์) ทุกประเภท
ก่อนที่จะแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน อันเป็นการควบคุมและแก้ไขปัญหาไม่ให้ส่งผลกระทบต่อเนื่อง 
ต่อสถานการณ์ยาเสพติดภายในประเทศ ประกอบด้วย 2 โครงการส าคัญ ดังนี้ 
   1. โครงการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดน (ภาคเหนือ ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้) การยกระดับและพัฒนาการสกัดกั้นยาเสพติดในพ้ืนที่ภาคเหนือตามแผนปฏิบัติการ
สกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ แบบบูรณาการ ๔ ปี โดยก าหนดให้มีการด าเนินการ ดังนี้ 
    1.1 ระดมสรรพก าลังของภาคส่วนต่าง ๆ ในพ้ืนที่เพ่ือสกัดกั้นและหยุดการลักลอบน ายาเสพติด
เข้าในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนให้ได้มากที่สุด 
    1.2 เพ่ิมเอกภาพการบริหารจัดการสกัดกั้นยาเสพติดแนวชายแดนภาคเหนือตอนบน ๕ จังหวัด
ให้มีความชัดเจนเพ่ือสามารถระดมสรรพก าลังเข้าสกัดกั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
การก าหนดผู้รับผิดชอบแผนปฏิบัติการ กลไกอ านวยการ กลไกปฏิบัติเป้าหมายและการจัดสรรทรัพยากร 
    1.3 ก าหนดพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายตามแนวชายแดน ๔๗ หมู่บ้านเร่งด่วนเป็นพ้ืนที่เป้าหมาย 
เพ่ือการบั่นทอนโครงสร้างการค้าและเจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนก่อนที่จะด าเนินมาตรการที่เหมาะสม 
    1.4 วิเคราะห์พื้นที่ชายแดนที่มีการน าเข้ายาเสพติดหลัก - รอง และพิจารณาการจัดระบบปฏิบัติการ
การจัดตั้ง บก. ควบคุมก าลังปฏิบัติการ ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ ์
    1.5 เพ่ิมประสิทธิภาพจุดตรวจเส้นทางทั้งในเส้นทางเสี่ยงหลัก  - รอง เพ่ือวางแนวสกัดกั้น 
ตามเส้นทางที่เป็นความเสี่ยงรวมทั้งพัฒนาประสิทธิภาพจุดตรวจต่าง ๆ 
    1.6 ยกระดับการปฏิบัติให้ชัดเจนในการก าหนดมาตรการก ากับควบคุมตรวจสอบสารตั้งต้น
สารเคมีในพ้ืนที่ ๕ จังหวัด ในแผนปฏิบัติการ ฯ โดยการมีบัญชีข้อมูลผู้เกี่ยวข้องการก าหนดการเคลื่อนย้าย 
และแจ้งการจัดชุดปฏิบัติการตรวจสอบ การสุ่มตรวจ ฯลฯ การก าหนดกลไกการประสานกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
เพ่ือท าให้การควบคุมตรวจสอบสารเคมีมีความชัดเจนมากขึ้น 
    1.7 ขยายผลโครงการพัฒนาตามแนวทางการสร้างความมั่นคงและพัฒนาหมู่บ้านชายแดน 
ในพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมายโดยเน้นการด าเนินการอย่างมีทิศทางร่วมกันเพ่ือสามารถพัฒนาและแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่
หมู่บ้านเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนโดยเน้นคุณภาพเป็นส าคัญ 
    1.8 ลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้านตามแนวชายแดนทั้งในด้านการค้ารายย่อย  
ผู้เสพ โดยใช้การบ าบัดอย่างเหมาะสมกับบริบทพ้ืนที่ 
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    1.9 เน้นการจัดตั้งกลไกบริหารการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ตามสภาพที่เหมาะสมโดยเน้นการจัดตั้ง
แบบชุดควบคุมในพื้นที่เป้าหมายที่ก าหนด ทั้งนี้ให้ก าหนดเป้าหมายที่มีการน าเข้ามากเป็นล าดับเร่งด่วน 
    1.10 ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายที่มีการลักลอบน าเข้ายาเสพติดในเกณฑ์สูงในภาคเป็นเป้าหมาย
เร่งด่วนที่จะด าเนินการและจัดกลไกก าลังปฏิบัติการทรัพยากร ฯลฯ เพ่ือหยุดสถานการณ์ดังกล่าว 
    1.11 บั่นทอนท าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดนที่ก าหนดเป็นเป้าหมาย 
ด้วยมาตรการที่เหมาะสมเพื่อตัดโครงสร้างการค้าตามแนวชายแดน 
    1.12 เพ่ิมประสิทธิภาพการสกัดกั้นเส้นทางทั้งเส้นทางชายแดนและพ้ืนที่ตอนใน ในเส้นทาง 
หลัก - รอง ที่มีความเสี่ยง 
    1.13 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดนให้ชุมชนเป็นก าลังเฝ้าระวังยาเสพติดในหมู่บ้าน
โดยจัดตั้งชุมชนในรูปแบบที่เหมาะสมใช้พลังชุมชนเฝ้าระวังยาเสพติด 
    1.14 ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางภาคตะวันตก และภาคตะวันออกให้พิจารณาแนวทาง
สกัดกั้นท่ีใช้ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาใช้ตามที่เห็นเหมาะสม 
   2. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ า ทางท่าอากาศยานและระบบขนส่ง
พัสดุภัณฑ์ (โลจิสติกส์) การยกระดับการสกัดกั้นการล าเลียงยาเสพติดในระบบโลจิสติกส์ซึ่งถือเป็นรูปแบบการล าเลียง 
ยาเสพติดที่ก าลังเป็นแนวโน้มที่เพ่ิมความส าคัญมากขึ้นโดยมีแนวทาง ดังนี้ 
    2.1 บูรณาการหน่วยงานร่วมเพ่ือสกัดกั้นยาเสพติดตามเส้นทางคมนาคมขนส่ง ทางบก ทางน้ า
ทางท่าอากาศยาน ตลอดจนตรวจสอบการลักลอบล าเลียงยาเสพติดที่มากับระบบคมนาคมขนส่ง และพัสดุภัณฑ์  
(โลจิสติกส์) ทุกประเภทเพื่อสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดเข้าสู่พ้ืนที่ตอนในของประเทศ 
    2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพด่านตรวจ จุดตรวจ ทั้งเส้นทางคมนาคมสายหลักและสายรอง อาทิ 
ปรับแผนการจัดก าลังและยกระดับด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัดตามเส้นทางหลัก ให้เป็นจุดตรวจพิเศษหรือ 
การเสริมอุปกรณ์เทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับสถานการณ์ยาเสพติด เช่น ระบบตรวจจับและอ่านป้ายทะเบียน
รถยนต์แบบเคลื่อนที่ (License Plate mobile) 
    2.3 เฝ้าระวังตามเส้นทางคมนาคมเส้นทางหลักและเส้นทางรอง หรือพ้ืนที่อาคาร บ้านพัก
คอนโดมิเนียม ฯลฯ ที่เป็นจุดเสี่ยงส าหรับใช้เป็นแหล่งพักคอยยาเสพติด ตลอดจนบุคคลผู้ต้องสงสัยที่มีพฤติการณ์
เกี่ยวกับยาเสพติด 
    2.4 บูรณาการหน่วยงานร่วมเพ่ือหาข่าวสารและตรวจสอบแหล่งพักคอยยาเสพติดตามข้อมูล 
ด้านการข่าวแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการข่าวการล าเลียงยาเสพติดรวมถึงติดตามสถานการณ์และรายงานผล  
การด าเนินงานตามช่องทาง 
    2.5 ก าหนดแผนปฏิบัติการท าลายแหล่งพักคอยยาเสพติด เพ่ือสกัดกั้นไม่ให้กระจายสู่ พ้ืนที่ 
แพร่ระบาดในประเทศ 
    2.6 สร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าของสถานประกอบการ เจ้าของหอพัก อะพาร์ตเม้นต์ ฯลฯ ให้ทราบ
ถึงโทษของการเอื้อหรือสนับสนุนให้สถานประกอบการนั้นเป็นพ้ืนที่พักคอยยาเสพติด 
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 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก 
  ส านักนายกรัฐมนตรี (ศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล) 
  กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  หน่วยงานร่วม 
  ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ กองอ านวยการรักษา
ความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
  กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
  กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก การรถไฟแห่งประเทศไทย การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย 
บริษัทขนส่งจ ากัด) 
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากัด) 
  กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
  กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
  กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
  กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
 
 แนวทางการปราบปรามกลุ่มการค้ายาเสพติด ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 
  แผนงานการปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้าผู้มีอิทธิพลที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  
และเครือข่ายข้ามชาติ การบังคับใช้กฎหมายเพ่ือปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้า กลุ่มผู้มีอ านาจ  
ผู้มีอิทธิพล นักค้ารายใหญ่ ผู้บงการ หรือผู้อยู่เบื้องหลัง องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ รวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐ 
ที่ปล่อยปละละเลย ทุจริต หรือมีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการค้ายาเสพติดโดยอาศัยการสืบสวนทางเทคโนโลยี 
การสืบสวนปราบปรามเพ่ือด าเนินการกับทรัพย์สินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การสืบสวนทางการเงินและความเชื่อมโยง
ทางบัญชี การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์ และนิติเวช ฯลฯ รวมถึงการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่แพร่ระบาด 
ประกอบด้วย 3 โครงการส าคัญ ดังนี้  
   1. โครงการปราบปรามและสลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายส าคัญ  การปราบปราม
เครือข่ายการค้ายาเสพติดระดับต่าง ๆ เพ่ือตัดวงจรด้าน supply ยาเสพติดให้มากที่สุดโดยให้มีการก าหนดภารกิจ
เป้าหมายกับชุดปฏิบัติการในแต่ละระดับ โดย 
    1.1 ก าหนดให้อ าเภอชายแดนในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนบน เป็นพ้ืนที่ที่จะด าเนินการสืบสวน 
เฝ้าระวังและปราบปรามในด้านการเงินการฟอกเงินยาเสพติดการขนย้ายเงินเข้า - ออกประเทศโดยผิดกฎหมาย 
รวมทั้งการฟอกเงินท าธุรกิจต่าง ๆ ฯลฯ เพ่ือท าลายโครงสร้างและวงจรการเงินของกลุ่มผู้ผลิตและค้ายาเสพติด 
ตามแนวชายแดนโดยมอบหมายชุดปฏิบัติการจัดท าเป็นแผนงาน/โครงการบูรณาการชุดปฏิบัติการหน่วยต่าง ๆ 
และบูรณาการการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
    1.2 เพ่ิมระดับการปฏิบัติการเพ่ือมุ่งไปสู่การปราบปรามเครือข่ายการค้ารายส าคัญ ที่ก าหนด 
เป็นเป้าหมายการปราบปรามของปี ๒๕๖๓ โดยรวบรวมชุดปฏิบัติการที่มีศักยภาพในการท าลายเครือข่าย 
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เป็นก าลังปฏิบัติการตามภารกิจนี้ มีแผนปฏิบัติการและสร้างความพร้อมทั้งในด้านเครื่องมือการปฏิบัติงบประมาณ
เพ่ือภารกิจนี้โดยให้ความส าคัญในการท าลายวงจรทางการเงิน 
    1.3 ตัดวงจรกลุ่มการค้ายาเสพติดระดับแพร่ระบาดในพ้ืนที่เป็นเป้าหมายการตัด supply ที่ส าคัญ
โดยมอบหมายให้ชุดปฏิบัติการระดับจังหวัดเป็นชุดที่รับผิดชอบการปราบปรามเครือข่ายแพร่ระบาดในพ้ืนที่
จังหวัดและพ้ืนที่ส าคัญโดยสร้างระบบและความพร้อมในด้านต่าง ๆ กับชุดปฏิบัติการ 
    1.4 จัดระบบการข่าว การขยายผล ซักถาม ผู้ถูกจับกุมในระดับแพร่ระบาดเพ่ือให้เชื่อมโยงไปถึง
บุคคลเครือข่าย รวมทั้งกระแสการเงินเพ่ือเชื่อมโยงไปสู่การปฏิบัติที่ท าลายเครือข่ายและวงจรการเงิน 
    1.5 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์ด้านยาเสพติดเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ปัญหายาเสพติดรุนแรง
มากขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเร่งด่วน 
    1.6 การด าเนินการตามมาตรการทรัพย์สิน ยึดทรัพย์ ขยายผล 
    1.7 การด าเนินการตามมาตรการสมคบสนับสนุน 
   2. โครงการปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด 
    2.1 ด าเนินการตามข้อร้องเรียนทุกช่องทาง 
    2.2 ระดมกวาดล้างตามห้วงระยะเวลาในพ้ืนที่แพร่ระบาดใน 23,140 หมู่บ้าน/ชุมชน 
    2.3 ปราบปรามยาเสพติดชนิดใหม่ ๆ การใช้พืชเสพติด ผลิตภัณฑ์จากพืชเสพติดที่ไม่ได้รับ 
การอนุญาต 
   3. โครงการปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดทางเทคโนโลยีรูปแบบใหม่  การสืบสวนปราบปราม
การค้ายาเสพติดผ่านทางโซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นแนวโน้มของการค้ายาเสพติดในปัจจุบัน โดย 
    3.1 จัดชุดปฏิบัติการจากหน่วยที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการสืบสวนการค้ายาเสพติดผ่านทาง 
โซเชียลมีเดีย โดยการบูรณาการการด าเนินการร่วมกันเชื่อมโยงข้อมูลการข่าว การมอบหมายภารกิจ 
    3.2 พัฒนาเครื่องมืออุปกรณ์ระบบงานให้มีความพร้อมรวมทั้งคัดเลือกพัฒนาเจ้าหน้าที่ในด้านนี้
ให้เพียงพอต่อภารกิจที่ก าลังเพิ่มความส าคัญ 
    3.3 สืบสวนปราบปรามด้วยอ านาจทางกฎหมายต่าง ๆ ที่มีอยู่เพ่ือตัดวงจรการค้าทางโซเชียลมีเดีย
ให้มากที่สุด 
    3.4 ด าเนินการตรวจสารเสพติดในร่างกาย ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการตรวจหรือทดสอบว่าบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด  
มีสารเสพติดอยู่ในร่างกาย ซึ่งออกตามความในมาตรา 14 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2519 
ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2545 
 
  แผนงานการพัฒนางานการข่าวและระบบฐานข้อมูลสนับสนุน การบูรณาการฐานข่าวยาเสพติดทุกมิติ 
ข้อมูลบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบและเป็นวิทยาศาสตร์ โดยพัฒนาเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศและพัฒนาความร่วมมือในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประเทศ โดยการพัฒนาการสืบสวน 
ทางเทคโนโลยีการสืบสวนทางการเงิน การสืบสวนทางสกุลเงินดิจิทัล (Digital Currency) การสืบสวนทางนิติวิทยาศาสตร์
และนิติเวช ฯลฯ เพ่ือสนับสนุนการสืบสวนและการใช้เป็นพยานหลักฐานในการด าเนินการตามกฎหมาย 
ประกอบด้วย 1 โครงการส าคัญ ดังนี้  
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   ๑. โครงการพัฒนาระบบงานด้านการข่าวยาเสพติด โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้ 
    1.1 จัดท าศูนย์ข้อมูลด้านการข่าว  
    1.2 การปราบปรามเฝ้าระวัง การสืบสวน 
    1.3 แลกเปลี่ยนข่าวสารยาเสพติดเพ่ือเชื่อมโยงภารกิจด้านการปราบปรามให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของมาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย 
    1.4 จัดหา สนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือจัดเก็บข้อมูลข่าวสารให้ เป็นระบบและน าไปใช้ในการ
ปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑสถาบันนิติวิทยาศาสตร์  
กรมบังคับคดี) 
  กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
  กระทรวงกลาโหม (ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ) 
  กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์) 
  กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิตร กรมสรรพากร) 
  ส านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
  ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
  ส านักงานอัยการสูงสุด 
  หน่วยงานร่วม 
  ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักข่าวกรองแห่งชาติ)  
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  กระทรวงการต่างประเทศ 
  ธนาคารแห่งประเทศไทย 
   ส านักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
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มาตรการการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย ๓ แนวทาง คือ 
 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน และการพัฒนาทางเลือก
ประกอบด้วย 2 แผนงาน ได้แก่ 
  แผนงานการพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนตามแนวชายแดนและการพัฒนาทางเลือก
พื้นที่ในประเทศ การแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยการวิเคราะห์ต้นตอของปัญหา และมูลเหตุจูงใจที่ส่งผลให้ประชาชน
ในพ้ืนที่ที่มีภาวะยากล าบากและด้อยโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพ้ืนที่ชายแดนและพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน 
ตอนในของประเทศ และใช้กลยุทธ์การพัฒนาทางเลือก (Alternative Development) เพ่ือแก้ไขปัญหาแบบองค์รวม 
และยกระดับคุณภาพชีวิต ทั้งด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างปัจจัยพ้ืนฐานในการด ารงชีพ การแก้ไขปัญหา 
ความเหลื่อมล้ าในมิติ เศรษฐกิจและสังคม การศึกษา สาธารณสุข และการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ 
ทั้งด้านความรู้ ทักษะ ทุนและตลาดเพ่ือสนับสนุนช่องทางการเกิดรายได้สุจริต ประกอบด้วย ๑ โครงการส าคัญ 
ดังนี้ 
   ๑. โครงการพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ชายแดน และพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนตอนใน  
    ๑.1 ใช้แนวคิดการพัฒนาทางเลือกเพ่ือแก้ปัญหาแบบองค์รวม สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธา
ของประชาชนในพื้นท่ี  
    ๑.2 พัฒนาแหล่งน้ า สร้างอาชีพที่มั่นคง และการพัฒนาทางเลือกในด้านอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชน หมู่บ้าน/ชุมชน  
    ๑.3 พัฒนาศักยภาพของประชาชน รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ด้านศาสตร์พระราชาและต ารา
แม่ฟ้าหลวงให้เป็นต้นแบบในการขยายผลไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ 
  แผนงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน การเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนภายในประเทศ รวมถึงการพัฒนากลไกการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดตามแนวชายแดน การปฏิบัติการจิตวิทยามวลชนสัมพันธ์ และการสร้างการเป็นอาสาป้องกันยาเสพติด  
ในหมู่บ้านตามแนวชายแดน ประกอบด้วย 1 โครงการส าคัญ ดังนี้ 
   ๑. โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน  
    1.1 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการป้องกันยาเสพติด 
    1.2 สร้างกฎระเบียบหมู่บ้าน/ชุมชนที่เอ้ือต่อการป้องกันยาเสพติด  
    1.3 จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เช่น กีฬา ดนตรี ศิลปะ วัฒนธรรม เป็นต้น ให้เป็นทางเลือกของเด็ก
และเยาวชน  
    1.4 การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดไม่ให้กลับมาแพร่ระบาด
ในพ้ืนที่ได้อย่างยั่งยืน โดยด าเนินการในด้านปฏิบัติการจิตวิทยา การข่าว การด าเนินการทางกฎหมายกับผู้มีอิทธิพล
และผู้ค้ายาเสพติด  
 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก 
  ส านักนายกรัฐมนตรี (กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
  กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
  กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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  หน่วยงานร่วม 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก)  
  กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ ส านักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา) 

 กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม) 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์) 
  กระทรวงแรงงาน (ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน) 
  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (กรมป่าไม้ กรมทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมอุทยานแห่งชาติ กรมทรัพยากรน้ า) 
  มูลนิธิโครงการหลวง 
  มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ 
  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) 
  สถาบันส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชด าริ 
  มูลนิธิรากแก้ว 
 
 แนวทางการป้องกันยาเสพติดในแต่ละกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย ๑ แผนงาน 
ได้แก่ 

แผนงานสร้างการรับรู้และภูมิคุ้มกันยาเสพติด มุ่งก่อให้เกิดความส านึกตระหนักในการมีส่วนร่วม 
ป้องกันยาเสพติดในตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และการรับรู้ถึงโทษพิษภัยจนเกิดทัศนคติปฏิเสธยาเสพติด 
ตลอดจนวิธีการปฏิบัติตนที่จะป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชนจากยาเสพติด น าไปสู่การเกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติด 
ภายในตัวตน ทั้งนี้ มุ่งด าเนินการในกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ดังนี้ 

ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุตั้งแต่ ๑๕ - ๒๔ ปี ซึ่งเป็นช่วงอายุที่เกิด 
ผู้เสพยาเสพติดรายใหม่สูงที่สุด ประชากรกลุ่มนี้มีความส าคัญยิ่งเพราะเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชนซึ่ง เป็นอนาคต 
ของประเทศ และเป็นวัยแรงงานช่วงเริ่มต้นซึ่งเป็นก าลังการผลิตส าคัญของประเทศ ดังนั้น จึงเป็นกลุ่มประชากร  
ที่ต้องทุ่มเทการป้องกันอย่างเร่งด่วน เพ่ือช่วงชิงประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงออกจากวงจรการแพร่ระบาดรายใหม่  

ประชากรกลุ่มทั่วไป คือกลุ่มประชากรทุกช่วงวัย โดยให้ความส าคัญกับกลุ่มที่มีความเกี่ยวพัน 
ต่อกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างมาก ได้แก่กลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุตั้งแต่ ๑๒ - ๑๔ ปี ซึ่งเป็นช่วงก่อนเข้าสู่วัยเสี่ยง ดังนั้น  
จึงจ าเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดอย่างเร่งด่วน และช่วงอายุ ๒๕ - ๒๙ ปี เป็นช่วงผู้ใหญ่ตอนต้นซึ่งก าลังสร้าง
รากฐานครอบครัว ดังนั้น จึงเป็นกลุ่มประชากรที่ต้องให้ความส าคัญในการสร้างการรับรู้และระดมการมีส่วนร่วม
เพ่ือให้สามารถป้องกันตนเอง คนรอบข้าง ชุมชน และสังคม จากการแพร่ระบาดยาเสพติด 
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 การด าเนินการตามแผนงานนี้ ประกอบด้วย ๒ โครงการส าคัญ ดังนี้ 
๑. โครงการสร้างการรับรู้ในประชากรกลุ่มทั่วไป   

    ในที่นี้ “สร้างการรับรู้” หมายถึง การด าเนินการเผยแพร่สื่อสารรณรงค์ทุกรูปแบบและทุกช่องทาง 
ที่สามารถเข้าถึงประชากรกลุ่มทั่วไป ทั้งที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชน สถาบันการศึกษาทุกช่วงวัย ตั้งแต่ระดับปฐมวัย 
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา อุดมศึกษา และการศึกษานอกโรงเรียน และสถานประกอบการ เพ่ือให้ 
เกิดการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มทั่วไป ใน ๒ ระดับ ได้แก ่
   ระดับเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม คือ สร้างการรับรู้เพ่ือให้ประชากรกลุ่มทั่วไป เกิดความตระหนัก 
ถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ที่จะน าพาให้ตนเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งนี้เพ่ือให้
กลุ่มเป้าหมายเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่สภาวะเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับ  
ยาเสพติด 
   ระดับเพื่อเกิดการมีส่วนร่วม คือ สร้างการรับรู้เพ่ือให้ประชากรกลุ่มทั่วไปประจักษ์ชัดในความจ าเป็นที่
ทุกฝ่ายรวมทั้งตนเองต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันการของยาเสพติด และเห็นถึงประโยชน์ของการด าเนินงาน  
เพ่ือป้องกันยาเสพติดของหน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วน จนเกิดการเข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังในการป้ องกัน 
ยาเสพติด 

เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างการรับรู้ทั้ง ๒ ระดับดังกล่าวในประชากรกลุ่มทั่วไปอันน าไปสู่ 
การมีพฤติกรรมป้องกันตนเองจากยาเสพติด รวมทั้งเกิดความตระหนักจนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด  
จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

๑.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน กรมประชาสัมพันธ์ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ หรือระดมความร่วมมือในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เช่น เสียงตามสาย  
หรือสื่อต่าง ๆ ที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ เป็นต้น รวมทั้งการรณรงค์ทุกรูปแบบเพ่ือเข้าถึงประชากรเป้าหมาย ทั้งที่
อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน สถาบันการศึกษา และสถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจและพฤติกรรมเชิงป้องกัน  
ยาเสพติด ได้แก่ 
     1.1.1 เข้าใจและรู้จักวิธีป้องกันตนเองจากยาเสพติด ลดพฤติกรรมเสี่ยง และหลีกเลี่ยง
ปัจจัยสภาวะที่น าไปสู่ความเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น การระมัดระวังตนและยับยั้งชั่งใจ  
เมื่ออยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง อาทิ สถานบันเทิง การเลือกที่จะเข้าร่วมกิจกรรมเชิงบวก การให้เวลาแก่ครอบครัว การเรียนรู้
วิธีดูแลและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการปลูกฝังสมาชิกรุ่นเยาว์ในครอบครัวให้มีทักษะจัดการตนเอง (Executive 
Function) เพ่ือป้องกันตนเองจากยาเสพติด เป็นต้น 

1.1.2  ความตระหนักและเห็นประโยชน์/คุณค่าของการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
1.1.3  เกิดความตื่นตัวจนเข้ามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันยาเสพติดท่ีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขี้น 
๑.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ด าเนินกิจกรรมที่เปิดให้กลุ่มเป้าหมายสามารถมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด เช่น การร่วมจัดงานรณรงค์  
การให้เบาะแสข่าวสาร การจัดเวทีสะท้อนปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข เป็นต้น รวมทั้งผลักดันหรือสนับสนุน
กลุ่มเป้าหมายที่ตื่นตัว/มีจิตอาสา ได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือป้องกันยาเสพติด เช่น สนับสนุนกลุ่มเยาวชน สถาบันการศึกษา 
กลุ่มอาสาสมัครแรงงาน เครือข่ายสถานประกอบการ องค์กรหมู่บ้านชุมชน เป็นต้น ที่ต้องการด าเนินการป้องกัน
ยาเสพติดในกลุ่มของตนเอง  
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๑.๓ ยกย่องชมเชยต่อการขับเคลื่อนกิจกรรม หรือการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของกลุ่มเยาวชน แรงงาน - ผู้ประกอบการ และประชาชน 
   2. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง   
    โดยมุ่งก่อให้เกิด “ภูมิคุ้มกันยาเสพติด” ที่เข้มแข็งในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงโดยในที่นี้ “การสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด” หมายถึง การด าเนินการให้ข้อมูลข่าวสาร/ให้ความรู้ทุกช่องทาง และการจัดกิจกรรม 
ทุกรูปแบบที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายเกิดความเข้าใจถึงโทษพิษภัยยาเสพติดอย่างถูกต้อง  
และมีความรู้เกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมจากยาเสพติด จนเกิดเป็นทักษะในการจัดการ
ชีวิตไปในทางท่ีถูกต้อง ก่อให้เกิดภูมิคุ้มกันยาเสพติดภายในตนเอง น าไปสู่การลดการแพร่ระบาดยาเสพติด  

    เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดจนสามารถลดการแพร่ระบาดยาเสพติด  
ในประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

๒.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ระดมความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา แรงงาน/สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชน ด าเนินการน าข่าวสาร  
ที่ได้รับการกลั่นกรองปรับปรุงให้เหมาะสมกับประชากรแต่ละกลุ่ม เช่น นักเรียน นักศึกษา/ลูกจ้าง - แรงงาน/
ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน เป็นต้น โดยผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรการเรียนการสอน
หรือกิจกรรมนอกหลักสูตร/ระบบงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของลูกจ้างแรงงาน/การให้ความรู้แก่เด็กเยาวชน  
และครอบครัวในหมู่บ้านชุมชน เป็นต้น เพ่ือให้ประชากรเป้าหมายได้รับข่าวสารและเกิดความเข้าใจ เกิดทักษะ  
ในการจัดการชีวิตที่ถูกต้อง  

๒.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด าเนินกิจกรรม หรือระดมความร่วมมือจากสถาบันการศึกษา แรงงาน/สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชน 
เพ่ือด าเนินกิจกรรมที่สามารถแทรกแซงประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงแต่ละกลุ่มให้มีเส้นทางเลือกที่จะออกจากปัจจัย/
สภาวะเสี่ยงต่อยาเสพติด ได้แก่ 

๒.๒.๑ ด าเนินกิจกรรมสร้างสรรค์เพ่ือเสริมสร้างให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงเห็นคุณค่าในตัวเอง 
๒.๒.๒ พัฒนาศักยภาพในการมีชีวิตที่ดี เพ่ือให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงเห็นอนาคตและเส้นทาง 

เลือกที่ดีในชีวิตและสามารถมีสัมมาอาชีพ 
๒.๒.๓ ด าเนินกิจกรรมด้านเยียวยาแก้ไขปัญหาในชีวิต เพื่อให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงรู้เท่าทัน 

ในการด ารงชีวิตและสามารถประคับประคองตนเองและครอบครัวให้เป็นสุขปลอดภัยจากยาเสพติด ท่ามกลาง
ปัญหา/ปัจจัยต่าง ๆ ที่รุมรอบล้อมตัว 

๒.๓ พัฒนารูปแบบและวิธีการด าเนินการที่มีรูปแบบเฉพาะอันเป็นนวัตกรรมเพ่ือเข้าถึงประชากร
กลุ่มเสี่ยงสูงที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน เนื่องจากมีสัญ ญาณบ่งชี้ 
เตือนถึงความเสี่ยงต่อปัญหา เช่น กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเด็กเร่ร่อน กลุ่มเยาวชนในสถานพินิจฯ กลุ่มเด็กและเยาวชน
นอกสถานศึกษา กลุ่มพระสงฆ์ กลุ่มแรงงานประเภทที่มีความเสี่ยง (เช่น เกษตรกร ประมง ขนส่ง ก่อสร้าง สถานบันเทิง) 
กลุ่มแรงงานต่างด้าว กลุ่มแรงงานไทยไปต่างประเทศ เป็นต้น 
    ๒.๔ ใช้โซเชียลมีเดียเป็นเครื่องมือในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ควบคู่กับการพัฒนาการติดตาม 
เฝ้าระวังสภาวะการณ์ที่เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการแพร่ระบาดยาเสพติดในโซเชียลมีเดีย เช่น การเผยแพร่ค่านิยมที่ผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด การชักชวนหรือจ าหน่ายจ่ายแจกยาเสพติด เป็นต้น เพ่ือตอบโต้เชิงข่าวสารและส่งต่อเพ่ือ
ตรวจสอบ ด าเนินการต่อแหล่งที่มา  
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 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน และส านักงานส่งเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 
  กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  กระทรวงแรงงาน (ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานประกันสังคม) 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ 
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 
  กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต) 
  กรุงเทพมหานคร (ส านักการศึกษา ส านักอนามัย) 
  กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์) 
  หนว่ยงานรว่ม 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  กระทรวงกลาโหม (ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ) 
  ส านักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์) 
  กระทรวงวัฒนธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม) 
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา) 
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์)  
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  องค์กรด้านเด็กและเยาวชน องค์กรศาสนา สถาบันวิชาการ หน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น 
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 แนวทางการปรับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม 
   แผนงานการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย ๑ แผนงาน ซึ่งมุ่งก่อให้เกิด 
“พื้นที่ปลอดภัย” ส าหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงสูง ได้แก่ กลุ่มประชากรที่มีช่วงอายุตั้ งแต่  ๑๕ - ๒๔ ปี   
ในที่นี้“พื้นที่ปลอดภัย”  หมายถึง พ้ืนที่ซึ่งมีการบริหารจัดการจนสามารถควบคุมปัจจัย เสี่ยง/พ้ืนที่เสี่ยง เช่น แหล่งมั่วสุม  
สถานบันเทิง เป็นต้น มิให้มีอิทธิพลเหนี่ยวน าประชากรกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าไปสู่วงจรยาเสพติด ในขณะเดียวกันเป็นพ้ืนที่ 
ที่มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรวัยเสี่ยงสูง
ให้มีอนาคตที่ดี และการเยียวยาแก้ไขปัญหาในชีวิตเพ่ือให้ประชากรวัยเสี่ ยงสูงสามารถด ารงชีวิตและสามารถ
ประคับประคองตนเอง ครอบครัว ให้เป็นสุขปลอดภัยจากยาเสพติด ท่ามกลางปัญหา/ปัจจัยต่าง ๆ ที่รุมล้อมรอบตัว 
อันหมายถึง ครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชน/สถานศึกษา/สถานประกอบการที่เข้มแข็ง และสังคมที่มีระเบียบ เป็นต้น 
   ทั้งนี้ “พื้นที่ปลอดภัย” นี้ จะแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบองค์รวม โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หน่วยงาน องค์กร ตลอดจนภาคีทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ร่วมเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการป้องกัน 
ยาเสพติดและมีคุณภาพชีวิตที่ดี เกิดระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง มีระบบการบริหารจัดการ 
อยู่ในระดับต าบล ซึ่งเป็นกลไกหน่วยย่อยที่ใกล้ชิดกับประชาชน และเป็นไปตามแนวคิดของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 แผนงานดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย 3 โครงการส าคัญ ดังนี้  

1. โครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด   
    โดยมุ่งก่อให้เกิด “พื้นที่ปลอดภัย” ขึ้นทั้งในสถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชน  
เพ่ือน าไปสู่ “ต าบลมั่นคง” โดยมีการบริหารจัดการในระดับต าบล ตามแผนต าบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด จึงก าหนด
แนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้  

1.๑ ให้ทุกจังหวัด โดย ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./เขต ใช้ฐานคิดการสร้างการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในระดับต าบล และเขตเป็นจุดแตกหักในการเอาชนะยาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย
ด าเนินงานครอบคลุมร้อยละ ๕๐ ของต าบล/เขตในจังหวัด/กทม. ทั้งนี้ พิจารณาเลือกจากต าบล/เขต ที่มีความพร้อม
ด้านการระดมการมีส่วนร่วมจากภาคหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคประชาชนเป็นเกณฑ์ 

1.๒ ให้อ าเภอ/เขต โดย ศป.ปส.อ./เขต จัดตั้ง หรือ ใช้กลไก/ชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติด        
ในระดับต าบล/เขตที่มีอยู่เดิมเป็นกลไกด าเนินงาน   

1.๓ ใช้เวทีในระดับพ้ืนที่เพ่ือท าความเข้าใจแนวทางด าเนินงานกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   
การประชุมก านัน - ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้น าชุมชน ส าหรับหมู่บ้าน/ชุมชน การประชุมเครือข่ายสถานประกอบการ/ 
หรือประชุมผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมส าหรับสถานประกอบการ และการประชุมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาส าหรับสถานศึกษา / ประชุมสถานศึกษาในพื้นที่ กทม.  

1.๔ กลไกระดับต าบล/เขตที่จัดตั้งขึ้น ด าเนินการส ารวจและจัดท าแผนแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างมีส่วนร่วมจาก ๓ ภาคส่วนหลัก คือ สถาบันการศึกษา สถานประกอบการ และหมู่บ้านชุมชนในระดับต าบล/
เขต โดยพิจารณาในทุกมิติที่เก่ียวข้องกับปัญหายาเสพติด  

    1.๕ ด าเนินการเสริมสร้าง “พ้ืนที่ปลอดภัย” ในต าบลเป้าหมายโดยเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ทุกภาคส่วน โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ดังนี้ 

1.๕.๑ พ้ืนที่ปลอดภัยในสถาบันการศึกษา ให้กระทรวงศึกษาธิการ และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สถานศึกษาในแต่ละพ้ืนที่ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการในสถานศึกษา เพ่ือ 

1) เสริมสร้างให้มีระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษาที่ประสบปัญหา ซึ่งอาจเป็น 
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สาเหตุของความเสี่ยงที่จะเข้าเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
2) เสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดกระบวนการกลุ่ม 

เพ่ือนเพ่ือฉุดดึงกลุ่มเสี่ยงสูงให้ออกห่างจากยาเสพติดด้วยกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างพลังเชิงบวก กิจกรรมพัฒนา
ตนเอง เป็นต้น 

3) เสริมสร้างให้มีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มิให้เข้าสู่สถานศึกษา และนักเรียน 
นักศึกษาโดยใช้กลไกบุคคล/เครือข่ายเข้ามามีส่วนร่วม เช่น นักเรียน ครู เครือข่ายผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา 
เป็นต้น  

1.๕.๒ พ้ืนที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน ให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ดูแลหมู่บ้านชุมชนในแต่ละพ้ืนที่ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกิจการในหมู่บ้านชุมชน เพ่ือ 
     1) เสริมสร้างให้มีระบบการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด มิให้เข้าสู่หมู่บ้านชุมชน  
ด้วย ชุด ชรบ. หรือ อาสาสมัครต่างๆ 

2) เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในการดูแลสมาชิกที่ประสบปัญหา 
ยาเสพติด ด้วยศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 

3) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านชุมชน ด้วยกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง  
ของกระทรวงมหาดไทย หรือกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินเพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยงสูงและดูแลช่วยเหลือแก้ไข
ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด รวมทั้งสนับสนุนการเฝ้าระวังและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวในพ้ืนที่
เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน   

1.๕.๓ พ้ืนที่ปลอดภัยในสถานประกอบการ ให้กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
สถานประกอบการและแรงงานในแต่ละพ้ืนที่ระดมความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสวัสดิภาพ
แรงงานและสถานประกอบการ เพ่ือ 

1) เสริมสร้างให้มีการให้โอกาสลูกจ้างที่ประสบปัญหายาเสพติด ให้ปรับตัว/ละเลิก 
และกลับตัวใช้ชีวิตและท างานอย่างปกติสุข ด้วยระบบการดูแลของสถานประกอบการ 

2) ส่งเสริมให้สถานประกอบการให้มีระบบการจัดการด้านยาเสพติด มีการดูแล  
คุณภาพชีวิตของลูกจ้างมิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งในสถานประกอบการขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ 
รวมทั้งนิคมอุตสาหกรรม 

2. โครงการบูรณาการเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงในพื้นที่แพร่ระบาดรุนแรง   
    โดยมุ่งให้เกิดการ “บูรณาการมาตรการ บังคับใช้กฎหมาย - ป้องกัน - บ าบัดฟื้นฟูในระดับหมู่บ้าน
ชุมชน” ขึ้นในพ้ืนที่ที่มีการแพร่ระบาดยาเสพติดรุนแรง  โดยพิจารณาด าเนินการในพื้นที่เป้าหมาย “ต าบลมั่นคง” 
เป็นล าดับแรก จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

๒.๑ ให้ทุกอ าเภอก าหนดหมู่บ้านชุมชนเป้าหมาย ๑ แห่งโดยเลือกจากหมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหา 
การแพร่ระบาดรุนแรง ในกรณี กทม. เลือกชุมชน โซนละ ๑ แห่ง 

๒.๑.๒ ให้อ าเภอ/เขตจัดตั้ง หรือ ใช้กลไก/ชุดปฏิบัติการด้านยาเสพติดในพ้ืนที่ที่มีอยู่เดิม 
เป็นกลไกด าเนินงานในหมู่บ้านชุมชนเป้าหมาย   

๒.๑.๓ ชุดปฏิบัติการข้างต้นใช้การฝังตัวหรืองานมวลชนสัมพันธ์ในหมู่บ้านชุมชนเพ่ือชี้แจง 
ผู้น าหมู่บ้านชุมชน สืบสภาพชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับชุมชน จัดท าแผนที่ปัญหา คัดแยกผู้เกี่ยวข้อง  

๒.๑.๔  ให้จัดตั้งชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุมชนเพ่ือเฝ้าระวัง เข้าเวรยาม 
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๒.๑.๕ ชุดปฏิบัติการที่อ าเภอจัดตั้งร่วมกับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านชุมชนเพ่ือ  
ด าเนินการดังนี้  
    ๒.๒ ให้อ าเภอและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล บูรณาการร่วมกันเพ่ือสนับสนุนให้มีการ
ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด ให้เข้ารับการบ าบัดฟ้ืนฟู ติดตามช่วยเหลือ ทั้งผู้เสพ/ผู้ติด และครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง  
    ๒.๓ ให้อ าเภอบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพ่ือด าเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และพัฒนาคุณภาพชีวิต
แก่เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นท่ี 
    ๒.๔ ให้อ าเภอบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เพื่อดูแลสภาพแวดล้อม และพ้ืนที่เสี่ยงในหมู่บ้าน/
ชุมชน ไม่ให้เป็นพ้ืนที่มั่วสุม เกิดเหตุการณ์กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและอ่ืน ๆ 
    ๒.๕ ให้อ าเภอร่วมกับต ารวจในพื้นที่ กดดันจับกุมผู้ค้า/ผู้เกี่ยวข้องกับผู้ค้าอย่างต่อเนื่อง 
    ๒.๖ เสริมสร้างผู้น าหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้าใจภารกิจ/บทบาท เพ่ือให้สามารถด าเนินงานต่อได้ด้วย
หมู่บ้าน/ชุมชนเอง 

3. โครงการจัดระเบียบสังคม   
โดยมุ่งให้เกิดการ “บูรณาการของหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือลดความเดือดร้อน สร้างความปลอดภัย 

ให้กับสังคมจากปัญหายาเสพติด โดยพิจารณาด าเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย “ต าบลมั่นคง” เป็นล าดับแรก  
จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติไว้ ดังนี้ 

๓.๑ ให้จังหวัด โดย ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./เขต ด าเนินการจัดระเบียบสังคม เพ่ือควบคุมปัจจัย/
พ้ืนที่เสี่ยง อาทิ สถานบันเทิง ร้านเกม หอพัก แหล่งมั่วสุมต่างๆ  ในพ้ืนที่ เป็นต้น 

๓.๒ ให้กระทรวงมหาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความส าคัญอย่างจริงจังต่อข้อร้องเรียน
และการแจ้งข้อมูลของประชาชนเพื่อลดความเดือดร้อนของชุมชน/สังคมให้มากท่ีสุดโดย 

๓.๒.๑ จัดให้มีและมอบหมายชุดปฏิบัติการฯ ในระดับส่วนกลาง ระดับภาค ระดับจังหวัด 
อย่างชัดเจนและมีการด าเนินการต่อเป้าหมายตามข้อร้องเรียนและแจ้งข้อมูลจากประชาชน 

๓.๒.๒ ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนฯ จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องกว้างขวาง 
เห็นผลเป็นรูปธรรมและจะต้องสร้างผลกระทบต่อสังคมและชุมชนอย่างชัดเจน รวมทั้งจะต้องส่งผลต่อความเชื่อม่ัน
ของประชนต่อการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ 
 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก 
  กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน  
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 
ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 
  กระทรวงแรงงาน (ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการจัดหางาน 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ส านักงานประกันสังคม) 
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  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน) 
  กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต)  
  ส านักนายกรัฐมนตรี (กองอ านวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร) 
  กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  หน่วยงานร่วม 
  กระทรวงวัฒนธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา) 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมประมง กรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสัตว์) 
  กระทรวงอุตสาหกรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม) 
  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรภาคธุรกิจเอกชน  สมาคม องค์กรนายจ้าง องค์กรลูกจ้างสภาหอการค้า  
แห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด  สภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
 
มาตรการการบ าบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย 1 แนวทาง ดังนี้ 
 แนวทางการดูแลผู้ใช้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าถึงการบ าบัดรักษาและการลดอันตรายหรือผลกระทบ  
จากยาเสพติด ประกอบด้วย 4 แผนงาน ดังนี้ 
  แผนงานการพัฒนาระบบการบ าบัดรักษา  การบ าบัดรักษายาเสพติดตลอดจนการลดอันตราย 
จากยาเสพติด ถือเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จหนึ่งของการดูแลผู้ใช้  ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพทางกายและจิตใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย  รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้เป็น
กลไกส าคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและพัฒนากระบวนการติดตามเพ่ือการดูแลอย่างต่อเนื่องที่เป็นมาตรฐาน 
และเหมาะสมเพ่ือด าเนินการค้นหา ชักชวน ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติด รวมถึงปรับเจตคติให้เข้าสู่กระบวนการดูแลเชิงสุขภาพ
และสังคม ตลอดจนคงอยู่ในระบบอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงของการกลับเข้าไปสู่วงจรยาเสพติด  
และความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ หรือเกิดอันตรายต่อตัวผู้เสพ ครอบครัว หรือสังคม โดยการเตรียมความพร้อม 
ในการบ าบัดตัวยาชนิดใหม่ การดูแลโดยสถานพยาบาลการดูแลมีส่วนร่วมโดยชุมชนตั้งแต่การค้นหา คัดกรอง 
บ าบัด และติดตาม การใช้มาตรการการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) การให้ค าปรึกษาออนไลน์ ฯลฯ 
เพ่ือตอบการแก้ไขปัญหาการดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้อย่างทั่วถึงเหมาะสมและติดตามอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือลดความเสี่ยงของการกลับเข้าไปสู่วงจรยาเสพติด ประกอบด้วย 1 โครงการส าคัญ ดังนี้ 
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   ๑. โครงการพัฒนากระบวนการบ าบัดรักษายาเสพติด 
    1.1 ให้ความส าคัญของการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ ดังนี้  
     ๑.๑.๑ ให้ความส าคัญกับการใช้กระบวนการชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx) ในการค้นหาชักชวน
และร่วมดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดในพ้ืนที่อันเป็นมาตรการในการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีความยืดหยุ่น 
ใช้งบประมาณจ ากัดและสอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ 
      ๑.๑.๒ คัดกรองผู้เสพเพ่ือจ าแนกระดับของการเสพในศูนย์คัดกรองหรือระบบการคัดกรอง 
ที่เป็นไปตามมาตรฐานสอดคล้องกับสภาพการเสพติดและสภาพการด ารงชีวิตเพ่ือส่งไปสู่กระบวนการบ าบัดรักษา 
ที่เหมาะสม 
     ๑.๑.๓ น าผู้เสพเข้าบ าบัดโดยระบบสมัครใจให้ถือเป็นความส าคัญระดับแรกสุดที่จะต้อง
ด าเนินการให้ได้มากท่ีสุด โดยน าผู้เสพเข้าบ าบัดในสถานที่และรูปแบบที่เหมาะสม เช่น การบ าบัดในสถานพยาบาล
ใกล้บ้านตามความเหมาะสม ซึ่งได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลขึ้นไป การส่งเสริมดูแลฟ้ืนฟูผู้ เสพ 
โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง ฯ 
     ๑.๑.๔ พัฒนาศักยภาพสถานบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ตลอดจน 
ศูนย์สงเคราะห์ เพ่ือให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถเข้าถึงการบ าบัดฟ้ืนฟูที่มีคุณภาพ และเป็นการขยายกลไกในการ
รองรับและดูแลผู้ป่วยยาเสพติดแบบรอบด้าน 
      1.2 น าผู้เสพเข้าสู่การบ าบัดโดยอาศัยอ านาจตามกฎหมาย 
      ๑.๒.๑ ด าเนินการตามประกาศ คสช. ที่  ๑๐๘/๒๕๕๗ ในการให้โอกาสผู้ เสพที่ถูกพบ 
โดยเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายและไม่มีความผิดฐานอื่น รวมถึงไม่มีพฤติกรรมอันตรายและอยู่ในเงื่อนไขตามประกาศ 
ได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจก่อน โดยส่งต่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและส่งต่อ 
การบ าบัดรักษาที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ผู้เสพเข้าสู่การบ าบัดรักษาในระบบสมัครใจ   
     ๑.๒.๒ การน าผู้เสพเข้าสู่ระบบบังคับบ าบัดฯ ให้ด าเนินการกับผู้เสพที่ไม่ยินยอมในระบบ 
การบ าบัดโดยสมัครใจหรือผู้เสพที่ไม่สามารถเข้ารับการบ าบัดในระบบสมัครใจตามประกาศ คสช. ๑๐๘/๒๕๕๗  
ได้รวมทั้งพิจารณาการจัดการศักยภาพของศูนย์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพให้เหมาะสมกับสภาพปัญหาของผู้ติดยาเสพติด 
ในระบบบังคับบ าบัด 
        1.๒.๓ บ าบัดผู้เสพยาเสพติดในระบบต้องโทษโดยน าผู้ต้องขังในเรือนจ าที่มีประวัติการใช้ 
ยาเสพติดให้เข้ารับการบ าบัดรักษาอย่างมีคุณภาพ เพ่ือช่วยเหลือให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและพฤตินิสัย 
ไปในทางที่ดีข้ึน 
   แผนงานการติดตามดูแลช่วยเหลือและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด  
การพัฒนารูปแบบกลไกการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติดอย่างเป็นระบบ เพ่ือส่งเสริม 
ให้ผู้ผ่านการบ าบัดฯ มีโอกาสและทัดเทียมกับบุคคลทั่วไปในสังคมโดยสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ 
ปรับค่านิยมทัศนคติของสังคมในการยอมรับและให้โอกาสในการใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและเห็นผล  
เป็นรูปธรรม เพ่ือแก้ไขปัญหาการกระท าความผิดซ้ าและลดโอกาสการเข้าสู่วงจรของการเป็นเหยื่อรายใหม่ 
ของอาชญากรรมยาเสพติด ประกอบด้วย 1 โครงการส าคัญดังนี้ 
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    ๑. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด 
        การสร้างโอกาสในอาชีพรายได้การศึกษาและสร้างการยอมรับของสังคมให้กับผู้ที่ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูยาเสพติดเพ่ือป้องกันไม่ให้กลับไปมีพฤติการณ์ซ้ า โดยให้มีการจัดระบบติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด
ฟ้ืนฟูยาเสพติดเพ่ิมเติมจากระบบที่ด าเนินการอยู่อย่างเร่งด่วน ดังนี้ 
      ๑.๑ รวบรวมข้อมูลรายบุคคลผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดและผู้พ้นจากการบังคับโทษในคดี 
ยาเสพติดในห้วงระยะเวลา ๒ ปี ได้แก่ ๑.๑) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดและ 
ผู้พ้นจากการบังคับโทษในคดียาเสพติดซึ่งยังไม่ได้รับการติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ และ ๑.๒) ผู้ผ่าน
การบ าบัดยาเสพติดและผู้พ้นจากการบังคับโทษในคดียาเสพติดในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยจัดเก็บข้อมูล 
ในระดับจังหวัดเพ่ือก าหนดเป็นบุคคลเป้าหมายในการติดตามดูแลช่วยเหลือในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ๑.๒ รวบรวมข้อมูลรายบุคคลผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติดและพ้นจากการบังคับโทษในคดี 
ยาเสพติดซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายในการติดตามดูแลช่วยเหลือโดยจ าแนกในระดับจังหวัดให้ชัดเจน 
     ๑.๓ รวบรวมข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือและเงื่อนไขที่เก่ียวข้อง 
     ๑.๔ มอบหมายผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ าบัดซึ่งเป็นบุคคลเป้าหมายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
      ๑.๔.๑ จัดระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพ้ืนที่  เช่น  
การติดตามฯ โดยสมาชิกในครอบครัวเจ้าหน้าที่สถานบ าบัดฯ ผู้น าชุมชนอาสาสมัคร กลุ่มจิตอาสา ชุดปฏิบัติการ
ต าบล หรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ฯลฯ ที่ได้รับมอบหมายให้ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯ ซึ่งเป็นเป้าหมาย
รายบุคคลตลอดจนมีระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล 
      ๑.๔.๒ ในกรณีผู้ผ่านการบ าบัดฯ มีความเสี่ยงต่อการกลับไปมีพฤติการณ์ซ้ า ก าหนดให้
มอบหมายเจ้าหน้าที่รัฐในพ้ืนที่รับผิดชอบในการติดตามดูแลช่วยเหลือรายบุคคลโดยก าหนดระยะเวลาติดตาม  
ให้ชัดเจน 
     ๑.๕ ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานให้กับผู้ผ่านการบ าบัดฯ ซึ่งเป็น
บุคคลเป้าหมายให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน โดย 
      ๑.๕.๑ อบรมเพ่ิมทักษะความรู้ในด้านอาชีพ 
      ๑.๕.๒ สนับสนุนการศึกษาข้ันพื้นฐานตามความเหมาะสม 
      ๑.๕.๓ จัดหาแหล่งทุนตามความเหมาะสมเพื่อประกอบอาชีพ 
      ๑.๕.๔ ให้การรับรองและจัดหางานที่เหมาะสม 
     ๑.๖ พัฒนากลุ่มบุคคลที่จะพ้นโทษหรือออกมาใช้ชีวิตภายนอกตามเงื่อนไขต่าง  ๆ  
ให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติ โดย 
      ๑.๖.๑ ส ารวจข้อมูลรายบุคคลของกลุ่มเป้าหมาย 
      ๑.๖.๒ เตรียมความพร้อมบุคคลกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับโอกาสในการช่วยเหลือ 
ทั้งในด้านความพร้อมทางด้านร่างกายจิตใจและสภาพแวดล้อม ฯลฯ 
      ๑.๖.๓ หากมีความเสี่ยงที่จะกลับไปมีพฤติการณ์ผิดซ้ า  ให้พิจารณาหามาตรการ 
ที่เหมาะสมก่อนจะพักโทษหรือพ้นโทษ 
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      ๑.๖.๔ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือปัจจัยที่ต้องการตามความเหมาะสม 
          ๑.๗ พัฒนาระบบต่อยอดการแก้ไขปัญหาพ้ืนฐานทั้งในระดับประเทศและจังหวัดเพ่ือเป็น
การแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนโดย 
      ๑.๗.๑ แสวงหาและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ เช่น โรงงานสถานประกอบการ 
ห้างร้านกิจการของภาคเอกชนหน่วยงานระดับต่าง ๆ ของรัฐ ฯลฯ ในการรับบุคคลเป้าหมายเข้าท างาน 
      ๑.๗.๒ สร้างแรงจูงใจและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ประกอบการในการร่วมเป็นภาคี 
คืนคนดีสู่สังคม โดยพิจารณาถึงสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะพึงได้รับ 
      ๑.๗.๓ สร้างความยั่งยืนให้เกิดขึ้นเพ่ือเป็นหลักประกันในการด าเนินงานแก้ไขปัญหา
พ้ืนฐานให้กับบุคคลเป้าหมายที่ได้รับการดูแลช่วยเหลือ : ส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มท างานมากกว่าการด าเนินงาน 
เป็นปัจเจกบุคคล เพ่ือใช้พลังของกลุ่มดูแลช่วยเหลือซึ่งกันและกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการเกษตรในชนบท 
      ๑.๗.4 จัดระบบการด าเนินงานด้านการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯ  
ให้ชัดเจนทั้งในด้านปัจจัยแหล่งทุนสนับสนุนบุคคลบริหารจัดการแหล่งพัฒนาความรู้บุคคลในระดับพ้ืนที่  ฯลฯ  
โดยควรจัดท าเป็นโครงการเพื่อความต่อเนื่องและยั่งยืน 
     ๑.๘ สร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมของบุคคลเป้าหมายให้เอ้ืออ านวยต่อการแก้ไขปัญหา
อย่างยั่งยืนโดย 
      ๑.๘.๑ ส่งเสริมให้ครอบครัวของบุคคลเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของบุตรหลาน โดยสร้างความเข้าใจและร่วมกันดูแลอบรมสั่งสอนเฝ้าระวังกลุ่มเป้าหมาย ให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ประพฤติปฏิบัติในแนวทางท่ีดีและเป็นคนดีของสังคม 
      ๑.๘.๒ ปรับสภาพแวดล้อมของชุมชน ซึ่งบุคคลเป้าหมายอาศัยอยู่ให้เป็นสภาพแวดล้อม 
เชิงบวก ไม่ตีตรา ให้ก าลังใจ และพร้อมให้โอกาสกลับคืนสู่สังคมอย่างมีศักยภาพ 
     ๑.๙ ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการติดต่อสื่อสารระหว่างเจ้าหน้าที่ศูนย์เพ่ือประสานการดูแล  
ผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูยาเสพติดและศูนย์ปฏิบัติการอ่ืน ๆ ซึ่งรับผิดชอบในการติดตามดูแลช่วยเหลือกับกลุ่มบุคคล
เป้าหมายเพื่อรับการติดตามโดย 
      ๑.๙.๑ จัดท าทะเบียนตัวบุคคล 
      ๑.๙.๒ สามารถทราบพิกัดท่ีอยู่ที่ชัดเจน 
      ๑.๙.๓ สามารถติดต่อสื่อสารทางไกลได้ 
      ๑.๙.๔ มีการก าหนดวงรอบการติดต่อสื่อสาร เพ่ือรับการติดตาม สามารถประมวล
ปัญหาและให้การดูแลช่วยเหลือได้   
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  แผนงานการบ าบัดผู้เสพติดที่อาจส่งผลกระทบต่อชุมชน (จิตเวช) ให้ความส าคัญกับการป้องกันและ 
เฝ้าระวังผลกระทบของผู้เสพยาเสพติด โดยเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการทางจิต ให้ถือเป็น
กลุ่มเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องเร่งด าเนินการ เพ่ือลดอันตรายของชุมชนและสังคมต่อปัญหาอาชญากรรม ประกอบด้วย  
1 โครงการส าคัญ ดังนี้ 
    ๑. โครงการป้องกันเฝ้าระวังบ าบัดและติดตามดูแลผู้ที่มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด  
     1.1 ใช้กลไกฝ่ายปกครองและสาธารณสุขในพ้ืนที่  เช่น ผู้น าชุมชนผู้น าท้องถิ่นอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน ฯลฯ ในการเฝ้าระวังและสอดส่องหากพบผู้ใช้ยาเสพติดในพ้ืนที่ที่เริ่มมีพฤติกรรมรุนแรง
ท าลายข้าวของท าร้ายร่างกาย ฯลฯ ให้ด าเนินการช่วยเหลือและน าส่งสถานพยาบาลใกล้บ้านก่อนที่จะเกิดเหตุ
รุนแรง รวมถึงจัดท าฐานข้อมูล 
     1.2 ในกรณีที่พบผู้เสพยาเสพติดที่มีอาการรุนแรงปานกลางขึ้นไปและมีความเสี่ยงที่จะ
ก่อให้เกิดอันตรายต่อตนเองและคนใกล้ชิด ขอให้ฝ่ายปกครองในพื้นที่เร่งประสานและน าส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านที่
มีศักยภาพ เพ่ือให้การรักษาก่อนที่จะเกิดเหตุร้ายแรงควรด าเนินการอย่างเร่งด่วนตามแนวทางที่เหมาะสม ตั้งแต่
การชักชวนน าเข้าบ าบัดหรือการใช้มาตรการทางกฎหมาย 
     1.3 ให้ความส าคัญกับกระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือ ซึ่งด าเนินการโดยหน่วยบ าบัดเอง
หรือส่งต่อให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล (รพ.สต.) ร่วมกับชุดปฏิบัติการประจ าต าบล เพ่ือให้ผู้ป่วยได้รับ
ยารักษารวมถึงการดูแลและช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง 
 
  แผนงานการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) การให้บริการลดอันตรายจาก 
การใช้ยาเสพติดในผู้ป่วยยาเสพติดทุกราย ภายใต้แนวคิดการด าเนินงานเพ่ือลดอันตรายหรือผลกระทบที่อาจเกิดจาก
การใช้ยาเสพติดต่อตัวผู้ใช้ยา บุคคลใกล้ชิด และสังคม อันจะน าไปสู่การสร้างสังคมปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด  
ซึ่งเป็นการให้บริการเพ่ือลดอันตราย โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือให้ผู้ใช้ยาเสพติดสามารถลด ละ และเลิกยาเสพติด
ให้ได้ในที่สุด ประกอบด้วย 2 โครงการส าคัญ ดังนี้ 

๑. โครงการเข้าถึง ส่งต่อเข้ารับการดูแลทางสาธารณสุขบ าบัดและติดตามดูแลผู้ใช้ยาเสพติด 
เพ่ือลดอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อตนเองครอบครัวและสังคม โดยการบ าบัดผู้ติดยาเสพติดเรื้อรัง (Hardcore) โดยใช้
แนวทางลดอันตรายจากยาเสพติดด้วย Harm Reduction โดย 

1.1  ให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติดเป็นส่วนหนึ่งของการบ าบัดรักษา เพ่ือให้ผู้เสพยาเสพติด 
ได้ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัวและสังคมเป็นล าดับแรก 

1.2  จัดตั้งศูนย์บริการด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดระดับจังหวดัรวมถึงสนับสนุนการจัดตั้ง 
ศูนย์บริการด้านการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดของภาคเอกชนให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสนับสนุนบริการด้าน 
การลดอันตราย ฯ อาทิ การจัดบริการให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของยาเสพติด โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ วัณโรค และ
ไวรัสตับอักเสบบี การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี การให้สารทดแทนระยะยาว อาทิเช่น เมทาโดน อีกทั้งการให้ค าปรึกษา
และการตรวจโรคเอชไอวีด้วยความสมัครใจ ให้เป็นไปไปอย่างครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

  1.3 ส ารวจค้นหาผู้ติดยาเสพติดเรื้อรัง ผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด เพ่ือให้บริการด้านการลดอันตราย 
จากการใช้ยาเสพติดเป็นล าดับแรก พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้ชัดเจน 
          1.4 สร้างความพร้อมของระบบปฏิบัติการในด้านนี้ให้มีความเข้มแข็งและสร้างความเข้าใจ  
กับสังคม/ชุมชนพร้อมน าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 
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   ๒. โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบริการของภาครัฐและภาคประชาสังคมในการให้บริการ  
ลดอันตรายจากยาเสพติด 
     ๒.๑ ส ารวจ และประเมินความต้องการบริการในด้านต่าง ๆ ของผู้ใช้ยาเสพติด 
     ๒.๒ ก าหนดรูปแบบ มาตรฐาน และแนวทางในการด าเนินงานของสถานบริการของภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมในการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด 
     ๒.๓ พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสถานบริการเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการให้บริการกลุ่มเป้าหมาย 
     ๒.๔ ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
    ๒.๕ ขยายการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติดให้ครอบคลุมในพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็น 
 
 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก 
  กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมสนับสนุน
บริการสุขภาพ) 
  กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและ
เยาวชน) 
  กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน  
กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่น) 
  กรุงเทพมหานคร 
  หน่วยงานร่วม 
  กระทรวงกลาโหม (ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ 
กองทัพอากาศ 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชน ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา) 
  กระทรวงแรงงาน (กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)  
  กระทรวงวัฒนธรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
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มาตรการการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย ๒ แนวทาง ได้แก่ 
 แนวทางกิจการพิเศษ ประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่ 
  แผนงานการควบคุมและใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด เป็นการควบคุมพืชเสพติดแต่ละชนิดให้เป็นไป 
ตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย 
และทันต่อสถานการณ์ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการใช้ประโยชน์จากส่วนต่าง ๆ ของพืชเสพติด ภายใต้กฎหมาย 
และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่อประชาชนทั้งทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจและไม่ส่งผลกระทบ  
ต่อสังคม ประกอบด้วย ๕ โครงการส าคัญ ดังนี้ 
   1. โครงการอ านวยการและขับเคลื่อนการควบคุมพืชเสพติด 
    ๑.๑ การปฏิบัติต่อนโยบายกัญชา กัญชง พืชกระท่อม 
     1) การพัฒนาและใช้ประโยชน์และส่งเสริมกัญชาในทางการแพทย์และการศึกษาวิจัย 
ทางวิชาการให้ปฏิบัติไปตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย 
     2) ให้ความส าคัญในแนวทางการควบคุมกัญชา มิให้ลักลอบออกมาจ าหน่ายและแพร่ระบาด
ในตลาดมืด โดยให้วางระบบควบคุมตรวจสอบการขอนุญาต การใช้ประโยชน์อย่างเคร่งครัด มิให้น ามาใช้ในทางที่ผิด
โดยใช้บทบาทของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
     3) ก ากับ ติดตาม และตรวจสอบ เพ่ือควบคุมการอนุญาตปลูกกัญชงในเชิงเศรษฐกิจ 
มิให้เกิดการน าไปใช้ในทางที่ผิด 
     4) พัฒนากฎเกณฑ์ระเบียบระบบและกลไกต่าง ๆ รองรับการปรับแก้นโยบาย/กฎหมาย
เกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ใช้พืชกระท่อมโดยวิถีชีวิตและขับเคลื่อนให้สามารถควบคุมมิให้เกิดการกระท าผิด 
     5) วางระบบข้อมูลการควบคุมตรวจสอบพืชเสพติดดังกล่าวทั้งระบบและใช้ประโยชน์
ร่วมกันตามบทบาทหน้าที่ของหน่วย 
    ๑.๒ ปฏิบัตินโยบายพืชเสพติดทั้ง ๓ ชนิดอย่างมีความสมดุล เพ่ือใช้ประโยชน์ให้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและควบคุมผลด้านลบที่จะมีต่อบุคคลสังคม เช่นเดียวกันบนพ้ืนฐานของความพอดี 
     1) สร้างความเข้าใจสร้างความรับรู้กับทุกภาคส่วนให้ใช้ฐานความคิดเดียวกันในด้านนี้ 
     2) เฝ้าระวัง เกาะติด ตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่องและรายงานการประเมินให้กับรัฐบาล
และระดับนโยบายได้ทราบและพิจารณา 
   2. โครงการควบคุมการลักลอบปลูกพืชเสพติด 
    2.1 การส ารวจและติดตามพ้ืนที่ลักลอบปลูกพืชเสพติด 
    2.2 การป้องกันป้องปรามและยับยั้งการปลูก/ค้า/เสพพืชเสพติด 
     2.3 การตัดท าลายพ้ืนที่ลักลอบปลูกพืชเสพติด 
    2.4 การด าเนินการต่อบุคคล/เครือข่ายผู้ลักลอบปลูก/ค้าพืชเสพติด 
    2.5 การแก้ไขพัฒนาหรือช่วยเหลือพ้ืนที่ด้อยโอกาสที่มีปัญหาการลักลอบกระท าผิด 
   ๓. โครงการพัฒนาเพื่อการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติดโดยเฉพาะกัญชง 
    ด าเนินการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด โดยเฉพาะกัญชง ตามค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติที่ 7/2560 เรื่อง มาตรการควบคุมและก ากับดูแลการปลูกเฮมพ์ (กัญชง) เป็นพืช
เศรษฐกิจ  
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   ๔. โครงการพัฒนาและวิจัยทางการแพทย์โดยเฉพาะกัญชา 
  ผ่อนปรนให้มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
                ๕. โครงการใชป้ระโยชนจ์ากพชืกระท่อม 
  ผ่อนปรนให้มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 
 
  แผนงานการพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่  การพัฒนามาตรการทางเลือกรูปแบบใหม่ อาทิ  
การเบี่ยงเบนคดี (Diversion) การลดทอนความเป็นอาชญากรรม (Decriminalization) การท าให้ยาเสพติด 
เป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมาย (Legalization) และการลดการกระท าความผิดซ้ า ประกอบด้วย 1 โครงการส าคัญ 
ดังนี้ 
   1. โครงการขับเคลื่อนการให้ค าปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล 
    1.1 สร้างความเข้าใจ ให้ความรู้ประชาชน 
    1.2 จัดรูปแบบคลินิกให้ค าปรึกษาจิตสังคมในระบบศาล 
    1.3 พัฒนาระบบข้อมูลผู้เข้าสู่กระบวนการ 
    1.4 ประชุมชี้แจงศาลที่เก่ียวข้อง 
 
  แผนงานการขับเคลื่อนแผนพื้นที่พิเศษ การด าเนินการตามแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่พิเศษ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วย 5 โครงการส าคัญ ดังนี้ 
   1. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ 
   2. การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการโครงการร้อยใจรักษ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๘๐ 
   3. การขับเคลื่อนตามแผนแม่บทการแก้ไขปัญหาฝิ่น ยาเสพติด และความมั่นคงพื้นที่อ าเภออมก๋อย 
จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
   4. การขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
   5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ ต.แม่ตื่น  
อ.แม่ระมาด จ.ตาก เพื่อเลิกฝิ่นอย่างยั่งยืน 
  
 หน่วยงานรับผิดชอบ 
  หน่วยงานหลัก 
  กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ) 
  กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานคณะกรรมการอาหารและยา องค์การเภสัชกรรม กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก) 
  กระทรวงมหาดไทย (ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
  กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) 
  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ต ารวจภูธร กองบินต ารวจ) 
  กระทรวงพาณิชย์ 
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  กระทรวงอุตสาหกรรม 
  ศาลยุติธรรม (ส านักงานศาลยุติธรรม) 
  หน่วยงานร่วม 
  ส านักนายกรัฐมนตรี (กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร) 
  กระทรวงสาธารณสุข (ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์)   
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมการข้าว           
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน) 
  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน) 
  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม) 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์) 
  กระทรวงแรงงาน (ส านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
  กระทรวงคมนาคม 
  กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
  ส านักนายกรัฐมนตรี (ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) 
 
 แนวทางการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบ 1 แผนงาน ดังนี้  
  แผนงานการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบและพัฒนา
นวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงาน การอ านวยการ บริหารจัดการ และขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องอย่างมีเอกภาพ และเกิดประสิทธิภาพ 
ในการด าเนินงานสูงสุด ให้เกิดการบูรณาการทรัพยากร แผนงาน งบประมาณ ไปสู่ผลส าเร็จตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนดไว้ร่วมกัน ประกอบด้วย 11 โครงการส าคัญ ดังนี้ 
   ๑. โครงการสนับสนุนกลไกการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    1.1 กลไกการบริหารจัดการในการอ านวยการและขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 
     กลไกการบริหารจัดการและอ านวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ ประกอบด้วย  
     ๑.๑.1 กลไกอ านวยการก ากับ ติดตาม และบูรณาการการด าเนินงานด้ านยาเสพติด  
โดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ 
           ๑) กลไกระดับนโยบาย (Agenda) มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
(ป.ป.ส.) ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ เป็นกลไกในระดับนโยบายท าหน้าที่
ในการก าหนดนโยบายมาตรการการด าเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม เพ่ือให้หน่วยงาน
เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติ 
           ๒) กลไกระดับชาติ มีศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
(ศอ.ปส.) และอนุกรรมการตามค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ เป็นกลไก
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อ านวยการก ากับ ติดตามแผนในแต่ละระดับ เพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ รวมทั้ งประเมินผล 
การด าเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ให้สามารถขับเคลื่อนแผนได้อย่างประสานสอดคล้อง 
           ๓) กลไกระดับภารกิจ (Function) มีศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ระดับกระทรวง กรม และหน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบด าเนินงานตามภารกิจ โดยเน้นการบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานให้เกิดเอกภาพ และสนับสนุนการด าเนินงานในระดับพ้ืนที่
รวมทั้งก ากับติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด 
     ๑.๑.2 กลไกระดับพื้นท่ี (Area) มีกลไกหลักรับผิดชอบด าเนินงานในพื้นที่ ดังนี้   
           ๑) ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ. ) 
คณะกรรมการบริหารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และศูนย์อ านวยการป้องกัน  
และปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
เป็นผู้รับผิดชอบ มีอ านาจหน้าที่ในการบูรณาการแผนงานงบประมาณ และอ านวยการก ากับการด าเนินงาน  
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และศูนย์ประสานงานชายแดนกับประเทศเพ่ือนบ้าน 
        ๒) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ/เขต (ศป.ปส.อ./ข.)  
โดยนายอ าเภอและผู้อ านวยการเขต เป็นผู้อ านวยการ ท าหน้าที่รับนโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการ  
ที่จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ก าหนดน าไปประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ 
           ๓) ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศป.ปส.อปท.) โดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ต าบล นายกเทศมนตรี 
เมือง/นคร/ต าบล) เป็นผู้อ านวยการท าหน้าที่ประสานการปฏิบัติร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบ   
           ๔) กลไกภายใต้โครงการต าบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด เป็นการบูรณาการ
ความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มุ่งเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในพ้ืนที่ของตนเอง ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง โดยมีเจตนารมณ์เพ่ือบรรลุเป้าหมายสังคมไทย
ปลอดภัยจากยาเสพติด ซึ่งเป็นเป้าหมายระยะยาวของแผนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระยะ 20 ปี  
ด้วยการใช้พ้ืนที่ต าบล เป็นจุดแตกหักในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ท าให้เกิดต าบลปลอดภัยจากยาเสพติด 
สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงระยะที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ นั่นคือ การปรับ
สภาพแวดล้อม พร้อมแก้ไขปัญหา 
      ๑.๑.3 ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่เฉพาะ เพ่ือเป็นกลไก             
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่ที่มีบริบทและสถานการณ์ปัญหาที่หลากหลายและแตกต่าง ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาด้วยกลไกปกติได้จะต้องมีการบูรณาการและแก้ไขปัญหาจากหลายหน่วยงาน  
   ๒. โครงการบูรณาการแผนงานและงบประมาณการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    2.1 พัฒนาระบบการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ถึงระดับประเทศโดยก าหนดให้จังหวัดเป็นหน่วยในการบูรณาการการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณในแต่ละแหล่งงบประมาณในระดับพ้ืนที่ โดยให้มีความเชื่อมโยงประสาน
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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    2.2 แสวงหาและบูรณาการงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รองรับแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   ๓. โครงการก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน 
    ๓.๑ การก ากับติดตาม   
     ๑) ก ากับติดตามโดยคณะอนุกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (ภาพรวม) 
     ๒) ก ากับติดตามโดยผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวงและผู้ตรวจ
ราชการกรม   
     ๓) ก ากับติดตามโดยคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
หรือศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
     ๔) ก ากับติดตามโดยหน่วยงานภายในของหน่วยบูรณาการด้านการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 
     ๕) ก ากับติดตามโดยคณะอนุกรรมการก ากับติดตามผลการด าเนินงานและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดระดับจังหวัด/กรุงเทพมหานคร 
 
    ๓.๒ การรายงานผล 
     ให้หน่วยรับงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษายาเสพติด 
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  พ.ศ. ๒๕๖๓ และแผน 
การใช้จ่ายงบประมาณตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ  
และแนวทางแก้ไข ให้ส านักงาน ป.ป.ส. ตามรูปแบบและห้วงเวลาที่ก าหนด เพ่ือรวบรวม ประมวลวิเคราะห์
น าเสนอต่อศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านความมั่นคง หรือคณะกรรมการตามที่กฎหมายก าหนด 
    ๓.3 การประเมินผล 
     ๑) การประเมินผลเป็นระยะ โดยหน่วยงานภายในควบคู่กับหน่วยงานภายนอกหรือสถาบัน
วิชาการ เพ่ือให้เห็นผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ หรือความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๓ 
     ๒) การประเมินผลการด าเนินงานตามนโยบาย แผนปฏิบัติการที่ส าคัญหรือพ้ืนที่เฉพาะ 
เพ่ือให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     ๓) การประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๖๓ และสถานการณ์ในระดับจังหวัด  
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   ๔. โครงการวิจัยและพัฒนางานวิชาการและองค์ความรู้สนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
    วิจัยและพัฒนางานวิชาการและองค์ความรู้ด้านยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนการปรับระบบการควบคุม
ตัวยา การปรับทิศทางนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเหมาะสม 
   ๕. โครงการอ านวยการและพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้าระวัง 
    ๕.1 พัฒนาระบบข้อมูลปฏิบัติการยาเสพติด (War Room) ทุกระดับทั้งในส่วนกลางภาคและ
จังหวัด ให้สามารถติดตามเฝ้าระวังและน าไปใช้ในการด าเนินงานได้อย่างทันการณ์ 
    ๕.2 พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์/แนวโน้มการแพร่ระบาด 
ของยาเสพติด 
    ๕.3 พัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในระดับภูมิภาคอาเซียน ประเทศ 
ภาค และจังหวัด 
    ๕.4 ประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ เพ่ือติดตามความเปลี่ยนแปลง
ของสถานการณ์ปญัหายาเสพติดในแต่ละห้วงเวลา 
    ๕.5 จัดท าฐานข้อมูลด้านยาเสพติดของแต่ละพ้ืนที่เ พ่ือน ามาใช้ประโยชน์ในการควบคุม
สถานการณ์และจัดระบบการเฝ้าระวัง 
   ๖. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านยาเสพติด  
    สร้างนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินงานในทุกมิติ เพ่ือให้  
เกิดความคล่องตัว ยืดหยุ่น ประหยัด ทันต่อสถานการณ์ และลดความซ้ าซ้อนในการปฏิบัติงานรองรับแนวทาง
ประเทศไทย 4.0 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดในระดับส่วนกลางและพื้นที่ โดยใช้เทคโนโลยี 
เป็นเครื่องมือสนับสนุนการบูรณาการข้อมูล และผลักดันการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารที่จะสามารถสนับสนุน
การบ่งชี้สถานการณ์ปัญหายาเสพติด การจัดท าแผนในแต่ละระดับ การขับเคลื่อนการด าเนินงาน การรายงานผล 
การด าเนินงาน การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงานการก ากับติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
การอ านวยการบริหารจัดการด้านก าลังพลยาเสพติดรวมทั้งการเป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารเพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานเร่งด่วนในระดับพ้ืนที่ 
   ๗. โครงการพัฒนางานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  
    ๗.๑ พัฒนาความร่วมมือด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด กับหน่วยงานทั้งภายในประเทศและ
ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งแสวงหาความร่วมมือจากต่างประเทศ เพ่ือพัฒนางานตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ให้เป็นมาตรฐาน
ในระดับสากล 
    ๗.๒ เป็นศูนย์กลางในการบริหารจัดการข้อมูลการตรวจพิสูจน์ของประเทศไทย ซึ่งเป็นการรวบรวม 
ประมวล วิเคราะห์ จัดเก็บ แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือน าไปใช้ในการสนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 
    ๗.๓ ประสานกับหน่วยงานตรวจพิสูจน์ และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เพ่ือการปรับปรุง
แก้ไข กฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน  
    ๘. โครงการพัฒนากฎหมาย/ระเบียบสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     ๘.1 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด 
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     8.2 พัฒนามาตรการทางกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
การบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด และการด าเนินการกับทรัพย์สินในคดียาเสพติด รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
การบังคับใช้กฎหมาย 
     8.3 ประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกในการก ากับ ควบคุม และพัฒนาประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานของเจ้าพนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รวมทั้งเสนอแนะเกี่ยวกับการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และด าเนินการเกี่ยวกับการออกบัตรประจ าตัวเจ้าพนักงานดังกล่าว 
     8.4 เป็นศูนย์กลางทางวิชาการในการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลทางกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
และข้อมูลอื่น และการด าเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   9. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์เชิงรุก และสร้าง  
การรับรู้งานด้านยาเสพติดให้กับประชาชน 
 9.1 การบูรณาการระหว่างการปฏิบัติการทางทหารของขีดความสามารถท่ีเกี่ยวข้องกับข่าวสาร
(Information Related Capability : IRCs) ร่วมกับเส้นการปฏิบัติทางยุทธการ (Line of Operations: LOO) อ่ืน ๆ 
 9.2 การปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์โดยการปฏิบัติการข่าวสารในเชิงบวกและสร้างสรรค์
หนทางปฏิบัติใหม่ (New Original) ที่สามารถใช้การได้  (Workable) และมีความเหมาะสม (Appropriate)  
กับสภาพแวดล้อมข่าวสาร 
   10. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด 
    10.1 พัฒนาบุคลากรของส านักงาน ป.ป.ส. ให้มีสมรรถนะสูงและเป็นมืออาชีพด้านงานยาเสพติด
เพ่ืออ านวยการขับเคลื่อนภารกิจการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นผลเป็นรูปธรรม
ส่งผลให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลงอย่างมีนัยส าคัญ สามารถให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง
ของโลกและพร้อมรับความท้าทายใหม่ ๆ 
    10.2 พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยงานภาคี
ภายในประเทศและต่างประเทศภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดทั้งภาคประชาชน เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการ
ด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ือให้สามารถลดระดับความรุนแรงของปัญหาอย่างมีนัยส าคัญ 
    10.3 ปลูกฝังและส่งเสริมให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดมีชุดความคิด (Mindset)  
เจตคติ (Attitude) และค่านิยม (Value) ยึดมั่นในหลักคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือเป็น
กลไกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพ ประสานสอดคล้องส่งผลต่อการน าสังคมไทยปลอดภัย 
จากยาเสพติด 
    10.4 จัดท าแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรองรบั
แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง 
การพัฒนาบุคลากรที่ชัดเจนต่อเนื่องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
    10.5 พัฒนาและจัดการองค์ความรู้ด้านยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมาตรการ 
    10.6 พัฒนาระบบรูปแบบและวิธีการพัฒนาบุคลากร โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการเรียนรู้ 
ที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยสะดวกรวดเร็ว  เพ่ือให้เกิด 
การใช้ประโยชน์จากความรู้และใช้ทรัพยากรได้อย่างคุ้มค่า โดยน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างแท้จริง 
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คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ  

   ๑1. โครงการอ านวยการและบริหารจัดการ 
    บริหารจัดการและก ากับดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และขวัญก าลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น พิจารณาบ าเหน็จความชอบประจ าปีกรณีพิเศษ ให้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้าน
ยาเสพติด ระบบเงินสินบน เงินรางวัลคดียาเสพติด สิทธิก าลังพล สวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ 
 
  หน่วยงานรับผิดชอบ 
   หน่วยงานหลัก 
   กระทรวงยุติธรรม (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
   หน่วยงานร่วม 
      หน่วยบูรณาการ 
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ผนวก ข เป้าหมายปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ปี 2563 จ านวน 23,140 หมู่บ้านชุมชน

ปปส.ภาค จังหวัด อ าเภอ
เทศบาล 

(ต าบล/เมือง/นคร)
ต าบล  หมู่บ้าน/ชุมชน

 - ปปส.ภาค 1 9 62 1 206 355
 - ปปส.ภาค 2 8 47 119 178
 - ปปส.ภาค 3 8 71 116 134
 - ปปส.ภาค 4 12 83 112 129
 - ปปส.ภาค 5 4 25 1 60 115
 - ปปส.ภาค 6 9 56 129 163
 - ปปส.ภาค 7 8 53 220 300
 - ปปส.ภาค 8 7 49 111 145
 - ปปส.ภาค 9 7 25 37 45
 - ปปส.กทม. 1 42 เขต 82 แขวง 140

รวม
72 จังหวัด 
และ กทม.

471 อ าเภอ 42 เขต 2 แห่ง
1,110 ต าบล 

82 แขวง
1,704

 หมู่บ้าน/ชุมชน

ปปส.ภาค จังหวัด อ าเภอ
เทศบาล 

(ต าบล/เมือง/นคร)
ต าบล  หมู่บ้าน/ชุมชน

 - ปปส.ภาค 1 9                   79                      29                     521            1,677                               
 - ปปส.ภาค 2 8                   63                      10                     387            1,724                               
 - ปปส.ภาค 3 8                   136                    11                     789            2,572                               
 - ปปส.ภาค 4 12                 167                    6                       1,050         3,946                               
 - ปปส.ภาค 5 8                   100                    7                       579            2,344                               
 - ปปส.ภาค 6 9                   92                      11                     658            2,894                               
 - ปปส.ภาค 7 8                   61                      4                       496            2,024                               
 - ปปส.ภาค 8 7                   71                      8                       400            1,734                               
 - ปปส.ภาค 9 7                   77                      15                     507            2,231                               
 - ปปส.กทม. 1                   42                      96              290                                  

รวม
76 จังหวัด 
และ กทม.

846 อ าเภอ 42 เขต 101 แห่ง
5,387 ต าบล 

96 แขวง
21,436 

หมู่บ้าน/ชุมชน

1. เป้าหมายปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ระยะเร่งด่วน 4 เดือน (1 ตุลาคม 2562 - 31 มกราคม 2563)

2. เป้าหมายปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด ระยะที่ 2  (1 กมุภาพันธ์ - 30 กนัยายน 2563)
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