


คํานํา 
 

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันท่ี 14 พฤศจิกายน 2560 

กําหนดใหมีแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเปนแนวทางการดําเนินงานใหกับ

หนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของท้ังในระดับสวนกลางและพ้ืนท่ี โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือลดปริมาณผูเขาสูการกระทําผิด

เก่ียวกับยาเสพติด และนําผูมีสวนเก่ียวของออกจากวงจรการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติดใหเห็นอยางชัดเจน 

เพ่ือใหสังคมและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 

การดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดวย         

4 แผน คือ แผนปองกันยาเสพติด แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบําบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหาร

จัดการอยางบูรณาการ รวม 20 แผนงาน 106 โครงการ โดยมี 4 ฐานคิดและทิศทางการขับเคลื่อนท่ีสําคัญ 

และมุงเนนการบูรณาการการแกไขปญหายาเสพติดเชิงพ้ืนท่ีตามสภาพปญหาท่ีมีบริบทท่ีแตกตางกัน                 

เพ่ือลดปญหายาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชนท่ัวประเทศ  
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ผนวกแนบทายประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันท่ี  14  พฤศจิกายน 2560 
แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

สวนท่ี 1 : การประเมนิสถานการณและผลการดําเนินงาน 
ประกอบแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. แนวโนมสถานการณปญหายาเสพติด ป ๒๕๖๑ 
 ๑.๑ สถานการณยาเสพติด 
  ๑.๑.๑ สถานการณการคายาเสพติด 

จากสถานการณปญหายาเสพติดของประเทศไทยในปจจุบัน พบวา มีการลักลอบนําเขา
ยาเสพติดเขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก จนเกินความตองการของผูใชภายในประเทศ (Over Supply) ยาเสพติด
ท่ีถูกลักลอบนําเขามาในประเทศไทยนั้น มี ๒ รูปแบบ คือ (๑) เปนการแพรระบาดในประเทศ (๒) สงตอไปยัง
ประเทศท่ีสาม  

จากการวิเคราะหและประเมินสถานการณยาเสพติดท่ีเกิดข้ึนในชวงวันท่ี 1 ตุลาคม 
๒๕๕๙ - 15 กันยายน ๒๕๖๐) พบวา ในหวงเวลาดังกลาว มีการจับกุม และตรวจยึดยาบาและไอซ เพ่ิมข้ึนอยาง
ชัดเจน ดังนี้  

หวงเวลา 
การตรวจ/จับยึด 

ยาบา (เม็ด) ไอซ (กก.) 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - 15 กันยายน ๒๕๖๐ 200,387,244 3,999.88 

๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - 15 กันยายน ๒๕๕๙ 113,941,041 1,620.48 

จํานวนตาง 86,446,203 2,379.40 
เพ่ิมข้ึน (รอยละ) 76 147 
ขอมูล ณ วันท่ี 15 กันยายน ๒๕๖๐ 

 

จากเหตุการณดังกลาว สํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดรวมกันวิเคราะห
ถึงสาเหตุ หรือปจจัยท่ีสงผลใหเกิดปรากฏการณดังกลาว จึงประเมินไดวา สาเหตุเกิดจากปจจัย ๒ ประการ คือ 
ปจจัยภายนอกประเทศ และปจจัยภายในประเทศ  

ปจจัยภายนอกประเทศ จากขาวสารยาเสพติดท่ีไดมีการติดตามมาโดยตลอด เปนท่ีทราบ
กันดีวา แหลงผลิตยาเสพติดท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทยมากท่ีสุด คือ แหลงผลิตท่ีอยูในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํา 
โดยรูปแบบการผลิตยาเสพติดในพ้ืนท่ีนี้ จะดําเนินการเปนเครือขาย โดยมีนายทุนท่ีอยูตางประเทศเปนผูวาจาง          
ใหแรงงานในพ้ืนท่ีดําเนินการผลิตยาเสพติดตามคําสั่งซ้ือ และจะมีผูทําหนาท่ีจัดจําหนาย และกระจายยาเสพติด                
สงใหกับลูกคาในประเทศตาง ๆ  

อยางไรก็ตาม รัฐบาลไทย และรัฐบาลเมียนมา ไดมีการหารือรวมกันอยางตอเนื่อง                
ท้ังรูปแบบการประชุมทวิภาคี และการหารือผานโครงการแมน้ําโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ (จีน เมียนมา สปป.ลาว 
กัมพูชา เวียดนาม และไทย) 

ปจจัยภายในประเทศ พบวา ในหวงเวลานี้ มีการจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดไดจํานวนมาก 
สวนหนึ่งเปนผลมาจากการท่ีหนวยกองกําลังและหนวยปราบปรามไดผนึกกําลังกันสกัดก้ันยาเสพติด ไมใหเขาสู



 แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๑   หนาท่ี  ๒  จาก  57  หนา 

 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  (ป.ป.ส.) 

แหลงแพรระบาดในหมูบาน/ชุมชน ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสงผลใหกลุมการคา ตองลักลอบลําเลียงเขามาเพ่ิมข้ึน
อีกเทาตัว เพ่ือเปนการทดแทนยาเสพติดท่ีถูกเจาหนาท่ีจับกุมได สวนยาเสพติดท่ีถูกพักเก็บในแหลงพักตอนใน          
ของประเทศ ก็จะเรงระบายยาเสพติดเพ่ือลดการสูญเสียอันจะเกิดจากการกวาดลางของเจาหนาท่ี โดยการลดราคา
หรือสรางแรงจูงใจตาง ๆ เพ่ือกระตุนใหเกิดการซ้ือขายกันมากข้ึน รวมท้ัง การสรางเครือขายฐานลูกคาใหมท่ีอยู
ตางประเทศเพ่ิมข้ึนดวย  
  ๑.๑.๒ สถานการณการลักลอบนําเขายาเสพติด 

จากการท่ีพ้ืนท่ีแหลงผลิตยาเสพติด มีพ้ืนท่ีติดกับภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงสภาพพ้ืนท่ี
เปนปาเขา และสามารถลักลอบเดินทางขามระหวางประเทศไดเกือบทุกชองทาง จึงเปนเหตุใหกลุมขบวนการคา          
อาศัยจุดออนทางสภาพภูมิศาสตรลักลอบนํายาเสพติดเขาสูประเทศไทย โดยในหวงเวลาดังกลาว พบวา พ้ืนท่ีท่ีมี
การลักลอบนําเขายาบามากท่ีสุด คือ ภาคเหนือ บริเวณจังหวัดเชียงรายและเชียงใหม คิดเปนรอยละ 88 รองลงมา 
คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณจังหวัดนครพนม หนองคาย บึงกาฬ และเลย คิดเปนรอยละ 11 และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ 
อีกรอยละ ๑ ซ่ึงยาเสพติดเหลานี้ มักจะถูกซุกซอนมากับรถยนตสวนบุคคล รถยนตบรรทุกสินคาทางการเกษตร 
รถทัวรโดยสารหรือรถทัวรทองเท่ียว จากนั้นจะนํามาสง และกระจายยาเสพติดในพ้ืนท่ีภาคกลาง โดยเฉพาะจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา มากท่ีสุด รองลงมา คือ จังหวัดปทุมธานี จังหวัดสระบุรี สวนพ้ืนท่ีท่ีพบวา มีการเก็บพักยาตามบานพัก               
บานเชา หอพัก ท่ีมีความปลอดภัยจากเจาหนาท่ี จะพบมากในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพ่ือรอกระจายใหกับ
กลุมลูกคารายกลาง และรายยอยตอไป สําหรับยาเสพติดท่ีมีการลําเลียงไปยังเสนทางภาคใตของไทยนั้น สวนหนึ่ง
เปนการจําหนายในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต และบางสวนสงตอไปยังประเทศท่ีสาม ตอไป   

๑.๑.๓ สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด 
  สถานการณการแพรระบาดของยาเสพติด พบวา รอยละ ๘๗ เปนผูเขาบําบัดรักษา          

รายใหม ผูเสพสวนใหญมากกวา ๑ ใน ๔ มีอายุระหวาง ๒๐ - ๒๔ ป รองลงมา คือ อายุระหวาง ๑๕ - ๑๙ ป              
(รอยละ ๑๙) อาชีพของผูเขาบําบัดรักษาสวนใหญ รอยละ ๓๗.๕ ประกอบอาชีพรับจาง รองลงมา คือ กลุมวางงาน 
เกษตรกร ยาเสพติดท่ีมีการใชมากท่ีสุด คือ ยาบา รองลงมา คือ กัญชา ไอซ และพืชกระทอม ตามลําดับ  

สําหรับสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน จากการสํารวจหมูบาน/ชุมชน
ท่ัวประเทศท้ังหมด ๘๑,๙๖๒ หมูบาน/ชุมชน รอบท่ี 1/2560 มีหมูบานท่ีไมมีปญหายาเสพติด ๕๐,๔๖๔ หมูบาน/ชุมชน  
มีปญหานอย ๑๗,๗๒๔ หมูบาน/ชุมชน มีปญหาปานกลาง ๖,๖๒๙ หมูบาน/ชุมชน และมีปญหามาก ๗,๑๔๕ 
หมูบาน/ชุมชน 
 
2. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป ๒๕๖๐ 
 ผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป ๒๕๖๐ ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ -              
15 กันยายน ๒๕๖๐ ท่ีสําคัญ มีดังนี้ 

2.1 ผลการดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจ สรางหมูบาน/ชุมชนม่ันคง ปลอดภัยยาเสพติด                  
ป 2560 ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2559 - 15 กันยายน 2560 

2.๑.๑ การบริหารจัดการ 

  การจัดสรรงบประมาณการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ                 
พ.ศ. 2560 ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 76 จังหวัด รวมท้ังสิ้น 591,857,424 บาท  
มีผลการเบิกจายงบประมาณ 584,108,533 บาท คิดเปนรอยละ 98.69 

 



 แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๑   หนาท่ี  ๓  จาก  57  หนา 

 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  (ป.ป.ส.) 

 2.๑.2 การปราบปรามยาเสพติด 
    2.๑.2.1 จับกุมคดียาเสพติด 132,264 คดี  ผูตองหา 136,125 คน 
   2.๑.2.2 ปริมาณของกลางยาเสพติด 
    - ยาบา  200,387,224 เม็ด 
    - ไอซ   3,999.88 กิโลกรัม 
    - เฮโรอีน  482.52 กิโลกรัม 
    - กัญชา  24,165.60 กิโลกรัม  
    - โคเคน  45.62 กิโลกรัม 
    - คีตามีน  472.74 กิโลกรัม 
   2.1.2.3 การสกัดก้ันการลักลอบลําเลียงยาเสพติด 
    - ยาบา  88,134,327 เม็ด 
    - ไอซ   2,138.31 กิโลกรัม 
    - เฮโรอีน  312.35 กิโลกรัม 
    - กัญชา  15,105.45 กิโลกรัม 
    - โคเคน  2.02 กิโลกรัม 
    - คีตามีน  145 กิโลกรัม 
   2.๑.2.4 เรื่องรองเรียนปญหายาเสพติด ไดรับแจง 13,518 เรื่อง ดําเนินการแลว 

11,055 เรื่อง คิดเปนรอยละ 79.66 
   2.๑.2.5 ยึดและอายัดทรัพยสิน 1,802 ราย รวมมูลคาทรัพยสิน 1,367.04 ลานบาท 

 2.๑.3 การบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด 
   2.๑.3.1 บําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 
     1) บําบัดรักษาภาพรวม เปาหมาย 237,620 ราย ดําเนินการ 208,270 ราย 

รอยละ 87.65 
     - ระบบสมัครใจ ดําเนินการ 128,283 ราย 
     - ระบบบังคับบําบัด ดําเนินการ 55,412 ราย 
     - ระบบตองโทษ เปาหมาย 24,575 ราย 
   2.๑.3.2 ติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูยาเสพติด รวมท้ังสิ้น 145,100 ราย คิดเปน            

รอยละ 61.06 การใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดฯ ท่ีประสงคขอรับความชวยเหลือ จํานวน 7,762 ราย 

  2.๑.4 การปองกันยาเสพติด 
   2.๑.4.1 กลุมเด็กและเยาวชน 
     1) เด็กปฐมวัย ผลิตและเผยแพรสื่อเพ่ือพัฒนาทักษะทางสมอง เพ่ือสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ 52,862 แหง มีการใช
สื่อเพ่ือสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล 31,648 แหง คิดเปนรอยละ 59.87 

     2) เด็กประถมศึกษา สรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา             
(ป. 1 - 6) เปาหมาย 31,335 แหง มีการดําเนินการสรางภูมิคุมกันใหแกนักเรียนระดับประถมศึกษา 25,647 แหง           
คิดเปนรอยละ 81.85 
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     3) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เปาหมาย 
11,738 แหง สงเสริมใหนักเรียนนักศึกษามีสวนรวมในกิจกรรมปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด 9,556 แหง 
คิดเปนรอยละ 81.41 

     4) ลูกเสือ เนตรนารี  ยุวกาชาดตานภัยยาเสพติด ท่ีผานการฝกอบรม 
635,368 คน ปฏิบัติหนาท่ีปองกันและเฝาระวังยาเสพติดในโรงเรียน 9,434 แหง 

   2.๑.4.2 กลุมผูใชแรงงานในสถานประกอบการ 
    การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ  
     1) สถานประกอบการท่ีมีลูกจาง 10 คนข้ึนไป  
    - รณรงคประชาสัมพันธใหความรูเรื่องยาเสพติดแกผูใชแรงงาน 20,000 แหง 

ดําเนินการ 19,811 แหง คิดเปนรอยละ 99.06 
    - ผานเกณฑมาตรฐานโรงงานสีขาว เปาหมาย 2,000 แหง ผานเกณฑ 

2,140 แหง คิดเปนรอยละ 107 
    - ผานเกณฑมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบการ (มยส.) เปาหมาย 350 แหง ดําเนินการ 411 แหง คิดเปนรอยละ 117.43  
    2) สถานประกอบการขนาดเล็กท่ีมีลูกจางต่ํากวา 10 คนลงมา 
    - เผยแพรสื่อความรู เ ก่ียวกับยาเสพติด  เป าหมาย 72 ,550  แห ง  

ดําเนินการ 72,550 แหง คิดเปนรอยละ 100 
   2.๑.4.3 กลุมประชาชนท่ัวไปในหมูบาน/ชุมชน 
    เสริมสรางและปองกันยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน โดยกลไกประชารัฐใน                  

4 กิจกรรมสําคัญ ท้ังการประชุมทําประชาคม การรณรงคประชาสัมพันธ การอบรมแกนนําในหมูบาน/ชุมชน และ
การจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันในกลุมเด็กและเยาวชนเสี่ยง เพ่ือใหประชาชนในหมูบาน/ชุมชน เกิดความรับรู 
ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด และเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน 75,180 แหง จากหมูบาน/ชุมชนเปาหมาย  
81,962 แหง คิดเปนรอยละ 91.73 ประกอบดวย 

     1) หมูบาน/ชุมชนท่ีไมมีปญหายาเสพติด เปาหมาย 51,207 แหง ดําเนินการ 
46,979 แหง คิดเปนรอยละ 91.74 

     2) หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดนอย เปาหมาย 17,390 แหง ดําเนินการ  
15,949 แหง คิดเปนรอยละ 91.71 

     3) หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดปานกลาง เปาหมาย 6,469 แหง 
ดําเนินการ 5,984 แหง คิดเปนรอยละ 92.50 

     4) หมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดมาก เปาหมาย 6,896 แหง ดําเนินการ 
6,268 แหง คิดเปนรอยละ 90.89 
 2.2 ผลการดําเนินงานเชิงรุกนอกประเทศ 
  โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการความรวมมือระหวางประเทศประจําป ๖ โครงการสําคัญ ไดแก 
  ๑) โครงการดําเนินการผลักดันความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานและนานาประเทศระดับนโยบาย 
(ระดับรัฐมนตรี หรือผูแทน หรือระดับกระทรวง) 
  ๒) โครงการแมน้ําโขงปลอดภัย 
  ๓) โครงการความรวมมือในกรอบอาเซียนและอาเซียน - นาโคร (ASEAN NARCO) 
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  ๔) โครงการความรวมมือตามพันกรณีกับองคกรระหวางประเทศ  
  ๕) โครงการใหความชวยเหลือสงเสริมศักยภาพประเทศเพ่ือนบานควบคุมยาเสพติด 
  ๖) โครงการจัดประชุมเพ่ือเสริมสรางความรวมมือทวิภาคี  
 2.3 การแกไขปญหายาเสพติดตามแนวนโยบายใหม 

 2.3.1 การปรับระบบบําบัดรักษา ภายใตการกํากับของกระทรวงสาธารณสุข 
   2.3.1.1 การประชุมชี้แจงหนวยปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีของกระทรวงสาธารณสุข ไดแก 

สาธารณสุขจังหวัด ผูแทนโรงพยาบาลในพ้ืนท่ี ผานระบบ Tele Conference เพ่ือชี้แจงแนวทางการดําเนินงานดาน
การบําบัดผูปวยยาเสพติด รวมถึงหารือแนวทางการแกไขปญหาทางการปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 11 สิงหาคม 2560 

   2.3.1.2 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขา             
ยาเสพติด ครั้งท่ี 3 ปงบประมาณ 2560 เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม 2560 เพ่ือติดตามผลการจัดบริการสุขภาพ 
(Service Plan) สาขายาเสพติด รวมถึงมาตรฐานการดูแลผูปวยยาเสพติดทุกระบบ รวมทั้งพิจารณากรอบและ           
ทิศทางการดําเนินงาน Service Deliveries งานยาเสพติดและตัวชี้วัดการดําเนินงาน 

   2.3.1.3 การพัฒนาคุณภาพของกระบวนการการบําบัดในทุกระบบ  
    1) ระบบสมัครใจ สํานักงาน ป.ป.ส.  ไดหารือรวมกับผูแทนสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในเรื่องของการพัฒนามาตรฐานศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และการแกไขปญหา
ผูเสพผูติดยาเสพติดในชุมชน เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม 2560 

    2) ระบบบังคับบําบัด กําหนดมาตรฐานการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด               
ตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 เพ่ือใหหนวยบําบัดฟนฟูผูปวยในระบบบังคับ
บําบัดแบบควบคุมตัว นําไปประเมินตนเองและตรวจสอบการดําเนินงานใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 

    3) ระบบตองโทษ จัดทํามาตรฐานการบําบัดฟนฟูฯ ในระบบตองโทษ โดยขณะนี้            
ไดจัดทํารางมาตรฐานการบําบัดฟนฟูฯ ในระบบตองโทษเรียบรอยแลว และไดดําเนินการจัดประชุมเพ่ือรับฟง
ความเห็นของผูบัญชาการเรือนจําและผูปฏิบัติงาน เม่ือวันท่ี 31 สิงหาคม 2560 โดยคาดวาจะแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2560 เพ่ือใหสามารถผลักดันการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอไป 

    4) พัฒนาคุณภาพของกระบวนการบําบัดรักษาตามมาตรการลดอันตรายจาก             
ยาเสพติด (Harm Reduction) กําหนดจัดประชุมชี้แจงการดําเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 
ภายใตคําสั่ง ศอ.ปส. ท่ี 2/2560 ระหวางวันท่ี 18 - 19 กันยายน 2560 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด กรุงเทพฯ เพ่ือชี้แจง
แนวทางการดําเนินงานดานการลดอันตรายในพ้ืนท่ี 36 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ใหกับผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี            
ซ่ึงประกอบไปดวยหนวยงานทางดานสาธารณสุข ปกครอง และตํารวจ 

 2.3.2 การปรับนโยบายทางกฎหมายในการควบคุมตัวยาเสพติด จํานวน 4 ชนิด ไดแก  
กัญชง พืชกระทอม กัญชา และเมทแอมเฟตามีน 

   2.3.2.1 กัญชง หรือ เฮมพ (Hemp) กําหนดใหเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 แตให
สงเสริมกัญชงเปนพืชเศรษฐกิจ ภายใตการกํากับดูแลอยางเหมาะสม โดยกําหนดใหมีการจัดตั้งกลไกการกํากับดูแล
การปลูกกัญชงในพ้ืนท่ีจังหวัดภาคเหนือท่ีไดรับอนุญาต 7 จังหวัด 17 อําเภอ 

   2.3.2.2 พืชกระทอม กําหนดใหเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 โดยเปลี่ยนจากการ
ควบคุมทุกสวนของพืชกระทอม เปนการควบคุมท่ีปริมาณสารสําคัญ (Mitragynine และ 7-hydroxymitragynine) 
และยังใหมีการศึกษาวิจัยเก่ียวกับยาเสพติด 
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   2.3.2.3 กัญชา กําหนดใหเปนยาเสพติดใหโทษประเภท 5 เนื่องจากยังไมมีผลการ
รายงานการศึกษาการใชประโยชนทางการแพทยในมนุษย 

   2.3.2.4 เมทแอมเฟตามีน อยูระหวางรวบรวมขอมูลทางวิชาการจากสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย สถาบันบําบัดและฟนฟูผูติดยาเสพติดแหงชาติ บรมราชชนนี                   
ราชวิทยาลัยจิตแพทยแหงประเทศไทย กรมการแพทย องคการเภสัชกรรม เพ่ือการศึกษาวิเคราะหขอดี ขอเสีย  
และผลกระทบ เพ่ือเสนอแนวทางการกําหนดนโยบายทางกฎหมายท่ีเหมาะสมตอไป  

 2.3.3 การกําหนดแนวทางการดําเนินงานในการรองรับประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับท่ี 108/2557  

   สํานักงาน ป.ป.ส. ไดออกประกาศลงวันท่ี 3 สิงหาคม 2560 กําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานตอผูตองสงสัยวาเสพยาเสพติด เพ่ือรองรับประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 108/2557 แลว 
โดยขณะนี ้อยูระหวางการจัดทําคูมือ และจัดเตรียมความพรอมในการรองรับการดําเนินงาน 
 2.4 การจัดทํารางประมวลกฎหมายยาเสพติด 

อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะท่ี 11) ซ่ึงคณะกรรมการกฤษฎีกา           
มีความเห็นวา ข้ันตอนกระบวนการดําเนินคดีทางอาญา ควรยายไปกําหนดในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
คาดวาจะแลวเสร็จภายในป 2560 

2.5 การสรางความรับรูความเขาใจในงานดานยาเสพติดใหกับประชาชน 
การสรางการรับรูของประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดรับขอมูลขาวสาร ขอเท็จจริง ท่ีถูกตองทันตอ

เหตุการณ ผานสื่อโทรทัศน วิทยุ สิ่งพิมพ สื่อสังคมออนไลน และการจัดกิจกรรม โดยเนนดําเนินการสรางการรับรู
ความเขาใจใหแกประชาชนเก่ียวกับการปรับนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดแนวใหม “ผูเสพ คือ ผูปวย”             
การปรับนโยบายทางกฎหมายในการควบคุมตัวยาเสพติด และประเด็นสําคัญท่ีอยูในความสนใจของสังคม เชน  
บุหรี่ไฟฟา ยาแกปวดทรามาดอล เปนตน 
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สวนท่ี 2 : การประเมนิสภาพแวดลอมและทิศทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1. สภาวะแวดลอม 
 1.๑ ปจจัยภายนอกประเทศ 
  การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ หรือ 
UNGASS ๒๐๑๖ (United Nation General Assembly Special Session) ระหวางวันท่ี ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙             
ณ ศูนยการประชุมสหประชาชาติ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ท่ีประชุมฯ สรุปทิศทางการแกไขปญหายาเสพติด         
๕ หัวขอหลัก สรุปสาระสําคัญ ดังนี้ 
  หัวขอท่ี ๑ ยาเสพติดและสุขภาพ 
 ๑) การเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเปนการใชสาธารณสุขนําการแกไขปญหา     
ยาเสพติด เนนสุขภาพผูปวยในลักษณะบูรณาการ ครอบคลุม และสมดุล 
 ๒) กลุมสารกระตุนชนิดใหม หรือ NPS ในตลาดมืด เปนสารประเภทออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 
ไดถูกนํามาใชมากข้ึน 
  หัวขอท่ี ๒ ยาเสพติดและอาชญากรรม 
 ทุกประเทศยอมรับวา ยาเสพติดเปนปญหาอาชญากรรมขามชาติ ท่ีทุกสวนตองรวมมือกันปรับปรุง
กฎหมาย กฎระเบียบ และประสานงานขามพรมแดน โดยสิ่งสําคัญ คือ การมีขอมูลท่ีทันสมัย การมีความรวมมือ
ดานขอมูลตาง ๆ การควบคุมสารตั้งตน นอกจากนี้ ประเทศไทยยังไดเสนอเก่ียวกับการตรวจพิสูจนสารเสพติด
สําหรับการคนหาแหลงผลิตจากตราสัญลักษณ และการตรวจพิสูจนความบริสุทธิ์ของยาเสพติด 
  หัวขอท่ี ๓ ยาเสพติดและสิทธิมนุษยชน 
 การกลาวถึงมิติของสิทธิมนุษยชน โดยรวมถึงสิทธิในการเขาถึงยาและการใชยา รวมท้ังการบริการ
สาธารณสุข การคุมครองกลุมเปราะบาง เด็กในกระบวนการยุติธรรม การคํานึงถึงการถูกตีตราเม่ือติดยาเสพติด 
หรือครอบครัวใชยาเสพติด การลดทอนความเปนอาชญากรรม การยกเลิกโทษประหารชีวิต 
  หัวขอท่ี ๔ ยาเสพติดและความทาทายใหม ๆ 
 ท่ีประชุมมีความกังวลเก่ียวกับเรื่องวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทชนิดใหม ๆ หรือ NPS                 
ซ่ึงประเทศไทยไดมีการควบคุมแลว ๑๖ ชนิด แตยังมีอยูมากกวา ๑,๐๐๐ ชนิดในตลาด สารเหลานี้ยังไมไดอยู              
ในการควบคุมของอนุสัญญาสหประชาชาติ ซ่ึงจะตองมีการติดตามและเฝาระวังตอไป 
  หัวขอท่ี ๕ การพัฒนาทางเลือก 
 ท่ีประชุมใหความสําคัญกับการใชแนวทางการพัฒนาทางเลือกในการแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือให
เกิดความยั่งยืน โดยใหมีการพัฒนาสภาพแวดลอม และปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เพ่ือใหเปนการแกไขปญหา
อยางครบวงจร ซ่ึงปจจัยท่ีจะมีสวนให เ กิดความสําเร็จในการดําเนินการ  คือ ความรวมมือจากภาครัฐ                
และจากทุกภาคสวน 
 1.๒ ปจจัยภายในประเทศ 
  1) รัฐบาลใหความสําคัญกับการกําหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
เพ่ือพัฒนาประเทศไปสู “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ตามรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เพ่ือใหสวนราชการและ
หนวยงานตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในมิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร 
ไดแก 
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 (๑) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
 (๒) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
 (๓) ยุทธศาสตรดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
 (๔) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม 
 (๕) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 (๖) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  โดยในสวนของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในยุทธศาสตรท่ี ๑ ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
  2) รัฐบาลไดกําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)  
ซ่ึงเปนแผนพัฒนาระยะปานกลางท่ีสอดรับกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) เพ่ือให             
สวนราชการและหนวยงานตาง ๆ ใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรในมิติตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ประกอบดวย 
10  ยุทธศาสตร ไดแก 
  (1) ยุทธศาสตรการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  (2) ยุทธศาสตรการสรางความเปนธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  (3) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  (4) ยุทธศาสตรการเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  (5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูความม่ังค่ัง และยั่งยืน 
  (6) ยุทธศาสตรการบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ             
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย  
  (7) ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
  (8) ยุทธศาสตรการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
  (9) ยุทธศาสตรการพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  (10) ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
  โดยในสวนของการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด อยูในยุทธศาสตรที่ 5 ยุทธศาสตร                  
การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สูความม่ังค่ัง และยั่งยืน เปาหมายท่ี 4 ประเทศไทย               
มีความสัมพันธและความรวมมือดานความม่ันคงในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ           
ในการปองกันภัยคุกคามในรูปแบบตาง ๆ ควบคูไปกับการรักษาผลประโยชนของชาติ ตัวชี้วัดท่ี 4.4 จํานวนคดี              
ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดลดลง 
  3) รัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศนเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศไทยสูความม่ันคง ม่ังค่ัง           
และยั่งยืน (Thailand 4.0) ซ่ึงเปนแนวคิดแหงการพัฒนาการขับเคลื่อนและการแกไขปญหา ท้ังทางเศรษฐกิจ            
และสังคมในมิติตาง ๆ ดวยนวัตกรรม และการใชกลไกประชารัฐ เพื่อนําไปสูการแกไขปญหาอยางบูรณาการ            
สรางพันธมิตร เกิดนวัตกรรมและความคิดสรางสรรค และการนําเทคโนโลยีเขามาชวยสนับสนุนการแกไขปญหา         
ใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
  4) การนอมนําศาสตรพระราชาในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เปนแนวทางสนับสนุน
การบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ 
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2. การพัฒนานโยบายยาเสพติด 
 คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) พัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายยาเสพติดในหลายประเด็น ดังนี้ 
 ๒.๑ การปรับกฎหมายยาเสพติด 
 รางพระราชบัญญัติใหใชประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... ขณะนี้ อยูในการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ที่ตองเสนอเขาสูการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช           
ในรัฐบาลปจจุบัน โดยมีหลักการท่ีสําคัญ คือ 
 2.1.๑ สรางความเปนเอกภาพดานนโยบาย โดยกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกระยะ ๕ ป ซึ่งหนวยงานที่เกี่ยวของจะตอง
ดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนดังกลาว 
 2.1.๒ กําหนดกลไกและระบบการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดใหมีประสิทธิภาพ โดยมี               
ศูนยคัดกรอง เพ่ือคัดแยกสงตัวผูเสพผูติดไปเขารับการบําบัดฟนฟูตามความเหมาะสมมีระบบการติดตามฟนฟูผูผาน                   
การบําบัดรักษาซ่ึงในระยะท่ีผานมาไมมีการกําหนดไวในกฎหมาย 
 2.1.๓ ใหศาลสั่งใหใชมาตรการอ่ืนแทนการลงโทษจําคุก ซ่ึงจะชวยแกปญหานักโทษแนนเรือนจํา 
 ๒.๒ การปรับระบบการควบคุมตัวยา 
 คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ตามคําสั่ง
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ท่ี ๙/๒๕๕๙ ซ่ึงมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเปนประธาน            
ไดกําหนดเปาหมายเพ่ือปรับปรุงนโยบายเก่ียวกับตัวยาเสพติดแตละประเภทใหชัดเจนและเหมาะสม ตัวยาเสพติด
บางประเภทสามารถใชประโยชนในบางสวนได ก็จะตองมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเหมาะสมตามท่ีควรจะเปน โดยตอง
กําหนดนโยบายเหลานี้ใหมีความชัดเจน ไมคลุมเครือ  
 ๒.๓ การปรับระบบการบําบัดรักษา 
 ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ มีมติใหกระทรวงสาธารณสุขเขามาดูแล
มาตรฐาน และคุณภาพการบําบัดรักษา เพ่ือใหการบําบัดรักษาเปนไปอยางมีคุณภาพ บูรณาการกับระบบการดูแล
สุขภาพสุขภาวะของประชาชนท่ัวไป โดย 

2.3.1 กําหนดมาตรฐาน และรูปแบบการบําบัดรักษาท่ีสอดคลองกับสภาพการเสพยาเสพติด                
ในประเทศไทยภายใตหลักฐานเชิงประจักษ  และกํากับการบําบัดรักษาในทุกระบบใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนด 

 2.3.2 ประชาสัมพันธ ตลอดจนใหขอมูลขาวสาร เพ่ือสรางความเขาใจตอสาธารณชนและผูปฏิบัติงาน
ในแนวคิด “ผูเสพ คือ ผูปวย” พรอมท้ังใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบําบัดรักษา นโยบายยาเสพติด และกฎหมาย             
ท่ีเก่ียวของ 
 2.3.3 พัฒนากลไก บุคลากรดานการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติดในทุกข้ันตอน โดยมีเปาหมาย
เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัดรักษา ตั้งแตกระบวนการคัดกรอง การเตรียมความพรอมกอนการบําบัดรักษา 
การบําบัดฟนฟูฯ และการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ    
 2.3.4 ประเมินมาตรฐานการบําบัดรักษาในแตละระบบ โดยกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงาน
รับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานและประเมิน เพ่ือใหสถานพยาบาล ศูนยเพ่ือการคัดกรอง ศูนยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ศูนยท่ีใหการบําบัดฟนฟูฯ ในทุกระบบ มีการพัฒนาดานคุณภาพ สามารถใหการบําบัดรักษาผูเสพผูติด        
ยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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สวนท่ี 3 : กรอบทิศทางและเปาหมายของ 
แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. กรอบทิศทางแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 1.๑ จุดมุงหมาย 
 ลดปริมาณผูเขาสูการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด นําผูมีสวนเก่ียวของออกจากวงจรการกระทําผิด
เก่ียวกับยาเสพติดใหเห็นอยางชัดเจน เพ่ือใหสังคมและประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด 
 1.๒ กรอบทิศทางของแผน 
 1.๒.๑ รางกรอบแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕60 - 2579) 
 1.๒.๒ รางกรอบแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระยะ 4 ป (พ.ศ. ๒๕61 - 2564) 
 1.2.3 แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 10 มีนาคม 2558 
 1.2.4 แผนประสานสอดคลองการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามมติคณะรัฐมนตรี เม่ือวันท่ี 
1 กันยายน 2558 
 1.๓ เปาหมายดําเนินการ 
 การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
กําหนดเปาหมายดําเนินการออกเปน ๓ ลักษณะ คือ เปาหมายผลลัพธภาพรวม เปาหมายการพัฒนามาตรการ  
และเปาหมายการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี 
 1.๓.๑ เปาหมายผลลัพธภาพรวม คือ ลดปญหายาเสพติด สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด ดวยประชารัฐ
รวมใจปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  
 1.๓.๒ เปาหมายการพัฒนามาตรการ ๓ มาตรการ คือ 
 ๑) พัฒนาการดําเนินการตามมาตรการปราบปรามยาเสพติด ใหมีขีดความสามารถ              
ในการสกัดก้ันยาเสพติด ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือควบคุมการผลิตในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคํา การจําแนก
ผูคาออกจากผูเสพยาเสพติด และการสืบสวนปราบปรามดําเนินคดีกับผูผลิต ผูคา ตัวการรายสําคัญ และเครือขาย
ยาเสพติด 
  ๒) พัฒนาการดําเนินการตามมาตรการบําบัดรักษายาเสพติด ใหมีมาตรฐานตามเกณฑของ
กระทรวงสาธารณสุข ผูเสพผูติดยาเสพติดสามารถเขาถึงและเขารับการบริการไดโดยงาย และพัฒนาระบบขอมูล            
ผูเสพผูติดยาเสพติด รวมท้ังการถายโอนภารกิจการบําบัดรักษาใหกระทรวงสาธารณสุขดูแลรับผิดชอบมาตรฐาน 
การบําบัดรักษารวมกับหนวยงานภาคีท่ีเก่ียวของ 
 ๓) พัฒนาการดําเนินการตามมาตรการปองกันยาเสพติด โดยการสรางภูมิคุมกันและปองกัน
ยาเสพติดเชิงรุกในกลุมเด็กและเยาวชน กลุมผูใชแรงงาน และกลุมประชาชนท่ัวไป 
 1.๓.๓ เปาหมายการบูรณาการเชิงพ้ืนท่ี 
  มุงเนนการแกไขปญหายาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชนท่ัวประเทศ ซ่ึงมีสภาพปญหา            
และวิธีการในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในบริบทท่ีแตกตางกันในแตละหมูบาน/ชุมชน (ไมมีปญหา              
มีปญหาผูเสพ มีปญหาผูคา หรือมีปญหาท้ังผูเสพและผูคา) 
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2. ฐานคิดและทิศทางการขับเคล่ือนแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 2.1 ฐานคิดท่ีสําคัญของแผน ป 2561 
         2.1.1 ฐานคิดเก่ียวกับสถานการณยาเสพติด 
                    2.1.1.1 ภาวะการผลิตลนเกินยังมีความตอเนื่อง ซ่ึงจะสงผลใหการลักลอบนําเขายาเสพติด
เขาสูประเทศไทยเปนจํานวนมาก จนเกินความตองการของผูใชภายในประเทศ (Over Supply) 
                    2.1.1.2 สถานการณการแพรระบาดยาเสพติดยังมีเง่ือนไขท่ีเอ้ืออํานวยตอการขยายตัวของ
ปญหายาเสพติด 
  2.1.1.3 การเพ่ิมข้ึนของผูเสพรายใหม และผูติดท่ีมีอาการทางจิตเวช จะมีสวนทําใหเกิด
ปญหาอาชญากรรมในชุมชนและสังคมไดมากข้ึน  
  2.1.1.4 การลักลอบพักเก็บและซุกซอนยาเสพติดในพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ ตามบานพัก 
บานเชา หอพัก ท่ีมีความปลอดภัยจากเจาหนาท่ี โดยจะพบมากในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  
                   2.1.1.5 การเพ่ิมข้ึนของปญหาเคตามีน ท่ีจะมีการขยายตลาดของกลุมผูผลิตยาเสพติด 
                      2.1.1.6 การซ้ือขายยาเสพติดผานชองทางออนไลน และจัดสงสินคาผานไปรษณียและพัสดุภัณฑ 
รวมท้ังการเผยแพรขอมูลขาวสาร และพฤติกรรมท่ีเขาไปเก่ียวของกับยาเสพติด อันสงผลกระทบในเชิงลบ           
ตอสังคม  
 2.1.1.7 อาชญากรรมขามชาติท่ีเก่ียวของกับการคายาเสพติดมีการเคลื่อนไหวอยูในประเทศไทย
อยางตอเนื่อง ซ่ึงกําลังสรางปญหาและสงผลกระทบตอความม่ันคงของชาติ 
 2.1.2 ฐานคิดเกี่ยวกับศาสตรพระราชา แนวทางพระราชทาน นโยบายที่สําคัญของรัฐบาล                  
และยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  
                      2.1.2.1 นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0  
 2.1.2.2 นโยบายการพัฒนาตามศาสตรของพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
                    2.1.2.3 นโยบายประชารัฐ ท่ีสรางความรวมมือรวมใจจากทุกภาคสวน 
                   2.1.2.4 แนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
แนวทางการสงเสริมงานจิตอาสาหรือกิจการสาธารณะ 
 2.1.3  ฐานคิดเก่ียวกับการปรับนโยบายยาเสพติดของโลก (จากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัย
พิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ หรือ UNGASS ๒๐๑๖ (United Nation General Assembly 
Special Session) ซ่ึงสงผลตอทิศทางการปรับนโยบายยาเสพติดในประเทศท่ีสําคัญ ดังนี้ 
  2.1.3.1 นโยบายการปรับตัวยาเสพติดใหเหมาะสม 
                      2.1.3.2 นโยบายการมองปญหายาเสพติดเปนปญหาทางสุขภาพ ท่ีตองใชการสาธารณสุขนํา
การแกไขปญหายาเสพติด 
                        2.1.3.3 นโยบายการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs) 
           2.1.4 ฐานคิดเก่ียวกับการเตรียมการรองรับกฎหมายยาเสพติดและประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม  
                       2.1.4.1 การเตรียมการปรับระบบการควบคุมตัวยา 
                       2.1.4.2 การเตรียมการปรับระบบการบําบัดรักษา 
 2.1.4.3 การเตรียมการปรับกฎหมายรองรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบดิจิทัล 
(Cryptocurrency) 
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2.2 ทิศทางการขับเคล่ือนและนโยบาย ป 2561 
      ทิศทางการขับเคลื่อนแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ มี 4 ทิศทางหลัก ดังนี้ 

        2.2.1 ทิศทางท่ี 1 : การลดระดับความรุนแรงและผลกระทบของปญหายาเสพติดภายในประเทศ    
เปนทิศทางท่ีมุงระงับผลของปญหายาเสพติดท่ีเปนเง่ือนไขตอการสรางผลกระทบตอสังคมและหมูบาน/ชุมชน 
                 2.2.1.1 เนนนโยบายเชิงรุกนอกประเทศในการสกัดก้ันยาเสพติด และสารตั้งตนในพ้ืนท่ี
สามเหลี่ยมทองคํา สรางความรวมมือในการสกัดกั้นและแกไขปญหายาเสพติดระหวางประเทศ โดยเฉพาะใน             
6 ประเทศลุมแมน้ําโขง และประเทศอาเซียน โดย 
                             1) ขยายการปฏิบัติการรวม 6 ประเทศ ตามยุทธการปฏิบัติการสามเหลี่ยม
ทองคํา ท้ังในดานความรวมมือสกัดก้ันสารต้ังตนและยาเสพติดในพ้ืนท่ีเสี่ยงตามแนวชายแดน ดานตรวจชายแดน
ตามลําน้ําโขง รวมท้ังสืบสวน ปราบปรามกลุมการคายาเสพติดระหวางประเทศ ภายใตกลไกศูนยประสานงานแมน้ํา
โขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center - SMCC) 6 ประเทศ  
                           2) สงเสริมและเพ่ิมกําลังปฏิบัติการแบบคูขนานกับประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีติดกับ
ประเทศไทย เพ่ือดําเนินการกับกลุมผลิต/คายาเสพติดและสารตั้งตนรายสําคัญ เพ่ือลดบทบาทตามแนวชายแดน 
                             3) สนับสนุนและเสริมความเขมแข็งใหกับหนวยปราบปรามยาเสพติดของ          
กลุมประเทศลุมแมน้ําโขง โดยเฉพาะอยางยิ่ง เมียนมา และลาว ทั้งดานการสืบสวน การปฏิบัติการ การขาว           
และความพรอมของอุปกรณตาง ๆ ดวยการขอรับการสนับสนุนความชวยเหลือจากประเทศที่ไดรับผลกระทบ 
ภายใตหลักความเขมแข็งของประเทศเพ่ือนบาน คือ การสกัดก้ันท่ีดีท่ีสุด  
                                4) ขยายความรวมมือการปฏิบัติการกับจีน และเมียนมา ภายใตขอตกลงรวมกัน
ของท้ัง 2 ประเทศในการสกัดก้ัน ปราบปรามยาเสพติดและสารตั้งตน การกําหนดเปาหมายการปราบปรามรวมกัน 
การสงเสริมการสงเจาหนาท่ีประสานงานปราบปรามรวมกัน  
                 2.2.1.2 สกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดนในจุดสําคัญ 
                             1) กําหนดพ้ืนท่ีหลักเพ่ือการสกัดก้ันตามแนวชายแดน  
     2) ลดทอนโครงสรางหลักการคาชายแดน ท้ังผูคา ผูลําเลียง ฯลฯ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง พ้ืนท่ีท่ีมีชนเผาท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด ถือเปนความเรงดวน  
                               3) เสริมกําลังปฏิบัติการและปฏิบัติการในพ้ืนท่ีท่ีมีการนําเขายาเสพติดในเกณฑสูง  
                               4) เสริมความเขมแข็ง จุดตรวจ ดานตรวจเสนทางตามแนวชายแดน ท้ังดาน 
บุคลากร และเครื่องมืออุปกรณทางเทคโนโลยี  
              2.2.1.3 ปราบปรามกลุมการคายาเสพติดท่ีเปนแนวโนมสําคัญ 
                              1) กลุมการคายาเสพติดรายสําคัญท่ียังดํารงอยู 
                             2) กลุมการคายาเสพติดท่ีใชชองทางโซเชียลมีเดีย (Social Media) 
                            3) กลุมการคายาเสพติดท่ีสงผานทางไปรษณียและพัสดุภัณฑ 
                             4) กลุมการคาสารตั้งตนและเคมีภัณฑ  
    5) แหลงพักเก็บและซุกซอนยาเสพติดในพ้ืนท่ีตอนในของประเทศ 
    6) กลุมเครือขายการคายาเสพติดขามชาติ 
              2.2.1.4 ลดผลกระทบตอปญหาการแพรระบาดยาเสพติด 
                         1) ลดผลกระทบจากผูติดยาเสพติดท่ีมีอาการทางจิตเวช 
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                       2) ลดผลกระทบจากผูเสพติดรายเกาที่เสี่ยงตอการสรางผลกระทบตอสังคม              
และหมูบาน/ชุมชน 
                          3) เฝาระวังปญหาการแพรระบาดของเคตามีน 
                          4) แกไขปญหาการแพรระบาดของเฮโรอีน 
   2.2.2 ทิศทางที่ 2 : การพัฒนาประสิทธิภาพงานยาเสพติดตามนโยบายที่สําคัญของรัฐบาล           
และสอดคลองกับรางกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป ดังนี้ 
                2.2.2.1 นโยบายการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0   
                       1) สนับสนุนการใชเทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณเสริมระบบการเฝาระวัง             
และการสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน อาทิเชน การวางระบบเครื่องมือตรวจจับเพ่ือสกัดก้ันยาเสพติด การวาง
ระบบ CCTV ตามจุดเสี่ยงชายแดน 
                       2) พัฒนาระบบ กลไก และเทคโนโลยีการจัดการภัยคุกคามทางออนไลน              
เพ่ือจัดการขอมูลท้ังทางบวกและลบของสื่อออนไลน Social Media ฯลฯ ท้ังในมิติของการใหขอมูลขาวสารเพื่อ             
การปองกันยาเสพติดในรูปแบบท่ีเหมาะสม การปราบปราม การสืบสวนทางออนไลน การเฝาระวังของภาคประชาชน 
                             3) พัฒนาเทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศยาเสพติด โดยใชเทคโนโลยี 
เปนเครื่องมือสนับสนุนการบูรณาการขอมูล และผลักดันการเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารท่ีจะสามารถสนับสนุน 
การบงชี้สถานการณปญหายาเสพติด การจัดทําแผนในแตละระดับ การขับเคลื่อนการดําเนินงาน การรายงานผล
การดําเนินงาน การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การกํากับติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ                 
การอํานวยการบริหารจัดการดานกําลังพลยาเสพติด รวมทั้งการเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุน                 
การปฏิบัติงานเรงดวนในระดับพ้ืนท่ี 
                         4) พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนามาตรการปราบปราม ปองกัน และบําบัดรักษา 
เชน การพัฒนาเทคโนโลยีการติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูฯ การพัฒนาเทคโนโลยีการสืบสวนทางออนไลน ฯลฯ 
 2.2.2.2 นโยบายการพัฒนาตามศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน และประชารัฐ  
                         1) พัฒนาคุณภาพชีวิตผูผานการบําบัดรักษาดวยศาสตรพระราชา แกไขปญหา
ยาเสพติดอยางยั่งยืน 
                             2) พัฒนาพ้ืนท่ีท่ีแกไขปญหายาเสพติดดวยศาสตรพระราชา 
                              3) พัฒนาศูนยการเรียนรูในหมูบาน/ชุมชนเพื่อการแกไขปญหายาเสพติด            
ดวยศาสตรพระราชา 
                  2.2.2.3    แนวทางพระราชทานของสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร แนวทางการสงเสริมงานจิตอาสาหรือกิจการสาธารณะ 
                          1) สรางและขยายพลังจิตอาสาภาคประชาชนเพื่อการปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรมและยั่งยืน  
                           2) พัฒนากิจกรรมจิตอาสาภาคประชาชนเพื่อการปองกันและเฝาระวังปญหา            
ยาเสพติดในชวงโอกาสตาง ๆ 
         2.2.3 ทิศทางที่ 3 : การปรับนโยบายยาเสพติดตามทิศทางของโลก และเตรียมการรองรับ
กฎหมายยาเสพติดและประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม 
                  2.2.3.1 การสรางความรับรูความเขาใจใหกับสังคมและประชาชนตอนโยบายการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล 
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                   2.2.3.2 การปรับนโยบายตัวยาเสพติดแตละประเภท 
                       1) กัญชง : ดําเนินการสงเสริมเปนพืชเศรษฐกิจ ภายใตการกํากับดูแลอยางเหมาะสม  

2) พืชกระทอม : ผอนปรนใหมีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร และการใช

ประโยชนทางการแพทย 

 3) กัญชา : ผอนปรนใหมีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร และการใชประโยชน

ทางการแพทย 

 4) เมทแอมเฟตามีน : กําหนดประเภทของเมทแอมเฟตามีน และอนุพันธุใหเหมาะสม 

 2.2.3.3 การปรับระบบการบําบัดรักษา ดังนี้ 

๑) การปรับระบบการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด โดยใชการสาธารณสุขนํา  
 1.1) กําหนดมาตรฐาน และรูปแบบการบําบัดรักษาท่ีสอดคลองกับสภาพ

การเสพยาเสพติดในประเทศไทยภายใตหลักฐานเชิงประจักษ  และกํากับการบําบัดรักษาในทุกระบบใหเปนไปตาม
มาตรฐานท่ีกําหนด 
 ๑.๒) ประชาสัมพันธ ตลอดจนใหขอมูลขาวสาร เพ่ือทําความเขาใจตอ
สาธารณชนและผูปฏิบัติงานในแนวคิด “ผูเสพ คือ ผูปวย” พรอมท้ังใหขอมูลท่ีเก่ียวของกับการบําบัดรักษา 
นโยบายยาเสพติด และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
 ๑.๓) พัฒนากลไก บุคลากรดานการบําบัดรักษาผู เสพผูติดยาเสพติด       
ในทุกข้ันตอน โดยมีเปาหมายเพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการบําบัดรักษา ตั้งแตกระบวนการคัดกรอง การเตรียม  
ความพรอมกอนการบําบัดรักษา การบําบัดฟนฟูฯ และการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ    
 ๑.๔) ประเมินมาตรฐานการบําบัดรักษาในแตละระบบ โดยกระทรวง
สาธารณสุข เปนหนวยงานรับผิดชอบในการกําหนดมาตรฐานและประเมิน เพื่อใหสถานพยาบาล ศูนยเพื่อ         
การคัดกรอง ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ศูนยท่ีใหการบําบัดฟนฟูฯ ในทุกระบบ มีการพัฒนาดานคุณภาพ สามารถ
ใหการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๒) การนําผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ
เปนหลัก   

 ๒.๑) กลไกประชารัฐเปนกลไกในการเฝาระวัง และคนหาผูเสพผูติดยาเสพติด
ในพ้ืนท่ี พรอมชักชวน และจูงใจผูเสพผูติดยาเสพติดใหเขาสูกระบวนการการบําบัดรักษา เพ่ือลดอันตรายหรือ
ผลกระทบท่ีจะเกิดจากการใชยาเสพติด 
 ๒.๒) ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบําบัดรักษา ท่ีมุงเนน
การใหโอกาสแกผูเสพผูติดยาเสพติดท่ีไมมีพฤติกรรมอันตราย ไดเขารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจเปนลําดับแรก 
เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายและทิศทางการแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติดในปจจุบัน  

 ๒.๓) ประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน ตลอดจนสื่อบุคคล และสื่อทองถ่ิน 
เพ่ือใหความรู ขอมูลเก่ียวกับการบําบัดรักษา ตลอดจนรณรงคใหผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการการบําบัดรักษา
ในระบบสมัครใจ 

  ๓) การพัฒนากระบวนการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติดท่ีเชื่อมโยงกับ
หมูบาน/ชุมชน เพ่ือใหเกิดความยั่งยืน 
 ๓.๑) พัฒนารูปแบบการบําบัดรักษาและดูแลผูเสพผูติดยาเสพติดในชุมชน 
รวมถึงการพัฒนาบุคลากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติดโดยการมีสวนรวมของชุมชน  



 แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๑   หนาท่ี  ๑๕  จาก  57  หนา 

 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  (ป.ป.ส.) 

 ๓.๒) พัฒนาศักยภาพบุคลากรโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล เพ่ือเปน
ฐานหลักในการใหคําปรึกษาและบําบัดรักษาผูเสพยาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี 

  ๔) การพัฒนามาตรการทางเลือก เพ่ือใหโอกาสผูท่ีหลงผิดไดกลับมาใชชีวิต          
ในสังคมไดอยางปกติสุข รวมถึงการลดผลกระทบของยาเสพติดอยางครอบคลุม  

 ๔.๑) ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของกับการบําบัดรักษาใหเปนไป
ในทิศทางเดียวกัน เพ่ือใหสอดรับกับนโยบายและทิศทางการแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด ตลอดจนการสราง
มาตรการทางเลือกอ่ืน เพ่ือจูงใจใหผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาแบบสมัครใจมากข้ึน 
  ๔.๒) พัฒนารูปแบบการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)              
ท่ีเหมาะสมกับสภาพปญหายาเสพติดในประเทศไทย เพ่ือลดผลกระทบของยาเสพติดท้ังในเชิงสุขภาพและเชิงสังคม 

 ๔.๓) พัฒนารูปแบบมาตรการทางเลือก เพ่ือแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด 
สิ่งท่ีนอกเหนือจากกระบวนการบําบัดรักษา เชน การลดทอนความเปนอาชญากรรม (Decriminalization) การหันเหคดี
ออกจากระบบศาล (Diversion) 
   ๕) การพัฒนาระบบบริหารจัดการและงานวิชาการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ           
ในการแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด 
  ๕.๑) พัฒนาระบบขอมูลท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด
ใหมีเอกภาพ และสามารถใชเปนขอมูลในการประเมินสถานการณ และผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 ๕.๒) พัฒนางานวิชาการท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด อนุพันธุ หรือสารเสพติด 
โดยเฉพาะตัวยาใหม ๆ ท่ีแพรระบาดในสังคม เพ่ือเปนขอมูลในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาท่ีจะเกิดข้ึน 
  2.2.3.4 การปรับกฎหมายรองรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบดิจิทัล (Cryptocurrency) 
         2.2.4 ทิศทางท่ี 4 : การเสริมสรางประสิทธิภาพการดําเนินงานตามแผนปกติอยางตอเนื่อง              
โดยมุงเนนใหศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.จ./กทม.) 
ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ/เขต (ศป.ปส.อ./เขต) และศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศป.ปส.อปท.) จัดทําแผนรวมกับหนวยงานในระดับพ้ืนท่ี                
ท่ีเก่ียวของ เพ่ือบูรณาการมาตรการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษายาเสพติด ใหมีความยืดหยุน และมีสัดสวน           
ท่ีเหมาะสมตามสภาพปญหาของแตละหมูบาน/ชุมชนท่ีมีความแตกตางกัน เพ่ือใหเกิดการแกไขปญหายาเสพติด             
ในหมูบาน/ชุมชนไดอยางตรงประเด็น และตรงกับความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ี ดังนี้  
               2.2.4.1 แผนปองกันยาเสพติด ประกอบดวย 2 แนวทาง 8 แผนงาน 49 โครงการ 
 2.2.4.2 แผนปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวย 4 แผนงาน 32 โครงการ 
 2.2.4.3 แผนบําบัดรักษายาเสพติด ประกอบดวย 7 แผนงาน 13 โครงการ 
 2.2.4.4 แผนบริหารจัดการอยางบูรณาการ ประกอบดวย 1 แผนงาน 12 โครงการ 
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สวนท่ี 4 : กรอบแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบดวย ๔ แผน คือ แผนปองกันยาเสพติด  
แผนปราบปรามยาเสพติด แผนบําบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการอยางบูรณาการ ซึ่งการดําเนินงาน 
ตามมาตรการตองเปนไปอยางประสานสอดคลองในทุกระดับ ตั้งแตระดับ อําเภอ จังหวัด ภาค และสวนกลาง 
เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายสูงสุด คือ การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน โดยมีกรอบกิจกรรมหลักในการ
ดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการแกไขปญหายาเสพติดในระดับหมูบาน/ชุมชน ดังนี้ 
 

 
วัตถุประสงค 
 เพ่ือปองกันอันตรายจากการใชยาในทางท่ีผิด และควบคุมสภาพแวดลอมท่ีเปนปจจัยเสี่ยงท่ีจะสงผล
กระทบตอสุขภาวะ คุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคม 
 
เปาหมายแผน 

1. เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชาชน ไดรับการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  
2. หมูบาน/ชุมชน พ้ืนท่ีเปาหมาย มีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด นําไปสูการลดปญหายาเสพติด 
 

ตัวช้ีวัด 
ผูเสพรายใหม ไมเกินรอยละ 7 
 

ตัวช้ีวัดยอย   
1. กลุมเปาหมาย/เปาหมายท่ีหนวยงานกําหนด ไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด จํานวนไมนอยกวา 

9,092,000 คน 
 2. รอยละ 20 ของหมูบาน/ชุมชนท่ีมีปญหายาเสพติดลดระดับลง  
 
แผนปองกันยาเสพติด ประกอบดวย 2 แนวทาง คือ แนวทางการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด และแนวทาง
การสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมในการปองกันยาเสพติดใหกับชุมชน 

 
แนวทางการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด ประกอบดวย ๓ กลุมเปาหมาย 5 แผนงาน ดังนี้ 
 กลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน ประกอบดวย ๓ แผนงาน ไดแก แผนงานสรางภูมิคุมกันในเด็กปฐมวัย 
แผนงานสรางภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา และแผนงานสรางภูมิคุมกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
ภายใตแนวคิดการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนท่ีเหมาะสมกับชวงวัยและเปนระบบตอเนื่อง                 
ท้ังกลุมเปาหมายท่ีอยูในสถานศึกษานับตั้งแตชั้นปฐมวัย-อุดมศึกษา และกลุมเปาหมายท่ีอยูนอกสถานศึกษา               
โดยเริ่มตั้งแตระดับชั้นปฐมวัยใชการเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง เพ่ือฝงรากลึกภูมิคุมกันใหเด็ก ใหมี          
ความพรอมกอนเขาสูระบบการเรียนการสอนในสถานศึกษาตั้งแตชวงชั้นประถมศึกษา - อุดมศึกษา โดยกรอบ            
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ๕ ดาน ประกอบดวย ดานการสรางภูมิคุมกัน            

แผนปองกันยาเสพติด 
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ดานการคนหา ดานการรักษา ดานการเฝาระวัง และดานการบริหารจัดการ เพ่ือใหเกิดการดูแลชวยเหลือนักเรียน 
ในสถานศึกษาท่ีเปนระบบครบวงจร ซ่ึงในการดําเนินงานในแตละดาน อาจมีจุดเนนท่ีแตกตางกันข้ึนอยูกับชวงชั้นวัย/
ชวงชั้นเรียน และบริบทสถานศึกษา 
 กลุมเปาหมายแรงงานในสถานประกอบการ ประกอบดวย ๑ แผนงาน ไดแก แผนงานสรางภูมิคุมกัน
แรงงานในสถานประกอบการ 
 กลุมเปาหมายประชาชนท่ัวไป ประกอบดวย ๑ แผนงาน ไดแก แผนงานการปองกันในกลุมประชาชน
ท่ัวไป 
 
1. แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย 
เปาหมายแผนงาน  

1. โรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนระดับชั้นปฐมวัย 32,928 แหง 
 2. ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๑๙,๙๓๔ แหง 
   
แนวทางการดําเนินงาน  

 การสรางภูมิคุมกันในกลุมเด็กปฐมวัย เปนวิสัยทัศนทางยุทธศาสตรท่ีตองการสรางเด็กและเยาวชนทุกคน 
ใหมีภูมิคุมกันยาเสพติด ดังนั้น จึงตองมีการวางระบบการปองกันยาเสพติดในระยะยาว มุงเนนการสรางภูมิคุมกัน
โดยการเสริมกระบวนการพัฒนาทักษะสมอง เพ่ือฝงรากลึกภูมิคุมกันใหเด็ก ใหมีความพรอมกอนเขาสูระบบ       
การเรียนการสอนในสถานศึกษา โดยใหหนวยงานท่ีเก่ียวของตอการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมเด็กปฐมวัย 
ดําเนินการ ดังนี้ 
 1. วางระบบการพัฒนาทักษะสมองของเด็กปฐมวัยอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพติดระยะยาว 
 2. ผลักดันการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย โดยใหกระทรวงมหาดไทยขยายการดําเนินงานให
ครอบคลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหง กระทรวงศึกษาธิการขยายการดําเนินงานใหครอบคลุมโรงเรียนท่ีมีการสอน
ระดับชั้นปฐมวัยทุกแหง และสํานักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนคูมือและสื่อการเรียนการสอนเพ่ือรองรับการขับเคลื่อน 
การดําเนินงานในพ้ืนท่ี 
 3. พัฒนา สนับสนุนครูผูสอนและครูผูดูแลเด็กอยางตอเนื่อง ใหมีความรูความเขาใจในการสรางภูมิคุมกัน
ยาเสพติดดวยการพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กปฐมวัยใหครอบคลุม โดยใหสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับ
กระทรวงมหาดไทย/กรุงเทพมหานคร ดําเนินการใหครอบคลุมศูนยพัฒนาเด็กเล็กทุกแหง และกระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการใหครอบคลุมโรงเรียนท่ีมีการสอนระดับชั้นปฐมวัยครบทุกแหง  

4. พัฒนา จัดการองคความรูท่ีเก่ียวของกับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เนนการประยุกตใช
องคความรูเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน และสอดคลองกับวิถีทองถ่ิน 
 5. ใหสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนดแนวทางในการกํากับติดตามการขับเคลื่อนงาน 
และประเมินผลความสําเร็จ 
 6. ใหสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ประเมินผลการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดของเด็กปฐมวัย 
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โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน  
1. โครงการจัดทําสื่อการเรียนรูสําหรับเด็กปฐมวัย 
2. โครงการพัฒนาครูผูสอนและครูผูดูแลเด็กปฐมวัย (เชน โครงการพัฒนาศักยภาพ ครู ก/ครู ข เพ่ือสราง

ภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยและขยายเครือขายการทํางาน โครงการพัฒนาครูตนแบบเพ่ือสรางภูมิคุมกัน             
ยาเสพติดในเด็กปฐมวัยสังกัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนตน) 
 3. การพัฒนาทักษะทางสมองของเด็กปฐมวัย 
 ๔. การติดตามและประเมินผลการสรางภูมิคุมกันในเด็กปฐมวัย 
 
หนวยงานรับผิดชอบ  
 1. หนวยงานหลัก 
 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน) 
 กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)  
 กรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา/สํานักพัฒนาสังคม) 
                       องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
     กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
     กระทรวงสาธารณสุข 
 
2. แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
เปาหมายแผนงาน    

1. โรงเรียนระดับประถมศึกษา  31,335  แหง  
2. โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  11,287  แหง 
3. โรงเรียนระดับอาชีวศึกษา  910  แหง 
4. สถาบันอุดมศึกษา  156  แหง 

 
แนวทางการดําเนินงาน  

1. กลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับประถมศึกษา   
การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในระดับประถมศึกษา มุงเนนการสรางภูมิคุมกัน 

โดยการสรางเสริมทักษะชีวิตเ พ่ือการปองกันยาเสพติดควบคูการสง เสริมคุณธรรมจริยธรรม  โดยให
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแหงชาติ ดําเนินการ ดังนี้ 
 1.1 ใหกระทรวงศึกษาธิการกําหนดแนวทางจัดการเรียนการสอนและจัดหลักสูตรในโรงเรียน                 
เพ่ือเสริมสรางทักษะชีวิตในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด 
 1.2 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกนักเรียนผานการเรียนการสอนจาก
ครูผูสอนและวิทยากรเพ่ือสรางความรูและเสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือการปองกันยาเสพติด 
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 1.3 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางเลือกเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ และการสรางคุณคาและ
เปาหมายในชีวิต โดยใชกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมทางเลือกอ่ืน สําหรับเปนเกราะปองกันท่ีเขมแข็งจะอยู
รวมกับภัยยาเสพติดไดอยางปลอดภัย 
 1.4 ใหสถานศึกษารวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ วางแผนผลิตครูตํารวจแดร (D.A.R.E.)           
และจัดระบบการเขาสอนใหแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ใหครอบคลุมอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนนํา
รูปแบบครูตํารวจแดร (D.A.R.E.) เปนตนแบบขยายการดําเนินงานใหกวางขวางยิ่งข้ึน 

2. กลุมเด็กและเยาวชนในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  
 การสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษา โดยการสอดแทรก         
การสงเสริมทักษะชีวิต เพ่ือการปองกันยาเสพติดไวในกิจกรรมการเรียนการสอนในหลักสูตร เชน วิชาสุขศึกษา          
พลศึกษา กิจกรรมพัฒนาผูเรียน เชน ลูกเสือตานภัยยาเสพติด และกิจกรรมทางเลือกในลักษณะกลุม/ชมรม          
ตามความสนใจของนักเรียน และเสริมดวยการคนหา การรักษา และการเฝาระวังในสถานศึกษา โดยหนวยงานและ
สถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
 2.1 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรม หรือจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกนักเรียน เชน 
กิจกรรมลูกเสือในโรงเรียน กิจกรรมแนะแนว กิจกรรมจิตอาสา การจัดการเรียนรูเสริมสรางทักษะชีวิตเพ่ือการ
ปองกันยาเสพติดในแผนการสอน ฯลฯ 
 2.2 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางเลือกเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ และการสรางคุณคาและ
เปาหมายในชีวิต โดยใชกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมทางเลือกอ่ืนสําหรับเปนเกราะปองกันท่ีเขมแข็ง ท่ีจะอยู
รวมกับภัยยาเสพติดไดอยางปลอดภัย 
 2.3 ใหสถานศึกษา สรางการมีสวนรวมของกลไก/เครือขายผูปกครองระดับโรงเรียน ระดับชั้นเรียน 
ระดับหองเรียน เพ่ือรวมกันสอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียน 
 2.4 ใหสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 2.5 ใหสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งชมรม เครือขาย/กลุม/องคกรเยาวชน ฯลฯ                 
ในสถานศึกษา เชน เครือขายเยาวชน ศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคเยาวชน 
(ศอ.ปส.ย.) ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน ฯลฯ และมอบบทบาทใหนักเรียนไดมีสวนรวม    
ในกิจกรรมปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด ตามความเหมาะสม 
 2.6 ใหสถานศึกษา สํารวจ คัดกรอง นักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมเสพ ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม หากพบ           
ใหดําเนินการดูแลชวยเหลือ ใหโอกาสในการศึกษาตอตามปกติ ดังนี้ 
 2.6.1 กลุมเสี่ยง ใหกระทรวงศึกษาธิการ จัดคายหลักสูตรทักษะชีวิตรวมพลังเด็กและเยาวชน
เพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม สวนสถานศึกษาสังกัดอ่ืน ๆ ใหหนวยงานตนสังกัดพิจารณาใชหลักสูตร       
ท่ีสอดคลองกัน 
 2.6.2 กลุมเสพใหสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมกันพิจารณา        
หาแนวทางบําบัดรักษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยขอใหเนนการทําจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษาเปนลําดับแรกสุด 
 ท้ังนี้ ใหสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ขอมูล ใหเปนระบบ (ระบบดูแลและติดตามการใชสารเสพติด
ในสถานศึกษา (Care And Trace Addiction in School System: CATAS) เพ่ือใชประโยชนในการติดตาม ดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมเสพ 

3. กลุมเยาวชนในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา 
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 เยาวชนในสถาบันอาชีวศึกษา เปนกลุมเยาวชนท่ีไดรับการเตรียมความพรอมดานทักษะอาชีพ                 
ท่ีสามารถนําความรูและทักษะอาชีพสรางคุณคาใหแกตนเอง ชุมชน และสังคม เพ่ือลดโอกาสในการเขาไปเก่ียวของ
กับยาเสพติดหรือปญหาพฤติกรรมเบ่ียงเบนตาง ๆ มุงเนนการสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ การมีจิตอาสา ควบคู
กิจกรรมทางเลือกตามความสนใจของผูเรียน และเสริมดวยการคนหา การรักษา และการเฝาระวังในสถานศึกษา 
โดยหนวยงานและสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
 3.1 ใหสถานศึกษาจัดกิจกรรมทางเลือกเพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจ และการสรางคุณคา         
และเปาหมายในชีวิต โดยใชกิจกรรมทางศาสนา หรือกิจกรรมทางเลือกอ่ืนสําหรับเปนเกราะปองกันท่ีเขมแข็ง         
ท่ีจะอยูรวมกับภัยยาเสพติดไดอยางปลอดภัย 
 3.2 ใหสถานศึกษา สรางการมีสวนรวมของกลไก/เครือขายนักเรียน ครู ผูปกครองตํารวจ 
คนในชุมชน ฯลฯ เพ่ือรวมกันสอดสองดูแลพฤติกรรมนักเรียนท้ังในและรอบสถานศึกษา 
 3.3 ใหสถานศึกษาสงเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา 
 3.4 ใหสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุน การจัดตั้งชมรม เครือขาย/กลุม/องคกรเยาวชน ฯลฯ                    
ในสถานศึกษา เชน องคกรวิชาชีพ เครือขายเยาวชน ศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน ฯลฯ และมอบบทบาทใหนักศึกษาไดมี
สวนรวมในกิจกรรมปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดตามความเหมาะสม 
 3.5 ใหสถานศึกษา สํารวจ คัดกรอง นักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมเสพ ดวยวิธีการท่ีเหมาะสม หากพบ       
ใหดําเนินการดูแลชวยเหลือ และใหโอกาสในการศึกษาตอตามปกติ ดังนี้ 
 3.5.1 กลุมเสี่ยง ใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทํา
หลักสูตรและจัดคายเพ่ือปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมตามความเหมาะสม 
 3.5.2 กลุมเสพใหสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน และสาธารณสุขในพ้ืนท่ี รวมกันพิจารณา        
หาแนวทางบําบัดรักษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยขอใหเนนการทําจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษาเปนลําดับแรกสุด 
 ท้ังนี้ ใหสถานศึกษาจัดทํา รวบรวม ขอมูล ใหเปนระบบ (ระบบดูแลและติดตามการใชสารเสพติด
ในสถานศึกษา (Care And Trace Addiction in School System: CATAS) เพ่ือใชประโยชนในการติดตาม ดูแล 
ชวยเหลือนักเรียนกลุมเสี่ยง/กลุมเสพ 
 4. กลุมเยาวชนในสถาบันอุดมศึกษา 

 เยาวชนในระดับอุดมศึกษา เปนกลุมท่ีเตรียมความพรอมเขาสูวัยผูใหญและการประกอบอาชีพ           
ในอนาคต จึงมีความเก่ียวเนื่องกับสังคมรอบนอกสถานศึกษามากข้ึน ดังนั้น การสงเสริมใหมีกิจกรรมจิตอาสา         
เพ่ือสังคมและการมีสวนรวมในการปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษาและรอบสถานศึกษาจะสงเสริม
ใหนักศึกษาเกิดความตระหนัก มีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคมมากข้ึน ท้ังนี้ เพ่ือลดโอกาสในการเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติดหรือปญหาพฤติกรรมเบี่ยงเบนตาง ๆ มุงเนนการสรางภูมิคุมกันดวยการสรางพลังการมี        
สวนรวมของนิสิตนักศึกษาใหเกิดประโยชนตอสาธารณะ โดยหนวยงานและสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 
 4.1 พัฒนาเครือขายกลุม/ชมรมนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาสงเสริมการจัดกิจกรรมจิตอาสา        
เพ่ือสังคม สงเสริมการจัดกิจกรรมการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติดของเครือขายอุดมศึกษา กลุม/ชมรม
นักศึกษา เชน องคการนักศึกษา เครือขายเยาวชน ศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ชมรม TO BE NUMBER ONE กลุมเพ่ือนชวยเพ่ือน นิสิตนักศึกษาแกนนํา ฯลฯ โดยเนน
การมีสวนรวมของนิสิตนักศึกษา 
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 4.2 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาดําเนินการเฝาระวังตรวจสอบในโรงเรียน เพ่ือมิใหมีผูเสพ        
และผูคายาเสพติด 
 4.3 สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษากําหนดบทบาทและสรางความเขมแข็งใหกับกลไก/เครือขาย
แกนนําเยาวชน ครู ในโรงเรียนใหมีความตอเนื่องจริงจัง   
 4.4 ใหสถาบันการศึกษาสงเสริมสนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE                  
ในสถานศึกษา 
 4.5 ใหสถาบันการศึกษารวมกับสํานักงานตํารวจแหงชาติ และหนวยงานท่ีเก่ียวของ ดําเนินการ             
จัดระเบียบรอบสถานศึกษา เพ่ือลดพ้ืนท่ีเสี่ยงรอบสถานศึกษา  
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 

1. ดานการสรางภูมิคุมกัน 
 1.๑ โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด โดยการสอนทักษะชีวิตเพ่ือการปองกันยาเสพติด 
 1.๒ โครงการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด โดยใชหลักธรรมทางศาสนาท่ีตนนับถือ 
 1.๓ โครงการสงเสริมกิจกรรมปองกัน/กิจกรรมเชิงสรางสรรค/กิจกรรมจิตอาสา ในสถานศึกษา 
 1.๔ โครงการสงเสริมพัฒนาองคกรและเครือขายเยาวชนตอตานยาเสพติด เชน ศูนยอํานวยการ
ประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) สภานักเรียน สภาเด็กและเยาวชน องคกร
วิชาชีพ องคการนักศึกษา เครือขายอุดมศึกษา เครือขายนักเรียนนักศึกษาแกนนํา เปนตน) 
 1.๕ โครงการครูตํารวจ D.A.R.E. 
 1.๖ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
  1.7 โครงการอาชีวะตานยาเสพติด 
 1.๘ โครงการรณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
 1.๙ โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข 

2. ดานการคนหา 
 2.1 โครงการคนหาคัดกรองดูนักเรียน (เชน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน การสังเกต ซักถาม หรือ
กระบวนการอ่ืนตามความเหมาะสม) 

3. ดานการรักษา 
 3.1  โครงการดูแลช วย เหลือและปรับ เปลี่ ยนพฤติกรรมนัก เ รี ยนกลุ ม เสี่ ย ง /กลุ ม เสพ                           
(เชน คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกลุมเสี่ยง/เสพ การใหคําปรึกษา ติดตามเยี่ยมบาน คลินิกเสมารักษในโรงเรียน เปนตน) 
 3.2 โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน (เฉพาะนักเรียนกลุมเสพ โดยรวมกันระหวาง สถานศึกษา 
ผูปกครอง เจาหนาท่ีสาธารณสุข) 

4. ดานการเฝาระวัง 
 4.1 โครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด (ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน) 
 4.๒ โครงการ 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน 
 4.๓ โครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดในสถานศึกษา/รอบสถานศึกษา (เชน การจัดระเบียบสังคม
รอบสถานศึกษา Campus Safety Zone ตูแดงเสมารักษในโรงเรียน ยุวชนตํารวจ โรงพักจําลองในโรงเรียน ฯลฯ)  
 5. ดานการบริหารจัดการ  

 5.1 โครงการขับเคลื่อนกลไก/คณะกรรมการการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
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 5.2 โครงการพัฒนา ทบทวน รูปแบบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 5.๓ โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการขับเคลื่อนงานในสถานศึกษา 
 
หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. หนวยงานหลัก 
 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 
      กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน)  
      กระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 
      กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกกระทรวงสาธารณสุข กรมสุขภาพจิต) 
      กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา) 
      สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
      สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
      มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
      มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
      สํานักงานคณะกรรมการการอิสลามกลางแหงประเทศไทย 
      กรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา) 

    องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. หนวยงานสนับสนุน 
      กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส) 
 
3. แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
เปาหมายแผนงาน : เด็กและเยาวชน ชวงอายุระหวาง 3 - 25 ป ไดแก  
 1. เด็กและเยาวชน อายุระหวาง 3 - 15 ป ท่ีไมไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (ท่ีไมไดกําลังศึกษาอยูใน
สถานศึกษา ดวยสาเหตุตาง ๆ)  
 2. เยาวชนอายุระหวาง 16 - 25 ป ท่ีไมไดศึกษาตอและไมมีงานทํา  
 
แนวทางการดําเนินงาน 

1. แนวคิดเปลี่ยนกลุมเสี่ยงใหเปนพลัง ดวยการเรงหาตัวตนใหพบ เชน เด็กนอกสถานศึกษาท่ีอยู          
ในหมูบาน/ชุมชน เด็กเรรอน เด็กออกเรียนกลางคัน ฯลฯ เพ่ือสรางภูมิคุมกันยาเสพติดอยางตอเนื่อง จัดกิจกรรม
ปรับพฤติกรรมเสี่ยง หรือใหการสงเคราะหชวยเหลือตามจํานวนท่ีคนพบอยางเหมาะสม เชน การใหการศึกษา         
การฝกอาชีพ ผลักดันใหเขาถึงแหลงจางงาน ฯลฯ และสนับสนุนเด็กทํากิจกรรมเพ่ือสังคม 
 2. ผลักดันใหชุมชน/ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการ 
 2.1 สํารวจ ตรวจตรา พ้ืนท่ีเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง การม่ัวสุมของเยาวชนในพ้ืนท่ี เปนหูเปนตารวมกัน 
 ๒.2 เฝาระวัง ติดตาม แจงขาวสาร  
 (๑) กรณีเด็กยังเรียนหนังสือใหแจงเตือนไปยังผูปกครองและสถานศึกษา  
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 (๒) กรณีเด็กไมเรียนหนังสือ (ไมจบภาคบังคับ ม. ๓) ใหแจงเตือนไปยังผูปกครอง ทองถ่ิน หรือ
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เพ่ือชวยกันหาทางผลักดันใหเด็กเขาสูระบบสถานศึกษาจนจบภาคบังคับ ม. 3  
 (๓) กรณีเด็กไมไดเรียนหนังสือ (จบภาคบังคับ ม. ๓ แลว) และไมมีงานทําใหทองถ่ินสาํรวจ
ความตองการ และประสานผูปกครองใหการดูแลปรับความคิดพฤติกรรม และชวยเหลือตามความเหมาะสม เชน 
ฝกอาชีพ ฯลฯ 
 ๓. ขยาย บูรณาการการดําเนินโครงการเยาวชนอาสาตานภัยยาเสพติด โดยใหกรมการปกครองรวมกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินขับเคลื่อนการดําเนินงาน และประเมินโครงการ เพ่ือพัฒนาและตอยอดขยาย           
การดําเนินงาน 
 4. ดําเนินการตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 22/2558 เรื่อง การจัดระเบียบสังคม                
สถานบริการและสถานประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลายกับสถานบริการอยางเขมงวดและตอเนื่อง 
เพ่ือปองปราม และปองกันไมใหเกิดการแพรระบาดยาเสพติดในกลุมผูท่ีมีโอกาสเขาไปเก่ียวกับยาเสพติด 
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 1. โครงการเยาวชนอาสาตานภัยยาเสพติด 

2. โครงการดูแล สอดสองเยาวชนกลุมเสี่ยง 
3. โครงการ TO BE NUMBER ONE ในชุมชน หรือ ในเยาวชนกลุมเสี่ยง 
๔. โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา 
๕. โครงการคุมครองและสรางภูมิคุมกันสําหรับเด็กและเยาวชนในมิติความรุนแรงดานยาเสพติด 
6. โครงการสงเคราะหชวยเหลือตามความเหมาะสม เชน ดานการศึกษา ดานการฝกอาชีพ การผลักดันให

เขาถึงแหลงจางงาน เปนตน 
 
หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. หนวยงานหลัก 
 กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรมการพัฒนาชุมชน)  
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (กรมกิจการเด็กและเยาวชน) 
 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 
 กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม) 
 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  ๒. หนวยงานสนับสนุน   
 กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) 
 
๔. แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดแรงงานในสถานประกอบการ 
เปาหมายแผนงาน  

๑. กลุมแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต ๑๐ คน ข้ึนไป  
๒. กลุมแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา ๑๐ คน ลงมา 

 ๓. กลุมแรงงานเฉพาะ (แรงงานไทยท่ีไปทํางานตางประเทศ แรงงานตางดาว) 
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แนวทางการดําเนินงาน  
 การปองกันการใชยาเสพติดในสถานประกอบการ จะเก่ียวของกับเรื่องการสรางสภาพแวดลอมท่ีดีภายใน
สถานประกอบการ และลดปจจัยเสี่ยงของแตละกลุมอาชีพ ในการเขาไปใชยาเสพติดท้ังภายในและภายนอก        
สถานประกอบการ การสรางสมดุลระหวางการทํางานกับคุณภาพชีวิต เพ่ือลดปจจัยเสี่ยงตอการไปใชยาเสพติด       
ท่ีเกิดจากปจจัยเสี่ยงจากการทํางาน และปจจัยเสี่ยงในชุมชน ซ่ึงเปนภารกิจท่ีตองบูรณาการหลายหนวยงาน โดยมี
แนวทางใหกระทรวงแรงงานดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. กลุมแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางตั้งแต ๑๐ คน ข้ึนไป ใหกระทรวงแรงงาน ดําเนินการ 
 ๑.๑ รณรงคใหความรู และสรางความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัย ผลกระทบ และแนวทางการปองกัน 
แกไขปญหายาเสพติดแกนายจาง/ลูกจางในสถานประกอบการทุกประเภทอยางตอเนื่อง มุงเนนประเภทกิจการ 
กลุมเสี่ยงและพ้ืนท่ีเสี่ยง 

 ๑.๒ สงเสริมใหสถานประกอบการมีระบบการจัดการปญหายาเสพติด เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหแรงงาน 
โดยรณรงคสงเสริม สนับสนุนใหสถานประกอบการเขารวมจัดทําระบบการจัดการปญหายาเสพติด ตามหลักเกณฑ
โครงการโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 
จนกระท่ังผานเกณฑท่ีกําหนด และสงเสริมใหสถานประกอบกิจการรักษาระบบอยางตอเนื่อง 
 ๑.๓ สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง และดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
และรณรงคการจัดตั้งศูนยเพ่ือนใจ TO BE NUMBER ONE เพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงาน 
 ๑.๔ เสริมสร า งความร วม มือด านการปอง กัน  แก ไข  และเฝ าระวั งปญหายา เสพติด ใน                      
สถานประกอบการ โดยใชกลไกประชารัฐ ตลอดจนพัฒนาศักยภาพความเขมแข็งของเครือขายผูประกอบการ 
องคกรภาคธุรกิจ ในการเฝาระวัง ปองกัน แกไขปญหา และเปนกลไกในการนําสงผูเสพ/ผูติดเขารับการบําบัดรักษา 
 ๑.๕ ประสานบูรณาการหนวยงานภาคีท่ี เ ก่ียวของในการดําเนินงาน สอดสอง ตรวจตรา                  
สถานประกอบการตามมาตรการกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจังและอยางตอเนื่อง 
 ๑.๖ สรางเจตคติใหผูประกอบการใหโอกาสลูกจางผูเสพ/ผูติด เขารับการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ 
และรับเขาทํางานในสถานประกอบการ  
 ๒. กลุมแรงงานในสถานประกอบการท่ีมีลูกจางต่ํากวา ๑๐ คน ลงมา ใหกระทรวงแรงงาน ดําเนินการ 

 ๒.๑ รณรงคใหความรู และสรางความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัยของยาเสพติด และสงเสริม          
การดําเนินงานปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดแกนายจาง/ลูกจางในสถานประกอบการทุกประเภท
อยางตอเนื่อง รวมถึงมีกลไก ชองทางในการปองกันยาเสพติดในกลุมแรงงานนอกระบบ 
  ๒.๒ รณรงคสรางภูมิคุมกันในสถานประกอบการขนาดเล็กและเชิญชวนเขารวมโครงการโรงงานสีขาว 
และระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 
  ๒.๓ มีการสงเสริม สนับสนุน ใหอาสาสมัครแรงงานเขามามีสวนรวมในการปองกันและเฝาระวังปญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบการ รวมกับหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ เพ่ือการเสริมสรางภูมิคุมกันในกลุมแรงงาน 
รวมท้ังพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงาน 
 ๒.๔ สงเสริม สนับสนุนการจัดตั้ง และดําเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ 
เพ่ือการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมแรงงาน 
 ๒.๕ สงเสริมผูประกอบการ สมาคมพอคา อุตสาหกรรม องคกรภาคธุรกิจ ผูประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม เพ่ือการปองกันปญหายาเสพติด 



 แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๑   หนาท่ี  ๒๕  จาก  57  หนา 

 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  (ป.ป.ส.) 

 ๒.๖  ประสานบูรณาการหนวยงานภาคีท่ี เ ก่ียวของในการดําเนินงาน สอดสอง ตรวจตรา                   
สถานประกอบการตามมาตรการกฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางจริงจังและอยางตอเนื่อง 
 ๒.๗ สรางเจตคติใหผูประกอบการใหโอกาสลูกจางผูเสพ/ผูติด เขารับการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพ 
และรับเขาทํางานในสถานประกอบการ  

๓. กลุมแรงงานเฉพาะ (แรงงานไทยท่ีไปทํางานตางประเทศ แรงงานตางดาว) ใหกระทรวงแรงงาน
ดําเนินการ 

 ๓.๑ รณรงคใหความรู และสรางความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัยยาเสพติด รวมท้ังการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดแกแรงงานตางดาวผานศูนยแรกรับเขาทํางานและสิ้นสุดการจาง  
  ๓.๒ รณรงคใหความรู  ความเขาใจเก่ียวกับโทษพิษภัยยาเสพติด กฎหมาย และบทลงโทษ               
ในตางประเทศ รวมท้ังการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแกแรงงานไทยท่ีไปทํางานตางประเทศ เพ่ือสราง
ภูมิคุมกันดานยาเสพติด 
  ๓.๓ รณรงคสรางความตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติด และสรางการมีสวนรวมในการปองกันยาเสพติด
ผานบริษัทจัดหางาน รวมท้ังเจาหนาท่ีของกรมการจัดหางาน 
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน  

๑. โครงการรณรงคใหความรูปองกันยาเสพติดแกผูใชแรงงานในสถานประกอบการ (ลูกจางตั้งแต ๑๐ คน              
ข้ึนไป/และต่ํากวา ๑๐ คนลงมา) 

๒. โครงการสงเสริมระบบการจัดการดานยาเสพติดในสถานประกอบการ 
 ๒.๑ รณรงคสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในแรงงาน 
 ๒.๒ โครงการโรงงานสีขาว 
 ๒.๓ มาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 

 ๓. โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE  
 ๔. โครงการสงเสริมอาชีพและพัฒนาทักษะฝมือเพ่ือการประกอบอาชีพอิสระตนแบบดานการบริหารจัดการ
ปญหายาเสพติด  

๕. โครงการอาสาสมัครแรงงานตานภัยยาเสพติด 
๖. โครงการรณรงคใหความรูปองกันยาเสพติด และสรางจิตสํานึกในกลุมแรงงานเฉพาะ 

 
หนวยงานรับผดิชอบ 
 ๑. หนวยงานหลัก 

กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน               
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 

กรุงเทพมหานคร (สํานักอนามัย) 
๒. หนวยงานสนับสนุน  

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)  
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย) 
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5. แผนงานสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมประชาชนท่ัวไป 
เปาหมายแผนงาน : ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนทุกแหงท่ัวประเทศ ใน 878 อําเภอ และ 50 เขต 
  
แนวทางการดําเนินงาน 

1. รณรงคประชาสัมพันธใหเขาถึงประชาชน โดยไมตองจําแนกสถานะกลุมเปาหมายดวยการใชชองทาง
สื่อสารมวลชนทุกรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการรับรูของกลุมเปาหมาย โดยจัดทําเนื้อหาสาระ          
ท่ีเนนการใหความคิด ใหความรู ความเขาใจตออันตราย ผลกระทบจากปญหายาเสพติด การทําอยางไรใหสามารถ
ปองกันยาเสพติดในชุมชน หรือท่ีพักอาศัยอยูได ตลอดจนสรางการรับรูในเชิงปองกันยาเสพติดใหมากยิ่งข้ึน 

2. จัดกิจกรรมเพ่ือการปองกันยาเสพติด เนื่องในโอกาสและวันสําคัญท่ีเก่ียวของกับการปองกันยาเสพติด  

3. พัฒนา และสงเสริมสนับสนุน รวมท้ังดํารงรักษาศรัทธาท่ีประชาชนมีตอบุคลากรและองคกรทางศาสนา 
ท้ังพุทธศาสนา และศาสนาอ่ืน ๆ เพ่ือใหเปนกลไกในการสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกประชาชน โดย 

 3.1 ถวายความรูเพ่ือการปองกันยาเสพติดแกบุคลากรทางศาสนา 
 3.2 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากรและองคกรทางศาสนามีบทบาทในการชวยเผยแผพระศาสนา           
และจัดกิจกรรมทางศาสนา ควบคูกับสรางมโนธรรมเพ่ือปองกันยาเสพติดในกลุมประชาชน 
 3.3 ตรวจตรา สอดสอง และดําเนินการเพื่อปองปรามไมใหเกิดปญหายาเสพติดในบุคลากร           
และองคกรทางศาสนา เพ่ือรักษาศรัทธาของประชาชนท่ีมีตอพระศาสนา 
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 

1. โครงการรณรงคประชาสัมพันธเพ่ือการปองกันยาเสพติด 

2. โครงการรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก 

3. โครงการ TO BE NUMBER ONE  
4. โครงการถวายความรูเพ่ือปองกันยาเสพติดแกพระสังฆาธิการและพระวินยาธิการ 

5. โครงการวัดสีขาว 

 
หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. หนวยงานหลัก 

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 

กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมราชทัณฑ) 
กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานักการศึกษา สํานักงานเขต) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

2. หนวยงานสนับสนุน  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน) 
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กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน               
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 

กระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา) 
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 
สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต) 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรเครือขายภาคีท่ีเก่ียวของ 

 
แนวทางการสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมในการปองกันยาเสพติดใหกับชุมชน ประกอบดวย                    
3 แผนงาน คือ 
1. แผนงานเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็ง เอาชนะยาเสพติด 
เปาหมายแผนงาน  

1. หมูบาน/ชุมชน ท่ัวประเทศ ใน 878 อําเภอ และ 50 เขต 
2. หมูบาน/ชุมชน กองทุนแมของแผนดิน 878 อําเภอ และ 50 เขต 
3. หมูบาน/ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน 1,140 หมูบาน/ชุมชน 

 
แนวทางการดําเนินงาน   

กระทรวงมหาดไทย และหนวยงานท่ีเก่ียวของในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน
878 อําเภอ และ 50 เขตท้ังประเทศ ดําเนินการ ดังนี้ 

1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง สํารวจ ประเมินสถานะหมูบาน/ชุมชน ปละ 2 รอบ               
ตามระบบการจําแนกสถานะปญหายาเสพติด 

2. ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(ศป.ปส.อปท.) และหนวยงานท่ีเก่ียวของ กําหนดเปาหมายการดําเนินงานเพ่ือลดปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน
ท่ีมีปญหายาเสพติดไวในแผนแตละระดับ 

 2.1 ดําเนินการตามกระบวนการ ข้ันตอน การสรางหมูบาน/ชุมชนแขมแข็ง ดวยแนวทางประชารัฐ 

 2.2 จัดระบบเฝาระวัง รักษาสถานะหมูบาน/ชุมชนท่ีไมมีปญหายาเสพติด ใหคงสถานะเดิมหรือดีข้ึน 
 2.3 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับกระทรวงมหาดไทย พัฒนา เสริมสราง เครือขายเดิม และเครือขายใหม 

ใหมีบทบาทในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

3. กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร เสริมสรางความเขมแข็งหมูบาน/ชุมชนตาม            
แนวชายแดน โดยจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดน จัดตั้งแกนนํา ศูนยการเรียนรู 
เครือขายผูนํา และรณรงคทางปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธในพ้ืนท่ีเปาหมาย เพ่ือสรางกลไกความรวมมือกับ
ประชาชนในหมูบาน/ชุมชนใหมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 1. โครงการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งตามแนวชายแดน 

2. โครงการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 
3. โครงการสรางเครือขายเพ่ือการมีสวนรวมในการปองกันเฝาระวังปญหายาเสพติด 

 
หนวยรับผิดชอบ 

1. หนวยงานหลัก 
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร) 

  กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานักการศึกษา สํานักงานเขต) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หนวยงานสนับสนุน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน               
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 

กระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา) 
กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) 
สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) 
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรเครือขายภาคีท่ีเก่ียวของ 

 
2. แผนงานหมูบานกองทุนแมของแผนดิน 
เปาหมายแผนงาน : หมูบานกองทุนแมของแผนดิน 878 อําเภอ และ 50 เขต 

๑. ขยายหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 
 ๒. พัฒนาและรักษาความเขมแข็งของกลไกและการดําเนินงานกองทุนแมของแผนดิน 
 ๓. เสริมสรางเครือขายหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 
 ๔. จัดตั้งและสงเสริมศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน 
 ๕. ควบคุมและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 
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แนวทางการดําเนินงาน  
1. กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กรุงเทพมหานคร 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และกองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) บูรณาการงาน
ขยายหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินในพ้ืนท่ีชนบท ชายแดน และพ้ืนท่ีเขตเมืองท่ีอยูในความดูแลรับผิดชอบ
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมือง ซ่ึงอาจพิจารณาดําเนินการ
ตอยอดหมูบาน/ชุมชนท่ีผานการสรางความเขมแข็งแกหมูบาน/ชุมชน ตามแผนประชารัฐรวมใจสรางหมูบาน/ชุมชน
ม่ันคงปลอดภัยยาเสพติด เพ่ือยกระดับเปนหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 

2. ซอมเสริมและพัฒนาหมูบาน/ชุมชนกองทุนแม เพ่ือยกระดับใหมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน รวมท้ังดํารงรักษา
ความเขมแข็งไวใหยั่งยืน โดยพัฒนาศักยภาพผูนําและแกนนํากองทุนแมของแผนดิน ใหสามารถจัดการแกไข          
และควบคุมปญหาภายในหมูบาน/ชุมชน บนพ้ืนฐานการพ่ึงตนเองได 

3. สงเสริมการสรางเครือขายหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินระดับภาค จังหวัด และอําเภอ               
เพ่ือเชื่อมรอยและสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโดยภาคประชาชน ท้ังนี้ ในระดับเครือขายควรมีการจัดทํา
แผนงาน 4 แผน ไดแก 
 (1) แผนพัฒนาขอมูล ไดแก ขอมูลพ้ืนฐานหมูบาน/ชุมชนในเครือขาย ขอมูลกลไกการทํางาน เชน 
วิทยากรกองทุนแมของแผนดิน ศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน เปนตน รวมท้ัง ขอมูลบงชี้สภาพปญหายาเสพติด
ในหมูบาน/ชุมชนในเครือขาย 
 (2) แผนการพัฒนา และขับเคลื่อนเครือขายกองทุนแมของแผนดิน  
 (3) แผนการพัฒนาบุคลากรภาคประชาชน ไดแก คณะกรรมการ/แกนนํากองทุนแมของแผนดิน 
วิทยากรกองทุนแมของแผนดิน วิทยากรประจําศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน เปนตน 
 (4) แผนสนับสนุนกิจกรรมปองกัน แกไข และเฝาระวังปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนกองทุนแม
ของแผนดิน ท่ีเปนสมาชิกเครือขาย 

4. จัดตั้งและสงเสริมศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน ใหเปนกลไกในการถายทอดองคความรู             
และเปนตนแบบในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับหมูบาน/ชุมชนอ่ืน สําหรับนําไปประยุกตใชตอไป 

5. สงเสริมหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินใหดําเนินการเพ่ือควบคุม แกไข ลดระดับปญหายาเสพติด             
ในหมูบาน/ชุมชน โดยใหมีการจัดทําแผนการดําเนินงานของหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินและสนับสนุน
สงเสริมใหมีการดําเนินงานตามแผนดังกลาว โดยมีกรอบกิจกรรม 5 ลักษณะ ไดแก 
 (1) การสํารวจปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 
 (2) การจัดชุดปฏิบัติการ ชุดวิทยากร พรอมใหความรู เขาทํางานในพ้ืนท่ี 
 (3) การจัดกิจกรรมสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 
 (4) การคัดกรองผูเสพ/ผูติด การบําบัดรักษา และการดูแล ติดตามชวยเหลือภายหลังการบําบัด 
เพ่ือใหผูผานการบําบัดรักษาในหมูบานชุมชนกลับตัวใชชีวิตไดอยางปกติสุข ไมหันกลับไปใชยาเสพติดอีก 
 (5) การสอดสองเฝาระวังไมใหยาเสพติดมีโอกาสเขาสูหมูบาน/ชุมชน 
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 

๑. โครงการขยายกองทุนแมของแผนดิน 
๒. โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากองทุนแมของแผนดิน 
๓. โครงการพัฒนาเครือขายกองทุนแมของแผนดิน 
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๔. โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน 
๕. โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบานชุมชนกองทุนแมของแผนดิน 

 

หนวยรับผิดชอบ  

1. หนวยงานหลัก 

กระทรวงมหาดไทย (กรมการพัฒนาชุมชน กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร) 
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานักการศึกษา สํานักงานเขต) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2. หนวยงานสนับสนุน 
สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรเครือขายภาคีท่ีเก่ียวของ 

 
3. แผนงานสรางสภาพแวดลอมเพ่ือปองกันยาเสพติด 
เปาหมาย : 878 อําเภอ และ ๕๐ เขต 
 

แนวทางการดําเนินงาน 
 ใหกระทรวงมหาดไทย และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดําเนินการ ดังนี้ 

1. จัดทําแผน เปาหมายพ้ืนท่ีในการเฝาระวัง ตรวจตรา การกระทําผิดท่ีเสี่ยงตอปญหายาเสพติด 

2. ดําเนินการออกตรวจ จัดระเบียบสังคม และควบคุมพ้ืนท่ีเสี่ยง ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ  
ท่ี ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง การจัดระเบียบสังคมสถานบริการและสถานประกอบการท่ีเปดใหบริการในลักษณะท่ีคลายกับ
สถานบริการ 

3. องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สนับสนุนงบประมาณและเสริมสรางกิจกรรมเสริมสรางสภาพแวดลอม           
โดยทองถ่ิน อาทิเชน ศูนยเยาวชนในระดับพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีสรางสรรค/พ้ืนท่ีเชิงบวกใหกับเด็ก เยาวชน และประชาชน          
ในทองถ่ิน 

 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 

1. โครงการจัดระเบียบสังคม 

2. โครงการปรับสภาพแวดลอมในหมูบาน/ชุมชน 

 

หนวยรับผิดชอบ 
๑. หนวยงานหลัก 

กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
กรุงเทพมหานคร (สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานักการศึกษา สํานักงานเขต) 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
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2. หนวยงานสนับสนุน 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนา
องคกรชุมชน) 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 

กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน               
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 

กระทรวงวัฒนธรรม (กรมสงเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา) 
กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก) 
กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา (กรมพลศึกษา) 
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
กระทรวงยุติธรรม (กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) 
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องคกรเครือขายภาคีท่ีเก่ียวของ 

 

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือปรับปรุงกระบวนการยุติธรรมใหเหมาะสมกับพฤติการณการกระทําความผิด และสามารถควบคุม
สถานการณปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
เปาหมายแผน 

1. ผูคายาเสพติดรายยอย รายสําคัญ เครือขายท้ังในและนอกประเทศ เจาหนาท่ีรัฐ และผูมีอิทธิพลท่ีเขาไป
เก่ียวของกับยาเสพติดถูกจับกุม และดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม  

2. ยกระดับและพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศในการแกไขปญหายาเสพติด 
 

ตัวช้ีวัด  
สัดสวนผูกระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ ไมเกิน 120 คน ตอประชากร 100,000 คน 
 

ตัวช้ีวัดยอย   
1. จับกุมผูกระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ ไมนอยกวา 62,000 คดี 

 2. จํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการความรวมมือระหวางประเทศประจําปฯ ไมนอยกวา               
6 โครงการ/กิจกรรม 
 
  

แผนปราบปรามยาเสพติด 
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แผนปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวย 4 แผนงาน ดังนี้ 
1. แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด 
เปาหมายแผนงาน : รอยละของการสกัดกั้นปริมาณยาเสพติดเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุมได                 
ท่ัวประเทศ โดย 

1. สกัดก้ัน ณ ดานตรวจ/จุดตรวจชายแดน และพ้ืนท่ีตอนใน 346 แหง     
2. สกัดก้ันการลําเลียงทางขนสงรถโดยสารประจําทาง 21 จังหวัด 
3. สกัดก้ันการลําเลียงทางรถไฟ 6 สายหลัก 
4. สกัดก้ันการขนสงพัสดุภัณฑและไปรษณีย 20 จังหวัด 
5. สกัดก้ันตามทาอากาศยานท่ีสําคัญ 11 แหง 
6. สกัดก้ันตามทาเรือ 2 แหง 

 
แนวทางการดําเนินงาน  
 1. บูรณาการหนวยงานรวมสกัดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ีชายแดนและตอนใน เพ่ือควบคุมการลักลอบลําเลียง 
และนําเขายาเสพติดตามแนวชายแดน ตลอดจนเสนทางคมนาคมและระบบขนสงท่ีเขาสูพ้ืนท่ีตอนใน ดังนี้  
  ๑.๑ สกัดก้ันและปราบปรามยาเสพติด โดยกองกําลังปองกันชายแดน ท้ังทางบก ทางน้ํา ชายฝง
ทะเล และเกาะแกง ดังนี้ 
   ๑) ใชกองกําลังปองกันชายแดนท้ังทางบก ทางน้ํา และทางทะเล เพ่ือสกัดก้ันการนําเขา 
สงออกยาเสพติด เคมีภัณฑ สารตั้งตน และอุปกรณการผลิตยาเสพติด 
   ๒) จัดตั้งชุดปฏิบัติการสกัดก้ันยาเสพติด เพ่ือลาดตระเวนตามชายแดนพ้ืนท่ีนําเขา สงออก 
   ๓) จัดตั้งชุดปฏิบัติการขาว เพ่ือสืบสวนหาขาวเก่ียวกับการคายาเสพติด และติดตาม           
การเคลื่อนไหวของนักคายาเสพติดตามแนวชายแดน 
  ๑.๒ สกัดก้ันยาเสพติดตามเสนทางคมนาคมท่ีเปนเสนทางผานของการลําเลียงยาเสพติด                
โดยบูรณาการการตั้งดานถาวร จุดผานแดนถาวร จุดผอนปรน จุดตรวจจุดสกัด ท่ีอยูในเสนทางคมนาคมสายหลัก
และสายรอง รวมท้ังการดําเนินการตั้งจุดตรวจโดยปรับเปลี่ยนหวงเวลาตามสถานการณและขอมูลการขาว                
ท่ีเหมาะสม 
  ๑.๓ ตรวจสอบการลักลอบลําเลียงยาเสพติดท่ีแฝงมากับระบบคมนาคมขนสงทุกประเภท 
   ๑) พัฒนารูปแบบและมาตรการสกัดก้ันยาเสพติดตามสถานีขนสงรถโดยสารประจําทาง 
รถไฟ พัสดุและไปรษณีย และทาอากาศยาน 
   ๒) จัดทําแผนตรวจคนระบบขนสงรถโดยสารประจําทาง โดยรวมกับ กรมขนสงทางบก 
บริษัท ขนสง จํากัด เพ่ือประสานงานในการสุมตรวจการลักลอบลําเลียงยาเสพติด 

๓) จัดทําแผนตรวจคนระบบขนสงพัสดุภัณฑ โดยรวมกับ บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด 
ภาคเอกชน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประสานงานในการสุมตรวจการลักลอบลําเลียงยาเสพติด 
   ๔) จัดทําแผนตรวจคนรถไฟ โดยกองบังคับการตํารวจรถไฟ และการรถไฟแหงประเทศไทย 
เพ่ือตรวจคนการลักลอบลําเลียงยาเสพติดตามเสนทางสายหลัก และประสานงานเพ่ือสุมตรวจยาเสพติด รวมกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
   ๕) นําเทคโนโลยี เครื่อง X-Ray ตรวจสอบสิ่ งของและสัมภาระมาประยุกตใช                   
ในการตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระตองสงสัยเก่ียวกับยาเสพติดของผูโดยสารสถานีขนสงรถโดยสารประจําทาง 
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ผูโดยสาร สถานีรถไฟสายหลัก การขนสงพัสดุภัณฑในแตละที่ทําการรับ-สง รวมทั้งเครื่อง X-Ray ขนาดใหญ              
เพ่ือตรวจรถยนตขนาดใหญ 

6) นําเทคโนโลยีเครื่องตรวจหาสารเสพติด ใชในการตรวจสอบตามดานตรวจ จุดตรวจ 
สถานีขนสงรถโดยสารประจําทาง รวมท้ังบริษัทขนสงสินคา 
  ๑.๔ สกัดก้ันยาเสพติด ณ ดานศุลกากร ทาอากาศยานนานาชาติ และทาเรือระหวางประเทศ โดย 
   ๑) เพ่ิมความเขมงวดในการตรวจคนการลักลอบนําเขาและสงออกยาเสพติด เคมีภัณฑ
สารตั้งตน ณ ดานศุลกากร ทาอากาศยานนานาชาติ และทาเทียบเรือระหวางประเทศ 
   ๒) ประสานงานดานการขาวระหวางประเทศ และจัดทําระบบขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของ
กับการลักลอบนําเขาและสงออกยาเสพติดระหวางประเทศ 
   ๓) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณท่ีทันสมัยเพ่ือชวยในการตรวจคนยาเสพติด 
   ๔) ฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการซุกซอนยาเสพติด และตัวยาเสพติดชนิดตางๆ ใหแก
เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
   ๕) สกัดก้ันยาเสพติดตามทาอากาศยานนานาชาติ ภายใตโครงการ ASEAN Airport 
Interdiction Task Force (AAITF) เพ่ือมุงหมายใหมีความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติดระหวางทาอากาศยาน
นานาชาติในกลุมประเทศอาเซียน 
  ๑.๕ เสริมสรางศักยภาพในการสกัดก้ันยาเสพติด โดย 
   ๑) เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนยอํานวยการสกัดก้ันยาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) ศูนยอํานวยการสกัดก้ันยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ.ปส.ชอน.)               
โดยสนับสนุนเครื่องมือท่ีทันสมัย เชน เครื่องมือเฝาตรวจตามแนวชายแดน ระบบกลองวงจรปด (CCTV) รวมทั้ง
บูรณาการการใชประโยชนของระบบกลองวงจรปด (CCTV) รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๒) บูรณาการการใชเทคโนโลยี เพ่ือการสืบสวนขยายผลในจุดตรวจ/จุดสกัด ท่ีมุงเนนพิเศษ 
   ๓) พัฒนาประสิทธิภาพจุดตรวจ/จุดสกัดบริเวณพ้ืนท่ีตอนใน โดยสนับสนุนขอมูลทาง           
การขาว อุปกรณเทคโนโลยีท่ีทันสมัยประจําดานตรวจ และพัฒนาทักษะบุคลากร 
   ๔) พัฒนาระบบการควบคุมการลักลอบลําเลียงยาเสพติดผานระบบคมนาคมขนสง             
และระบบโลจิสติกส (Border Logistics) โดยเฉพาะอยางยิ่ง การลักลอบลําเลียงยาเสพติดท่ีขามแดนมากับบุคคล
และยานพาหนะ 
  ๑.๖ ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการศูนยอํานวยการสกัดก้ันยาเสพติดอยาง
บูรณาการ ท้ังในระดับสวนกลางและระดับภูมิภาค  
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน  

1. โครงการสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน 
2. โครงการสกัดก้ันยาเสพติดพ้ืนท่ีคมนาคมตอนใน 
3. โครงการสกัดก้ันยาเสพติดทางทาอากาศยาน ทาเรือ และระบบขนสงสินคา ไปรษณียและพัสดุภัณฑ  
4. โครงการพัฒนาระบบการสกัดก้ันยาเสพติด 
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หนวยงานรับผิดชอบ  
 ๑. หนวยงานหลัก 
   กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
   กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
   กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (บริษัท ไปรษณียไทย จํากัด) 
   กระทรวงคมนาคม (กรมการขนสงทางบก การรถไฟแหงประเทศไทย บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน)                  
บริษัท ขนสง จํากัด) 
   กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
   กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 
2. แผนงานปราบปรามยาเสพติด  
เปาหมายแผนงาน     

1. จับกุมผูกระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ ไมนอยกวา 62,000 คดี 
๒. รอยละ 80 ของจํานวนผูตองหาซ่ึงเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคําสั่งอนุมัติใหจับกุมในความผิดฐานสมคบ 

สนับสนุน ชวยเหลือตองไดรับการออกหมายจับโดยศาล (ตามท่ีมีการรายงานตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 2               
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ขอ 5) 

๓. รอยละ 40 ของผูตองหา/ผูเก่ียวของในคดียาเสพติดท่ีมีคําสั่งใหยึดอายัดทรัพยสินท่ีมีมูลคาทรัพยสิน
ตั้งแต 200,000 บาทข้ึนไป เปรียบเทียบกับจํานวนผูตองหา/ผูเก่ียวของในคดียาเสพติดท่ีมีคําสั่งยึดอายัดทรัพยสิน
ท้ังหมด 
 ๔. ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตนท่ีไปใชผลิตยาเสพติด  

๕. ยุติบทบาทการคาและการแพรระบาดยาเสพติดในเรือนจําทุกแหง 
๖. ดําเนินการกับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดทุกราย 

 
แนวทางการดําเนินงาน  
 1. ปราบปราม ทําลายศักยภาพกลุม/เครือขายการคายาเสพติดรายสําคัญ 

1.๑ จัดชุดปฏิ บัติการขยายผลการบั ง คับใช กฎหมายตาม มาตรา 6 และมาตรา 8                       
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
  ๑.2 ดําเนินการในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลงพักยาเสพติด โดยเฉพาะพ้ืนท่ีตอนใน เพ่ือทําลายเครือขาย
การคายาเสพติดกอนท่ีจะแพรระบาดในหมูบาน/ชุมชน โดยการพิสูจนทราบแหลงพักยา ปดลอม ตรวจคน กดดัน
เปาหมาย รวมท้ังรณรงค ประชาสัมพันธใหประชาชนในพ้ืนท่ีชวยกันสอดสองดูแล 

๑.3 สืบสวนทางการเงินเครือขายนักคายาเสพติดรายสําคัญ เพ่ือขยายผลเครือขายและตัดวงจร
ทางการเงินของกลุมการคายาเสพติด โดยบูรณาการรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ ใหมีการจัดตั้งกลไกแบบบูรณาการ
ท้ังระดับภาค/จังหวัด โดยจัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนทางการเงินในระดับภาคและจังหวัด และกําหนดเปาหมาย
สืบสวนปฏิบัติการ  
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1.4 สืบสวน ติดตามกลุมคนตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทย ทุกกลุมทุกสัญชาติ เพ่ือเฝาระวัง
การคายาเสพติดขามชาติ และปราบปรามทําลายองคกรการคายาเสพติดขามชาติ 

1.5 เฝาระวัง สืบสวน ติดตาม คนหาขอมูลเก่ียวกับการกระทําความผิดกี่ยวกับยาเสพติด        
บนเครือขายสังคมออนไลน (Social Media) 
  ๑.6 บูรณาการกฎหมายท่ีมีอยูใหสามารถทําลายเครือขายนักคายาเสพติดไดอยางครอบคลุมและ
ไม ซํ้าซอน เชน พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บทบัญญัติแหงประมวลรัษฎากร เพ่ือดําเนินการ
กับทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดและทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

๑.7 ใชแนวทางนิติวิทยาศาสตร การตรวจพิสูจนและวิเคราะหตัวยา เพ่ือเชื่อมโยงการจับกุมคดี
รายสําคัญ และการลักลอบลําเลียงยาเสพติด 

๑.8 ตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติดรายสําคัญทุกราย โดยบูรณาการกฎหมายท่ีมีอยูและ
เก่ียวของกับการตรวจสอบทรัพยสิน ไดแก พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับ          
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 บทบัญญัติแหงประมวล
รัษฎากร เพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับการกระทําความผิดและทรัพยสินท่ีไดมาจากการกระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด 

1.9 ปรับปรุงและพัฒนากฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือรองรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินในรูปแบบดิจิทอล  
(Cryptocurrency) 

2. ปราบปรามนักคายาเสพติดในพ้ืนท่ีแพรระบาด เพ่ือดําเนินการตอกลุมผูเกี่ยวของในหมูบาน/ชุมชน 
มิใหเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยเฉพาะอยางย่ิงการดําเนินการตอขอรองเรียนของประชาชน 

๒.1 รับเรื่องรองเรียนของประชาชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด ผานชองทางตาง ๆ เชน สายดวน
สํานักงาน ป.ป.ส. ๑๓๘๖ ตู ปณ. ๑๒๓ เว็บไซตสํานักงาน ป.ป.ส. ประชาชนแจงขาวดวยตนเอง และศูนยดํารงธรรม
ของกระทรวงมหาดไทย  

2.๒ ตรวจสอบขอมูลผูถูกรองเรียน และแกไขปญหาเรื่องรองเรียน ตลอดจนรายงานผลการ
ดําเนินการ โดยใหสํานักงาน ปปส.ภาค/กทม. ตรวจสอบเรื่องรองเรียนประจําวันจากระบบการขาวยาเสพติด 
(Drugs News) ทุกวันทําการ และจัดสงใหกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค (บช.ภ.)/กองบัญชาการตํารวจนครบาล 
(บช.น.) หรือระดับกองบังคับการ (บก.) เพ่ือสงใหหนวยปฏิบัติระดับสถานีตํารวจภูธร (สภ.)/สถานีตํารวจนครบาล 
(สน.) นําเรื่องรองเรียนไปตรวจสอบขอเท็จจริง และดําเนินการใหไดขอยุติโดยเร็ว และรายงานผลการปฏิบัติให
สํานักงาน ป.ป.ส. ทราบ 
  ๒.3 ปฏิบัติการปดลอมตรวจคนยาเสพติดหมูบาน/ชุมชน หรือพ้ืนท่ีเสี่ยงตามเรื่องรองเรียน        
ในโครงการ “1386 ท่ัวไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด” เพ่ือลดความเดือดรอนของประชาชน 

๓. ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตนท่ีไปใชผลิตยาเสพติด 
  3.1 ควบคุม ตรวจสอบการนําเขาสารตั้งตน ณ ดานอาหารและยา ออกใบอนุญาต และหนังสือ
รับรองเก่ียวกับสารตั้งตนท่ีมีการนําเขา ออกใบอนุญาตสถานประกอบการท่ีใชสารตั้งตน 
  3.2 ควบคุมตรวจสอบการกระจายและการใชทางอุตสาหกรรมของตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตน 
โดยตรวจสอบรายงานจากผูผลิต ผูขาย ผูนําเขา ผูสงออก สถานพยาบาล และรานขายยา  

3.3 ควบคุมตัวยา เคมีภัณฑ และสารตั้งตนท่ีไปใชผลิตยาเสพติด ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษา
ความสงบแหงชาติ ท่ี 32/2559 เรื่อง มาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภท         
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ไปใชผลิตยาเสพติด และประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง การกําหนดชื่อสารเคมี พ้ืนท่ีควบคุม และหนาที่ของผูทํา
ธุรกรรม ภายใตมาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใชผลิตยาเสพติด              
พ.ศ. 2559 

๔. ดําเนินการตอนักคายาเสพติดในเรือนจํา 
๔.๑ จัดทําแผนเขมงวดกวดขันการกระทําความผิดในเรือนจําและทัณฑสถานทุกแหงตามโครงการ 

“เรือนจําปลอดยาเสพติด” ของกรมราชทัณฑ เชน การจูโจมตรวจคน การตรวจปสสาวะ การปองปราม                 
การดําเนินการกับเจาหนาท่ีรัฐท่ีปลอยปละละเลยหรือเขาไปมีสวนเก่ียวของ ฯลฯ เปนตน 

๔.๒ คัดแยกนักโทษรายสําคัญท่ียังมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดจากเรือนจําท่ัวประเทศ 
มายังเรือนจําความม่ันคงสูง และวางระบบปองกันอยางมีประสิทธิภาพ 

๔.๓ ปฏิบัติการจูโจมตรวจคนสิ่งของตองหามและโทรศัพทมือถือโดยบูรณาการรวมกับหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของเปนประจําทุกเดือน เพ่ือหยุดยั้งไมใหเกิดการสั่งการจากเรือนจํา 

๔.๔ บูรณาการขยายผลเครือขายนักคายาเสพติดในเรือนจํา โดยจัดตั้งชุดขยายผลเครือขาย           
อยางถาวรในการสืบสวนเชิงลึกและปฏิบัติการ 

๔.๕ จัดหาอุปกรณทางเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการของเรือนจํา
ความม่ันคงสูง 

๕. ดําเนินการตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติดและปลอยปละละเลย 
๕.๑ ดํ าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ  ท่ี  1๑2/๒๕57 ลงวัน ท่ี                      

21 กรกฎาคม 2557 เรื่อง แกไขเพ่ิมเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการปองกันเจาหนาท่ีของรัฐมิให
เก่ียวของกับยาเสพติด พ.ศ. 2542 โดยใหใชกลไกคณะกรรมการกลั่นกรองขอมูลหรือขาวสารการกระทําผิด                
ท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

๕.2 ดําเนินการตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดและปลอยปละละเลย             
ตามคําสั่งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ท่ี 6/2559 ลงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินการตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติดและปลอยปละ
ละเลย 

๕.3 ใหความสําคัญกับกลไกการรับเรื่องรองเรียนของเจาหนาท่ีของรัฐในทุกชองทาง ประกอบดวย 
ชองทางสายดวนสํานักงาน ป.ป.ส. 1386 ตู ปณ. 123 สายดวนสํานักงาน ป.ป.ท. 1206 ศูนยดํารงธรรม 
ศูนยบริการประชาชนสํานักนายกรัฐมนตรี 1111 และศูนยรับเรื่องเรียนเจาหนาท่ีรัฐเรียกรับผลประโยชน              
คณะรักษาความสงบแหงชาติ ๑๒๙๙ ตู ปณ. 444  

๕.๔ ดําเนินการทางวินัยและทางอาญาตอเจาหนาท่ีของรัฐท่ีมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติด 
หรือปลอยปละละเลย ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี 41/2557 เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้ง 
การแพรระบาดของยาเสพติด ลงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 ๖. พัฒนางานขาวกรองยาเสพติดและเทคโนโลยีการสืบสวน ใหสามารถเช่ือมโยงงานการขาวในทุกมิติ 
๖.๑ บูรณาการงานการขาวรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการปราบปรามยาเสพติด เพ่ือรวบรวม

ขอมูลขาวสารภายนอกประเทศและภายในประเทศ  
๖.2 จัดระบบขอมูลขาวสารยาเสพติด ใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถบูรณาการขอมูลและ          

ใชประโยชนรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๖.๓ พัฒนาเทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพ่ือสนับสนุนงานขาวกรองยาเสพติด 
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๖.๔ เสริมสรางความรู ทักษะ และขีดความสามารถ ในงานดานการขาวใหแกเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน : 

1. โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดเครือขายสําคัญ 
2. โครงการปราบปรามเครือขายนักคายาเสพติดขามชาติ 
3. โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดในระดับจังหวัดและหมูบาน/ชุมชน 
4. โครงการสืบสวนหาขาวยาเสพติดทางสังคมออนไลน (Social Media) 
5. โครงการตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด 
6. โครงการสืบสวนปราบปรามเพ่ือดําเนินการกับทรัพยสินของผูกระทําผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน 
7. โครงการดําเนินการตอเรื่องรองเรียนยาเสพติด 
8. โครงการควบคุมสารตั้งตน และเคมีภัณฑท่ีใชในการผลิตยาเสพติด 
9. โครงการปราบปรามและเฝาระวังการคายาเสพติดในเรือนจํา 
10. โครงการปราบปรามเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดหรือปลอยปละละเลย 
11. โครงการพัฒนาระบบการขาว และเทคโนโลยีการสืบสวน 
๑2. โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดในพ้ืนท่ีพิเศษ 
13. โครงการปราบปรามนักคายาเสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต 

 
หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. หนวยงานหลัก 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ สถาบันนิติวิทยาศาสตร 
กรมบังคับคดี) 
 กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 
 กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
 กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย) 
 กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร) 
 สํานักงาน ปปง.  
 สํานักงาน ป.ป.ท. 
 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
 สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักขาวกรองแหงชาติ) 
 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 กระทรวงการตางประเทศ 
 สํานักงานอัยการสูงสุด 
 ธนาคารแหงประเทศไทย 
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3. แผนงานความรวมมือระหวางประเทศ 
เปาหมายแผนงาน : เสริมสรางความรวมมือระหวางประเทศกับประเทศเพื่อนบาน อาเซียน นานาประเทศ              
และองคการระหวางประเทศ เพ่ือพัฒนาความสัมพันธอันจะนําไปสูความรวมมือในการสกัดก้ัน ปราบปราม           
และแกไขปญหายาเสพติดท่ีตองอาศัยความรวมมือระหวางประเทศ 
  
แนวทางการดําเนินงาน 
 ๑. ผลักดันเชิงนโยบาย และความรวมมือระหวางประเทศ เพ่ือมุงสูการแกไขปญหายาเสพติดระหวาง
ประเทศ ผานกรอบความรวมมือดานยาเสพติดตาง ๆ ท้ังระดับทวิภาคี และพหุภาคี  
 ๒. อํานวยการ กํากับ และติดตามการดําเนินความรวมมือระหวางประเทศ ใหมีความสอดคลองบูรณาการ
อยางมีประสิทธิภาพ  
 ๓. พัฒนาและขยายกลไกสนับสนุนความรวมมือระหวางประเทศเพ่ิมเติมกับหนวยงาน ประเทศ หรือองคกร
ระหวางประเทศ 

๔. ใหความรวมมือ และปฏิบัติตามขอตกลงและพันธกรณีระหวางประเทศ รวมถึงการแสดงความเปนหุนสวน 
ในประชาคมโลก และบทบาทนําของไทยในเวทีความรวมมือระหวางประเทศ  

๕. พัฒนาความสัมพันธ สรางความเขาใจ และความไววางใจกับนานาประเทศ เพ่ือสนับสนุนการแกไข
ปญหายาเสพติดรวมกัน  

๖. สนับสนุนและผลักดันความรวมมือการปฏิบัติการสกัดก้ัน ปราบปรามยาเสพติด การทําลายแหลงผลิต  
และแหลงพักยาเสพติด การสกัดก้ันเคมีภัณฑและสารตั้งตน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพดานการตรวจพิสูจนยาเสพติด         
กับนานาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งกับประเทศเพ่ือนบาน 

๗. พัฒนา และปรับปรุงวิธีปฏิบัติ มาตรฐาน หรือกฎหมายท่ีเก่ียวของ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานความรวมมือ
ในการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ 

๘. พัฒนาความรวมมือการสรางเครือขาย กลไกความรวมมือ และการแลกเปลี่ยนองคความรู รวมถึง              
การพัฒนารูปแบบและมาตรฐานวิชาการระหวางประเทศดานการปองกันยาเสพติด ดานการบําบัดรักษา                
ดานการสํารวจพืชเสพติด 

9. สนับสนุน และผลักดันการดําเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือก และการเผยแพรองคความรู           
ดานการพัฒนาทางเลือกของไทยใหกับนานาประเทศ 

10. พัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความสัมพันธ และการดําเนิน     
ความรวมมือระหวางประเทศดานยาเสพติด 
  
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 ๑. โครงการพัฒนาความรวมมือและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหวางประเทศ 
 ๒. โครงการเสริมสรางและยกระดับความรวมมือระหวางประเทศดานการปราบปรามยาเสพติด 
 ๓. โครงการพัฒนาความรวมมือทางการขาว และการปฏิบัติเพ่ือปดลอมพ้ืนท่ีการผลิตบริเวณพ้ืนท่ี
สามเหลี่ยมทองคํา 
 ๔. โครงการแมน้ําโขงปลอดภัย (แผนปฏิบัติการแมน้ําโขงปลอดภัย ๓ ป (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
 ๕. โครงการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) 
 ๖. โครงการสกัดก้ันยาเสพติดบริเวณทาอากาศยาน (ASEAN Airport Interdiction Task Force) 
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 ๗. โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเปนอยูท่ียั่งยืน 
 ๘. โครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดอาเซียน 
 ๙. โครงการพัฒนาบุคลากรดานความรวมมือระหวางประเทศ 
  
หนวยงานรับผิดชอบ 
 ๑. หนวยงานหลัก 
 กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
 กระทรวงมหาดไทย (สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
 กระทรวงการตางประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ กรมองคการระหวางประเทศ 
กรมอาเซียน กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวาง
ประเทศ กรมเอเชียใต ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมอเมริกาและแปซิฟกใต) 
 กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) 
 กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก) 
 กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย) 
 กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 
 กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ                
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร) 
 กระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) 
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมประมง กรมปศุสัตว กรมชลประทาน กรมการขาว             
กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร กรมพัฒนาท่ีดิน) 
 มูลนิธิแมฟาหลวง 
 มูลนิธิโครงการหลวง 
 
4. แผนงานควบคุมพืชเสพติด 
เปาหมายแผนงาน : ควบคุมพืชเสพติดไมใหเกิดอันตรายและใหสามารถใชประโยชนทางการแพทย                       
และอุตสาหกรรมไดอยางเหมาะสม 
 
แนวทางการดําเนินงาน  

1. สํารวจพ้ืนท่ีปลูกพืชเสพติด 
 2. ตัดทําลายพืชเสพติด 
 3. สืบสวนหาขาวและเฝาระวัง 
 4. ปราบปรามจับกุมบุคคล/เครือขายท่ีเก่ียวของ 
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 5. สรางความตระหนักและจิตสํานึกตอโทษและพิษภัยของพืชเสพติด 
 6. ปองปรามการปลูก คา เสพ หรือเก่ียวของกับพืชเสพติด 
 7. คนหาและบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดพืชเสพติด 
 8. พัฒนาทางเลือกทดแทนการปลูกพืชเสพติด 
 9. เสริมสรางกลไกพิเศษแกไขปญหาเฉพาะพ้ืนท่ี 
 10. ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับพืชเสพติด 
 11. ศึกษา วิจัย พัฒนางานวิชาการเก่ียวกับพืชเสพติด 
 12. เสริมสรางความรวมมือ ความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน 
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน : 
 1. โครงการสํารวจพืชเสพติด 
 2. โครงการควบคุมพืชเสพติด 
 3. โครงการแกไขปญหาพืชเสพติดเฉพาะพ้ืนท่ี 
 4. โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือแกไขปญหาพืชเสพติด 
 5. โครงการอํานวยการและบริหารจัดการเพ่ือควบคุมปญหาพืชเสพติด 
 6. โครงการแกไขปญหาการปลูกฝน อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม 
     (แผนแมบทการแกไขปญหาฝน ยาเสพติด และความม่ันคง พ้ืนท่ีอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม ระยะ 
5 ป (พ.ศ. 2560-2564)  
 
หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. หนวยงานหลัก 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ (กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน กองบินตํารวจ ตํารวจภูธรภาค 
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด) 

กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ กรมบังคับคดี สถาบัน
นิติวิทยาศาสตร) 

กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ                   
กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร) 

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย 

กรมการแพทย สถาบันธัญญารักษ) 
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานสงเสริมการศึกษา

นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย) 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ (กรมชลประทาน กรมประมง กรมการขาว กรมพัฒนาท่ีดิน             

กรมสงเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว กรมวิชาการเกษตร กรมสงเสริมสหกรณ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนท่ีสูง) 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (กรมปาไม กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช 

กรมทรัพยากรน้ํา กรมทรัพยากรน้ําบาดาล) 
กระทรวงพลังงาน (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน) 
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
กระทรวงคมนาคม (กรมทางหลวงชนบท) 
กระทรวงแรงงาน 
กระทรวงพาณิชย 

2. หนวยงานสนับสนุน  
สํานักงานอัยการสูงสุด 

  สํานักงาน ปปง. 
  สํานักงาน ป.ป.ท. 
  กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร) 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 

 
วัตถุประสงค 

เพ่ือใหผูใช ผูเสพ ผูติดยาเสพติดเขาถึงบริการสาธารณสุข สามารถตระหนักถึงโทษพิษภัยยาเสพติด เขาใจ
การปรับสภาพการดํารงชีวิต และลดอันตรายท่ีจะเกิดข้ึนตอตนเองและบุคคลอ่ืนในสังคม 
 
เปาหมายแผน : ผูเสพ ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดรักษา ติดตาม ชวยเหลือตามกําหนด โดย 

๑. นําผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา จํานวน ๒10,7๐๐ ราย  แบงออกเปน 
1.1 ระบบสมัครใจ จํานวน ๑30,0๐๐ ราย  

  1) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๖๐,๐๐๐  ราย 
2) กรมการแพทย  ๑๐,๕๐๐  ราย 
3) กรมสุขภาพจิต  ๔,5๐๐   ราย 
4) กรุงเทพมหานคร  ๒,๕๐๐   ราย 
5) จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ๕๒,๕๐๐  ราย 
    (ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด ๕๐,๕๐๐ ราย/กรุงเทพมหานคร ๒,๐๐๐ ราย)   

1.2 ระบบบังคับบําบัด จํานวน ๖0,5๐๐ ราย 
1) กรมคุมประพฤติ (ควบคุมตัว)   ๒4,6๐๐   ราย   
2) กรมสุขภาพจิต (ควบคุมตัว) 400 ราย 
3) สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๓1,๐๐๐   ราย 
    (ไมควบคุมตัว) 
4) กรุงเทพมหานคร (ไมควบคุมตัว) 4,500   ราย      

1.3 ระบบตองโทษ จํานวน ๒๐,๒๐๐ ราย 
1) กรมราชทัณฑ ๑๗,๗๐๐   ราย   
2) กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  ๒,๕๐๐   ราย 

     ๒. ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 

แผนบําบัดรักษายาเสพติด 
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๓. พัฒนากระบวนการการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติดใหมีคุณภาพ เพ่ือใหผูปวยท่ีใชยาเสพติดหยุดเสพ
ตอเนื่อง ๓ เดือน หลังการบําบัดรักษาทุกระบบ 

๔. พัฒนากระบวนการใหบริการดานการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด เพ่ือใหผูเขารับการบําบัดรักษา 
คงอยูในระบบบําบัดรักษา 

๕. ลดผลกระทบของยาเสพติดในมิติดานสุขภาพและดานสังคม เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับประชาชน 
ตัวช้ีวัด  

รอยละ 90 ของผูปวยท่ีใชยาเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือนหลังจําหนายจากการบําบัดรักษาทุกระบบ 
(3 Month Remission Rate)  
 
ตัวช้ีวัดยอย   

1. การคงอยูของผูเขารับการบําบัดฟนฟูในระบบทุกระบบ (Retention Rate) รอยละ 70 
 2. ดําเนินการติดตามผูผานการบําบัดรักษาใหเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไดไมนอยกวารอยละ 50              
ของผูผานการบําบัดรักษาทุกระบบ 
 
แผนบําบัดรักษายาเสพติด ประกอบดวย 7 แผนงาน ดังนี้ 
1. แผนงานคนหาและนําผูเสพเขาสูการบําบัดฟนฟูยาเสพติด 
เปาหมายแผนงาน  

1. นําผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในทุกระบบ ๒10,7๐๐ ราย 
2. จัดตั้งและพัฒนาศูนยเพ่ือการคัดกรองในทุกอําเภอ 928 แหง 

  
แนวทางการดําเนินงาน 
 ๑. รณรงคประชาสัมพันธ คนหา และใหขอมูลท่ีเก่ียวของ เพ่ือรณรงคใหผูเสพผูติดเขารับการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 ๒. ใชกระบวนการชุมชนตามแนวทางประชารัฐในการคนหาและชักชวนผูเสพผูติดยาเสพติดใหเขาสู
กระบวนการบําบัดฟนฟูฯ ในระบบสมัครใจ 
 3. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของศูนยเพ่ือการคัดกรองใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 
  
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 ๑. โครงการสํารวจ คนหา รณรงคประชาสัมพันธ และนําผูเสพเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา 

๒. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจําแนกคัดกรอง 
  

หนวยงานรับผิดชอบ 
     ๑. หนวยงานหลัก 
  กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต) 
  กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ  
สํานักงาน ป.ป.ส.) 
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  กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริม 
การปกครองทองถ่ิน) 
  สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) 
 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
  สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
  องคกรศาสนา 
  ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
 
2. แผนงานบําบัดรักษาระบบสมัครใจ 
เปาหมายแผนงาน : ผูเขารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ จํานวน ๑30,0๐๐ ราย จําแนกเปน 
 1. สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ๖๐,๐๐๐  ราย 
 2. กรมการแพทย   ๑๐,๕๐๐  ราย 
 3. กรมสุขภาพจิต   4,5๐๐  ราย 
 4. กรุงเทพมหานคร  ๒,๕๐๐  ราย 
 5. จังหวัด/กรุงเทพมหานคร ๕๒,๕๐๐  ราย 
     (ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม)   
       
แนวทางการดําเนินงาน 
 ๑. นําผูเสพผูติดยาเสพติดเขารับการบําบัดฟนฟูฯ ในสถานพยาบาลตามสภาพการเสพติด ตามแนวทาง           
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 ๒. นําผูเสพยาเสพติด ท่ีไมมีภาวะแทรกซอนทางจิตรุนแรง โรคทางกายท่ีรุนแรง โรคติดตอในระยะติดตอ  
ผูเสพสารกลุมฝน (ฝน มอรฟน เฮโรอีน) ผูปวยติดสุราเรื้อรังและรุนแรง เยาวชนท่ีมีอายุต่ํากวา 18 ป และบุคคล            
ท่ีอาจมีผลกระทบตอการศึกษา การทํางาน ความรับผิดชอบตอครอบครัว เขาศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม                 
ตามหลักสูตรท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด และเนนการดําเนินงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 ๑. โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ระบบสมัครใจในสถานพยาบาล 
 ๒. โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ระบบสมัครใจคาย “ศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” 
 ๓. โครงการพัฒนาระบบบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในแบบสมัครใจ 
  
หนวยงานรับผิดชอบ 
 ๑. หนวยงานหลัก 
 กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต) 
 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
 กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน) 
 กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
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 กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตรการแพทย) 
 กรุงเทพมหานคร (สํานักอนามัย) 
 กระทรวงกลาโหม (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 องคกรศาสนา 
 ภาคเอกชน ภาคประชาชน 
๓. แผนงานบําบัดรักษาระบบบังคับบําบัด 
เปาหมายแผนงาน : ผูเขารับการบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด จํานวน 60,5๐๐ ราย จําแนกเปน 
 1. แบบควบคุมตัว 25,0๐๐  ราย 
    (ดําเนินการโดยกรมคุมประพฤติในสถานฟนฟูฯ ๙๕ แหง - สังกัดเหลาทัพฯ/ปกครอง ๗๕ แหง 
โรงพยาบาล ๒๐ แหง ๒4,6๐๐ ราย และกรมสุขภาพจิต ๔๐๐ ราย) 
 2. แบบไมควบคุมตัว  ๓5,5๐๐  ราย 

   (ดําเนินการโดยกระทรวงสาธารณสุข ๓๑,๐๐๐ ราย และกรุงเทพมหานคร 4,5๐๐ ราย) 
  
แนวทางการดําเนินงาน 
 ๑. นําผูเสพผูติดยาเสพติดที่ถูกพบโดยเจาหนาที่ตามกฎหมาย ที่มีพฤติกรรมที่อาจกอใหเกิดอันตราย             
หรือไมเขาเง่ือนไขท่ีจะเขารับการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗            
ใหเขาสูระบบบังคับบําบัดเพ่ือใหการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด กอนท่ีจะเกิดปญหาตอสุขภาพของตนเอง
และผลกระทบตอสังคม 

๒. พัฒนาศักยภาพของระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว เพ่ือรองรับผูเสพ/ผูติดยาเสพติดท่ีมีประวัติ               
ไมปฏิบัติตนตามแนวทางท่ีกําหนดไวในประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ หรือมีพฤติกรรม            
ท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย หรือไมเขาตามเง่ือนไขท่ีจะเขารับการบําบัดระบบสมัครใจตามประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ ได 
 ๓. มุงเนนการพัฒนาคุณภาพของการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ใหเปนไปตามมาตรฐาน               
ท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนด ท้ัง ๒ รูปแบบ คือ  

3.1 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว ดําเนินการพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน
ของหนวยพหุภาคีใหไดคุณภาพ และมีมาตรฐานภายใตการกํากับของกระทรวงสาธารณสุข  

3.2 การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แบบไมควบคุมตัว ดําเนินการพัฒนากลไกการรับ สงตอ 
ผูเขารับการฟนฟูฯ ระหวางสถานพยาบาลและกรมคุมประพฤติ 
  3.3 การวินิจฉัย และกําหนดแผนสงตอรับการฟนฟูฯ ใหเพิ่มผูแทนกระทรวงสาธารณสุข         
และกรุงเทพมหานครในคณะอนุกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในแตละคณะ เพ่ือใหการวางแผนการฟนฟูฯ  
มีการประเมินทางการแพทยควบคูกับการคัดกรองทางสังคม และสามารถจําแนก และสงตอผูเขารับการฟนฟูฯ 
สําหรับการบําบัดรักษาและฟนฟูฯ ในสถานพยาบาลหรือสถานท่ีฟนฟูฯ ท่ีเหมาะสมกับสภาพการเสพติด  
  
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 ๑. โครงการพัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในระบบบังคับบําบัด 
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 ๒. โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในระบบบังคับบําบัด 
  
หนวยงานรับผิดชอบ 
 ๑. หนวยงานหลัก 
 กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ) 
 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
 กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
 กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 
 กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตรการแพทย) 
  
๔. แผนงานบําบัดรักษาระบบตองโทษ 
เปาหมายแผนงาน : ผูเขารับการบําบัดรักษาในระบบตองโทษ จํานวน ๒๐,๒๐๐ คน จําแนกเปน 
 1. กรมราชทัณฑ  ๑๗,๗๐๐  คน  
  (ไมรวมเปาหมายดําเนินการเพ่ือลดการกระทําผิดซํ้าของหนวยประมาณ 150,000 คน) 

2. กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ๒,๕๐๐  คน 
  
แนวทางการดําเนินงาน 
 พัฒนากระบวนการการบําบัดรักษาผูตองขังท่ีติดยาเสพติดในเรือนจํา/ทัณฑสถานท่ัวประเทศ             
และสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน/สถานแรกรับ ในทุกข้ันตอนใหมีประสิทธิภาพ รวมถึงพัฒนาคุณภาพ
หนวยบําบัดรักษาใหมีมาตรฐาน เพ่ือใหผูเสพผูติดท่ีถูกตองขังไดรับการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด            
ท้ังทางรางกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และทักษะในสังคม โดยใหมุงเนนกระบวนการในการเตรียมความพรอม
กอนกลับสูสังคม โดยมีแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ 
 ๑. บําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด (TC) สําหรับการบําบัดฟนฟูฯ ผูตองขัง         
ท่ีติดยาเสพติดในเรือนจําและทัณฑสถาน มีระยะเวลาในการฟนฟูฯ ๔ เดือน  
 ๒. บําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในรูปแบบศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สําหรับการบําบัดฟนฟูฯ 
ผูตองขังท่ีมีผลการคัดกรองในระดับเสพ มีระยะเวลาในการฟนฟูฯ ๑๒ วัน  
 ๓. บําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ สําหรับการบําบัดฟนฟูฯ              
เพ่ือเตรียมความพรอมสูสังคมสําหรับผูพักการลงโทษกรณีพิเศษ หรือผูตองขังกอนถูกปลอยตัว มีระยะเวลาในการ
ฟนฟูฯ ๑๒๐ วัน โดยมีเรือนจําและทัณฑสถานท่ีดําเนินการบําบัดฟนฟูฯ ในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒนพลเมืองราชทัณฑ  
 ๔. บําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดท่ีมีอาการทางจิต หรืออาการทางกายภาพ แบบผูปวยใน/นอก 
ผานการสงตัวไปยังสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข 
 ๕. อบรมระยะสั้น 3 วัน (15 ชั่วโมง) เพ่ือเตรียมการกอนปลอยตัว สําหรับใหความรูและแนวทาง                  
การปฏิเสธเพ่ือลดอัตราการกลับไปเสพติดซํ้า 
 ๖. บําบัดฟนฟูเด็กและเยาวชนท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด โดยจําแนกผลตามกลุมเสี่ยง กลุมเสพ กลุมติด  
กลุมรุนแรง ซ่ึงกรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน ไดกําหนดใหดําเนินการฟนฟูฯ ตามสถานพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน และศูนยฝกและอบรมเด็กและเยาวชน 
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โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 ๑. โครงการพัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในระบบตองโทษ 
 ๒. โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ในเรือนจําและทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ 
 ๓. โครงการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุมครองเด็ก
และเยาวชน 
 
หนวยรับผิดชอบ 
 ๑. หนวยงานหลัก 
 กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) 
 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
 กระทรวงมหาดไทย 
 กระทรวงสาธารณสุข 
 
๕. แผนงานบําบัดรักษาทางเลือก 
เปาหมายแผนงาน : ใชมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด เปนมาตรการทางเลือกในการสนับสนุนการดูแลผูเสพ           
ผูติดยาเสพติด ท่ียังไมสามารถเลิกยาเสพติดได ใหรูจักดูแลตนเองเพ่ือลดปญหาหรือผลกระทบตอสุขภาพ ครอบครัว 
ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงเปนการปองกันการแพรระบาดของโรคติดตอตาง ๆ  
     
แนวทางการดําเนินงาน 
 ๑. ดําเนินการในพ้ืนท่ีนํารอง จํานวน ๓๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามคําสั่งศูนยอํานวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ท่ี ๒/๒๕๖๐ เพ่ือลดปญหาการแพรระบาดของการติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือด              
ลดผลกระทบทางสุขภาพของผูเสพผูติดยาเสพติด ตลอดจนลดผลกระทบทางสังคม 
 ๒. กระทรวงสาธารณสุข กําหนดแนวทางการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) ในกลุมผูติด
ยาเสพติดท่ีมีอาการติดรุนแรง หรือยังไมสามารถเลิกยาเสพติดได โดยการจัดสถานบริการลดอันตรายในพื้นท่ี        
ท่ีมีสถานการณปญหายาเสพติดรุนแรง รวมถึงจัดทําแนวทางในการดูแลและใหบริการท่ีเหมาะสม เพ่ือเปนการปองกัน
และดูแลกลุมผูติดยาเสพติดไมใหสงผลกระทบท่ีเปนอันตรายตอตนเอง ชุมชน และสังคม 
 ๓. พัฒนารูปแบบการลดอันตรายจากยาเสพติดท่ีเหมาะสมกับสถานการณปญหาและบริบทของประเทศไทย 
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 ๑. โครงการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) 
  
หนวยงานรับผิดชอบ 
 ๑. หนวยงานหลัก 
 กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมควบคุมโรค) 
 กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
 กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย) 
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 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
 กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต) 
 กระทรวงแรงงาน 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 
6. แผนงานติดตามดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
เปาหมายแผนงาน : ติดตามผูผานการบําบัดรักษาใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไดไมนอยกวารอยละ 50 ของผูผาน
การบําบัดรักษาทุกระบบ ดังนี้ 
 1. ผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทุกระบบ ท่ียังติดตามไมครบตามเกณฑท่ีกําหนด   
 2. ผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ทุกระบบ ท่ีเขารับการบําบัดฟนฟูฯ จนครบกระบวนการ 
 3. ผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ท่ีแจงความประสงคขอรับความชวยเหลือ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 
 
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ในระบบสมัครใจ และระบบบังคับบําบัดแบบไมควบคุมตัว
จากสถานพยาบาลภายใตการดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุข และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมถึงกลุม
ผู เขารับการบําบัดฟนฟูฯ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 108/2557 ที่ถูกสงตอมายัง
สถานพยาบาลภายใตการดําเนินการของกระทรวงสาธารณสุข และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ใหดําเนินการ
ติดตามดูแลชวยเหลือตามกระบวนการข้ันตอนปกติของกระทรวงสาธารณสุข รายละเอียด ดังนี้ 
    1.1 กลุมผูใชยาเสพติด ใหดําเนินการติดตาม อยางนอย 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 30 วัน 
    1.2 กลุมผูเสพ และกลุมผูติดยาเสพติด ใหดําเนินการติดตาม และสุมตรวจปสสาวะ 4 - ๗ ครั้ง ภายใน
ระยะเวลา 1 ป  
 1.3 กลุมท่ีมีภาวะฉุกเฉิน มีอาการกาวราว จากสารกลุมแอมเฟตามีน ฝน เฮโรอีน ใหดําเนินการติดตาม
และสุมตรวจปสสาวะ 4-๗ ครั้ง ภายในระยะเวลา 1 ป 
 2. ติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ในระบบสมัครใจรูปแบบศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมภายใต
การดําเนินการของศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว
ภายใตการดําเนินการของกรมคุมประพฤติและพหุภาคี ใหดําเนินการติดตามดูแลชวยเหลือ โดยใชกลไกของ
กระทรวงมหาดไทย รายละเอียด ดังนี้ 
 2.1 ใหสถานบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบสมัครใจรูปแบบศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
และระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว จัดปจฉิมนิเทศใหแกผูปวยกอนเสร็จสิ้นกระบวนการบําบัดฟนฟูฯ และปลอยตัว
กลับสูสังคม โดยใหเนนย้ําผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ใหไปแสดงตัว ณ ศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระดับอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ในภูมิลําเนาของตน พรอมเอกสาร
รับรองการเปนผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ภายใน 15 วัน นับแตไดรับการปลอยตัวจากสถานบําบัดฟนฟูฯ เพ่ือตกลง
การรับบริการดานการติดตามดูแล 
 2.2 ใหศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง            
ออกคําสั่งแตงตั้งผูปฏิบัติงานของทางราชการ อาสาสมัคร และประชาชน อาทิเชน กํานัน ผูใหญบาน กรรมการหมูบาน 
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อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครประจําหมูบาน อาสาสมัครภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุขเจาหนาท่ีของ
กรุงเทพมหานคร ประชาชนผูมีจิตอาสา เปนตน เปนผูทําหนาท่ีในการติดตามดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูฯ 
 2.3 ใหศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูในระดับอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง 
จําแนกรายชื่อ ตรวจสอบความถูกตอง และมอบหมายภารกิจใหผูทําหนาท่ีติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัด
ฟน ฟูฯ ดํ า เนินการติดตามดูแล และให คําปรึกษา โดยผู ท่ี จะได รับการติดตามดูแลภายใตกลไกของ
กระทรวงมหาดไทย ไดแก ผูผานการบําบัดฟนฟูฯ จากระบบสมัครใจรูปแบบศูนยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูผานการ
บําบัดฟนฟูฯ จากระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว และผูผานการบําบัดฟนฟูฯ จากระบบสมัครใจของ
สถานพยาบาล (เฉพาะผูประสงคขอรับความชวยเหลือ) 
 2.4 การติดตามดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ตามหลักเกณฑของการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ          
ผูติดยาเสพติดแตละรูปแบบ อาจดําเนินการโดยวิธีการตาง ๆ ดังนี้ 
  1) การติดตามดูแลทางตรง ประกอบดวย  
 1.1) การเยี่ยมบาน ท่ีทํางาน สถานศึกษา หรือสถานท่ีท่ีกําหนด  
 1.2) การนัดหมายใหผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ไปรายงานตัว ณ สถานท่ีท่ีกําหนด  
 1.3) ผูทําหนาท่ีติดตามดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูฯ นําตัวผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ไปรายงานตัว 
ณ สถานท่ีท่ีกําหนด 

2) การติดตามดูแลทางออม ไดแก การสอบถามผูใกลชิดกับผูผานการบําบัดฟนฟูฯ การสอบถาม
ทางจดหมาย การโทรศัพทสอบถาม 
 2.5 ใหผู ทําหนาท่ีติดตามดําเนินการติดตามดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ตามหลักเกณฑของ                  
การบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดแตละรูปแบบอยางตอเนื่อง ภายในระยะเวลา 1 ป  

2.6 ใหผูทําหนาท่ีติดตามรายงานผลการติดตามใหศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู
อําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ทราบ เพ่ือลงขอมูลในระบบขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด
ของประเทศ (บสต.)  
    2.7 สิ้นสุดการติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด จะมีผลในกรณี ดังนี้ 
       1) ติดตามจนครบระยะเวลา 1 ป และพบวาผูผานการบําบัดฟนฟูฯ สามารถเลิกหรือไมยุง
เก่ียวกับยาเสพติดไดอยางตอเนื่อง หรือใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ เสร็จสิ้นแลว 
         2) เม่ือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ถูกจับ หรือเสียชีวิต 
       3) เม่ือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ขาดการติดตอกับผูทําหนาท่ีติดตามโดยไมแจงเหตุผลความจําเปน
ใหทราบ หรือไมรับการติดตามภายหลังการบําบัดฟนฟูฯ อยางตอเนื่อง จนครบระยะเวลา 1 ป  
 2.8 ในการติดตามผูผานการบําบัดฟนฟูตามรายชื่อท่ีไดรับมอบหมาย หากพบวาบุคคลดังกลาวไมเคย
ผานการบําบัดฟนฟูฯ หรือไมเคยเก่ียวของกับยาเสพติด ใหศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร รายงานขอเท็จจริงแกสํานักงาน ป.ป.ส. พรอมหลักฐานประกอบการพิจารณา เพ่ือจําหนายรายชื่อ
ออกจากระบบการบําบัดรักษายาเสพติด และระบบการติดตาม ดูแล ใหความชวยเหลือ 
 2.9 ใหระบุขอมูลประเภทของการใหความชวยเหลือในระบบ บสต. ตามท่ีไดมีการดําเนินการจริง             
หากเลือกชอง “อ่ืน ๆ” ขอใหระบุประเภทของการใหความชวยเหลือใหชัดเจน 
 2.10 เม่ือดําเนินการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ แตละรายเสร็จสิ้นแลว ใหสรุปสิ้นสุด
การติดตาม หรือ “ปดงาน” ในระบบขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
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โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 1. โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการติดตามผูผานการบําบัดรักษา 
 
หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. หนวยงานหลัก 
         กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต) 
         กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 
 2. หนวยงานสนับสนุน 
 กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน) 
 กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน) 
                       กรุงเทพมหานคร (สํานักงานเขต) 
 
7. แผนงานชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
เปาหมายแผนงาน : ผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ท่ีแจงความประสงคขอรับความชวยเหลือ ในปงบประมาณ            
พ.ศ. 2560 - 2561 ไดรับการสนับสนุนชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดท่ีแสดงความจํานง
ขอรับความชวยเหลือตามแนวทางท่ีกําหนด  
 
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. ใหความชวยเหลือแกผูแสดงความจํานงขอรับความชวยเหลือ โดยใหศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผาน 
การบําบัดฟนฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง จําแนกประเภทและจํานวนผูประสงคขอรับความชวยเหลือ 
และหาขอมูลเพ่ิมเติมถึงศักยภาพความเปนไปได ความพรอมของผูขอรับความชวยเหลือ และดําเนินการใหความ
ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของศักยภาพและบริบทของพ้ืนท่ีในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 1.1 การมีรายไดและการประกอบอาชีพ ท้ั งการ ทํางานในระบบ เชน  โรงงาน ห างร าน                         
สถานประกอบการท่ีเกิดจากการจางงาน และการทํางานนอกระบบ เชน การทําเกษตรกรรม การปศุสัตว เปนตน 
รวมถึงการประกอบอาชีพเปนเจาของกิจการขนาดเล็ก เชน ชางซอมรถยนต ซอมรถจักรยานยนต การขายอาหาร 
เปนตน 
 1.2 การศึกษาตอท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา 
 1.3 การจัดสวัสดิการเงินกูยืมเพ่ือการประกอบอาชีพ 
 1.4 การพัฒนาทักษะและฝมือในการประกอบอาชีพตาง ๆ เชน การพัฒนาฝมือชาง ฯลฯ 
 1.5 การใหความชวยเหลือในดานสุขภาพ การสงตอเขารับการรักษาในสถานพยาบาล ฯลฯ 
 1.6 การใหคําปรึกษาในการดํารงชีวิต 

2. กรณีท่ีการใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ เกินศักยภาพท่ีศูนยเพ่ือประสานการดูแล 
ผูผานการบําบัดฟนฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมืองจะดําเนินการได ใหสรุปผลการพิจารณาการสนับสนุน
ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูฯ ท่ีเหมาะสม และประสานงานไปยังศูนยเพ่ือประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพ่ือใหความชวยเหลือตอไป อาทิ 



 แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๑   หนาท่ี  ๕๐  จาก  57  หนา 

 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  (ป.ป.ส.) 

 2.1 ดานการศึกษา สงขอมูลตอไปยังศึกษาธิการจังหวัด หรือสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด 
 2.2 การฝกทักษะอาชีพ สงขอมูลตอไปยังศูนยพัฒนาฝมือแรงงานจังหวัด 
 2.3 การจัดหางานทํา สงขอมูลตอไปยังสํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานจังหวัด 
 2.4 ทุนสงเคราะห สงตอใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัด หรือศูนยคุมครอง
สวัสดิภาพชุมชน กรุงเทพมหานคร 
 ๓. กรณีเปนผูผานการบําบัดฟนฟูฯ จากระบบสมัครใจท่ีอยูในความดูแลของสถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข และสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ท่ีประสงคจะขอรับการชวยเหลือ หากเปนความ
ชวยเหลือในสวนท่ีเกินศักยภาพของสถานพยาบาล ใหสงตอขอมูลผูท่ีตองการความชวยเหลือไปยังศูนยเพ่ือประสาน
การดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง เพ่ือสนับสนุนความชวยเหลือตามแนวทาง         
ท่ีกําหนด 
 
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 1. โครงการชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 
 
หนวยงานรับผิดชอบ 
 1. หนวยงานหลัก 
         กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริม          
การปกครองทองถ่ิน) 

กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต  
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย) 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
     กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน) 
     กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 
     กรุงเทพมหานคร  
 2. หนวยงานสนับสนุน 
         กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชน) 
     สํานักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
     ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
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วัตถุประสงค 
 เพ่ือบูรณาการการดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด ดวยการวางระบบอํานวยการ 
ระบบสารสนเทศ ระบบติดตามประเมินผล และสรางการรับรูใหเกิดเอกภาพในการดําเนินงาน 
                                                  
เปาหมายแผน : กลไกระดับนโยบาย กลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตศูนยอํานวยการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) มีระบบการบริหารจัดการ อํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางมีเอกภาพ 
สามารถนํานโยบายไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีนวัตกรรม 
 
แผนบริหารจัดการอยางบูรณาการ ประกอบดวย ๑ แผนงาน ดังนี้ 
แผนงานบริหารจัดการอยางบูรณาการ 
 
เปาหมายแผนงาน : พัฒนาและสรางนวัตกรรมการบูรณาการ การอํานวยการบริหารจัดการ และการขับเคลื่อน 
การดําเนินงานอยางเปนระบบ รวมท้ังพัฒนากลไกการบริหารจัดการและการอํานวยการในระดับนโยบาย และกลไก
การขับเคลื่อนการดําเนินงานภายใตศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ทุกระดับ   
  
แนวทางการดําเนินงาน 
 1. พัฒนาการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเชิงรุกแบบบูรณาการ ตามแนวทางของ            
รางกรอบยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) 
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2561 - 2564) ประเทศไทย 4.0               
ศาสตรพระราชาในเรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และแนวทางประชารัฐ  
 2. พัฒนาระบบการบูรณาการงบประมาณและแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป ๒๕๖1 
ท้ังในระดับสวนกลาง ระดับจังหวัด ระดับอําเภอ ใหมีความสอดคลองตามสถานการณของพ้ืนท่ีท่ีมีสภาพปญหา             
ท่ีแตกตางกัน  
 3. พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดในระดับสวนกลางและพ้ืนท่ี โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ
สนับสนุนการบูรณาการขอมูล และผลักดันการเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารท่ีจะสามารถสนับสนุนการบงชี้
สถานการณปญหายาเสพติด การจัดทําแผนในแตละระดับ การขับเคลื่อนการดําเนินงาน การรายงานผล                 
การดําเนินงาน การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน การกํากับติดตามผลการเบิกจายงบประมาณ                  
การอํานวยการบริหารจัดการดานกําลังพลยาเสพติด รวมทั้งการเปนศูนยกลางขอมูลขาวสารเพื่อสนับสนุน                
การปฏิบัติงานเรงดวนในระดับพ้ืนท่ี 
 4. พัฒนา ปรับปรุงระบบการอํานวยการบริหารจัดการของศูนยอํานวยการ/ปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับ ใหมีความเชื่อมโยง และสามารถสนับสนุนการดําเนินงานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไปสูการปฏิบัติไดอยางมีเอกภาพ และมีประสิทธิภาพ 

แผนบริหารจัดการอยางบูรณาการ 
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 5. พัฒนาบุคลากรดานการขาว การสืบสวน การปราบปราม การปองกัน การบําบัดรักษา การอํานวยการ
ดานยุทธศาสตร (นโยบาย แผนงาน งบประมาณ กํากับติดตาม ประเมินผล) และการสื่อสารเพ่ือสรางการรับรู            
ใหแกประชาชนในทุกมิติ เพ่ือรองรับนโยบายการขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแนวทางประเทศไทย 4.0 
 6. สรางนวัตกรรมและพัฒนาชองทางและแนวทางการสื่อสารเพื่อสรางการรับรูใหแกประชาชน               
อยางเหมาะสม  
 7. สรางนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงานในทุกมิติ เพ่ือใหเกิด                    
ความคลองตัว ยืดหยุน ประหยัด ทันตอสถานการณ และลดความซํ้าซอนในการปฏิบัติงานรองรับแนวทางประเทศไทย 4.0  
 8. จัดระบบและกลไกการจัดการภัยคุกคามทางออนไลน เพ่ือรองรับการกระทําความผิดทางขอมูล
ขาวสารท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด และการมีพฤติกรรมท่ีไมเหมาะสมในสื่อออนไลน Social Media ฯลฯ 
 9. วิจัยและพัฒนางานวิชาการ และองคความรูดานยาเสพติด เพ่ือสนับสนุนการปรับระบบการควบคุมตัวยา 
การปรับทิศทางนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางเหมาะสม 
  
โครงการ/กิจกรรมภายใตแผนงาน 
 1. โครงการพัฒนาระบบอํานวยการบริหารจัดการ ศอ.ปส. 
 2. โครงการพัฒนาระบบขอมูลยาเสพติดและเทคโนโลยี 
 3. โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังปญหายาเสพติด 
 4. โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตรยาเสพติด 
 5. โครงการบูรณาการแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 6. โครงการบูรณาการงบประมาณการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 7. โครงการกํากับ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานยาเสพติด 
 8. โครงการพัฒนาบุคลากรดานยาเสพติดรองรับแนวทางประเทศไทย 4.0 
 9. โครงการสรางการรับรูงานดานยาเสพติดใหกับประชาชน 
 10. โครงการสรางนวัตกรรมและพัฒนาเทคโนโลยีสนับสนุนการขับเคลื่อนการดําเนินงาน 
 11. โครงการจัดระบบและกลไกการจัดการภัยคุกคามทางออนไลน 
 12. โครงการวิจัยและพัฒนางานวิชาการ และองคความรูดานยาเสพติด 
  
หนวยงานรับผิดชอบ 
 ๑. หนวยงานหลัก 
 กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
 ๒. หนวยงานสนับสนุน 
 กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 
 กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความม่ันคงของมนุษย) 
 กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 
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 กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 
 สํานักงานตํารวจแหงชาติ 
 สํานั กนายกรั ฐมนตรี  (กอง อํานวยการ รั กษาความ ม่ันคงภาย ในราชอาณาจั ก ร                   
กรมประชาสัมพันธ) 
 กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ) 
 กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริม             
การปกครองทองถ่ิน) 
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สวนท่ี 5 : กลไกอํานวยการขับเคลื่อน 
แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
๑. กลไกอํานวยการและปฏิบัติ 
 กลไกการบริหารจัดการและอํานวยการขับเคลื่อนแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ใชศูนยอํานวยการเฉพาะกิจระดับชาติ ระดับภารกิจ และระดับพ้ืนท่ี เพ่ือเปนกลไกอํานวยการ กํากับ ติดตาม และ
บูรณาการการดําเนินงานดานยาเสพติด โดยแบงออกเปน ๓ ระดับ คือ 
 ๑. กลไกระดับชาติ (Agenda) มีศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.)  
เปนกลไกอํานวยการ กํากับ ติดตามแผนยุทธศาสตรในแตละระดับไปสูการปฏิบัติใหบรรลุวัตถุประสงค รวมท้ัง 
ประเมินผลการดําเนินงาน การแกไขปญหาอุปสรรค ขอขัดของ ใหสามารถขับเคลื่อนแผนไดอยางสอดคลอง       
ตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 ๒. กลไกระดับภารกิจ (Function) มีศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับกระทรวง 
กรม และหนวยงาน ซ่ึงรับผิดชอบดําเนินงานตามภารกิจ โดยเนนการบูรณาการแผนงานและงบประมาณภายใน
หนวยงาน และระหวางหนวยงานใหเกิดเอกภาพ และสนับสนุนการดําเนินงานในระดับพ้ืนท่ี รวมท้ังกํากับติดตาม
การดําเนินงานของหนวยงานในสังกัด 
 ๓. กลไกระดับพ้ืนท่ี (Area) มีกลไกหลักรับผิดชอบในการเฝาระวังและดําเนินงานในพ้ืนท่ี ดังนี้ 
 ๓.๑ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) คณะกรรมการบริหาร
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร และศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) โดยผูวาราชการจังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานครเปนผูรับผิดชอบ มีอํานาจ
หนาท่ีในการบูรณาการแผนงานงบประมาณ และอํานวยการ กํากับการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหา           
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีรับผิดชอบรวมกับสวนราชการ องคกรภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 ๓.๒ ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) และศูนยปฏิบัติการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเขต (ศป.ปส.เขต) โดยนายอําเภอและผูอํานวยการเขต เปนผูอํานวยการ ทําหนาท่ี
รับนโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการท่ีจังหวัดและกรุงเทพมหานครกําหนด นําไปประสานการปฏิบัติการ
รวมกับสวนราชการ องคกรภาคประชาชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ินในพ้ืนท่ี 
 3.3 ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศป.ปส.อปท.) 
โดยนายกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/ตําบล นายกเทศมนตรีเมือง/นคร/ตําบล) 
เปนผูอํานวยการ ทําหนาท่ีประสานการปฏิบัติรวมกับสวนราชการ องคกรภาคประชาชน ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 ท้ังนี้ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ศูนยอํานวยการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) ศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ 
(ศป.ปส.อ.) ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเขต (ศป.ปส.ข.) และศูนยปฏิบัติการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ศป.ปส.อปท.) กลไกระดับพ้ืนท่ีจะไดรับการเสริมสรางความเขมแข็ง 
การมอบอํานาจ และการสนับสนุนทรัพยากรจากทุกสวนราชการที่เหมาะสมกับภารกิจที่ไดรับมอบหมาย อีกทั้ง           
มีความรับผิดชอบในกรณีท่ีปลอยปละละเลยไมเอาใจใสดูแลปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
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 ๓.4 พ้ืนท่ีเฉพาะ 
  3.4.1 พ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือ มีศูนย อํานวยการรวมสกัดก้ันยาเสพติดภาคเหนือ                   
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) 
  3.4.2 พ้ืนท่ีชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศูนยอํานวยการรวมสกัดก้ันยาเสพติด     
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
(ศอ.ปส.ชอน.) 
  3.4.3 พ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต มีศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชายแดนภาคใต (ศอ.ปส.จชต.) 
 ๓.5 พ้ืนท่ีสถานศึกษา มีศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด 
ศูนยปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาอําเภอ 

 
๒. การบูรณาการแผนและงบประมาณ 
 2.1 สํานักงาน ป.ป.ส. เปนเจาภาพในการบูรณาการขับเคลื่อนแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ในภาพรวมของประเทศ โดยศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) และ
ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) บูรณาการแผนประชารัฐรวมใจ 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ ในระดับพ้ืนท่ี (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต และทองถ่ิน) และมีอํานาจ
ในการบูรณาการงบประมาณเบิกจายแทนกันในระดับพ้ืนท่ี (จังหวัดและอําเภอ) ไดตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 
 2.2 สวนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม จัดทําแผนปฏิบัติการระดับหนวยงานใหมีความประสาน
สอดคลองกับแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ และใหสวนราชการในระดับพ้ืนท่ี (จังหวัด/
กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต และทองถ่ิน) จัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการรวมกับสวนราชการในระดับพื้นท่ี          
ใหสอดคลองกับสถานการณปญหายาเสพติด เพ่ือใหเกิดเอกภาพในการอํานวยการและขับเคลื่อนแผนประชารัฐรวมใจ 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
๓. การรายงาน ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน 
 3.1 การรายงานผลการดําเนินงาน 
 ใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของรายงานผลการดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๖๑ ท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามรูปแบบและหวงเวลาท่ีกําหนดเปนประจําทุกเดือน ใหสํานักงาน ป.ป.ส. 
เพ่ือรวบรวม ประมวล และวิเคราะห นําเสนอตอศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
 3.๒ การกํากับติดตาม 
 3.๒.๑ กํากับติดตามในภาพรวม โดยคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด  
  3.๒.๒ กํากับติดตาม โดยกลไกผูตรวจราชการ ท้ังผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผูตรวจราชการ
กระทรวงและกรม 
  3.๒.๓ กํากับติดตามภายในหนวยงาน โดยหนวยงานท่ีมีหนาท่ีความรับผิดชอบดานการติดตาม 
  3.๒.๔ กํากับติดตามในระดับพ้ืนท่ี โดยคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร  



 แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๑   หนาท่ี  ๕๖  จาก  57  หนา 

 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพตดิ  (ป.ป.ส.) 

  3.๒.๕ กํากับติดตาม โดยกลไกระบบหองปฏิบัติการขอมูล (War Room) ท่ีมีการประสานเชื่อมโยง
กันท้ังในสวนกลางและระดับพ้ืนท่ี 
 3.๓ การประเมินผลการดําเนินงาน 
  3.3.๑ ประเมินผล โดยหนวยงานภายใน หนวยงานภายนอก หรือสถาบันทางวิชาการ 
  3.๓.2 สํารวจประเมินสถานภาพปญหายาเสพติด ใหครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชน ท่ัวประเทศ 
 
  



 แผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๑   หนาท่ี  ๕๗  จาก  57  หนา 
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สวนท่ี 6 : สรุปตัวช้ีวัดการดําเนินงาน 
ตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ตัวชี้วัดการดําเนินงานตามแผนประชารัฐรวมใจ ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตัวชี้วัดตามแผนงาน
บูรณาการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด ไดกําหนดเปาหมายของแผนงานบูรณาการ ออกเปน  
3 เปาหมาย คือ (1) เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชาชน ไดรับการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
หมูบาน/ชุมชน พ้ืนท่ีเปาหมายมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด (2) ผูคายาเสพติดรายสําคัญ และเครือขาย
ถูกจับกุมและดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม (3) ผูเสพ ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดรักษา ติดตาม ชวยเหลือ
ตามกําหนด 
 
1. เปาหมายท่ี 1 : เด็ก เยาวชน ผูใชแรงงาน และประชาชน ไดรับการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
หมูบาน/ชุมชน พ้ืนท่ีเปาหมายมีการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
 ตัวชี้วัดระดับเปาหมายท่ี 1 : ผูเสพรายใหม ไมเกินรอยละ 7 
 1. แนวทางสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด 
 - กลุมเปาหมาย/เปาหมายที่หนวยงานกําหนดไดรับการสรางภูมิคุมกันยาเสพติด จํานวน             
ไมนอยกวา 9,092,000 คน 
 ๒. แนวทางสรางสภาพแวดลอมและการมีสวนรวมปองกันยาเสพติดใหกับชุมชน  
 - รอยละ 20 ของหมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติดลดลง 
  
๒. เปาหมายท่ี 2 : ผูคายาเสพติดรายสําคัญ และเครือขายถูกจับกุมและดําเนินการตามกระบวนการยุติธรรม 
 ตัวชี้วัดระดับเปาหมายท่ี 2 : สัดสวนผูกระทําผิดคดียาเสพติดรายสาํคัญ ไมเกิน 120 คนตอประชากร 
100,000 คน 
 1. แนวทางปราบปรามการคายาเสพติด 
 - จับกุมผูกระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ ไมนอยกวา 62,000 คดี 
 2. แนวทางความรวมมือระหวางประเทศดานการปราบปราม 
 - จํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการความรวมมือระหวางประเทศประจําปฯ                
ไมนอยกวา 6 โครงการ/กิจกรรม 
  
3. เปาหมายท่ี 3 : ผูเสพ ผูติดยาเสพติดไดรับการบําบัดรักษา ติดตาม ชวยเหลือตามกําหนด 
 ตัวชี้วัดระดับเปาหมายท่ี ๓ : รอยละ 90 ของผูปวยท่ีใชยาเสพติดท่ีหยุดเสพตอเนื่อง 3 เดือนหลังจําหนาย
จากการบําบัดรักษาทุกระบบ (3 Month Remission Rate) 
 ๑. แนวทางบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด และลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 
 - การคงอยูของผูเขารับการบําบัดฟนฟูในระบบบําบัดทุกระบบ (Retention Rate) รอยละ 70 
 ๒. แนวทางติดตามดูแล ชวยเหลือ ผูผานการบําบัดรักษายาเสพติด 
 - ดําเนินการติดตามผูผานการบําบัดรักษาใหเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดได ไมนอยกวารอยละ 50 
ของผูผานการบําบัดรักษาทุกระบบ  
 




