สารบัญ
๑. สถานการณ์
๒. เจตนารมณ์
๓. นโยบาย
๔. เป้าหมาย
๕. แนวความคิดการปฏิบัติ
๖. การปฏิบัติ
๗. ระยะเวลาปฏิบัติการ
๘. การอํานวยการ
๙. การติดตามประเมินผลและรายงาน
๑๐. เงื่อนไขความสําเร็จ

๑
๑
๒
๓
๓
๓
๘
๙
๙
๑๐

ภาคผนวก
๑. บทบาทภารกิจของกระทรวง กรม หน่วยงาน
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการและการประกอบกําลังปฏิบัติการ
๓. แนวทางการดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และปล่อยปละละเลย

๑๕
๑๘
๒๑

แผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐
สูว่ ิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยัง่ ยืน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. สถานการณ์
ยาเสพติดยังคงเป็นภัยคุกคามของโลก ภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคํายังคงเป็นแหล่งผลิตยาเสพติด
ในระยะที่ผ่านมาประเทศไทยสามารถควบคุมการผลิตยาเสพติดได้ แต่ยังได้รับผลกระทบจากการลักลอบลําเลียง
ยาเสพติด จากภูมิภาคและประเทศเพื่อ นบ้ านเข้ ามาจํ าหน่ายภายในประเทศ โดยยาบ้าและไอซ์ เป็นตั วยาสํ าคัญ
กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนช่วงอายุ ๑๕-๒๙ ปี ซึ่งเป็นอนาคตของชาติเป็นกลุ่มที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเสพ/ใช้
มากที่สุด (ประมาณร้อยละ ๖๐ ของผู้เสพติด) และมีการกระจายยาเสพติดไปถึงหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งเป็นรากฐานสําคัญ
ของสังคม โดยมีสถานการณ์สําคัญ ดังนี้
๑.๑ จากการดําเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาลต่อเนื่อง
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ เป็นต้นมา สามารถสกัดกั้นและลดปริมาณการนําเข้ายาเสพติดจากแหล่งผลิตยาเสพติดในภูมิภาค
รวมทั้งปราบปรามจับกุมกลุ่มขบวนการผลิตและการค้ายาเสพติดเป็นจํานวนมาก แต่จากสภาวะเงื่อนไขทางสังคม
ภายในประเทศยังปรากฏการแพร่ระบาดและส่งผลกระทบสร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนโดยทั่วไป
๑.๒ ผลการประเมิ น หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน กระทรวงมหาดไทย ปี ๒๕๕๘ จํ า นวน ๘๑,๙๐๕ แห่ ง
ทั่วประเทศ ตามระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด (มาก – ปานกลาง-น้อย) พบว่า มีปัญหามาก
๗,๗๔๓ แห่ง (ร้อยละ ๙.๔๕) ปานกลาง ๖,๓๘๓ แห่ง (ร้อยละ ๗.๗๙) น้อย ๖๗,๗๗๙ แห่ง (ร้อยละ ๘๒.๗๕)
๑.๓ ผลการสํ ารวจความคิ ดเห็ นของประชาชนของสํ านั กงานสถิ ติ แห่ งชาติ ระหว่ างวั นที่ ๒–๑๐
พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ ปรากฏว่ า ประชาชนมี ความพึ งพอใจต่ อการดํ าเนิ นงานป้ องกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ด
ของรัฐบาล แต่ ประชาชนในหมู่ บ้ าน/ชุ มชนยั งคงได้รั บความเดื อดร้ อนจากปั ญหายาเสพติ ด และต้องการให้ รัฐบาล
ดําเนินการอย่างเร่งด่วน
๒. เจตนารมณ์
ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น วาระสํ า คั ญ ของชาติ ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความเดื อ ดร้ อ น ความทุ ก ข์ ย าก
ของประชาชนและศักยภาพการพัฒนาของประเทศในอนาคต จําเป็นต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง โดยกลไกของ “ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ ได้แก่ อําเภอ/เขต ซึ่งทํางานใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
เป็นศูนย์กลางบูรณาการมาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และนําไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติด
ให้ บัง เกิ ด ผล ภายใต้ ก ารสนั บสนุ น ของทุ ก หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ควบคู่ กับการขจั ด เงื่ อ นไขอิ ท ธิ พ ลผลประโยชน์
โดยดําเนินมาตรการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๑

๓. นโยบาย
๓.๑ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติและนายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ
ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ดําเนินการดังนี้
๓.๑.๑ การแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ดําเนินการบนหลักการทํางาน
เชิงรุก โดยให้ผู้ปฏิบัติทุกระดับในสังกัดเข้าใจปัญหาที่แท้จริงและลงพื้นที่เป็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งในการ
ดําเนินงานของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งต้องติดตาม ประเมินผลและรายงานความคืบหน้า
ในการทํางานเป็นระยะ
๓.๑.๒ การบูรณาการการทํางานทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่ผ่านกลไก“ประชารัฐ”
ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง ในส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิ ภาคและส่ ว นท้ อ งถิ่ น ดํ า เนิ น การบนหลั ก การ
ความมี เ อกภาพ โดยการดํ า เนิ น การหรื อ การแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า ง ๆ จะต้ อ งมี ก ารประสานเพื่ อ หารื อ กั บ หน่ ว ยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ให้มีความชัดเจนเพื่อให้การดําเนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและการบังคับใช้กฎหมาย
ต้องมีการบูรณาการ มิใช่ต่างคนต่างถือกฎหมายของตนเองเป็นหลัก
๓.๒ คณะรัฐมนตรีประชุมเมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ลงมติรับทราบและเห็นชอบทิศทาง และ
กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) เสนอ โดยให้พิจารณาปรับปรุงรูปแบบและแนวทาง
การจัดทําแผน ระบุกลไกการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะกลไก
ทางกฎหมาย และ “กลไกประชารัฐ” ที่จะช่วยสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนดําเนินการตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ทั้งนี้ให้ สศช. เสนอกลไกดังกล่าวให้รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พิจารณาก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรี
๓.๓ คณะรั ฐ มนตรี ป ระชุ ม เมื่ อ วั น ที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม
ได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการขับเคลื่อนนโยบายการปราบปรามยาเสพติด เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จะต้องดําเนินการสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับชุมชนให้มีส่วนร่วมมากขึ้น โดยจะขอ
ความร่วมมือกับฝ่ายความมั่นคง กระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย
ทั้ ง นี้ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด้ มี ม ติ ม อบให้ ร องนายกรั ฐ มนตรี (พลเอก ประวิ ต ร วงษ์ สุ ว รรณ) ร่ ว มกั บ
หน่วยงานฝ่ายความมั่นคงบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โดยให้มีการสร้างการรับรู้และดําเนินกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยง ทั้งด้านการป้องกัน ปราบปรามยาเสพติด และฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด
๓.๔ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) กําหนดแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ แผน ได้แก่ ๑) แผนการป้องกันยาเสพติด ๒) แผน
การบําบัดรักษายาเสพติด ๓) แผนการปราบปรามยาเสพติด และ ๔) แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ โดยแผนงาน
การป้องกันและสร้างการมีส่วนร่วมกลุ่มประชาชนทั่วไป เป็นส่วนหนึ่งในแผนการป้องกันยาเสพติด กําหนดเป้าหมาย
สร้างกระบวนการและพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ๘๑,๙๐๕ แห่ง

แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๒

๔. เป้าหมาย
เอาชนะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ๘๑,๙๐๕ แห่ง ด้วยกลไกและกระบวนการ
ของประชารัฐ ร่วมป้องกันดูแลปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนตนเอง โดยมีตัวชี้วัด ดังนี้
๔.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง
๔.๒ ประชาชนเข้าร่วมเฝ้าระวังป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งการแจ้งข่าวสารและการ
ดําเนินงาน
๔.๓ ดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย
๔.๔ ประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
๕. แนวความคิดการปฏิบัติ
การเอาชนะยาเสพติ ด ในระดั บ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนจะต้ อ งสลายโครงสร้ า งปั ญ หาด้ ว ยการ
ลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่มการค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องมีผลประโยชน์ ให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจ
ที่จะเข้าร่วมการแก้ ไขปั ญหาเป็ นลํ าดับแรก แล้ วดํ าเนิ นมาตรการทุ กด้าน ทั้ งการป้องกั น บําบั ดรักษา ปราบปราม
และพัฒนาเพื่อลดเงื่อนไข อย่างสอดคล้องประสานกันด้วยกลไกและกระบวนการ “ประชารัฐ”โดยหน่วยงานภาครัฐ
ที่ดูแลรับผิดชอบพื้นที่ควบคู่กับกําลังภาคประชาชนที่จะรักษาพื้นที่ต่อเนื่องในระยะต่อไป ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา ผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดจะต้องถูกดําเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจัง และเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคยเข้าไป
เกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด ทั้งจากเงื่อนไขทางเศรษฐกิจสังคมและผลประโยชน์ชักนําให้ละเลิกพฤติการณ์ ด้วยการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๖. การปฏิบัติ
๖.๑ ดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และปล่อยปละละเลย
ไม่เอาใจใส่ในการควบคุมจัดการกับสถานการณ์ปัญหารวมทั้งผู้มีพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยจัดให้มีการ
รับ ข้ อ มู ล ข่ าวสาร ตรวจสอบ กลั่ น กรองเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ และบุ ค คลซึ่ ง อาจมี พฤติ ก ารณ์ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด
ระดับชาติ ระดับจังหวัด/กทม. ระดับอําเภอ/เขต
- ระดับชาติ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) รับข้อมูลข่าวสาร ตรวจสอบ พิจารณาเสนอหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ใช้อํานาจตาม มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช
๒๕๕๗ ดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย
- ระดั บ จั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร โดยผู้ ว่ า ราชการจั ง หวั ด และกรุ ง เทพมหานคร
ในฐานะ ผอ.ศอ.ปส.จ./กทม. ใช้อํานาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๑๙ เรียกบุคคลในพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งปรากฎข้อมูลจากกระบวนการประชาคมของหมู่บ้านชุมชนว่า อาจมี
แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๓

พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาให้ถ้อยคําเกี่ยวกับพฤติการณ์ หรือเข้ารับการพัฒนาเพื่อปรับทัศนคติ โดยให้
ดําเนินการด้วยความระมัดระวัง มิให้เกิดผลกระทบกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนร้ายแรงจากการปฏิบัติ
เช่นที่เคยเกิดขึ้นในอดีต
- ระดับอําเภอและเขต โดยนายอําเภอและผู้อํานวยการเขต ในฐานะ ผอ.ศป.ปส.อ./ข.
ใช้อํานาจเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ เรียกบุคคลในพื้นที่
รับผิดชอบซึ่งปรากฏข้อมูลจากกระบวนการประชาคมของหมู่บ้านชุมชนว่า อาจมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มาให้ถ้อยคําเกี่ยวกับพฤติการณ์ หากพิจารณาแล้วเห็นว่าจําเป็นต้องเข้ารับการพัฒนาเพื่อปรับทัศนคติให้นําเสนอ
ผอ.ศอ.ปส.จ./กทม. ต่อไป
ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ทุกพื้นที่ เอาใจใส่ดูแลเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ปล่อยปละละเลยหรือเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หากปรากฎข้อมูลหรือข่าวสารให้ตรวจสอบ กลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวม
พยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําแล้วรายงาน ผอ.ศอ.ปส. เพื่อเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ใช้อํานาจ
ตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗
๖.๒ จัดกําลังปฏิบัติให้ครอบคลุมภารกิจและสอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่
๖.๒.๑ กลุ่มพื้นที่สถานการณ์ที่อยู่ในขีดความสามารถของหน่วยปกติ (ศอ.ปส.จ./กทม.)
สามารถควบคุมสถานการณ์ปัญหาได้ ให้จัดชุดปฏิบัติการตําบลเข้าไปปฏิบัติการสร้างกระบวนการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชน
๖.๒.๒ กลุ่มพื้นที่ที่สถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรงและพื้นที่อิทธิพล ให้ใช้กําลังปฏิบัติ
ภารกิ จ จากภายนอกหนุ น เสริ ม กํ า ลั ง หน่ ว ยปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่ โดยมอบให้ ศอ.ปส.จั ด กํ า ลั ง ปฏิ บั ติ ก ารเกาะติ ด
ปฏิบัติภารกิจด้านการข่าวและควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อขจัดอิทธิพลและผลประโยชน์และดําเนินการควบคุม
และลดความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหา ก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ให้กลไกปกติควบคุมดูแลต่อไป
๖.๒.๓ จั ดให้ มี หน่ วยเฉพาะกิ จด้ านการข่ าวและปราบปรามยาเสพติด ประกอบกํ าลั งร่ วม
จากสํานักงาน ป.ป.ส. ตํารวจ และทหาร ขึ้นบังคับบัญชาต่อ ผอ.ศอ.ปส. ทําหน้าที่รับข้อมูลข่าวสารและพิสูจน์ทราบข่าวสาร
ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐ และปฏิบัติการสืบสวนจับกุมผู้ค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดบทบาท ลดอิทธิพลในพื้นที่ และหนุนเสริมกําลังปฏิบัติของชุดปฏิบัติการในพื้นที่
รวมทั้ ง ให้มีชุ ดปฏิบั ติก ารด้านการข่ าวและปราบปรามยาเสพติ ดระดั บภาค และระดั บ
จังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ
ทั้งนี้ โดยกําหนดยุทธการหน้าบ้านปลอดภัย สนธิกําลังเข้าปฏิบัติการต่อพื้นที่เป้าหมาย
เป็นระยะ อย่างต่อเนื่อง
การขอความร่วมมือจากข้าราชการทหาร เพื่อปฏิบัติภารกิจข้างต้น ให้เป็นไปตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙

แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๔

๖.๓ พั ฒ นาหมู่ บ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ๑๙,๒๐๕ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนที่ มี อ ยู่ แ ละอยู่ ร ะหว่ า ง
การจัดตั้งใหม่ในปี ๒๕๕๙ จํานวน ๙๔๒ แห่ง ให้เป็นหมู่บ้านที่มีความมั่นคงในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของตนเองและการพั ฒนาปั ญหาพื้ นฐานของหมู่ บ้ าน/ชุ มชนตามแนวทางเศรษฐกิจ พอเพี ยงให้ ได้ ผ ลอย่ างยั่ งยื น
โดยเฉพาะในปี ๒๕๕๙ ในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงมีพระชนมมายุ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
และเป็นปีที่กองทุนแม่ของแผ่นดินดําเนินงานมาครบรอบ ๑๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๕๙)
โดยให้ ต รวจสอบสถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ด และประเมิ น ความเข้ ม แข็ ง ของหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
หากพบว่ายังมีปัญหายาเสพติดให้ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสริมสร้างความเข้มแข็งเช่นเดียวกับหมู่บ้าน/ชุมชนอื่น
๖.๔ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศปก.ศอ.ปส.)
ที่สํานักงาน ป.ป.ส. ประกอบกําลังร่วมหน่วยปฏิบัติตามแผน ทําหน้าที่รับแจ้งข่าวสารข้อร้องเรียนด้านยาเสพติด
จากประชาชน อํ า นวยการประสานการปฏิ บั ติ ติ ด ตามและประมวลผลการดํ า เนิ น งานตามแผน และรายงาน
ผอ.ศอ.ปส. และผู้ที่เกี่ยวข้อง
๖.๕ ให้ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศปก.ศอ.ปส.จ./กทม.) อํานวยการบริหารและสนับสนุนการ
ดํ าเนิ นงานของ ศป.ปส.อ./ข. การนิ เทศติ ดตาม การปฏิ บั ติ ในพื้ นที่ ให้ บรรลุ เป้ าหมาย โดยให้ แต่ งตั้ งคณะตรวจนิ เทศ
ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงาน สํานักงาน ปปส.ภาค/กทม. นักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิในพื้นที่ ให้คาํ ปรึกษาแนะนําการดําเนินงาน
เพื่อให้การนําแผนไปสู่การปฏิบัติเป็นไปอย่างมีคุณภาพ
๖.๖ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเขต (ศป.ปส.อ./ข.) เป็นกลไกการปฏิบัติตามแผน ร่วมกับกลไกประชารัฐในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมอย่าง
จริงจังทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ การป้องกันยาเสพติด การบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และการ
ระดมความร่วมมือจากประชารัฐทุกหน่วยงานทุกภาคส่วนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม ดังนี้
๖.๖.๑ ด้านการบําบัดรักษา
๖.๖.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ ชักชวนและจูงใจให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการ
บําบัดรักษา โดยการปรับทัศนคติของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เห็นผลกระทบของการใช้ยาเสพติด การปรับทัศนคติ
ของครอบครัว ผู้ปกครอง ชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการเพื่อให้เกิดการยอมรับปัญหา
๖.๖.๑.๒ ค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ โดยกําหนดแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการในการค้นหาผู้เสพผู้ติด
ยาเสพติดในพื้นที่ ด้วยการตั้งด่านตรวจปัสสาวะแบบบูรณาการ การจัดระเบียบสังคม การจัดทําประชาคมแบบบูรณาการ
รวมถึงการให้หมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงาน กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ ให้ดําเนินการ
ตามกฎหมาย หรือตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ หรือดําเนินการตามกระบวนการ
ปกติ
๖.๖.๑.๓ ดําเนินการประเมินคัดกรองโดยศูนย์เพื่อการคัดกรอง เพื่อประเมินสภาพ
การเสพการติด และนําเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟื้นฟูให้เหมาะสมกับประวัติและพฤติการณ์ของผู้เสพผู้ติด ดังนี้
แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๕

(๑) กลุ่ มผู้ใ ช้ ให้ สถานพยาบาล เช่น รพช./รพ.สต. รั บไปดํา เนิ นการ
ตามแนวทางการฟื้นฟู
(๒) กลุ่มผู้เสพ ให้ส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือสถานพยาบาล
เช่น รพช.รพศ. รพท. เพื่อดําเนินการฟื้นฟู โดยทันที
(๓) กลุ่ ม ติ ด ผู้ ติ ด รุ น แรง หรื อ มี ปั ญ หาทางจิ ต ให้ ส่ ง สถานพยาบาล
ที่มีศักยภาพในการรองรับ เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทาง (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ โรงพยาบาลจิตเวช) หรือ รพศ. รพท.
๖.๖.๑.๔ ดําเนินการติดตามผู้ผ่านการบําบัด โดยให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแล
ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูระดับอําเภอเป็นแกนหลักสําคัญ พร้อมจัดโครงสร้างกําลังปฏิบัติและจัดระบบการบริหารจัดการ
ข้อมูลในแต่ละพื้นที่อําเภอ เพื่อรองรับการติดตามที่ชัดเจน และมีการมอบภารกิจให้กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัคร ตํารวจ
ชุมชนสัมพันธ์ ผู้นําชุมชน ชุดปฏิบัติการ และทีมสหวิชาชีพ ดําเนินการติดตาม รวมทั้งให้ความช่วยเหลือตามความ
ประสงค์การขอรับความช่วยเหลือของผู้ผ่านการบําบัด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาสังคมในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วม และจัดทําโครงการเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดในพื้นที่
ทั้ ง นี้ ให้ ดํ า เนิ น การตามแนวทางการดํ า เนิ น งานโดยยึ ด สภาพปั ญ หาของพื้ น ที่
๖.๖.๒ ด้านการป้องกัน
๖.๖.๒.๑ ใช้กระบวนการชุมชนเข้มแข็ง ส่งเสริมภูมิปัญญาและวัฒนธรรมชุมชน
การมีกฎกติการ่วมกันของคนในหมู่บ้าน/ชุมชนในการสอดส่องดูแลและควบคุมปัญหายาเสพติดในชุมชนของตนเอง
๖.๖.๒.๒ ใช้สื่อทุกประเภทและวิธีการรณรงค์ทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ทั้งสื่อบุคคล
เสียงตามสาย รถกระจายสียง การอบรมให้ความรู้และสร้างทักษะโดยวิทยากรให้ชุมชนเกิดความตระหนักถึงโทษ
พิษภัยของยาเสพติดและร่วมกันต่อต้าน
๖.๖.๒.๓ ขั บเคลื่ อ นงานโครงการและกิจ กรรมตามแผนงานป้ อ งกั นยาเสพติ ด
ที่กําหนดไว้ ได้แก่ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์เด็กเล็ก การป้องกันยาเสพติด
ในสถานศึกษา โดยโครงการครู D.A.R.E. โครงการ ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน การป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
และวิสาหกิจชุมชน
๖.๖.๒.๔ ใช้ พ ลั ง คุ ณ ธรรมจากกลไกสถาบั น ทางสั ง คม สถาบั น ทางศาสนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชนสร้างค่านิยม ๑๒ ประการ และปลูกฝังอุดมการณ์จิตอาสา
๖.๖.๒.๕ จัดระเบียบสังคมในหมู่บ้าน/ชุมชน แหล่งมั่วสุมแหล่งอบายมุขตามคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายกับสถานบริการ
๖.๖.๒.๖ จัดตั้งศูนย์เยาวชนนอกสถานศึกษาในอําเภอและเขต เพื่อรวบรวมข้อมูล
เยาวชนนอกสถานศึกษา และส่งเสริมให้เยาวชนทํากิจกรรมเชิงบวก โดยแสวงหาความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่

แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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๖.๖.๒.๗ สอดส่องระวังเยาวชนไม่ให้ก่อพฤติกรรมเสี่ยง และพัฒนาปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม
๖.๖.๓ ด้านการปราบปราม
๖.๖.๓.๑ จั ด ให้ มี ร ะบบการข่ าวระดั บ หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน สามารถระบุ ผู้ ค้ า ผู้ เ สพ
เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่โดยรวบรวมประมวลข่าวสารจากทุกแหล่ง ทั้งข่าวสารข้อร้องเรียนเรื่องยาเสพติด
จากประชาชน ข้อมูลจากผู้เสพผู้ติดที่เข้ารับการบําบัดรักษา ข้อมูลจากการประชาคมหมู่บ้าน รวมทั้งข้อมูลจาก
แหล่งข่าวและชุดปฏิบัติการของหน่วยงานต่าง ๆ
๖.๖.๓.๒ จัดชุดปฏิบัติการในพื้นที่โดยการสนธิกําลังระหว่างฝ่ายปกครอง ตํารวจ
ทหาร และหน่วยงานที่กี่ยวข้อง ตรวจตรา ตรวจค้นจับกุมดําเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ค้ายาเสพติด
๖.๖.๓.๓ ประสานขอรับการสนับสนุนกําลังปฏิบัติการจากศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.จ./
กทม.) ชุดปฏิบัติการระดับภาค รวมทั้งชุดปฏิบัติการของ ศอ.ปส. ตามสถานการณ์ปัญหาของพื้นที่
๖.๖.๓.๔ ใช้อํานาจตามกฎหมายเชิญบุคคลผู้อาจเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด
มาให้ข้อมูลและปรับทัศนคติ หรือส่งต่อให้ ศอ.ปส. หรือหน่วยทหาร ดําเนินการตามระดับพฤติการณ์
๖.๖.๓.๕ จัดกําลังอาสาสมัคร ตรวจตรา เฝ้าระวังป้องกันมิให้มีการเสพ และค้า
ยาเสพติดในพื้นที่ โดยคํานึงถึงความเสี่ยงและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งจะต้องมีระบบและกลไกการคุ้มครอง
ประชาชน
๖.๖.๔ การบริหารจัดการ
๖.๖.๔.๑ จัดทําแผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทุกอําเภอ
ทุกเขต และนําแผนไปสู่การปฏิบัติประสานและบริหารงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามแผน
๖.๖.๔.๒ จัดให้มีศูนย์ปฏิบัติการอําเภอ/เขต (ศปก.อ./ข.) เพื่อทําหน้าที่เป็นกลไก
การเชื่อมโยงข้อมูล การติดตามสถานการณ์ การบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงาน โครงการ
๖.๖.๔.๓ จัดชุดปฏิบัติการตําบล ประกอบด้วย หน่วยงานด้านบังคับใช้กฎหมาย
และความมั่ น คง หน่ ว ยงานด้ า นรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู้ แ ละช่ ว ยเหลื อ ผู้ เ สพผู้ ติ ด หน่ ว ยงานด้ า นการพั ฒ นาเพื่ อ สร้ า ง
กระบวนการชุมชนให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็งในการต่อต้านยาเสพติดและมีความ
มั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติดต่อไป
๖.๖.๔.๔ รายงานผลการปฏิบัติต่อศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด/ศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.จ./กทม.) และให้ ศอ.ปส.จ./กทม.
รวบรวมผลการปฏิบัติรายงาน ศอ.ปส.
๖.๗ สร้ างความเข้ มแข็ งให้ กําลั งภาคประชาชนด้ วยกํ าลั ง ๒ ส่ วน ซึ่ งจะต้ องผนึกกําลั งดู แลรั กษา
หมู่ บ้ าน/ชุ ม ชนของตน ประกอบด้ วย กํ าลั ง ประชาชนซึ่ งมี อํ า นาจหน้ า ที่ ตามกฎหมาย ได้ แ ก่ กํ า นั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
คณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมกับกําลังของผู้มีจิตอาสา โดยคัดเลือกจากกลุ่มอาสาสมัครและมวลชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มี
แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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จิตอาสาและมุ่งมั่นจะเข้ามาร่วมเป็นพลังเฝ้าระวังป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้การสนับสนุน
และระบบตอบแทนจูงใจของภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาให้เป็น อาสาพัฒนาประชารัฐ (อปช.)
มีขีดความสามารถและความเข้มแข็ง เป็นแกนนําสามารถขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหายาเสพติดในพื้นที่
พื้นที่ใดที่กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายแต่เกี่ยวข้องกับอิทธิพลผลประโยชน์
เรื่องยาเสพติดจะต้องถูกดําเนินการด้วยมาตรการที่กําหนดตามแผนนี้
๖.๘ ให้กระทรวง กรม หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องสนับสนุนกําลังพลเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ
มีประสบการณ์เข้าร่วมดําเนินงานตามแผน ตามแนวทางที่คณะรัฐมนตรีจะพิจารณากําหนด โดยในกระทรวง กรม
หน่วยงานส่วนกลางให้ ผอ.ศอ.ปส.ประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบเป็นหน่วยเฉพาะกิจ หรือ
คณะทํางานเฉพาะด้าน ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/ผอ.ศอ.ปส.จ. เป็นผู้ประสานและบริหารจัดการกําลัง
เพื่อปฏิบัติภารกิจตามแผนนี้
๖.๙ ให้ทุกส่วนราชการโดยกรมประชาสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานหลัก ดําเนินการปฏิบัติการจิตวิทยา
และประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง ด้วยสื่อและวิธีการสื่อสารทุกรูปแบบเพื่อให้ประชาชนตื่นตัว ตระหนักรู้ และ
เข้ามาร่วมดูแลปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง และสร้างความเข้าใจให้กับทุกหน่วยงานให้ความสําคัญ
และการดําเนินงานตามแผนนี้ให้บรรลุผล
๖.๑๐ ให้บูรณาการการดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัย
ยาเสพติด กับกรอบแผนประชารัฐภาพรวมของรัฐบาลในทุกด้าน ทั้งกลไกประชารัฐในการแจ้งเตือนภัย การรักษา
ความสงบเรียบร้อยหมู่บ้าน/ชุมชน กลไกประชารัฐในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กลไกอาสาสมัครต่างๆ
๗. ระยะเวลาปฏิบัติการ
๗.๑ ระยะที่ ๑ วันที่ ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
พัฒนารูปแบบการแก้ปัญหาพื้นที่ปัญหามากและดําเนินมาตรการในพื้นที่ปัญหา
ปานกลาง และปัญหาน้อยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๗.๒ ระยะที่ ๒ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ขยายผลพื้นที่ปฏิบัติการ ลดสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยทั่วประเทศ
๗.๓ ระยะที่ ๓ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ดํารงภารกิจต่อเนื่อง เพื่อส่งต่อภารกิจรัฐบาลชุดต่อไป
โดยกํ า หนดแผนการสร้ า งหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนเป็ น แผนระยะยาวทุ ก ระยะ ๕ ปี
สอดคล้องกับกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรอบวิสัยทัศน์
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยส่งเสริมให้ภาคประชาสังคม
ภาคเอกชน และวิส าหกิจ เพื่ อ สั ง คมเข้ ามามี ส่ ว นร่ ว มในกลไกประชารั ฐ ป้ อ งกั น
และแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มากขึ้น
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๘

๘. การอํานวยการ
๘.๑ ที่ประชุมระดับนโยบาย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน
ทําหน้าที่บูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบแผน และแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
๘.๒ ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ทําหน้าที่ตามที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะรัฐมนตรีในการอํานวยการหน่วยเฉพาะกิจด้านการข่าว ตรวจสอบ กลั่นกรอง แสวงหาข้อเท็จจริง
และพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําที่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย
และบุคคลซึ่งอาจมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเพื่อเสนอหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติใช้อํานาจตาม
มาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. ๒๕๕๗
๘.๓ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) อํานวยการ กํากับติดตาม
ให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นไปตามเป้าหมาย โดยมีคณะกรรมการปฏิบัตินโยบาย
เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ของรัฐและปรับทัศนคติบุคคลซึ่งอาจมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และหน่วยเฉพาะกิจด้านการข่าว
และปราบปรามยาเสพติด เป็นกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานสนับสนุนกลไกของ ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./ข.
๘.๔ ให้ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศปก.ศอ.ปส.จ./กทม.) อํานวยการ การบริหารและสนับสนุนการ
ดําเนินงานของ ศป.ปส.อ./ข. การนิเทศติดตามการปฏิบัติ ในพื้นที่ ให้บรรลุเป้าหมาย
๘.๕ ให้ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญ หายาเสพติ ด เขต (ศป.ปส.อ./ข.) เป็ นกลไกการปฏิบั ติต ามแผนร่วมกั บกลไกประชารั ฐในพื้นที่ ตามแนวทาง
การปฏิบัติที่กําหนด ทั้งนี้ โดยการเตรียมความพร้อมและพัฒนาให้ ศป.ปส.อ./ข. เป็นกลไกที่มีอํานาจในการตัดสินใจ
สั่งการ และบูรณาการการปฏิบัติในพื้นที่ที่ใกล้ชิดกับตําบลและชุมชน
๘.๖ ให้ สํ า นั ก งาน ป.ป.ส. จั ด ระบบฐานข้ อ มู ล และการข่ า วหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชนด้ า นยาเสพติ ด
การอํานวยการและสนับสนุนแก่หน่วยปฏิบัติ ด้านงบประมาณ การจัดชุดเจ้าหน้าที่อํานวยการประสานและสนับสนุน
ศอ.ปส.จ./กทม. การปฏิบัติการร่วมด้านการข่าวและปราบปราม การดําเนินมาตรการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามแนวทาง
ที่กําหนด การอบรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติภารกิจ การรวบรวมประมวลผลการปฏิบัติ และการประเมินผล
รายงาน ผอ.ศอ.ปส.ประธาน ป.ป.ส. และรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
๙. การติดตามประเมินผลและรายงาน
๙.๑ คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาพรวม
ระดับประเทศและระดับภาค มีอํานาจหน้าที่กํากับ ติดตาม เร่งรัดและตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานในการ
ดําเนินมาตรการและบูรณาการระหว่างหน่วยงานส่วนกลางกับพื้นที่
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๙

๙.๒ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
กํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่ (จังหวัดและกรุงเทพมหานคร) มีอํานาจ
หน้าที่เร่งรัด กํากับ ตรวจสอบ ติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัด อําเภอที่รับผิดชอบ
๙.๓ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารศูน ย์ อํ านวยการป้ อ งกั นและปราบปรามยาเสพติ ด แห่ งชาติ (ศปก.ศอ.ปส.)
รับแจ้งข่าวสารข้อร้องเรียนด้านยาเสพติดจากประชาชน อํานวยการประสานการปฏิบัติ ติดตามและประมวลผล
การดําเนินงานตามแผนตลอด ๒๔ ชั่วโมง และรายงาน ผอ.ศอ.ปส. รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง
๙.๔ ศอ.ปส.กระทรวงมหาดไทย สํารวจและประเมินหมู่ บ้า น/ชุ มชนเข้มแข็ งเอาชนะยาเสพติด
ในเดือนเมษายน และกันยายน ๒๕๕๙ และทุกรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน ของทุกปีงบประมาณ
๙.๕ สํ า นั ก งานสถิ ติ แ ห่ ง ชาติ สํ า รวจความคิ ด เห็ น ของประชาชนต่ อ สภาพปั ญ หายาเสพติ ด
และการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ผลสัมฤทธิ์ของปฏิบัติการตามแผน รวมทั้ง
ความพึ ง พอใจในการดํ า เนิ น งานรายงาน ศอ.ปส. ในเดื อ นพฤษภาคม และกั น ยายน ๒๕๕๙ และทุ ก รอบ ๖
และ ๑๒ เดือน ของทุกปีงบประมาณ
๙.๖ สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสถาบันวิชาการ ประเมินผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพเป็นรายจังหวัด
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเสนอ ศอ.ปส. ในเดือนพฤษภาคม และกันยายน ๒๕๕๙ และทุกรอบ ๖ และ ๑๒ เดือน
ของทุกปีงบประมาณ
๑๐. เงื่อนไขความสําเร็จ
๑๐.๑ ความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะดําเนินนโยบายให้สัมฤทธิ์ผลและดําเนินนโยบายต่อเนื่อง
๑๐.๒ การบริ ห ารทรั พ ยากรในการขั บ เคลื่ อ นแผนไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ทั้ ง กํ า ลั ง เจ้ า หน้ า ที่ กํ า ลั ง พล
ที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถสามารถเข้ า ถึ ง พื้ น ที่ ห มู่ บ้ า น/ชุ ม ชน สามารถดํ า เนิ น การได้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง งบประมาณ
ที่ จ ะสนั บ สนุ น การดํ า เนิ น งานในพื้ น ที่ โดยเฉพาะระดั บ อํ า เภอ/เขต รวมทั้ ง งบประมาณอุ ด หนุ น ภาคประชาชน
ในกิจกรรมตามความริเริ่มของชุมชน
๑๐.๓ การไม่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและความเอาจริงเอาจังของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ
ที่จะต้องมุ่งมั่นร่วมกันแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและร่วมพัฒนาไปสู่ความมั่นคงของประเทศ
๑๐.๔ การดํ า เนิ น งานที่ สั ม พั น ธ์ ป ระสานสอดคล้ อ งของแผนและการปฏิ บั ติ ใ นทุ ก มาตรการ
ภายในกรอบระยะเวลาที่กําหนด ดังเช่น หลังจากการปราบปรามกดดันขจัดอิทธิพลผลประโยชน์ในพื้นที่จะต้องมีการ
ดําเนินการต่อเนื่อง โดยกระบวนการประชาคมและนําผู้เสพผู้ติดเข้าสู่กระบวนการคัดกรองและบําบัดรักษาโดยทันที
ในขณะที่ ศูนย์คัดกรองและสถานบําบัดรักษาและฟื้นฟูต้องมีความพร้อมที่จะรองรับ และกําลังภาคประชาชนมีความ
พร้อมที่จะเข้าติดตามช่วยเหลือภายหลังการบําบัดรักษาเป็นต้น
๑๐.๕ การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเฝ้าระวังดูแลและรักษาพื้นที่ทั้งอาสาพัฒนา
ประชารัฐ สถาบันทางสังคม วิสาหกิจชุมชน/วิสาหกิจ เพื่อสังคมโดยได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ
อย่างจริงจัง และต่อเนื่อง
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๑๐
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๑๑

ภาคผนวก
๑. บทบาทภารกิจของกระทรวง กรม หน่วยงาน
๒. โครงสร้างการบริหารจัดการและการประกอบกําลังปฏิบัตกิ าร
๓. แนวทางการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดและปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

๑๓

ผนวก ๑ บทบาทภารกิจของ กระทรวง กรม หน่วยงาน
กระทรวง กรม หน่วยงาน
๑. กระทรวงยุติธรรม

บทบาทภารกิจ
สํานักงาน ป.ป.ส.
๑. จัดระบบฐานข้อมูลและการข่าวหมู่บ้าน/ชุมชนด้านยาเสพติด
๒. อํานวยการ ประสาน กํากับติดตามการดําเนินงาน โดยกลไก ศปก.ศอ.ปส.
๓. สนับสนุนแก่หน่วยปฏิบัติด้านงบประมาณ ข้อมูล วิชาการองค์ความรู้
๔. จัดชุดเจ้าหน้าที่อํานวยการประสานและสนับสนุน ศอ.ปส.จ./กทม.
๕. ปฏิบัติการร่วมด้านการข่าวและปราบปราม ดําเนินมาตรการต่อเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามแนวทางที่กําหนด
๖. พัฒนาหลักสูตรและอบรมให้ความรู้และทักษะการปฏิบัติภารกิจแก่กาํ ลังพล
๗. รวบรวมประมวลผลการปฏิบัติ และประเมินผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพ
รายงาน ผอ.ศอ.ปส. ประธาน ป.ป.ส.และรองนายกรัฐมนตรีที่รับผิดชอบ
กรมคุมประพฤติ
๑. จัดการดําเนินงานของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ตดิ ยาเสพติด รองรับ
ผู้เสพ/ผู้ตดิ จากหมู่บ้าน/ชุมชน
๒. ติดตามผู้เสพผู้ตดิ ที่ผ่านการฟื้นฟูโดยกลไกอาสาสมัครคุมประพฤติ
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
อํานวยการ กํากับ ติดตามการดําเนินงานตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘
กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ
จัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสําคัญและผู้มอี ิทธิพล
ในพื้นที่
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๑๕

กระทรวง กรม หน่วยงาน
๒. กระทรวงมหาดไทย

บทบาทภารกิจ
๑. อํานวยการ กํากับติดตามการดําเนินงานของ ศอ.ปส.จ./กทม.และ
ศป.ปส.อ./ข. ในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. สนับสนุนชุดกําลังเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัตภิ ารกิจอํานวยการของ ศอ.ปส.จ./
กทม. และ ศป.ปส.อ./ข. และการปฏิบัตกิ ารของชุดปฏิบัติการตําบล
๓. กําหนดหลักเกณฑ์และแนวทาง ตรวจนิเทศ การติดตามประเมินผล
การดําเนินงานของ ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./ข.
๔. สํารวจและประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ในเดือน
เมษายน และกันยายน ๒๕๕๙

๓. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ๑. อํานวยการ กํากับติดตาม การดําเนินงานด้านปราบปราม
๒. สนับสนุนชุดกําลังเจ้าหน้าที่ร่วมเป็นหน่วยเฉพาะกิจปราบปรามยาเสพติด
ตามแผน
๓. กําหนดมาตรการป้องกันมิให้เจ้าหน้าทีม่ ีพฤติการณ์เกีย่ วข้องกับยาเสพติด
๔. ดําเนินโครงการตามแผนงานป้องกันยาเสพติด ตามโครงการครู D.A.R.E.
โครงการ ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน
๔. กระทรวงกลาโหม

๑. สนับสนุนด้านการข่าวเกี่ยวกับยาเสพติด ร่วมตรวจสอบกลั่นกรองเจ้าหน้าที่
ของรัฐและบุคคลทีอ่ าจเกีย่ วข้องกับยาเสพติด
๒. อํานวยการกํากับติดตามการสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นทีช่ ายแดน
๓. กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ จัดกําลังสนับสนุนการปฏิบัติตามแผน
๔. ดําเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคคลผูอ้ าจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตามที่ ศอ.ปส. มอบหมาย

๕. กระทรวงศึกษาธิการ

๑. อํานวยการประสานกลไกและระบบการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและ
สถานศึกษา
๒. การจัดระบบข้อมูลด้านยาเสพติดในสถานศึกษา
๓. ส่งเสริมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษาด้านการป้องกันยาเสพติด
๔. เฝ้าระวังให้คําปรึกษาแนะนําและแก้ไขปัญหาพฤติกรรมนักเรียน
๕. สนับสนุนกําลังพลร่วมปฏิบัติภารกิจของ ศอ.ปส.จ./กทม. โดยเฉพาะ
ชุดปฏิบัติการตําบล การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา
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๑๖

กระทรวง กรม หน่วยงาน
๖. กระทรวงสาธารณสุข

๗. กระทรวงแรงงาน

๘. กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์

๙. สํานักนายกรัฐมนตรี
๑๐. กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร
๑๑. กองอํานวยการรักษา
ความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร
๑๒. สํานักงาน ปปง.

บทบาทภารกิจ
๑. อํานวยการ ประสานกลไกและระบบการบําบัดรักษา
๒. สนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์คดั กรองและสถานบําบัดรักษารองรับผู้เสพ
ผูต้ ดิ ที่จะเข้ารับบําบัดรักษา
๓. สนับสนุนกําลังพลร่วมปฏิบัติภารกิจของ ศอ.ปส.จ./กทม. และศป.ปส.อ./ข.
โดยเฉพาะชุดปฏิบตั ิการตําบล
๑. อํานวยการประสานกลไกและระบบการป้องกันยาเสพติดในกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงาน
และในสถานประกอบการ
๒. การจัดระบบข้อมูลด้านยาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการ
๓. การส่งเสริมและสนับสนุนอาสาสมัครแรงงานดําเนินการป้องกันยาเสพติด
และกิจกรรมในสถานประกอบการ
๔. การพัฒนาและให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานและ
การประกอบอาชีพแก่ผู้ผ่านการบําบัดรักษา
๑. พัฒนาระบบข้อมูลเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา เด็กเยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาสในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒. ร่วมขับเคลือ่ นศูนย์พัฒนาเยาวชนในพื้นที่
๓. การให้ความช่วยเหลือและสงเคราะห์แก่ผู้ผ่านการบําบัดรักษาเด็กเยาวชน
ผูด้ อ้ ยโอกาส ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากยาเสพติด
กรมประชาสัมพันธ์ ดําเนินการประชาสัมพันธ์และการดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง
สํานักงานสถิตแิ ห่งชาติ สํารวจข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชนตามกรอบระยะเวลาแผน

๑. อํานวยการกํากับติดตามการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งตามแนวชายแดน
๒. ดําเนินการปรับเปลี่ยนทัศนคติบุคคลผูอ้ าจเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ตามที่ ศอ.ปส. มอบหมาย
ดําเนินการด้านทรัพย์สินตาม พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
พ.ศ.๒๕๔๒
๑๓. สํานักงาน ป.ป.ท.
จัดชุดเจ้าหน้าที่ร่วมสืบสวนหาข่าวและดําเนินมาตรการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๑๔.สํานักข่าวกรองแห่งชาติ วางโครงข่ายงานการข่าวให้มีความชัดเจน และมีความเชือ่ มโยงโดยยึดหลักการ
ทํางานเชิงรุก
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๑๗

ผนวก ๒ โครงสร้างการบริหารจัดการและการประกอบกําลังปฏิบัติการ
๑. ระดับนโยบาย
๑.๑ ที่ประชุมระดับนโยบาย โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) เป็นประธาน
ทําหน้าที่บูรณาการการทํางานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบแผนและแนวทางการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
๑.๒ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)ทําหน้าที่ อํานวยการ กํากับ
ติดตาม ให้การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้เป็นไปตามเป้าหมายโดยมีศูนย์ปฏิบัติการ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศปก.ศอ.ปส.) และหน่วยเฉพาะกิจด้านการข่าว และ
ปราบปรามยาเสพติด เป็นกลไกขับเคลื่อนการดําเนินงานสนับสนุนกลไกของ ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./ข.
ทั้งนี้ ให้ ศปก.ศอ.ปส. รับแจ้งข่าวสารข้อร้องเรียนด้านยาเสพติดจากประชาชน อํานวยการ
ประสานการปฏิบัติ ติดตามและประมวลผลการดําเนินงานตามแผน ตลอด ๒๔ ชั่วโมง และรายงาน ผอ.ศอ.ปส.
๑.๓ ศอ.ปส.กระทรวงมหาดไทย อํานวยการ กํากับติดตามการดําเนินงานของ ศอ.ปส.จ./กทม. และ
ศป.ปส.อ./ข. ในการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
๒. ระดับปฏิบัติการ
๒.๑ ศูนย์ปฏิบัติการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศปก.ศอ.ปส.จ./กทม.) มีหน้าที่ ดังนี้
๑) อํานวยการให้มีช่องทางแจ้งข่าว/เบาะแสผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น สายด่วนผู้ว่าฯ
ศูนย์ดํารงธรรม เมื่อได้รับข่าว/เบาะแส มีการรวบรวม ตรวจสอบความถูกต้อง ประเมินค่าข่าว ตีความ แจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๒) อํานวยการให้ชุดปฏิบัติการประจําตําบลที่ ผอ.ศอ.ปส.จ. แต่งตั้งจากปลัดอําเภอประจํา
ตําบล ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ตํารวจ ทหารจาก กกล.รส. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หรือที่เห็นสมควร ดําเนินการสร้าง
หมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งตาม ๙ ขั้นตอนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
๓) อํานวยการ สร้างภูมิคุ้มกัน บําบัดรักษา คืนคนดีสู่สังคม การป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
๔) กําหนดแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ชัดเจน
๕) สนับสนุนปัจจัยการปฏิบัติการ
๖) ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงาน สถานการณ์ในพื้นที่ให้ ศอ.ปส.มท. ทราบอย่าง
สม่ําเสมอ
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๑๘

๒.๒ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ/ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเขต (ศป.ปส.อ./ข.) ทําหน้าที่ เป็นกลไกการปฏิบัติตามแผน ร่วมกับกลไกประชารัฐในพื้นที่ ตามแนวทางการ
ปฏิบัติที่กําหนด
๓. การประกอบกําลังชุดปฎิบัติการ
การจัดกําลังขับเคลื่อนภารกิจ โดยจัดกําลังปฏิบัติการตามกลุ่มสถานการณ์ ดังนี้
๓.๑ กลุ่มพื้ นที่ สถานการณ์ที่อ ยู่ในขีด ความสามารถของหน่ วยปกติ (ศอ.ปส.จ./กทม.) สามารถ
ควบคุมสถานการณ์ปัญหาได้
จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารตํ า บลของ ศป.ปส.อ. กํ า หนดให้ มี ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารในทุ ก อํ า เภอ อย่ า งน้ อ ย
อําเภอละ ๑ ชุด ตําบล ชุดละ ๗ นาย ประกอบด้วย ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจําตําบล ปลัดเทศบาล/ปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบล ตํารวจ ทหารจาก กกล.รส. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตําบล เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน หรือที่เห็นสมควร โดยมีหน้าที่
๑) ดําเนินการตาม ๙ ขั้นตอนสู่ชุมชนเข้มแข็ง ดังนี้
(๑) การสืบสภาพชุมชน
(๒) การพบปะแกนนําหมู่บ้าน/ชุมชน
(๓) ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(ประชาคม ครั้งที่ ๑)
(๔) การรณรงค์ให้ความรู้
(๕) การจําแนกผู้มีพฤติการณ์ (ประชาคม ครั้งที่ ๒)
- ผู้เสพ รายงานจังหวัด ส่งเข้าบําบัด
- ผู้ค้า/ผู้ต้องสงสัย รายงานจังหวัดเพื่อกําหนดมาตรการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด
(๖) การสร้างภูมิคุ้มกัน ทั้งในมิติ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา
ประชาชนทั่วไป และผู้ใช้แรงงาน
(๗) การรับรองครัวเรือน (ประชาคม ครั้งที่ ๓)
(๘) การใช้มาตรการทางสังคม
(๙) การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง สร้างเครือข่าย เฝ้าระวัง ดํารงความสัมพันธ์
ทั้งนี้ เพื่อให้มีการดําเนินงานที่ชัดเจนตามแนวทางกลไกประชารัฐและ “บวร”
๓.๒ กลุ่มพื้นที่สถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรงและพื้นที่อิทธิพล จําเป็นต้องใช้กําลังปฏิบัติการ
จากภายนอกหนุนเสริมกําลังหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ มอบ ศอ.ปส. จัดกําลังปฏิบัติการเกาะติดปฏิบัติภารกิจด้านการข่าว
และควบคุ ม สถานการณ์ ใ นพื้ น ที่ เ พื่ อ ขจั ด อิ ท ธิ พ ลผลประโยชน์ แ ละดํ า เนิ น การควบคุ ม และลดความรุ น แรง
ของสถานการณ์ปัญหา ก่อนที่จะส่งมอบพื้นที่ให้กลไกปกติควบคุมดูแลในระยะต่อไป
แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐
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๓.๓ กลุ่ ม พื้ น ที่ ช ายแดนและพื้ น ที่ ความมั่ น คง จํ า นวน ๑,๑๒๐ หมู่ บ้า น/ชุ ม ชน ใน ๒๘ จั งหวั ด
ชายแดน ๙๘ อําเภอ ๒๒๓ ตําบล โดยจัดชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ (ชพส.) ๑๑๒ ชุด กําลังพล ๑,๑๒๐ นาย
ภายใต้การอํานวยการ ควบคุมกํากับของ ศูนย์ ประสานการปฏิบั ติที่ ๑ กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (ศปป.๑ กอ.รมน.)
๓.๔ จัดหน่วยเฉพาะกิจด้านการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ประกอบกําลังร่วมจากสํานักงาน
ป.ป.ส. ตํ า รวจ และทหาร ขึ้ น บั งคั บบั ญ ชาต่ อ ผอ.ศอ.ปส. ทํ า หน้ าที่ รั บ ข้ อ มู ล ข่ า วสารและพิ สู จ น์ ทราบข่ า วสาร
ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐ และปฏิบัติการสืบสวนจับกุมผู้ค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่รัฐ
ที่เกี่ยวข้องเพื่อลดบทบาท ลดอิทธิพลในพื้นที่และหนุนเสริมกําลังปฏิบัติของชุดปฏิบัติการในพื้นที่
๓.๕ สํานักงาน ป.ป.ส. จัดชุดอํานวยการสนับสนุน ศอ.ปส.จ./กทม.ประกอบกําลังจากข้าราชการ
พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงาน ป.ป.ส. จังหวัดละ ๕ คน ทําหน้าที่อํานวยการประสานและสนับสนุน
ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./ข. ร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงานในพื้นที่ให้คําปรึกษาแนะนําและประสาน ศอ.ปส.จ./
กทม. และ ศป.ปส.อ./ข. ในการขับเคลื่อนการดําเนินงานในทุกมาตรการทั้งป้องกัน บําบัดรักษา ปราบปรามในระดับ
จังหวัด อําเภอ และในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนสําคัญ
๓.๖ กําลังภาคประชาชน ประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน ซึ่งมีอํานาจหน้าที่
ตามกฎหมาย ร่วมกับกําลังของผู้มีจิตอาสา โดยคัดเลือกจากกลุ่มอาสาสมัครและมวลชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีจิตอาสา
และมุ่งมั่นจะเข้ามาร่วมเป็นพลังเฝ้าระวังป้องกันและต่อต้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ภายใต้การสนับสนุนของ
ภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง และพัฒนาให้เป็น อาสาพัฒนาประชารัฐ (อปช.) มีขีดความสามารถและความ
เข้มแข็ง เป็นแกนนําสามารถขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและควบคุมปัญหายาเสพติดในพื้นที่กําลังภาคประชาชน
บทบาทและหน้าที่กํานัน/ผู้ใหญ่บ้านในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด โดย
๑) แจ้งเบาะแสผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๒) มี ส่ ว นร่ ว มในการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ใน ๙ ขั้ น ตอน ซึ่ ง ดํ า เนิ น การโดย
ชุดปฏิบัติการตําบล
๓) ติดตาม ช่วยเหลือ และให้มีโอกาสเป็นกําลังใจ ยกย่องผู้ติดยาเสพติดที่สมัครใจเข้ารับการ
บําบัด เพื่อให้เกิดการยอมรับในหมู่บ้าน/ชุมชน
๔) ร่วมปฏิบัติการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
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ผนวก ๓ แนวทางการดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความเป็นมา

โดยที่ปรากฏว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพื้นที่ ซึ่งสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง
คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วนที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อ
การบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนและก่อให้เกิดปัญหา ความไม่สงบเรียบร้อย
หรือเดือดร้อนแก่ประชาชน ประกอบกับเพื่อเป็นการเน้นย้ําให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดําเนินการตาม
แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ได้มีความเอาใจใส่หรือสนับสนุนให้การดําเนินการ
ตามแผนดังกล่าวบรรลุผลสําเร็จ
การดําเนินการ
เพื่ อ ให้ ทุ ก ส่ ว นราชการหรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี อํ า นาจหน้ า ที่ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเกี่ ย วกั บ
ยาเสพติด หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดําเนินการตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติดในพื้นที่ความรับผิดชอบ ต้องดําเนินการตามกฎหมายหรือตามอํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ตามแผนการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และปล่อยปละละเลยจะต้องถูกดําเนินการทั้งทางอาญาทางวินัยและการดําเนินการตามแนวทางดังต่อไปนี้
๑. บทนิยาม
“เจ้าหน้าที่รัฐ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
(๓) เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่
“เกี่ยวข้องกับยาเสพติด” หมายความว่า พฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดหรือพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อสนับสนุนหรือเอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้า
ยาเสพติด เช่น คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยประการ
ที่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน จับกุมและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
“ปล่ อ ยปละละเลย” หมายความว่ า เพิ ก เฉย ละเลย ไม่ ก ระทํ า การหรื อ งดเว้ น กระทํ าการตาม
กฎหมายหรืออํานาจหน้าที่ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง การไม่เอาใจใส่หรือสนับสนุนการดําเนินการตามที่ได้รับ
มอบหมาย ส่งผลต่อปัญหายาเสพติด
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๒. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ดําเนินการตามแนวทางการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/
ชุมชนอย่างเคร่งครัด โดย
(๑) จัดทําข้อมูลข่าวสาร ผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน
(๒) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ตรวจสอบกลั่นกรองและดําเนินการโดยเร็ว
(๓) ดํ า เนิ น การปราบปรามผู้ ค้ า หรื อ ผู้ จํ า หน่ า ยยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ห รื อ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ
ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(๔) ในกรณีพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนในความรับผิดชอบมีการค้าหรือการจําหน่ายยาเสพติด
เมื่อประธานกรรมการ/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ได้สั่งการให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวดําเนินการสืบสวน จับกุม ติดตามสถานการณ์
และรักษาสถานะพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าว มิให้มีการค้าหรือจําหน่ายยาเสพติดในพื้นที่หากปรากฏว่ายังคงมีการค้า
หรือการจําหน่าย ยาเสพติดในพื้นที่อีกและไม่มีการดําเนินการตามคําสั่งข้างต้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่
ได้รับแจ้งคําสั่ง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการป้องกัน
ยาเสพติดหรือบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ดําเนินการตามแนวทางการป้องกันยาเสพติดและแนวทางการบําบัดรักษา
ยาเสพติ ด และติ ดตามช่ว ยเหลื อ ผู้ผ่ านการบํา บัด รักษาอย่ างเคร่งครัด ในกรณีที่ ประธานกรรมการ/ผู้อํ านวยการ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้สั่งการหรือแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ ๒
ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบดําเนินการอย่างใดแล้ว หากปรากฏว่ายังไม่มีการดําเนินการตามที่ได้สั่งการ
หรือแจ้งเตือนภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคําสั่งหรือแจ้งเตือน ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่รับผิดชอบ
ดังกล่าวปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันยาเสพติดหรือบําบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
๔. ในกรณี ที่ ไ ด้ รั บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พฤติ ก ารณ์ อั น ควรสงสั ย ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู้ ใ ดเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ยาเสพติดยินยอมและปล่อยปละละเลยหรือมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับยาเสพติด หรือ
มีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการเรียกรับหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้า
หน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. ๒๕๓๔และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับ
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทาง
ปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉี ย บขาดและรวดเร็ว รวมทั้ง ให้ร ายงานการกระทํ าหรื อ พฤติ การณ์ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด และการปล่ อ ยปละละเลยของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ดั ง กล่ า วให้ ศู น ย์ อํ า นวยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติทราบโดยเร็ว
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กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาละเลยหรือไม่ดําเนินการดังกล่าวข้างต้นให้ถือเป็น
ความผิดวินัย
๕. ให้ ศู น ย์ อํ า นวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ ดํ า เนิ น การแสวงหารวบรวม
และดําเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับ
การกระทําหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งเร่งรัด
และติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น
ในการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละ
ละเลย โดยให้มีอํานาจและหน้าที่ในการพิจารณาตรวจสอบกลั่นกรองข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทํา
หรือพฤติการณ์รวมทั้งพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสนอ
ต่อผู้อํานวยการ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
๖. ในกรณีที่คณะอนุกรรมการกลั่นกรองเพื่อดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย เห็นว่ามีมูลเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
และปล่อยปละละเลย ให้ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ พิจารณาเสนอต่อ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อพิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไปปฏิบัติหน้าที่อื่น เป็นการชั่วคราว
ตามระยะเวลาที่กําหนดหรือให้ดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
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