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ผนวกแนบท้าย คําสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๕ /๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ผนวก ก : คณะทํางานอํานวยการกรุงเทพมหานคร และ คณะทํางานอํานวยการจังหวัด
มีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบคณะทํางานอํานวยการกรุงเทพมหานคร
๑.๑ ปลัดกรุงเทพมหานคร
ประธานกรรมการ
๑.๒ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลที่ได้รับมอบหมาย
รองประธานกรรมการ
๑.๓ ผู้บังคับการตํารวจนครบาล ๑-๙
กรรมการ
๑.๔ อธิการบดีหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษา
กรรมการ
๑.๕ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
กรรมการ
๑.๖ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
กรรมการ
๑.๗ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
กรรมการ
๑.๘ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
กรรมการ
๑.๙ ผู้แทนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ กรรมการ
๑.๑๐ ผู้แทนกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
กรรมการ
๑.๑๑ ผู้แทนกรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
กรรมการ
๑.๑๒ ผู้อํานวยการสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
กรรมการ
๑.๑๓ ผู้แทนสํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรรมการ
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๔ ผู้อํานวยการเขต
กรรมการ
๑.๑๕ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและบําบัดการติดยาเสพติด กรรมการและเลขานุการ
กรุงเทพมหานคร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๖ ผู้อํานวยการสํานักงานปกครองและทะเบียน
สํานักปลัดกรุงเทพมหานคร
๑.๑๗ ผู้บังคับการอํานวยการ กองบัญชาการตํารวจนครบาล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๑.๑๘ ผู้กํากับการ ฝ่ายอํานวยการ ๕ กองบังคับการอํานวยการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กองบัญชาการตํารวจนครบาล
๒. องค์ประกอบคณะทํางานอํานวยการจังหวัด เป็นไปตามโครงสร้างคณะทํางานจัดระเบียบสังคมระดับ
จังหวัดภายใต้โครงสร้างศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
๓. อํานาจหน้าที่
๓.๑ ให้คณะทํางานอํานวยการกรุงเทพมหานคร และคณะทํางานอํานวยการจังหวัด ดําเนินการกําหนด
พื้นที่จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษาที่เป็นเป้าหมาย โดยรอบในรัศมีประมาณ ๑ กิโลเมตร หรือ ตามที่
เห็นสมควร
/๓.๒ ให้คณะทํางาน..

-๖-

๓.๒ ให้ ค ณะทํ า งานอํ า นวยการกรุ ง เทพมหานคร และคณะทํ า งานอํ า นวยการจั ง หวั ด ดํ า เนิ น การ
จัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา ในภารกิจหลัก ๕ ประการ ได้แก่
๓.๒.๑ การแก้ไขและป้องกัน/เฝ้าระวัง เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด โดยจะต้องดําเนินการกับผู้ค้า/ผู้เสพ
ทุก รายอย่า งจริง จัง ต้อ งจัด ให้เ ป็น พื้น ที่ป ลอดยาเสพติด และมีก ารเฝ้า ระวัง โดยทุก ภาคส่ว นตามกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๓.๒.๒ จัดระเบียบ บ้านเช่า หอพักนักศึกษา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้อง ไม่ให้เป็นแหล่งมั่วสุม
อบายมุขต่างๆ และให้ขึ้นทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๓.๒.๓ กวดขันสถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านขายยา และแหล่งมั่วสุม
ต่างๆ ให้อยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมาย
๓.๒.๔ กวดขันเรื่องการจําหน่ายสุรา ร้านยาดอง เหล้าปั่น ฯลฯ การซื้อขายและสูบบารากุ ตามสถานที่
ต่ า งๆ อย่ า งจริ ง จั ง โดยให้ ป ฏิ บั ติ ต ามกฎหมายการจํ า หน่ า ยสุ ร า ยาสู บ และกฎหมายที่ เ กี่ ย วข้ อ งและควบคุ ม
พฤติกรรมการดื่มสุราที่ไม่เหมาะสม
๓.๒.๕ ป้องกันและปราบปราม การพนันทุกชนิ ด เช่น โต๊ ะสนุกเกอร์ โต๊ะฟุ ตบอล ตู้เกมส์ไฟฟ้า
การค้าประเวณี และอบายมุขอื่นๆ
๓.๓ สถาบันการศึกษาในพื้นที่ที่จัดระเบียบสังคมต้องเข้ามามีบทบาท และมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน
เฝ้าระวังและจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา โดยให้ความสําคัญในการควบคุมและส่งเสริมความประพฤติ
ของนิสิต/นักศึกษาให้เหมาะสมกับวัยและสถานะที่พึงปฏิบัติ
๓.๔ ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดกระแสสังคมและเกิดความตื่นตัว ตระหนัก
ในปัญหาและพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินการเพื่อให้สังคมรอบสถาบันการศึกษาเป็นสังคมสันติสุข
ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ
๓.๕ ให้คณะทํางานอํานวยการเชิญผู้ประกอบการต่างๆ ตามข้อ ๓.๒ หรือผู้ที่มีส่วนได้เสีย และเจ้าหน้าที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ชี้แจง หารือ ข้อกําหนด และวิธีการปฏิบัติต่างๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน และการมีส่วนร่วม
ในการดําเนินงานกันอย่างบูรณาการ โดยอาจจัดทําเป็นบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
๓.๖ แต่ ง ตั้ ง คณะทํ า งานย่ อ ย หรื อ มอบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของคณะทํ า งานอํ า นวยการ
กรุงเทพมหานคร และคณะทํางานอํานวยการจังหวัด ได้ตามสถานการณ์
๓.๗ ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ผนวก ข คณะทํางาน...
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ผนวก ข : คณะทํางานชุดปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร และ คณะทํางานชุดปฏิบัติการจังหวัด
มีองค์ประกอบ และอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑. คณะทํางานชุดปฏิบัติการกรุงเทพมหานครในพื้นที่ตํารวจนครบาล ๑ – ๙
๑.๑ รองผู้บังคับการตํารวจนครบาล
หัวหน้าคณะทํางาน
๑.๒ ผู้อํานวยการเขต
รองหัวหน้าคณะทํางาน
๑.๓ อธิการบดีหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้แทน
คณะทํางาน
๑.๔ เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม
คณะทํางาน
๑.๕ เจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คณะทํางาน
๑.๖ เจ้าหน้าที่กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
คณะทํางาน
๑.๗ เจ้าหน้าที่กรมสรรพสามิต กระทรวงการคลัง
คณะทํางาน
๑.๘ เจ้าหน้าที่สํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร
คณะทํางาน
คณะทํางาน
๑.๙ เจ้าหน้าที่สํานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร
๑.๑๐ ประธานชมรมผู้ประกอบการโดยรอบสถาบันการศึกษา
คณะทํางาน
๑.๑๑ หัวหน้าสถานีตํารวจ
คณะทํางานและเลขานุการ
๑.๑๒ อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
๒. คณะทํางานชุดปฏิบัติการจังหวัด
๒.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมาย
๒.๒ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
๒.๓ รองผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด (ฝ่ายทหาร)
๒.๔ อธิการบดีหรือผู้บริหารสถาบันการศึกษาหรือผู้แทน
๒.๕ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหรือผู้แทน
๒.๖ สรรพสามิตจังหวัดหรือผู้แทน
๒.๗ วัฒนธรรมจังหวัดหรือผู้แทน
๒.๘ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือผู้แทน
๒.๙ นายอําเภอ ( ที่ตั้งสถาบันการศึกษา )
๒.๑๐ ผู้แทนสํานักงาน ปปส.ภาค
๒.๑๑ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบ
๒.๑๒ ประธานชมรมผู้ประกอบการโดยรอบสถาบันการศึกษา
๒.๑๓ รองผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด
๒.๑๔ หัวหน้าสถานีตํารวจ
๒.๑๕ ป้องกันจังหวัด
๒.๑๖ อาจารย์ฝ่ายกิจการนักศึกษา

หัวหน้าคณะทํางาน
รองหัวหน้าคณะทํางาน
รองหัวหน้าคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางานและเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
/๓. อํานาจหน้าที่...
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๓. อํานาจหน้าที่
๓.๑ คณะทํ า งานชุ ด ปฏิ บ ั ต ิ ก ารกรุ ง เทพมหานคร และ คณะทํ า งานชุ ด ปฏิ บ ั ต ิ ก ารจั ง หวั ด
ออกตรวจตรา เพื่อแนะนํา ป้องปราม และกวดขันให้มีการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเคร่งครัด หากพบ
การกระทําความผิดให้ดําเนินการอย่างเด็ดขาด จริงจัง
๓.๒ คณะทํางานชุดปฏิบัติการกรุงเทพมหานคร และ คณะทํางานชุดปฏิบัติการจังหวัด สรุปผลการปฏิบัติ
ประจํ า เดือ น และรายงานความคื บ หน้ า รวมทั ้ง ผลการปฏิบ ัต ิใ นรอบเดือ น ผ่า นศูน ย์อํ า นวยการป้อ งกัน และ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดและกรุง เทพมหานคร (ศอ.ปส.จ./กทม.) เพื่อรายงานให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ทราบ ในระบบรายงานของสํานักงาน ป.ป.ส.
๓.๓ ปฏิบัติงานอื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

/ผนวก ค ...
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ผนวก ค: แนวทางในการควบคุมและจัดระเบียบสังคมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง
แนวทางในการควบคุมและจัดระเบียบสังคมเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
๑. ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๑ สํารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย เกี่ยวกับผู้ค้า ผู้เสพ ยาเสพติดทุกประเภท
๑.๒ กวดขันจับกุม ผู้ค้ารายย่อย รายใหญ่ รายสําคัญ ให้หมดไปในพื้นที่
๑.๓ หากจับกุมไม่ได้ให้ใช้มาตรการกดดันให้ออกนอกพื้นที่หรือป้องกันไม่ให้ขายยาเสพติด
๑.๔ กวดขันร้านขายยาที่ขายยาบางประเภทที่อาจนําไปผสมหรือใช้เยี่ยงยาเสพติดได้ เช่น ยานอนหลับ
ยาแก้ไอที่ใช้ผสมพืชกระท่อม เป็นต้น
๑.๕ นําผู้เสพเข้ารับการบําบัดรักษาตามกระบวนการ
๑.๖ จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
๒. หอพัก มีแนวทางการดําเนินการ ดังนี้
๒.๑ ขึ้ น ทะเบี ย นหอพั ก ที่ ถู ก ต้ อ งตามกฎหมายเข้ า เป็ น เครื อ ข่ า ย เพื่ อ รั บ นั ก ศึ ก ษาเข้ า พั ก
จากสถานศึกษาในแต่ละแห่งของจังหวัดนั้น ๆ
๒.๒ จัดให้มีอาจารย์ประจําหอพักที่อยู่ในเครือข่ายเพื่อทําหน้าที่ประสานงานและไปเยี่ยมเยือนหอพัก
สม่ําเสมอ
๒.๓ คณะทํางานจัดเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบกําลังเข้าตรวจตราปัญหายาเสพติด
ปัญหาอาชญากรรมและอบายมุขต่างๆ เป็นกรณีพิเศษ
๒.๔ อาคารที่พักใด ที่มีการมั่วสุมให้มีการตรวจตราเป็นพิเศษ หากไม่ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของ
หรือผู้ประกอบการให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดําเนินการบังคับใช้กฎหมายส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดต่อไป
๓. สถานบริการ สถานบันเทิง มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๓.๑ เน้นในการควบคุมสถานบริการตามพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖
๓.๒ ควบคุมเข้มงวดสถานบริการและสถานประกอบการคล้ายสถานบริการ ให้เป็นไปตามนโยบาย
การจัดระเบียบสังคมตามคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะที่ ค ล้ า ยกั บ สถานบริ ก าร ลงวั น ที่ ๒๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ประกอบด้ ว ย
(๑) ห้ามเด็กอายุต่ํากว่า ๑๘ ปี เข้าไปทํางานในสถานบริการ และห้ามเด็กอายุต่ํากว่า ๒๐ ปี
บริบูรณ์เข้าไปใช้บริการในสถานบริการ
(๒) เปิด-ปิด สถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกําหนด
(๓) ห้ามแสดงลามกอนาจาร
(๔) ห้ามมั่วสุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท
(๕) ห้ามพกพาอาวุธทุกชนิด
ฯลฯ
/๔. ร้านเกม...

- ๑๐ -

๔. ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ เน้นในการควบคุมร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตามพระราชบัญญัติภาพยนต์และวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๑
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการอนุญาตและการประกอบกิจการร้านวีดีทัศน์ พ.ศ. ๒๕๕๒
๔.๒ ควบคุมเข้มงวดร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ตให้เป็นไปตามนโยบายการจัดระเบียบสังคม ประกอบด้วย
(๑) ให้เด็กอายุต่ํากว่าสิบห้าปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่ ๑๔.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๐.๐๐ น. ในวันจันทร์
ถึงศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. ในวันหยุดราชการหรือในช่วงปิดภาคเรียน
(๒) ให้เด็กอายุตั้งแต่สิบห้าปีขึ้นไปแต่ไม่เกินสิบแปดปีเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่เวลา ๑๔.๐๐ น. แต่ไม่เกิน
๒๒.๐๐ น. ในวันจันทร์ถึงศุกร์ และตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐น. แต่ไม่เกิน ๒๒.๐๐ น. ในวันหยุดราชการหรือในช่วง
ปิดภาคเรียน
(๓) วัสดุหรืออุปกรณ์ที่ให้บริการต้องเหมาะสมต่อการถนอมสายตา
(๔) มีระบบหรือวัสดุป้องกันเสียงและความสั่นสะเทือนตามที่กฎหมายกําหนด
(๕) ห้ามจําหน่ายบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน
(๖) ห้ามสูบบุหรี่ สารเสพติด หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ภายในร้าน
(๗) ห้ามเล่นการพนันภายในร้าน
(๘) ห้ามจําหน่ายหรือฉายภาพยนตร์ประเภท ฉ๒๐+ และภาพยนตร์ที่ห้ามเผยแพร่ในราชอาณาจักรในร้าน
(๙) ห้ามมีสื่อลามกอนาจารภายในร้าน
(๑๐) ห้ามจําหน่ายหรือฉายเกมที่ไม่ได้รับอนุญาตภายในร้าน
ฯลฯ
๕. ด้านการป้องกันปราบปรามการพนัน
๕.๑ สํารวจข้อมูลพื้นที่เป้าหมาย สถานทีท่ อี่ าจมีการลักลอบเล่นการพนันทุกประเภท เช่น บ่อนการพนัน
โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะรับพนันบอล ตู้เกม ตู้ไฟฟ้า ฯลฯ
๕.๒ กวดขัน ตรวจตรา จับกุม อย่างต่อเนื่องจริงจัง
ฯลฯ
๖. ด้านการป้องกันการจําหน่ายสุรา ร้านยาดอง เหล้าปั่น และการให้บริการสูบบารากุ มีแนวทางดําเนินการ ดังนี้
๖.๑ เน้นในการควบคุมการจําหน่ายสุราตามพระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. ๒๔๙๓ และพระราชบัญญัติ
ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑
๖.๒ ควบคุมเข้มงวดการจําหน่ายสุราตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๒๕๓ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๑๕ เรื่อง กําหนดเวลาการจําหน่ายสุราและดื่มสุรา ณ สถานที่ขายสุรา
๖.๓ ควบคุมการซื้อขาย ให้บริการยาสูบบารากุ เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ. ๒๕๓๕ พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. ๒๕๐๙ และพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙
๖.๔ ดําเนินการตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กําหนดสถานที่หรือบริเวณห้ามขายเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘
ฯลฯ
/๗. ควบคุม..

- ๑๑ -

๗. ควบคุมการประพฤติตนของนักเรียน นักศึกษา ให้เหมาะสม
๗.๑ เน้ น ย้ํ า บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายตาม พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองเด็ ก พ.ศ. ๒๕๔๖ หรื อ กฎหมายอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเด็ก นักเรียน นักศึกษา
๗.๒ ส่งเสริมให้มีตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมในการจัดระเบียบสังคมตามแนวทางที่กําหนด

/ผนวก ง ...

- ๑๒ -

ผนวก ง : บันทึกข้อตกลง

บันทึกข้อตกลง (MOU)
ว่าด้วยความร่วมมือจัดระเบียบสังคมรอบ (ชื่อสถาบันการศึกษา)ของจังหวัด.........
ระหว่าง
หน่วยราชการ สถาบันการศึกษา และ ผู้ประกอบการ

-------------------------------------เนื่องด้วยสถานการณ์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดปัญหา
ยาเสพติด ปัญหาสังคม รวมถึงปัญหาอาชญากรรมที่มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น โดยช่วงวัยที่มีความเสี่ยงและได้รับ
ผลกระทบจากปัจจัยภาวะแวดล้อมนั้นก็คือ วัยศึกษา หรือเยาวชน นิสิตและนักศึกษา ซึ่งเป็นวัยที่กําลังเติบโต
ทางความคิดและการกระทํา เรียนรู้และซึมซับภาวะแวดล้อมต่างๆ ได้ง่าย ทั้งนี้ ปัจจัยเสี่ยงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้น
มักเกิดจากสังคมบริเวณรอบสถาบันการศึกษาที่มีทั้งหอพัก บ้านเช่า สถานบันเทิง สถานบริการ ร้านจําหน่ายสุรา
หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้านขายยา ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต สนุกเกอร์และบิลเลียด เป็นต้น ดังนั้น เพื่อให้
สัง คม และสิ่ง แวดล้ อ มใกล้เ คี ย งสถาบั น การศึก ษา เป็ น สั ง คมสั น ติสุข ปลอดพ้น จากยาเสพติด และอบายมุข
ต่า งๆ จึงกําหนดให้จัดทําโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถาบันการศึกษา (CAMPUS SAFETY ZONE) ขึ้น
โดยมุ่งเน้นการป้องกัน แก้ไขปั ญหายาเสพติด สวัสดิภาพและความปลอดภัยของนิสิตนักศึกษาเป็นสําคัญ ซึ่ง
จะก่อให้เกิดผลพลอยได้ที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนโดยทั่วไปที่อาศัยในบริเวณรอบสถาบันการศึกษานั้นด้วย
ดังนั้ น หน่ วยราชการ สถาบันการศึ กษา และผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง จึงได้จั ดทํ าบันทึกข้ อตกลง
ความร่วมมือจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการเชิงป้องกันระดับพื้นที่ โดยเน้นการจัดระเบียบสังคมเกี่ยวกับหอพัก
สถานบริ ก าร สถานบั น เทิ ง ร้ า นเกม อิ น เทอร์ เ น็ ต ร้ า นขายยา และแหล่ ง มั่ ว สุ ม อบายมุ ข ต่ า งๆ
รอบสถาบันการศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ข้ อ ๑ สถานที่ ใ นการจั ด ระเบี ย บสั ง คมตามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงนี้ ประกอบด้ ว ย พื้ น ที่ โ ดยรอบ
(ชื่อสถาบันการศึกษาและที่ตั้ง) ในรัศมีประมาณ ๑ กิโลเมตร โดยมี (ชื่อสถาบันการศึกษา) เป็นศูนย์กลาง
ทิศเหนือจรด....................
ทิศตะวันออกจรด.............
ทิศใต้จรด.........................
ทิศตะวันตกจรด...............
(โดยใช้ลักษณะจริงในภูมิประเทศเป็นตัวกําหนด เช่น ชื่อถนน ชื่อแม่น้ํา/ลําคลอง เป็นต้น)
ข้อ ๒ หน่วยราชการ ประกอบด้วย
๒.๑ ฝ่ายปกครอง
๒.๒ ตํารวจ
๒.๓ ทหาร
๒.๔ สาธารณสุขจังหวัด
๒.๕ พัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์จังหวัด
/๒.๖ สรรพสามิต...

- ๑๓ -

๒.๖ สรรพสามิตจังหวัด
๒.๗ วัฒนธรรมจังหวัด
ข้อ ๓ ฝ่ายบริหารสถาบันการศึกษา (ชื่อสถาบันการศึกษา)
ข้อ ๔ ผู้ประกอบการ ประกอบด้วย
๔.๑ เจ้าของ/ผู้ประกอบการหอพัก
จํานวน ............ แห่ง
๔.๒ เจ้าของ/ผู้ประกอบการสถานบริการ
จํานวน ............ แห่ง
๔.๓ เจ้าของ/ผู้ประกอบการร้านค้า/ร้านอาหาร/คล้ายสถานบริการ จํานวน ............แห่ง
๔.๔ เจ้าของ/ผู้ประกอบการโต๊ะสนุกเกอร์/ร้านเกม จํานวน ............. .แห่ง
๔.๕ เจ้าของ/ผู้ประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จํานวน ...............แห่ง
ข้อ ๕ เป้าหมายในการจัดระเบียบสังคมตามบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ ประกอบด้วย
๕.๑ การแก้ไขและป้องกัน/เฝ้าระวัง เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด โดยจะต้องดําเนินการ
กั บ ผู้ ค้ า ผู้ เ สพ ทุ ก รายอย่ า งจริ ง จั ง ต้ อ งจั ด ให้ เ ป็ น พื้ น ที่ ป ลอดยาเสพติ ด และมี ก ารเฝ้ า ระวั ง โดยทุ ก ภาคส่ ว น
ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
๕.๒ จัดระเบียบ บ้านเช่า หอพักนักศึกษา ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยถูกต้อง ไม่ให้เป็น
แหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆ และให้ขึ้นทะเบียนหอพักอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
๕.๓ กวดขันให้สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ร้านขายยา และ
แหล่งมั่วสุมต่างๆ ให้อยู่ในกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ตามกฎหมาย
๕.๔ กวดขันเรื่องการจําหน่ายสุรา ร้านยาดอง เหล้าปั่น ฯลฯ การซื้อขายและสูบบารากุ
ตามสถานที่ต่างๆ อย่างจริงจัง โดยให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจําหน่ายสุรา ยาสูบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
ควบคุมพฤติกรรมการดื่มสุราที่ไม่เหมาะสม
๕.๕ ป้องกันและปราบปราม การพนันทุกชนิด เช่น โต๊ะสนุกเกอร์ โต๊ะฟุตบอล ตู้เกมไฟฟ้า
การค้าประเวณี และอบายมุขอื่นๆ
๕.๖ ร่ ว มกั น รณรงค์ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด กระแสสั ง คมที่ จ ะให้ ทุ ก ภาคส่ ว น
เกิ ด ความตื่ น ตั ว ตระหนั ก ในปั ญ หาและพร้ อ มที่ จ ะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการดํ า เนิ น การเพื่ อ ให้ สั ง คม
รอบสถาบันการศึกษาเป็นสังคมสันติสุข ปลอดภัยจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่างๆ
ข้ อ ๖ ทุก ภาคส่ว นทั้ งหน่ ว ยราชการ/ผู้ บ ริ ห ารสถานศึก ษา/ผู้ ป ระกอบกิ จ การต่ า งๆ ได้ ตกลง
ที่จะร่วมมือกันแก้ไข/ป้องกัน/รักษาไว้ ซึ่งความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามแนวทางในบันทึกข้อตกลงนี้และตามที่
กฎหมายกําหนด เพื่อส่งเสริมให้พื้นที่จัดระเบียบสังคม เกื้อหนุนต่อการส่งเสริมสวัสดิภาพให้แก่เยาวชน เพื่อเป็น
พื้นที่ปลอดภัย (CAMPUS SAFETY ZONE) ในการศึกษาหาความรู้ ต่อไป

/บันทึกข้อตกลง...

- ๑๔ -

บันทึกข้อตกลงนี้จัดทําขึ้นเมื่อวันที่ ....... เดือน............ พ.ศ.๒๕๕๘ ณ (ชื่อสถาบันการศึกษา)
และทุกฝ่ายได้เข้าใจตรงกันแล้ว จึงได้ลงชื่อไว้เป็นแนวทางปฏิบัติสืบไป
(ลงชื่อ)
(............................)
ผู้ว่าราชการจังหวัด....

(ลงชื่อ)
(........................)
อธิการบดีมหาวิทยาลัย..

(ลงชื่อ) พล.ต.ต.
(............................)
ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด....

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(........................)
สาธารณสุขจังหวัด....

(............................)
(........................)
ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด สรรพสามิตจังหวัด

(ลงชื่อ)
(.............................)
ร้าน.......................
(ลงชื่อ)
(.............................)
ร้าน...................
(ลงชื่อ)
(.............................)
วัฒนธรรมจังหวัด

(ลงชื่อ)
(...................)
พัฒนาและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

/ผนวก จ ...

- ๑๕ -

ผนวก จ : สถาบันการศึกษานําร่องที่เข้าร่วมโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษา จํานวน ๑๐๗ แห่ง
ภาค
กองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล

จังหวัด
กรุงเทพมหานคร

ชื่อสถาบันการศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
(วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ)
มหาวิทยาลัยเกริก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
(วิทยาเขตพระนครเหนือ)
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

รวม

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒
สถาบันเทคโนโลยีไทย – ญี่ปนุ่
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
มหาวิทยาลัยสยาม
มหาวิทยาลัยธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
๒๘ แห่ง

สังกัด
สกอ.
สกอ.
กทม.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สช.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.

- ๑๖ -

ภาค
กองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๑

กองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๒

กองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๓

กองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๔

จังหวัด
สมุทรปราการ
นนทบุรี
ปทุมธานี
พระนครศรีอยุธยา
อ่างทอง
สิงห์บุรี
ชัยนาท
ลพบุรี
สระบุรี
รวม
จันทบุรี
ฉะเชิงเทรา
ชลบุรี
ตราด
นครนายก
ปราจีนบุรี
ระยอง
สระแก้ว
รวม
ชัยภูมิ
นครราชสีมา
บุรีรัมย์
ยโสธร
ศรีสะเกษ
สุรินทร์
อํานาจเจริญ
อุบลราชธานี
รวม
กาฬสินธุ์
ขอนแก่น

ชื่อสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค
๙ แห่ง
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา
วิทยาลัยเทคนิคตราดเขต ๑
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ์
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี
วิทยาลัยเทคนิคระยอง
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว
๘ แห่ง
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์
วิทยาลัยเทคนิคยโสธร
วิทยาเทคนิคศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
วิทยาลัยเทคนิคอํานาจเจริญ
วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
๙ แห่ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตขอนแก่น

สังกัด
สช.
สกอ.
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สช.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สกอ.
สอศ.
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สกอ.
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สกอ.
สกอ.

- ๑๗ -

ภาค

จังหวัด
มหาสารคาม
ร้อยเอ็ด
นครพนม
สกลนคร
หนองบัวลําภู
บึงกาฬ
เลย
อุดรธานี

กองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๕

กองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๖

มุกดาหาร
หนองคาย
รวม
ลําปาง
เชียงใหม่
พะเยา
แม่ฮ่องสอน
แพร่
ลําพูน
น่าน
เชียงราย
รวม
กําแพงเพชร
ตาก
นครสวรรค์
พิจิตร
พิษณุโลก
เพชรบูรณ์
สุโขทัย
อุตรดิตถ์

ชื่อสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพพยัคฆภูมิพิสัย
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการนครพนม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วิทยาเขตสกลนคร
วิทยาลัยเทคนิคหนองบัวลําภู
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
วิทยาเขตบึงกาฬ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี
วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร
มหาวิทยาลัยขอนแก่นวิทยาเขตหนองคาย
๑๒ แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยพะเยา
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน
วิทยาลัยเทคนิคแพร่
วิทยาลัยเทคนิคลําพูน
วิทยาลัยเทคนิคน่าน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
๘ แห่ง
วิทยาลัยเทคนิคกําแพงเพชร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
วิทยาเขตตาก
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

สังกัด
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สกอ.
สอศ.
สกอ.
สกอ.
ก.การท่องเที่ยว
และกีฬา

สช.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สกอ.
สอศ.
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สกอ.

- ๑๘ -

ภาค

กองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๗

กองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๘

จังหวัด
อุทัยธานี
รวม
นครปฐม
กาญจนบุรี
สุพรรณบุรี
ราชบุรี
สมุทรสาคร
สมุทรสงคราม
เพชรบุรี
ประจวบคีรีขันธ์
รวม
สุราษฎร์ธานี
นครศรีธรรมราช
ชุมพร
ระนอง
พังงา
กระบี่
ภูเก็ต
รวม

กองบัญชาการ
ตํารวจภูธร ภาค ๙

สงขลา
สตูล
ตรัง
พัทลุง

ศูนย์ปฏิบัติการ
ตํารวจจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

รวม
นราธิวาส
ปัตตานี
ยะลา
รวม

ชื่อสถาบันการศึกษา
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี
๙ แห่ง
มหาวิทยาลัยคริสเตียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ศูนย์สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์หัวหิน
๘ แห่ง
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
วิทยาลัยเทคนิคระนอง
วิทยาลัยเทคนิคพังงา
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
๗ แห่ง
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา
วิทยาลัยเทคนิคสตูล
วิทยาลัยเทคนิคตรัง
วิทยาลัยการอาชีพตรัง
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง
๖ แห่ง
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
๓ แห่ง

สังกัด
สอศ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สกอ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สอศ.
สช.

