
แนวทางดาํเนนิงานขบัเคลือ่น
แผนประชารฐั                             

สรา้งหมูบ่า้นชุมชนม ัน่คง ปลอดภยัยาเสพตดิ

แนวทางดาเนนงานขบเคลอน

พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 

 แนวทางการสรา้งหมูบ่า้นชุมชน
    ม ัน่คงปลอดภยัยาเสพตดิ :  ๙ ข ัน้ตอน
 แนวทางการป้องกนัยาเสพตดิ แนวทางการปองกนยาเสพตด
 แนวทางการบาํบดัรกัษายาเสพตดิและ
    ตดิตามชว่ยเหลอืผูผ้า่นการบาํบดัรกัษา
 แนวทางการปราบปรามยาเสพตดิ  และ
การเรยีกบคคลซึง่อาจมพีฤตกิารณเ์ขา้มา    การเรยกบคุคลซงอาจมพฤตการณเขามา 

    รายงานตวัและปรบัทศันคติ
 แนวทางการดาํเนนิการกบัเจา้หนา้ทีร่ฐัทีเ่ก ีย่วขอ้ง
    กบัยาเสพตดิหรอืปลอ่ยปละละเลย
 แนวทางการรายงาน ตดิตาม ประเมนิผล

เอกสารสาํหรบัเจา้หนา้ที่
ชุดปฏบิตักิาร



คํานํา 

ที่ประชุมคณะกรรมการอํานวยการ ศอ.ปส. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙  
ได้ให้ความเห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ 
มีเป้าหมายสําคัญในการเอาชนะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ ภายในปี ๒๕๖๐        
ด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ ร่วมป้องกันดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชนตนเอง โดยให้มีการ        
จัดชุดปฏิบัติการ เพ่ือสร้างกระบวนการชุมชน ให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง และพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง        
ในการต่อต้านยาเสพติดและมีความมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด 

สํานักยุทธศาสตร์ สํานักงาน ป.ป.ส. จัดพิมพ์คู่มือแนวทางดําเนินงานขับเคลื่อนแผน          
ประชารัฐ สร้างหมู่บ้านชุมชนม่ันคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ สําหรับใช้ประกอบการ
ดําเนินงานของชุดปฏิบัติการ ซึ่งจะเร่ิมเข้าปฏิบัติภารกิจในหมู่บ้าน/ชุมชน ต้ังแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ โดย
มีเอกสารที่จัดพิมพ์ประกอบเป็นคู่มือการปฏิบัติการตามแผนน้ี ประกอบด้วย  

๑. แนวทางการสร้างหมู่บ้านชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด :  ๙ ขั้นตอน 
๒. แนวทางการป้องกันยาเสพติด 
๓. แนวทางการบําบัดรักษายาเสพติดและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา 
๔. แนวทางการปราบปรามยาเสพติด และ การเรียกบุคคลซึ่งอาจมีพฤติการณ์เข้ามา 

รายงานตัวและปรบัทัศนคติ 
๕. แนวทางการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย 
๖. แนวทางการรายงาน ติดตาม ประเมินผล 
จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือแนวทางดําเนินงานขับเคลื่อน จะเป็นประโยชน์กับชุดปฏิบัติการ        

ที่จะนําไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้ผลสําเร็จอย่างย่ังยืน  

                                                                                                   สาํนักงาน ป.ป.ส 
                       ๙  มีนาคม ๒๕๕๙ 

 

 

 

 

 

 



 

สารบัญ 
 

คํานํา 
แนวทางการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด : ๙ ขั้นตอน ๑ 
แนวทางการป้องกันยาเสพติด ๕ 
แนวทางการบําบัดรักษายาเสพติดและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา ๒๒ 
แนวทางการปราบปรามยาเสพติด และการเรียกบุคคลซึ่งอาจมีพฤติการณ์ เข้ามารายงานตัว ๒๘ 
และปรับทัศนคติ 
แนวทางการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด หรือปล่อยปละละเลย ๓๘ 
ให้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
แนวทางการรายงาน ติดตามและประเมินผล ๔๑ 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๑

แนวทางการสร้างหมู่บา้นชุมชน ม่ันคงปลอดภัยยาเสพติด : ๙ ข้ันตอน 
 
นโยบาย 
 ปัญหายาเสพติดเป็นวาระสําคัญของชาติ ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน ความทุกข์ยากของประชาชนและ
การพัฒนาประเทศ จําเป็นจะต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง 
 คณะรัฐมนตรีได้ลงมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ เห็นชอบการขับเคล่ือนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดโดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สร้างการรับรู้และดําเนินการให้มีความเชื่อมโยงด้านการป้องกัน ปราบปรามและการบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
 
มาตรการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง ปลอดภัยจากยาเสพติด 

 การบริหารจัดการ 
- จัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําตําบล 
- จัดทําแผนปฏิบัตกิารในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติด 
- รายงานผลการปฏิบัติงาน 

 การปราบปราม 
- ประเมินหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด แยกประเภท รุนแรง ปานกลาง เบาบาง 
- ปฏิบัติการด้านการข่าว 
- ตรวจตรา ตรวจค้น จับกุมดําเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติด 
- จัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้าน/ชุมชน เพ่ือเสริมกําลังฝ่ายปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุดรักษาความสงบหมู่บ้าน 
เฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการค้าการเสพยาเสพติดในพ้ืนที่ 

- เสนอข้อมูลข้อเท็จจริงของบุคคลที่เชื่อได้ว่าเก่ียวข้องกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพลเกี่ยวข้องกับยาเสพติดท่ีไม่
สามารถหาพยานหลักฐานในการจับกุมได้ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอําเภอ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ใช้อํานาจ
ตามมาตรา ๑๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ เรียกตัวบุคคล
ดังกล่าวมาให้ข้อมูลและปรับทัศนคติ 

 การป้องกัน 
- จัดระเบียบสังคมตามคําสั่งหัวหน้า คสช. ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่องมาตรการ      
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการ
หรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการ 

- รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ ความเข้าใจในพิษภัยยาเสพติด 
- จัดทําข้อตกลงร่วมกันระหว่างนายอําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และภาคประชาชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

- สร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา (โครงการ D.A.R.E ,โครงการ To Be Number One, โครงการผู้ว่าฯ/
นายอําเภอหน้าเสาธง ฯลฯ) 
 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๒

- สร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามกระบวนการ ๙ ข้ันตอน 
- สร้างความเข้มแข็งโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 การบําบัดรักษา 
- ค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด โดยการประชาคม การแจ้งเบาะแส การตั้งจุดตรวจจุดสกัดและการสุ่มตรวจ
ปัสสาวะ 

- คัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์คัดกรองอําเภอ ตามประกาศ คสช.ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ 
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เร่ือง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทําความผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือ        
เข้าสู่การบําบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู 

- บําบัดฟ้ืนฟูที่เหมาะสม 
  ผู้เสพ เข้ารับการบําบัดในค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
  ผู้ติด  เข้ารับการบําบัดในค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมแบบควบคุมตัวไม่เข้มงวด 
  ผู้ติดเรื้อรัง เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูในสถานพยาบาล 

- ติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู เพ่ือดูแลพฤติกรรมไม่ให้อยู่ในภาวะเส่ียงที่จะกลับมาเสพ
หรือติดยาเสพติดซ้ําอีก โดยทีมสหวิชาชีพ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 

 
องค์ประกอบชุดปฏิบัติการประจําตําบล 

๑. ปลัดอําเภอผู้รับผิดชอบประจําตําบล 
๒. เจ้าหน้าที่ตํารวจท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่ได้รับมอบหมาย 
๔. พัฒนากรผู้รับผิดชอบประจําตําบล 
๕. เจ้าหน้าที่ทหารชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ คสช.ประจําอําเภอ 
๖. ครู/อาจารย์ ที่ได้รับมอบหมาย 
๗. วิทยากรกระบวนการ 
อ่ืนๆตามความเหมาะสม 

 
แนวทางในการดําเนินการ 
 ชุดปฏิบัติการประจําตําบลจะต้องดําเนินการเต็มเวลาโดยจัดทําแผนคัดเลือกหมู่บ้านเป้าหมาย กําหนด
มาตรการในการดําเนินการตามสภาพปัญหา เช่น หมู่บ้านรุนแรงต้องใช้การข่าว การปราบปรามเป็นตัวนํา หมู่บ้าน
ปานกลางใช้มาตรการประชาคมค้นหาผู้เสพ/ผู้ค้าและมาตรการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน หมู่บ้านเบาบาง      
ใช้มาตรการเฝ้าระวังและกระบวนการสร้างความเข้มแข็งตามกระบวนการ ๙ ข้ันตอน โดยวิทยากรกระบวนการ 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๓

๙ ขั้นตอนสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
ขั้นตอนที่ ๑ : สืบสภาพชุมชน 
 เป็นการศึกษารวบรวมข้อมูลที่สําคัญของชุมชนอย่างไม่เป็นทางการเพ่ือทําความเข้าใจสภาพแวดล้อมผู้คน
สังคมเศรษฐกิจขนบธรรมเนียมประเพณีและปัญหาต่างๆของชุมชนโดยสังเขป ซึ่งนอกจากการพบปะพูดคุยกับ
ชาวบ้านตามครัวเรือนแล้ว อาจอาศัยโอกาสต่างๆ เปิดเวทีย่อยๆ เพ่ือเผยแพร่แนวคิดว่า การแก้ไขปัญหายาเสพติด      
ในชุมชนได้ จําเป็นต้องอาศัยพลังสามัคคีจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพ่ือดูแลชุมชนของคนเอง  
 
ขั้นตอนที่ ๒ : พบปะแกนนํา/ผู้นําธรรมชาติ 
 ชุมชนจะเข้มแข็งได้ปัจจัยสําคัญคือประชาชนในชุมชนจะต้องมีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ใช่เพียงคอยให้ความ
ร่วมมือกับทางราชการเท่าน้ัน ผู้นําธรรมชาติซึ่งมาจากศรัทธาของประชาชนจะเป็นตัวแทนของชุมชนในการแสดงความ
เป็นเจ้าของการดําเนินงาน ในขณะที่ผู้นําทางการจะเป็นผู้ประสานงานที่ดีระหว่างชุมชนกับหน่วยราชการและคอย
สนับสนุนการดําเนินงานของผู้นําธรรมชาติ 
 

ขั้นตอนที่ ๓ : ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งแรก)  
               เป็นการจัดเวทีประชาคมครั้งแรกเพื่อให้ชาวบ้านคัดเลือก “คณะผู้นําธรรมชาติ” ของชุมชน              
การเลือกผู้นําธรรมชาติมีวัตถุประสงค์เพ่ือ จัดตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนหรือเรียกอย่าง
กระชับว่า “คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็ง” ทั้งผู้นําทางการที่มีอยู่แล้วและผู้นําธรรมชาติที่ได้รับเลือกจะเข้ามาร่วมกัน
เป็นกรรมการเพ่ือเป็นองค์กรแกนนําในการสร้างและใช้พลังชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดรวมทั้งพัฒนาชุมชนใน
ด้านต่างๆให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
ขั้นตอนที่ ๔ : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
 หลักสําคัญของการรณรงค์ประชาสัมพันธ์คือให้ทุกครัวเรือนเข้าใจแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
โดยประชาชนเป็นหลัก และขยายความร่วมมือของชาวบ้านมาเป็นแนวร่วมดําเนินการให้มากที่สุด โดยใช้หลักสันติวิธี
ในการทํางาน เพ่ือไม่ให้กระทบกระทั่งบาดหมางกัน 
 
ขั้นตอนที่ ๕ : คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติด ( เวทีประชาคมครั้งท่ี ๒)  
 ด้วยแนวคิดที่ว่า“ปัญหายาเสพติดอยู่ที่ผู้เสพและผู้ค้าโดยผู้เสพเป็นฐานให้แก่ผู้ค้าหากไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็อยู่
ไม่ได้” คณะกรรมการชุมชนเข้มแข็งจะจัดประชุมและให้กรรมการแต่ละคนกรอกชื่อผู้เสพ-ผู้ค้า-ผู้ผลิตรวมทั้งที่มี
พฤติกรรมน่าสงสัยลงในแบบสอบถามแล้วหย่อนลงกล่องกระดาษเพื่อไม่ให้รู้ว่ากรรมการคนไหนกรอกชื่อใครเมื่อครบ
แล้วจึงเปิดกล่องนําทั้งหมดมาพิจารณาร่วมกันเพ่ือจัดทําเป็นบัญชีรายชื่อผู้มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติดในชุมชน 
เพ่ือนําไปสู่กระบวนการ“คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเก่ียวข้องกับยาเสพติดทั้งหมดในชุมชน” ซึ่งอาศัยหลักการ“คัดแยก
เพื่อให้การช่วยเหลือมิใช่เพื่อนามาลงโทษ” 
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ขั้นตอนที่ ๖ : แนวทางการป้องกันยาเสพติด 
 การบูรณาการการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนระหว่างชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ        
ให้ดําเนินการเป็นกระบวนการที่สอดคล้องระหว่างกัน โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามลักษณะความรุนแรงของปัญหา
ยาเสพติด  การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่           
การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ ทั้งสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง     
ต่ํากว่า ๑๐ คน และ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนข้ึนไป  
 
ขั้นตอนที่ ๗ : การรับรองครัวเรือน ( เวทีประชาคมครั้งท่ี ๓ )  
           เป็นการประชุมเพ่ือรับรองครัวเรือนไม่มีสมาขิกอยู่ในบัญชีรายชื่อ โดยครบครัวที่ได้รับการรับรองก็จะจัดพิธี
มอบธงขาวและใบประกาศเกียรติคุณเพ่ือยกย่องเป็นครัวเรือนปลอดยาเสพติด โดยเชิญบุคคลสําคัญและผู้มีเกียรติ
ต่างๆมาร่วมเป็นสักขีพยานถือเป็นกิจกรรมปลุกกระแสและสร้างขวัญกําลังใจให้ชุมชน แต่ทั้งน้ี หากครัวเรือนใดเข้าไป
ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดอีกก็จะถูกถอนสถานภาพครัวเรือนปลอดยาเสพติด 
 
ขั้นตอนที่ ๘ : ใช้มาตรการทางสังคม 
  เป็นข้ันตอนการดําเนินการต่อผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ซึ่งจะได้วิธีโน้มน้าวชักจูงท้ังผ่านสื่อรณรงค์
และการพบปะของคณะกรรมการ เพ่ือให้บุคคลเหล่าน้ันมาแสดงตัวเพ่ือประกาศว่าจะเลิกเสพเลิกค้า กรณีที่เป็นผู้เสพ
ก็จะมีการบําบัดรักษาตามความจําเป็นและความเหมาะสมของแต่ละรายไป กรณีของผู้ค้ารายย่อยซึ่งมีเหตุจูงใจจาก
ต้องการเงินมาซื้อยาเสพจะได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้เสพท่ัวไป ส่วนผู้ค้ารายย่อยอ่ืนๆ จะถูกกระแสสังคมกดดัน
ให้เลิกค้า เน่ืองจากผู้เสพในชุมชนหมดไป ประกอบกับคณะกรรมการยึดหลัก “ให้อภัย” ให้โอกาสกลับใจโดยจะมี
การติดตามตรวจสอบพฤติกรรมว่ากลับตัวได้จริงหรือไม่ซึ่งคณะกรรมการจะใช้มาตรการทางกฎหมายเป็นทางเลือก
สุดท้ายสําหรับผู้ท่ีไม่ยอมเลิกค้ายาเสพติด 
 

ขั้นตอนที่ ๙ : รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 
 เป้าหมายสูงสุดของการสร้างชุมชนเข้มแข็งเพ่ือแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ได้อยู่ที่การทําให้ชุมชนปลอดยาเสพ
ติดอย่างรวดเร็วหากแต่เป็นการทําให้ชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างย่ังยืน ดังน้ันบทบาทของคณะกรรมการชุมชน
เข้มแข็งจึงต้องเป็นแกนนาในการระดมความร่วมมือร่วมใจของทุกคนในชุมชนเพ่ือช่วยกันสอดส่องเฝ้าระวัง
ป้องกันไม่ให้ยาเสพติดหวนกลับมาอีกโดยการประชุมประชาคมเพ่ือรับรองครัวเรือนปลอดภัยยาเสพติดเป็นประจํา
ทุกเดือนรวมทั้งต้องช่วยกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆซึ่งถือเป็นภูมิคุ้มกันยาเสพติดระยะยาวและเป็น
การรักษาสถานะชุมชนเข้มแข็งอย่างย่ังยืน 
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แนวทางการป้องกันยาเสพติด 

การบูรณาการการป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนระหว่างชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการ 

หลังจากที่ชุดปฏิบัติการอําเภอได้รับการแต่งตั้งและมอบหมายและกําหนดหมู่บ้าน/เป้าหมายแล้วจําเป็นต้อง
ทราบถึงสภาพและบริบทของหมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆเพ่ือง่ายต่อการประสานงานโดยให้ดําเนินการ ดังน้ี 

๑. ศึกษาสภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนที่รับผิดชอบโดยการรวบรวมข้อมูลที่บ่งชี้ถึงบริบทของหมู่บ้าน/
ชุมชนเพ่ือให้ทราบว่าหมู่บ้าน/ชุมชนมีสภาพทางสังคมวัฒนธรรมแนวคิดสภาพปัญหาของชุมชนรวมทั้งปัญหายาเสพตดิ
ในหมู่บ้าน/ชุมชน (และปัญหาอ่ืนๆ) ความพร้อมของหมู่บ้าน/ชุมชนบุคคลที่เป็นที่ยอมรับนับถือในหมู่บ้าน/ชุมชนและ
ความเข้มแข็งของผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนเป็นอย่างไร 

๒. แยกแยะข้อมูลสภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือดูว่าอะไรเป็นประเด็นปัญหาหลัก–รอง ของหมู่บ้าน/ชุมชน
มีความเข้มแข็งมาก-น้อยเพียงใดตลอดจนให้มีแผนที่ในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓. ลงพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนพบผู้นําทั้งที่เป็นทางการได้แก่ผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชุมชนและกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นต้น และที่ไม่เป็นทางการเช่นผู้นําทางศาสนา ชรบ. อสม. ๒๕ ตาสับปะรด กรรมการกองทุนแม่
ของแผ่นดิน เป็นต้น เพ่ือแนะนําตัวและขอคําปรึกษาคําแนะนําและให้ทราบถึงบริบทและสภาพความเป็นอยู่ของ
สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนยิ่งขึ้น สร้างความสัมพันธ์พูดคุยแลกเปลี่ยนทัศนคติให้เกิดความไว้วางใจลดความหวาดระแวง
ตลอดจนทําความเข้าใจในแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนและรวบรวมกลุ่มอาสาสมัครท่ีมีใน
หมู่บ้าน/ชุมชนร่วมกันขับเคลื่อนงานในรูปของ “อาสาพัฒนาประชารัฐ” (อปร.) 

๔. แลกเปล่ียนข้อมูลสภาพของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้ศึกษาแก่ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งท่ีเป็นทางการและ 
ไม่เป็นทางการ (ในข้ันตอนน้ีอาจจัดในรูปของเวทีประชาคม) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนเห็นถึง
ปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนสร้างความตระหนักเกิดจิตสํานึกลุกขึ้นแก้ไขปัญหาและให้คําแนะนําการดําเนินงานแก่
ผู้นํา/ผู้ใหญ่บ้าน/กรรมการหมู่บ้าน/ชุมชนซึ่งอาจจัดหลายครั้ง 

๕.หลังจากที่ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็นและได้ชี้ ให้ผู้ นําหมู่ บ้าน/ชุมชนเห็นถึงปัญหา 
ปลุกให้ลุกข้ึนสู้ กับปัญหาแล้วให้ชุดปฏิบัติการอําเภอร่วมกับอาสาพัฒนาประชารัฐลงพ้ืนที่หมู่ บ้าน/ชุมชน 
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจและคําแนะนําในการวางแผนขับเคล่ือนหมู่ บ้าน/ชุมชนตลอดจน 
การเตรียมการจัดประชุมประชาคมชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน/ชุมชนแก่ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชน 

๖. เมื่อผู้นําในหมู่บ้าน/ชุมชนมีความตื่นตัวรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและได้รับความรู้จากชุดปฏิบัติการ
อําเภอแล้ว ให้คําแนะนํากระตุ้นผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนจัดเวทีประชาคมชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน/ชุมชน โดยประสาน           
ชุดปฏิบัติการอําเภอมาดําเนินการให้ความรู้ความเข้าใจรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดข้ึนจากภัยยาเสพติดให้ฮึกเหิมลุกข้ึนสู้และ 
เข้าร่วมปฏิบัติการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดโดยการค้นหาผู้เสพผู้ติดผู้ค้าเยาวชนที่มีพฤติกรรมเส่ียงและพ้ืนที่ที่เป็นแหล่ง
มั่วสุมในหมู่บ้าน/ชุมชนตลอดจนขยายเครือข่ายกรรมการชุมชนเพ่ิมเติมเพ่ือช่วยกันดูแลสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๗. หลังจากทําประชาคมชาวบ้านเมื่อค้นหาพบผู้เสพผู้ติดผู้ค้าให้ดําเนินการตามกระบวนการขั้นตอน 
ด้านการบําบัดรักษายาเสพติดและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา และด้านการปราบปรามยาเสพติด 

 การดําเนินการบูรณาการการป้องกันยาเสพติดในชุมชนระหว่างชุมชน สถานศึกษา และ         
สถานประกอบการให้ดําเนินการเป็นกระบวนการที่สอดคล้องระหว่างกัน โดยมีจุดเน้นที่แตกต่างกันตามลักษณะความ
รุนแรงของปัญหายาเสพติด ดังน้ี  

 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๖

๑. พ้ืนที่ปัญหามาก : เน้นมาตรการป้องปราม และแก้ไขปัญหาฯ ด้วยการมีส่วนร่วมระหว่าง 
ภาคประชาชนและภาครัฐ โดยกลไก ต่อไปนี้  
  ชุมชน:   ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน/อาสาระวังภัยและยาเสพติด (กรณี กทม.)   
  สถานศึกษา:  เจ้าหน้าที่ตํารวจประสานงานประจําสถานศึกษา  
  สถานประกอบการ:  ชุดอาสาเฝ้าระวังยาเสพติดของสถานประกอบการ  
 ๒. พ้ืนท่ีปัญหาปานกลาง : เน้นมาตรการเสริมความเข้มแข็งในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหา ด้วยการ
มีส่วนร่วม โดยกลไก ต่อไปน้ี  
  ชุมชน :   อาสาสมัครสาธารณสุขช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดและครอบครัวที่มีปัญหา   
  สถานศึกษา : เครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และกิจกรรมจิตสังคมบําบัด 
ในโรงเรียน 
  สถานประกอบการ  :  ศูนย์เพ่ือนใจ / ให้คําปรึกษาในสถานประกอบการ  

๓. พ้ืนที่ปัญหาน้อย  : เน้นมาตรการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ปัญหายาเสพติด โดยรูปแบบ/กลไก ดังน้ี 

ชุมชน :  สร้างภูมิคุ้มกันโดยศูนย์เยาวชน และเฝ้าระวังด้วยระบบการแบ่งคุ้มบ้าน  
สถานศึกษา : สร้างภูมิคุ้มกันผ่านหลักสูตร/กิจกรรม และมีระบบดูแลช่วยเหลือ นักเรียนท่ีมี 

ภาวะเสี่ยง  
สถานประกอบการ  :  เผยแพร่ให้ความรู้ฯโดยอาสาสมัครแรงงาน และส่งเสริมให้          

สถานประกอบการดําเนินการป้องกันฯตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 
แนวทางการดําเนินงานป้องกันในชุมชน 

๑. การดําเนินงานในพื้นที่ชุมชนมีปัญหายาเสพติดมาก 
๑.๑ สนธิกําลังชุดปฏิบัติการด้านปราบปรามเข้าดําเนินการต่อผู้ค้า/กดดันผู้เสพในพื้นที่ 

(โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ฝ่ายปกครอง บช.ปส.) 
๑.๒ สนับสนุนให้ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) /อาสาระวังภัยและยาเสพติด 

(กรณี ในพ้ืนท่ีกทม.) ตั้งจุดตรวจตราในชุมชน (โดย ปกครอง และกทม.) 
๑.๓ เมื่อลดปัญหายาเสพติดได้ให้ดําเนินการตามมาตรการการป้องกันและสร้างการมีส่วน

ร่วม ดังน้ี  
๑.๓.๑ ให้ความรู้เก่ียวกับโทษพิษภัยจากยาเสพติดโดยการรณรงค์ทั้งผ่านสื่อและเสียง

ตามสายในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือให้สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันภัยยาเสพติดและเป็นส่วน
หน่ึงของการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

๑.๓.๒  พัฒนาความเข้มแข็งชุมชนด้วยการส่งเสริมบทบาทแกนนําของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ได้แก่ กรรมการหมู่บ้าน (กม.)/กรรมการชุมชน (กชช.) และระดมกําลังกลุ่มมวลชนต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ไดแ้ก่ กลุ่ม
สตรี กลุ่มอาชีพต่างๆ เพ่ือร่วมป้องกันยาเสพติด  

๑.๓.๓ สําหรับในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนท่ีเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้วหรือกําลังอยู่
ระหว่างการเสนอชื่อเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนประสานชุดปฏิบัติการ
อําเภอ (เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน) มาให้คําแนะนําในแนวทางการเสริมความเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างย่ังยืน : ตาม
แนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งความหมายแนวคิดการเข้าสู่กองทุนแม่ของแผ่นดินและกระบวนการเสริมสร้างความ



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๗

เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืนภายใต้กองทุนแม่ของแผ่นดินตลอดจนกิจกรรมการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์แก่ผู้นําหมู่บ้าน/ชุมชนและสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือให้เข้าใจและสามารถพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชนไปสู่ความย่ังยืนด้วยกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

๑.๓.๔  ส่งเสริมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันในเยาวชนนอกสถานศึกษาโดยศูนย์เยาวชน 
ในทุกพ้ืนที่ 

๑.๓.๕ กรณีพบเด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สารเสพติดเช่นมั่วสุมกัน 
เป็นกลุ่มติดเกม เท่ียวเตร่ เป็นต้น ชุดปฏิบัติการประจําอําเภอ และอาสาพัฒนาประชารัฐควรให้คําแนะนําแก่ 
ผู้นําชุมชนและร่วมดําเนินการ ดังน้ี  

๑) รวบรวมรายชื่อเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมเส่ียงต่อการใช้สารเสพติดและ
ให้คําปรึกษาในแนวทางการแก้ไขพฤติกรรมเยาวชนเส่ียง 

๒) ร่วมกับผู้นําในชุมชนประเมินปัจจัยเสี่ยงในหมู่บ้าน/ชุมชนเพ่ือวางแผนการ
พัฒนาที่เหมาะกับบริบทเชิงพ้ืนที่อย่างบูรณาการทั้งในเร่ืองของเป้าหมายแผนงานหน่วยงานงบประมาณบุคลากรและ
องค์ความรู้ 

๓) ประสานพ่อแม่ผู้ปกครองของเด็กและเยาวชนเส่ียงทราบเพื่อชี้แจง 
ทําความเข้าใจและร่วมกันป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมเส่ียงด้วยการดูแลเอาใจใส่และตักเตือนในสิ่งไม่ดี 

๔) ให้คําแนะนําผู้นําในการจัดกิจกรรม/มอบหมายกลุ่มเยาวชนที่ผ่านการแก้ไข
พฤติกรรมทํากิจกรรมด้านอาสาพัฒนาบําเพ็ญประโยชน์และบริการสังคมต่างๆในพ้ืนที่ชุมชนอย่างต่อเน่ือง 

๕) ให้คําแนะนําแก่ผู้นําชุมชนจัดเจ้าหน้าที่/อาสาสมัครประจําในพื้นท่ีชุมชน 
เป็นพ่ีเลี้ยงในการติดตามช่วยเหลือเยาวชนอย่างต่อเน่ืองเช่นด้านการเรียนการประกอบอาชีพการให้คําปรึกษาเพ่ือ
หลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่างๆ เป็นต้น 

๖) ประสาน กศน.จังหวัด/กศน.อําเภอ/กศน.ตําบล/ศูนย์ฝึกอาชีพเพ่ือจัดการ
อบรมฝึกอาชีพให้เยาวชน 

๗) ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนเข้าร่วมจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์และ
กิจกรรมเชิงบวกในวันสําคัญทั้งงานประเพณีกิจกรรมทางศาสนาเช่นลานกีฬาลานดนตรีศิลปะหรือลานอนุรักษ์ทาง
ธรรมชาติ-วัฒนธรรม เป็นต้น 

๑.๓.๖ กรณีพบพ้ืนท่ีเสี่ยง/แหล่งมั่วสุม/แหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ชุดปฏิบัติการอําเภอควรให้คําแนะนําแก่ผู้นําในหมู่บ้าน/ชุมชนและร่วมดําเนินการ ดังน้ี 

๑) รวบรวมข้อมูลพ้ืนท่ีเสี่ยง/แหล่งมั่วสุม/แหล่งแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน เช่น สถานบันเทิง/สถานบริการท่ีฝ่าฝืนระเบียบ/กฎหมายหอพักท่ีมีการม่ัวสุมของเยาวชนร้านเกม/อินเทอร์เน็ต
และพื้นที่สาธารณะที่ขาดการดูแลจนกลายเป็นสถานที่มั่วสุมเป็นต้นรวมท้ังจัดทําฐานข้อมูลพ้ืนที่เสี่ยง 

๒) จัดชุด/ทีมและลงตรวจพ้ืนที่เสี่ยงและจัดระเบียบสังคมโดยใช้มาตรการทางสังคม
และมาตรการทางกฎหมายควบคู่กันเช่นการดูแลสถานบันเทิงให้เปิด-ปิดบริการตามเวลาท่ีกําหนดและมิให้เยาวชนท่ีมีอายุ   
ไม่ถึง ๑๘ ปี เข้าใช้บริการ ร้านเกมส์อินเตอร์เน็ตให้เปิด-ปิดตามเวลา หอพักบ้านเช่าให้จัดทําทะเบียนประวัติผู้เช่าและ       
จัดระเบียบผู้เช่า/เข้าพัก และสถานที่เสี่ยงสวนสาธารณะให้สอดส่องตรวจตราเพื่อไม่ให้ใช้เป็นแหล่งมั่วสุม เป็นต้น 

 ๒. การดาํเนินงานในพื้นที่ชุมชนมีปัญหายาเสพติดปานกลาง 
๒.๑ จัดตั้ง/สนับสนุน ชุดรักษาความปลอยภัยหมู่บ้าน(ชรบ.)/อาสาระวังภัยและยาเสพติด (กรณี

ใน กทม.) ให้มีภารกิจเดินเวรยาม-เฝ้าระวังฯในชุมชน (โดย ปกครอง และกทม.)  



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๘

๒.๒ กรณีผู้เสพและครอบครัว สนับสนุนให้ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม./อสส.กรณี กทม.) ดูแล
ช่วยเหลือครอบครัวที่มีปัญหา และติดตามผู้เสพในการบําบัดรักษา (โดย สาธารณสุข และกทม.)  

๒.๓ สํารวจเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาและจัดกิจกรรมป้องกันตามสาเหตุของปัญหา/
ความต้องการของเยาวชน (โดย ปกครอง พัฒนาชุมชน พมจ.) 

ทั้งน้ี เมื่อควบคุมปัญหาจนไม่มีการขยายตัวได้จึงดําเนินมาตรการป้องกันและสร้างการมีส่วนร่วม
(ตามข้อ ๑.๓) 

๓. การดําเนินงานในพื้นที่ชุมชนมีปัญหายาเสพติดน้อย 

   ดําเนินมาตรการป้องกันและสร้างการมีส่วนร่วมฯ (ตามข้อ ๑.๓)  
  

แนวทางการดําเนินงานป้องกันในสถานศึกษา 
 ๑. การดําเนินงานของสถานศึกษาในพ้ืนที่มีปัญหายาเสพติดมาก 

๑.๑ สนธิกําลังชุดปฏิบัติการฯ ขอความร่วมมือเข้าตรวจสอบปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา (โดย 
ป.ป.ส. ปกครอง บช.ปส. เขตพ้ืนท่ีการศึกษา)  

๑.๒ ตั้งเจ้าหน้าที่ตํารวจประสานงานประจําสถานศึกษา แห่งละ ๑ นาย (โดย สภ. และ
สถานศึกษา) 

๑.๓ สนับสนุนชุดจัดระเบียบสังคมตรวจพ้ืนที่เสี่ยงรอบสถานศึกษาเป็นประจํา (โดย ศอ.ปส.จ./
กทม. และศป.ปส.อ./เขต) เน้น ดูแลเฝ้าระวัง ตัดปัจจัยเง่ือนไขไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดสู่สถานศึกษา หรือเข้าถึง
นักเรียน โดยนักเรียนหรือผู้ค้าในสถานศึกษาต้องถูกดําเนินการทางกฎหมาย ส่วนนักเรียนที่มีปัญหาเสพยาเสพติด        
ต้องได้รับการดูแลในรูปแบบท่ีเหมาะสม 

๒. การดําเนินงานของสถานศึกษาในพื้นท่ีที่มีปัญหายาเสพติดปานกลางและน้อย สถานศึกษาดําเนินการ
โดยชุดปฏิบัติการอําเภอร่วมประสาน สนับสนุน อํานวยการ และติดตามผลการดําเนินงาน ดังน้ี  

- ปฐมวัย โดยการพัฒนาความสามารถของสมองในการจัดการกับชีวิต (Executive Function : EF) 
ด้วยเคร่ืองมือที่เหมาะสม ได้แก่ การเล่านิทาน การใช้ชุดของเล่น ผ่านกลไกครผูู้สอนและครูพ่ีเลี้ยง 

 - ประถมศึกษา มาตรการป้องกันฯ โดยการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกัน          
ยาเสพติดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น ครูผู้สอนในโรงเรียน ครูตํารวจ D.A.R.E. ครูพระสอนศีลธรรม
ในโรงเรียน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดตาม
ศาสนาท่ีตนนับถือ 

- มัธยมศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิต
เพ่ือการป้องกันยาเสพติดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในช้ันเรียน เช่น ครูผู้สอนในโรงเรียน ครูพระสอนศีลธรรม       
ในโรงเรียน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ และการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรม
คุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา กิจกรรม เฝ้าระวัง การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้เข้ามา        
มีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เช่น กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด กิจกรรมนักเรียนแกนนํา 
เป็นต้น และมาตรการแก้ไข โดยการค้นหา/คัดกรองและบําบัดรักษาในรูปแบบท่ีเหมาะสม สนับสนุนคณะกรรมการ
โรงเรียน/สถานศึกษาเพ่ือร่วมมือกับองค์กรชุมชนในการเฝ้าระวังฯ นักเรียน (โดย สถานศึกษา และชุมชน) 
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- อาชีวศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังฯ โดยการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและการ
ป้องกัน/เฝ้าระวังเชิงพ้ืนที่ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา กิจกรรมเฝ้าระวัง  
การพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหา       
ยาเสพติด เช่น โครงการ 1 ตํารวจ 1 โรงเรียน การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เป็นต้น และมาตรการแก้ไข โดยการ
ค้นหา/คัดกรองและบําบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
  - อุดมศึกษา  มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังฯ  โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองและ
การป้องกันพ้ืนที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการดําเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด เช่น การพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เป็นต้น และมาตรการแก้ไข 
โดยการค้นหา/คัดกรอง และบําบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม 
 
แนวทางการดําเนินงานป้องกันในสถานประกอบการ 

๑. การดําเนินงานในพื้นที่ชุมชนมีปัญหายาเสพติดมาก 
๑.๑ สนธิกําลังชุดปฏิบัติการฯ ขอความร่วมมือเข้าตรวจสอบปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
๑.๒ ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตั้งชุดอาสาเฝ้าระวังยาเสพติดของสถานประกอบการ  

ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ (จป.) และ รปภ.ของสถานประกอบการเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด เน้นเฝ้าระวัง
ไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดสู่สถานประกอบการ ส่วน ผู้ค้าต้องถูกดําเนินการทาง กม.  

๒. การดําเนินงานในพื้นที่ชุมชนมีปัญหายาเสพติดปานกลาง 
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการตั้งระบบการดูแลช่วยเหลือ/ให้โอกาสลูกจ้างแรงงานที่มีปัญหา 

ได้แก่ ศูนย์เพ่ือนใจ/ให้คําปรึกษา หรือระบบดูแลช่วยเหลือลูกจ้างแรงงานมีปัญหา เน้นดูแลลูกจ้างแรงงานที่มีปัญหา
การเสพยาเสพติดให้ได้ รับการบําบัดฯ และมีระบบดูแลในสถานประกอบการ ส่วนผู้ ค้าต้องถูกดําเนินการ 
ทางกฎหมาย 

๓. การดําเนินงานในพื้นที่ชุมชนมีปัญหายาเสพติดน้อย 
ดําเนินการด้วยมาตรการพ้ืนฐาน 

๑. ค้นหา/สํารวจปัญหาในสถานประกอบการ ทุก ๓ เดือน 
๒. ขอความร่วมมือเข้าตรวจสอบปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและมาตรการสร้างการมีส่วนร่วม  
๓. รณรงค์สร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในผู้ประกอบการ 
๔. เผยแพร่ให้ความรู้แก่ลูกจ้างแรงงานในสถานประกอบการต่ํากว่า ๑๐ คน โดยอาสาสมัครแรงงาน

ประจําตําบล  
๕. ส่งเสริมให้สถานประกอบการทุกแห่งดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามเกณฑ์

มาตรฐานของกระทรวงแรงงาน (ได้แก่ เกณฑ์โรงงานสีขาว เกณฑ์ มยส.) 
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แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ 

 ๑. หลักการและเหตุผล 
 เน่ืองด้วยปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดในประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเยาวชน 
นอกสถานศึกษา ดังน้ัน จึงถือเป็นภารกิจสําคัญอย่างย่ิงท่ีจะต้องระดมสรรพกําลังจากทุกหน่วยงาน/องค์กรภาคี       
ที่เก่ียวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
อันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ของประเทศ  

 ๒. วัตถุประสงค์ 
๑. เพื่อให้เกิดกลไก ระบบงาน และกระบวนการทํางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด        

ในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมได้แก่ ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนท่ี 
๒. เพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาไม่เข้าไปเก่ียวข้องและ

ห่างไกลจากยาเสพติด 
๓. เพ่ือให้กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด ตามสถานะท่ีเป็นอยู่ 
๔. เพ่ือสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและสามารถลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดใน

ระยะยาว 

 ๓. กลุ่มเป้าหมาย และพ้ืนที่ดําเนินการ 
เด็กและเยาวชนช่วงอายุ ๖ - ๒๕ ปี ที่ไม่ได้กําลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา โดยในปี ๒๕๕๙ มีเป้าหมาย

จัดตั้งศูนย์เยาวชนในระดับพ้ืนท่ี ดังน้ี 
๑) จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนท่ี อําเภอละ ๑ ศูนย์ ในทุกอําเภอ รวม ๘๗๘ ศูนย์ โดยเป็นศูนย์ในระดับ

อําเภอ หรือตําบล หรือเทศบาลตําบล หรือองค์การบริหารส่วนตําบล (อบต.) ตามความเหมาะสม  
๒) จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ ใน กทม. เขตละ ๑ ศูนย์ ในทุกเขต รวม ๕๐ ศูนย์ และในเมืองพัทยา 

จํานวน ๑ ศูนย์  
๓) จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ ในเทศบาลนคร แห่งละ ๑ ศูนย์ รวม ๓๐ ศูนย์ และเทศบาลเมืองแห่ง

ละ ๑ ศูนย์ รวม ๑๗๘ ศูนย์ รวมทั้งหมด ๒๐๘ ศูนย์ 

 ๔. มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
 ๔.๑ การปฏิบัติในภาพรวมส่วนกลาง มีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๑) ให้สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ ร่วมประมวลสถานการณ์และจัดทําแนวทาง/แนวปฏิบัติในการดําเนินงาน  
 ๒) สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ร่วมบูรณาการแผนงาน/โครงการ และการปฏิบัติทั้งในเรื่องโครงสร้าง กลไก ระบบงานและการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานท้ังในส่วนกลางและในภูมิภาค จังหวัด อําเภอ และท้องถ่ิน 
 ๓) สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ร่วมนิเทศ ติดตาม และดําเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวมของประเทศ 
 ๔) สํานักงาน ป.ป.ส. และกรมกิจการเด็กและเยาวชน พัฒนาฐานข้อมูล และช่องทางการนําเข้า
ข้อมูลเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มประชากรเป้าหมายสําหรับใช้ในการวางแผน และติดตามผลการดําเนินงาน 
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 ๔.๒ การปฏิบัติในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา 
ใช้แนวคิดศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาให้มีภูมิคุ้มกัน และ

ไม่ข้องเก่ียวกับยาเสพติดโดยตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๕๙ ที่จะให้มีศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ อย่างน้อยอําเภอละ ๑ ศูนย์ 
คัดเลือกจากพ้ืนที่อําเภอ หรือตําบล หรือเทศบาลตําบล หรือ อบต. ที่มีความพร้อมเป็นลําดับแรก และหากเทศบาล
นคร/เทศบาลเมือง ได้เรียนรู้ มีความพร้อมและศักยภาพที่จะดําเนินการ ก็สามารถจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนท่ีของ
เทศบาลนคร/เทศบาลเมืองได้ โดยทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติ ดังน้ี 

 ๑) การเตรียมความพร้อมของกลไกอํานวยการ  
๑ .๑ )  สํานักงาน  ป .ป .ส .  กระทรวงมหาดไทย  และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ ทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
๑.๒) ศอ.ปส.จ. ที่ทําการปกครองจังหวัด และสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด         

ทําความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานแก่ ศป.ปส.อ. กํานัน-ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านในระดับตําบล/ประธาน
ชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่รับผิดชอบงานเยาวชน 

๑.๓) ศอ.ปส.จ. จัดตั้งคณะทํางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด โดยมี         
ผู้ว่าฯ หรือ รองผู้ว่าฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) 
สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินจังหวัด และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นเลขานุการร่วม รวมทั้ง
ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีความเก่ียวข้องกับการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของเยาวชนนอกสถานศึกษา
ในระดับจังหวัด เพ่ือเป็นกลไกอํานวยการ สนับสนุน และติดตามคณะทํางานในระดับอําเภอ กํากับการสํารวจข้อมูล 
ในพ้ืนที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง และเป็นกลไกอํานวยการ จัดตั้ง และส่งเสริมศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่           
ที่ดําเนินการโดยเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  

๑.๔) ศอ.ปส.จ. มอบหมาย ศป.ปส.อ.เป็นผู้รับผิดชอบหลักในระดับอําเภอ  โดยนายอําเภอ       
ตั้งคณะทํางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอําเภอข้ึน ประกอบด้วยหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีความ
เก่ียวข้องกับการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของเยาวชนนอกสถานศึกษา ทั้งน้ี ให้นายอําเภอเป็นประธานคณะทํางานฯ 
ฝ่ายความมั่นคง ที่ทําการปกครองอําเภอ และสํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ เป็นเลขานุการร่วม  

๑.๕) ศอ.ปส.จ. มอบหมาย สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประสานความร่วมมือกันเพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์เยาวชนระดับ
พ้ืนที่ และส่งเสริมให้ใช้ศูนย์เยาวชนในระดับพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา 
รวมทั้ง ส่งเสริมให้เยาวชนนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในสภาเด็กและเยาวชนระดับต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 

๑.๖) ศอ.ปส.จ. มอบหมาย สํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประสานความร่วมมือ
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เพ่ือให้เรียนรู้และสนับสนุนการดําเนินงานของศูนย์ฯ อําเภอและดําเนินงานจัดตั้งและ
สนับสนุนการบริหารจดัการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ ของเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเมืองพัทยา 

กรณีพ้ืนที่ กทม. ให้ ศอ.ปส.กทม.ตั้งคณะทํางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาข้ึน 
ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัด กทม. ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ สํานักพัฒนาสังคม สํานักอนามัย สํานักวัฒนธรรม กีฬา และ
การท่องเที่ยว เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมให้สํานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต สํารวจข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษา จัดตั้ง และ
บริหารจัดการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนท่ี เขตละ ๑ ศูนย์ 
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 ๒) การสํารวจข้อมูล จัดตั้งและดําเนินกิจกรรมศูนย์เยาวชนฯ 
๒.๑) ศอ.ปส.จ. มอบคณะทํางานคุ้มครองพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด/อําเภอ 

ดําเนินการสํารวจข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษาแต่ละตําบล/อปท. ผ่านกลไกในพ้ืนที่ เช่น คณะกรรมการหมู่บ้าน/
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นต้น โดยสํารวจจากฐานทะเบียน
ราษฎร ว่าเด็กและเยาวชนแต่ละคนในพ้ืนที่กําลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ หากเป็นเด็กและเยาวชน              
นอกสถานศึกษามีสภาพปัญหาและความต้องการเป็นอย่างไร เพ่ือจําแนกออกเป็นกลุ่ม สําหรับการดูแล ช่วยเหลือ 
หรือคุ้มครอง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งดําเนินการนําเข้าข้อมูลของเยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น หมายเลข
ประจําตัวประชาชน สภาพปัญหา และความต้องการ เป็นต้น ลงในช่องทางหรือฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น ทั้งน้ี 
คณะทํางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด รับผิดชอบกํากับการสํารวจและนําเข้าข้อมูลในพื้นที่
เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง คณะทํางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอําเภอ รับผิดชอบสํารวจและ
นําเข้าข้อมูลในพื้นที่อําเภอ (เทศบาลตําบล และ อบต.) 

๒.๒) ศอ.ปส.จ. และ ศป.ปส.อ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกระดับดําเนินการเผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชุมชนเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์การดําเนินงาน และชักชวนเยาวชน              
นอกสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนฯ  รวมทั้งเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความ
ตระหนักเก่ียวกับโทษพิษภัยยาเสพติด และการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนนอกสถานศึกษา 

๒.๓) คณะทํางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอําเภอ คัดเลือกพ้ืนที่ที่มีความ
พร้อมในระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ อําเภอ หรือตําบล หรือเทศบาลตําบล หรือ อบต. จํานวน ๑ พ้ืนที่ 
เพ่ือดําเนินการในปี ๒๕๕๙ อําเภอละ ๑ แห่ง และดําเนินการจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการ
เข้าถึง ดูแลช่วยเหลือ และดําเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยมอบฝ่ายปกครองท้องที่ระดับต่างๆ 
ได้แก่ อําเภอ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบดําเนินการศูนย์เยาวชนฯ /ดูแลเยาวชน 
และมอบหน่วยงานที่เก่ียวข้อง/องค์กรในพื้นที่ อาทิ สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอ สํานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์จังหวัด(พมจ.) สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด/
อําเภอ/ตําบล ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด สํานักงานจัดหางานจังหวัด ตํารวจประจําตําบล สาธารณสุข/อสม. 
ประธานกลุ่มแม่บ้านตําบล ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ครูใน
พ้ืนท่ี ปราชญ์ชุมชน และภาคเอกชน ฯลฯ เป็นภาคีสนับสนุน โดยพิจารณาพื้นที่ หรือสถานท่ีตามความเหมาะสมเพ่ือ
เป็นศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ 

สําหรับในพ้ืนท่ีเทศบาลนครและเทศบาลเมือง รวมถึงเมืองพัทยา หลังจากเรียนรู้การดําเนินงาน
ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ของอําเภอแล้ว คณะทํางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด สามารถจัดตั้ง
ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ของเทศบาลนครและเทศบาลเมือง รวมถึงเมืองพัทยาได้ โดยมอบให้กอง/ส่วนงานภายใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีรับผิดชอบงานเยาวชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดําเนินการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ และ
บูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือดูแล ช่วยเหลอื คุ้มครอง พัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่ตามความเหมาะสม 

๒.๔) ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ จําแนกกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาในพ้ืนที่เพ่ือดําเนินกิจกรรม
พัฒนาเยาวชนตามความเหมาะสม และความต้องการของเยาวชนในพ้ืนที่ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องอย่างต่อเน่ือง ได้แก่ 
    - การพัฒนาทัศคติ เพ่ือปรับแนวคิด เป้าหมาย และวิธีการดําเนินชีวิตตามหลักสูตร
ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เช่น หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนฯ ของกรมการปกครอง และหลักสูตรพัฒนาเยาวชนของ 
พช. เป็นต้น 

- การศึกษาต่อ 
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- การฝึกอาชีพ 
- การหางานทํา / การสร้างรายได้เสริม / การจ้างงานในชุมชน 
- การจัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการของเยาวชน 
- ดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง ตามสภาพปัญหาและความต้องการของเยาวชน 

๒.๕) ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ ร่วมกับ ที่ทําการปกครองจังหวัด ดําเนินกิจกรรมพัฒนาจิตอาสา
ในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาได้แก่ 
    - ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ดําเนินการส่งต่อกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา ให้แก่  
ที่ทําการปกครองจังหวัดเพ่ืออบรมเป็นเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 

- ที่ทําการปกครองจังหวัด ดําเนินการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย         
ยาเสพติดตามโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ของสํานักอํานวยการกองอาสา
รักษาดินแดน กรมการปกครอง 

- ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนท่ี และท่ีทําการปกครองจังหวัด ร่วมกันสนับสนุน            
ให้เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษาในพ้ืนที่ทํากิจกรรมเชิงบวก/สร้างสรรค์  
เช่น ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน / เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ช่วยงานด้านพัฒนา
ชุมชนท้องถ่ิน หรืองานบริการชุมชน ฯลฯ    

๒.๖) ศอ.ปส.จ .ระดมเยาวชนนอกสถานศึกษาในจังหวัดทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ 
ต่อสังคมอย่างต่อเน่ืองเพ่ือแสดงพลังในเชิงบวก/สร้างสรรค์ ควบคู่กับการสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด 

๒.๗) ศอ.ปส.จ. และ ศป.ปส.อ. กํากับ ติดตามการดําเนินงาน และรายงานผลการดําเนินงาน  
ในระบบ NISPA 

กรณีพ้ืนที่ กทม. สํานักงานเขตท้ัง ๕๐ เขต จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ เขตละ ๑ ศูนย์ 
และนําข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษาที่สํารวจได้จําแนกเป็นกลุ่ม เพ่ือการพัฒนา คุ้มครอง และให้ความช่วยเหลือโดย
ใช้ศูนย์เยาวชนในระดับพ้ืนที่เป็นศูนย์กลาง ทั้งน้ี ให้สํานักงานเขตรายงานผลการดําเนินงานในระบบ NISPA เพ่ือให้ 
ศอ.ปส.กทม. รับทราบต่อไป 

 ๕. ระยะเวลาการปฏิบัติ 
 ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ต.ค. ๕๘ – ก.ย. ๕๙) 

 ๖. การติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามเป้าหมาย 
 ๖.๑) การติดตาม 
   - ศอ.ปส.จ. ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือประมวลและรวบรวมเสนอ
สถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มประชากรเยาวชนนอกสถานศึกษา และผลการดําเนินงานต่อกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับกํากับการดําเนินงานให้บรรลุผล 
 ๖.๒) การรายงาน 
   - สํานักงาน ป.ป.ส. จัดระบบและช่องทางการรายงานผลการดําเนินงานตามวงรอบ 
ที่กําหนด (ระบบ NISPA) 
   - ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต และเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เมืองพัทยา รายงานผล
การดําเนินงานให้สํานักงาน ป.ป.ส. ตามช่องทางและระยะเวลาที่กําหนด โดยให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ   
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   - ศอ.ปส.มท. และสํานักงาน ป.ป.ส. รวบรวมผลการดําเนินงานตามโครงการฯ และรายงาน
ผลการปฏิบัติงานให้ ศอ.ปส. ทราบตามระยะเวลาที่กําหนด 

 
แนวปฏิบัติในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการปี ๒๕๕๙ 
ภายใต้แผนงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน 
 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามคําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘เรื่อง แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ภายใต้แผนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ได้เล็งเห็นความสําคัญของประชากรวัยแรงงาน เนื่องจากเป็นประชากรกลุ่ม
ที่มีความสําคัญยิ่งต่อประเทศ เพราะเป็นกําลังการผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งเป็นวัยที่จะเริ่มสร้าง
ครอบครัวใหม่ หากประชากรกลุ่มนี้ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะขาดภูมิคุ้มกันยาเสพติด ย่อมส่งผลกระทบก่อให้เกิด
ปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงสังคมโดยรวมตามมา จึงได้กําหนดนโยบายและแนวทางในการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมาโดยอาสาสมัคร
แรงงาน และส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั ้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป มีระบบการจัดการปัญหายาเสพติด
ภายใต้โครงการโรงงานสีขาวและมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และ
ส่งเสริมให้สถานประกอบการเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในการดําเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด   
 เพ่ือให้การดําเนินงานภายใต้แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มแรงงานบรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่ตั้งไว้ จึง
ได้จัดทําแนวปฏิบัติในการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการปี ๒๕๕๙ข้ึน  

 
๒. วัตถุประสงค์      
 ๑. เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์/เผยแพร่สื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู ้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ
ขนาดเล็กในพ้ืนท่ี  
 ๒. เพื่อให้เกิดการระดมความร่วมมือจากสถานประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนให้มีการดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน   
 ๓. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา           
ยาเสพติด 
 ๔. เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ 

 
๓. กลุ่มเป้าหมายและพ้ืนที่ดําเนินการ  แบ่งเป็น ๒ ประเภทสถานประกอบการ ได้แก่ 
 ๓.๑ สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน ลงมา จํานวนประมาณ ๒๕๖,๕๙๖ แห่งทั่วประเทศ 

๓.๒ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนข้ึนไป จํานวนประมาณ ๙๕,๓๖๕ แห่งทั่วประเทศ 
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๔. มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 
๔.๑ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมา โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่สื่อเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน      

ยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงาน 
 ๑) เจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานเจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการ

และคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพื่อขอรายชื่อสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมาโดยวางแผนและ
ร่วมกันกําหนดแนวทางการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้แรงงาน 
  ๒) เจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัดชี้แจงและทําความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมา ให้แก่อาสาสมัครประจําตําบลแรงงาน
เพ่ือเป็นบุคลากรสําคัญในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติดและสร้างความตระหนักในปัญหายาเสพติด
แก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คน ลงมาซึ่งจะจัดประชุมหรือชี้แจงทําความเข้าใจผ่านเอกสาร 
แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด โดยรายละเอียดการชี้แจงประกอบด้วย 

  - ประเภทและรายชื่อสถานประกอบการที่จะดําเนินการเผยแพร่สื่อ 
  - ประเภทและจํานวนสื่อที่จะดําเนินการเผยแพร่ในแต่ละสถานประกอบการโดยสื่อที่จะเผยแพร่ 
  -เก็บข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการและการแจกส่ือเผยแพร่ตามแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน

ของอาสาสมัครแรงงาน 
 โดยจะดําเนินการเมื่ออาสาสมัครแรงงานนําสื่อไปแจกให้แก่สถานประกอบการแล้วจะดําเนินการ

รวบรวมจํานวนสื่อท่ีได้แจกลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน และแนบรายชื่อสถานประกอบการ มาพร้อมกับแบบ
สรุปผลการปฏิบัติงานและนํามาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัดในแต่ละเดือน ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูล
เพ่ิมเติมจากการดําเนินงานที่อาสาสมัครแรงงานอยู่แล้วในแต่ละเดือน 

  - แนะนําสถานที่ติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนในการดําเนินกิจกรรม
ป้องกันยาเสพติด หากสถานประกอบการแห่งใดต้องการความรู้เพ่ิมเติมจากส่ือที่ได้ดําเนินการเผยแพร่ อาสาสมัคร
แรงงานประจําตําบลสามารถให้คําแนะนําเพ่ิมเติมช่องทางการติดต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น สํานักงานแรงงาน
จังหวัด สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สํานักงานสาธารสุขจังหวัด/อําเภอ เจ้าหน้าที่สถานีตํารวจ         
ในพ้ืนท่ี เป็นต้นหรือสถานประกอบการใดต้องการสอบถามข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด การส่งเข้ารับการ
บําบัดรักษายาเสพติด ฯลฯ อาสาสมัครแรงงานฯสามารถให้คําปรึกษาแนะนํา สถานท่ีบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด         
ยาเสพติดให้สถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาลประจําจังหวัด/อําเภอ ศูนย์บําบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่ เป็นต้น 
  ๓) เจ้าหน้าที ่สํานักงานแรงงานจังหวัด นําข้อมูลรายชื่อ/จํานวน/ประเภทสถานประกอบการ        
ที่ได้รับจากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มากําหนดเป้าหมายการแจกจ่ายสื่อเผยแพร่ 

  - สถานประกอบการท่ีมีความเส่ียงต่อการเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 
  - สถานประกอบการท่ีอยู่ในพ้ืนที่/อําเภอที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมาก 
  - สถานประกอบการท่ัวไปในพ้ืนที่ 

  ๔) เจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัด สามารถกําหนดรูปแบบการเผยแพร่สื่อเพ่ือการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ ลงมา 

  - เผยแพร่ผ่านอาสาสมัครแรงงานประจําตําบล และอาสาสมัครเครือข่าย 
  - เผยแพร่ไปพร้อมกับการลงตรวจพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัด 
  - เผยแพร่โดยการส่งไปรษณีย์ไปพร้อมกับภารกิจงานของสํานักงานแรงงานจังหวัด 
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  - เผยแพร่ผ่านสํานักงานประกันสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจกให้แก่สถานประกอบการ
ที่มาติดต่อหน่วยงานน้ัน โดยให้กรอกข้อมูลชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ และจํานวนพนักงาน เมื่อมารับสื่อที่หน่วยงาน 

 โดย เ ป้าหมายในการดํ า เ นินงานเผยแพร่สื่ อ เ พ่ือ เส ริมสร้ าง ภูมิ คุ้ ม กันยา เสพติด ใ ห ้แ ก่               
สถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต่ํากว่า  ๑๐ คนลงมา จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของจํานวนสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมา ทั้งหมดในแต่ละจังหวัด 
     ท้ังน้ี จะต้องดําเนินการเผยแพร่สื่อให้แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
  ๕) เจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัด รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่สื่อโดยอาสาสมัครแรงงาน 
ที่นํามาส่งให้สํานักงานแรงงานจังหวัดในแต่ละเดือน หรือรวบรวมข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางอ่ืน รายงานผล 
การดําเนินงานเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจําทุกเดือนและรายงานสรุปให้ ศอ.ปส.จ. ทราบ 
  สําหรับการดําเนินงานในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สํานักงานเขตท้ัง ๕๐ เขต เป็นผู้รับผิดชอบในการ
เผยแพร่สื่อรณรงค์ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมา 
  ๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ประสานเจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เขตพ้ืนที่ เพ่ือขอรายชื่อ โดยวางแผนและร่วมกันกําหนดแนวทางการดาํเนินงานเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้แรงงาน 
  ๓) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล นําข้อมูลรายชื่อ/จํานวน/ประเภทสถานประกอบการ  
ที่ได้รับจากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเขตพื้นที่ มากําหนดแนวทางการแจกจ่ายสื่อเผยแพร่  โดยเป้าหมาย
เป็นสถานประกอบการที่อยู่รอบบริเวณชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด จํานวน ๘๒๐ ชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  ๔) สํานักงานเขตไปรับสื่อเผยแพร่เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่สํานักงาน ป.ป.ส. ได้จัด
ผ่านไปที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑-๑๐ 
  ๕) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สามารถกําหนดรูปแบบการเผยแพร่สื่อเพ่ือการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ ลงมา 

  - เผยแพร่ไปพร้อมกับการลงตรวจพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่สํานักงานเขต 
  - เผยแพร่โดยการส่งไปรษณีย์ไปพร้อมกับภารกิจงานของสํานักงานเขต 
  - เผยแพร่ผ่านหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ท้ังภายในกรุงเทพมหานครและภายนอก โดยให้เก็บ

ข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการ ท่ีอยู่ และ จํานวนพนักงาน ท่ีดําเนินการเผยแพร่สื่อ 
  ๖) ดําเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในลูกจ้าง/
แรงงานในสถานประกอบการเป้าหมาย   

  ๗) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  รายงานผลการดําเนินงานต่อ ศป.ปส.เขต และ ศอ.ปส.
กทม. โดยการนําเข้าข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ผลการดําเนินงานในระบบ NISPA 
  ทั้งน้ี จะต้องดําเนินการเผยแพร่สื่อให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 

๔.๒ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนข้ึนไปมุ่งเน้นการดําเนินงาน ดังน้ี 
 ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวและจัดทํามาตรฐานการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 
    ๑) เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนท่ี  ดําเนินการดังน้ี 

  - วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการแต่ละประเภท      
ในพ้ืนที่เพ่ือกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงาน 
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  - รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบการเข้าใจเก่ียวกับมาตรฐาน        
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ได้แก่ โรงงานสีขาว และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และสมัครเข้าร่วมดําเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ ซึ่งมุ่งเน้นสถานประกอบการ 
ที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนข้ึนไปเป็นลําดับแรก และหากสถานประกอบการท่ีมีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมา มีความพร้อมและ
สนใจเข้าร่วมก็สามารถดําเนินการได้ 

 สําหรับเป้าหมายและแนวทางในการดําเนินงานของแต่ละจังหวัด เป็นไปตามเป้าหมายและ
แนวทางที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกําหนดไว้ 

  ๒) เจ้าหน้าที่สํ านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ส่ งเสริม             
สถานประกอบการให้ทํากิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีของตนเอง ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
เช่น 
    - ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
    - มีบุคลากรรับผิดชอบด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน 
    - มีการเผยแพร่รณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดภายในสถานประกอบการ 
    - มีการช่วยเหลือลูกจ้างท่ีมีปัญหาเสพ/ติด ให้ได้รับการบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูดูแล
อย่างเหมาะสม  
    - มีการเปิดรับผู้ผ่านการบําบัดรักษาให้มีโอกาสเข้าทํางาน 
    - มีการตรวจสอบเฝ้าระวังลูกจ้างมิให้เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

   ฯลฯ 
  ๓) เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ ดําเนินการตรวจประเมิน

การดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการ ตามเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว และ มยส. 
  ๔) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่ ประกาศยกย่องชมเชย

สถานประกอบการที่มีการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการ จนผ่านเกณฑ์
มาตรฐานโรงงานสีขาว หรือ มยส. 
   ๕) เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ รายงานผลการ
ดําเนินงานเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจําทุกเดือนและรายงานสรุปให้ศอ.ปส.จ. ทราบ 
   ๖) สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนท่ี  ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐาน
การดําเนินงานของสถานประกอบการอย่างต่อเน่ือง ภายหลังจากสถานประกอบการผ่านเกณฑ์โครงการโรงงาน  สีขาว
และ มยส.  และดําเนินการส่งเสริมสถานประกอบการให้สามารถทํากิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่ของตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเน่ือง 
  ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติด 
   ๑) เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดําเนินการรวบรวม วิเคราะห์
ข้อมูลสถานประกอบการผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว หรือเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ เกิดการรวมกลุ่มเป็น
เครือข่ายสถานประกอบการในพื้นที่เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้/ประสบการณ์เก่ียวกับวิธีการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รวมท้ังเกิดความร่วมมือช่วยเหลือระหว่างกัน เช่น เครือข่ายด้านการป้องกัน 
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ยาเสพติด เครือข่ายด้านการเฝ้าระวังยาเสพติด เครือข่ายด้านการบําบัดรักษายาเสพติด โดยเป้าหมายในการ
ดําเนินงานอย่างน้อย ๑ เครือข่ายต่อจังหวัด 
   ๒) เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ ดําเนินการรวบรวม
ข้อมูลเครือข่ายสถานประกอบการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เครือข่ายด้านยาเสพติด เช่น เครือข่ายชมรมบริหารงานบุคคล 
เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน (จป.) สมาคมนายจ้าง หรือกลุ่มสหภาพแรงงาน เป็นต้น และส่งเสริม 
สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยมีการแสดงเจตนารมณ์รว่มกัน  
   ๓) เจ้าหน้าท่ีสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดําเนินการรวบรวมข้อมูลนิคม/ 
สวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหา        
ยาเสพติดภายในนิคม/สวนอุตสาหกรรม หรือหากพ้ืนท่ีใดมีการประกาศเป็นนิคมหรือสวนอุตสาหกรรมสีขาวขอให้มี
การสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้แต่ละสถานประกอบการมีการประสาน ร่วมมือซึ่งกันและกัน 
ในการดําเนินกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
  สําหรับการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายฯ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จะดําเนินการโดย กองสวัสดิการ
แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างน้อย ๓ เครือข่าย 

  ๔) เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ จัดประชุม หรือ
ชี้แจงผ่านการประชุมอ่ืน หรือการลงตรวจเย่ียมสถานประกอบการ ซึ่งเป็นภารกิจท่ีสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานดําเนินการอยู่แล้ว เพ่ือทําความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการเพ่ือการป้องกัน 
แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
   ๕) เจ้าหน้าที่สํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานเข้า
ระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจําทุกเดือนและรายงานสรุปให้ ศอ.ปส.จ. ทราบ 
  การดําเนินงานรูปแบบของเครือข่ายสถานประกอบการ  เช่น  
  ก) มีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดเครือข่าย เช่น มีการจัดประชุมเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เป็นประจําทุกเดือน การจัดทําทําเนียบรายชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานแกนนําของแต่ละ               
สถานประกอบการท่ีเป็นสมาชิกเครือข่าย  
  ข) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และเทคนิควิธีการในการดําเนินงานของแต่ละ        
สถานประกอบการ เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือการป้องกันยาเสพติดให้แก่พนักงานของตนเอง การสอดส่องเฝ้าระวัง        
ยาเสพติด การบําบัดรักษาและช่วยเหลือพนักงานที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การส่งรายชื่อพนักงานที่มีพฤติกรรม
เกี่ยวข้องการค้ายาเสพติดและถูกไล่ออกจากสถานประกอบการ เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังพนักงานคนดังกล่าวไป 
สมัครงานในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย 
  ค) มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด  
การจัดแข่งขันกีฬา การเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

 ๔.๒.๓ การจดักิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ใน  
สถานประกอบการ 
   ๑) สํานักงานแรงงานเป็นแกนหลักในการดําเนินงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สํานักงาน
แรงงานจังหวัดประสานขอข้อมูลรายช่ือสถานประกอบการท่ีผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว หรือผ่านเกณฑ์มาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)จากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 
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   ๒) เจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัด ประมวล วิเคราะห์ ข้อมูลสถานประกอบการที่ได้รับ
จากสํานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และความพร้อมของสถานประกอบการเพ่ือวางแผนในการ 
เข้าไปรณรงค์เชิญชวนให้มีการตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
   ๓) เจ้าหน้าที่สํานักงานแรงงานจังหวัด ประสานผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ เพ่ือ 
เข้าไปแนะนาํแนวทางการดําเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 
ในสถานประกอบการ และ เชิญชวนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และให้คําปรึกษา แนะนําในการ
ดําเนินกิจกรรมภายหลังที่ได้มีการจัดตั้งชมรม 
   ๔) เจ้าหน้าที ่สํานักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการดําเนินงานเข้าระบบข้อมูล
สารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจําทุกเดือนและรายงานสรุปให้ ศอ.ปส.จ. ทราบ 

๔.๓  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ มุ่งเน้นการดําเนินงาน
เผยแพร่ความรู้โทษพิษภัยของยาเสพติด มาตรการ และบทลงโทษทางกฎหมายให้แก่แรงงานไทยที่ไปทํางาน
ต่างประเทศเพ่ือไม่ให้เข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด โดยมีกรมการจัดหางาน/สํานักงานจัดหางานจังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบ
หลักในการดําเนินงาน 
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ศอ.ปส.จ.

คณะทํางานคุ้มครองและพฒันาเยาวชนนอกสถานศกึษาจังหวัด

ผังแสดงกลไก และ ภารกิจ ตามแนวทางดําเนินงาน ศูนยเ์ยาวชนระดบัพื้นที่

ผู้ว่าหรือรองฯ:ประธาน/พช.จ. ท้องถิ่นจ.และ พมจ. : เลขาฯร่วม

พมจ.

สภาเด็กและ
เยาวชน
ทุกระดับ

กศน.

กศน.
ทุก

ระดับ

แรงงาน

•จัดหางาน
•พัฒนาฝีมือ
แรงงาน

• สํารวจข้อมูลเยาวชน/ประชาสัมพนัธ์สร้างความเข้าใจแก่ประชาชน
• ประสาน/บูรณาการหน่วยงานระดับจังหวัดและเทศบาลนคร/เมือง 

เพือ่พฒันา/ดแูล/ช่วยเหลือเยาวชน
• จัดตั้งศนูย์เยาวชนระดับพืน้ที่ (เทศบาลนคร / เมือง)

คณะทํางานคุ้มครองและพฒันาเยาวชนนอกสถานศกึษาอาํเภอ

นายอําเภอ: ประธาน / หน.ฝ่ายความมั่นคง และพช.อําเภอ : เลขาฯ

• สํารวจข้อมูลเยาวชน
• จําแนกเพื่อพัฒนา/ดูแล/ช่วยเหลือเยาวชน
• ประสานบูรณาการหน่วยงานระดับอําเภอ/ตําบล/เทศบาล

ตําบล/อบต.
• จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ฯ

พช.จ.

พช.
ทุก

ระดับ

ท้องถิ่น จว.

เทศบาลนคร/
เมือง/ตําบล 
และอบต.

ศูนยเ์ยาวชนระดบัพืน้ที่ (เทศบาลนคร/เมือง)

ศป.ปส.อ.

สนบัสนุน

ตดิตาม/ดูแล/รายงานผล

ศกึษาต่อ ฝกึอาชพี/
หางาน

กีฬา/
นันทนาการ

 เยาวชนอาสาฯ 
บําเพญ็ประโยชน์

ภารกิจศนูย์เยาวชนทกุระดับ คือ จัดกิจกรรมคุ้มครองและ
พฒันาเยาวชน ทุกด้าน

ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ 
(อําเภอ/ตําบล/เทศบาลตําบล/อบต.)

 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 
๒๑ 

กทม.

สํานัก
อนามัย

กรณี กทม.     

สํานัก
วัฒนธรรม กีฬา

ศูนย์เยาวชน 
39 แห่ง

สํานัก
พัฒนาสังคม

ศูนย์สร้างโอกาส 
7 แห่ง

ผังแสดงกลไก และ ภารกิจ ตามแนวทางดําเนินงาน ศูนยเ์ยาวชนระดบัพื้นที่

คณะทํางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชน
นอกสถานศึกษา กทม.

• สํารวจข้อมูลเยาวชน / ประชาสัมพันธ์สร้าง
ความเข้าใจแก่ประชาชน

• ประสาน/บูรณาการหน่วยงานเพื่อพัฒนา/
ดูแล/ช่วยเหลือเยาวชน

• จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับเขต

พม.

สภาเด็กและ
เยาวชน

ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ 
(เขต)

ศป.ปส.เขต.

ติดตาม/ดูแล/รายงานผล

ศึกษาต่อ ฝึกอาชีพ/หางาน กีฬา/นันทนาการ บําเพ็ญประโยชน์

จัดกิจกรรมพัฒนาเยาวชน

• ประสาน/บูรณาการหน่วยงานเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนา/ดูแล/ช่วยเหลือเยาวชนในพื้นที่



 
คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ ๒๒

 
แนวทางการบําบัดรักษายาเสพติดและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา 

 
  กําหนดแนวทางการดําเนินงานโดยยึดสภาพปัญหาของพ้ืนที่เป็นแกนหลักในการดําเนินงาน โดย       
แบ่งการดําเนินงานตามสภาพปัญหาความรุนแรง ดังน้ี 
  ๔.๓.๑ พ้ืนที่ท่ีมีระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหามาก จํานวน ๗,๗๔๓ แห่ง ให้เพ่ิมความ
เข้มข้นและความจริงจังในการนําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดฟ้ืนฟู  โดยมีแนวทางการดําเนินงาน  ดังน้ี 
   ๑) บูรณาการแผนเฉพาะกิจร่วมกับแผนปราบปรามในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทุก ๑๕ 
วัน หรือตามความเหมาะสม โดยการ 
    - ดําเนินการปิดล้อม ตรวจค้น ร่วมกับแผนปราบปราม   
    - จัดทําแผนบูรณาการในการค้นหาตามแนวทางของประกาศ คสช. ที่ ๑๐๘/
๒๕๕๗ โดยการจัดทําประชาคม  การตั้งด่าน  การจัดระเบียบสังคม 

 หากพบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดให้ดํ าเนินการตรวจสอบประวัติ เ บ้ืองต้นว่ามีประวัติ 
ทางอาชญากรรม ประวัติการบําบัดฟ้ืนฟูฯ จากระบบ POLIS และ ระบบ NISPA  ณ จุดอํานวยการร่วม  ท้ังน้ี หากเข้า
หลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้เร่งนําส่งศูนย์เพ่ือการคัดกรองหรือเข้ารับการคัดกรอง  
ณ จุดอํานวยการร่วมในทันท่ี ซึ่งจะต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตรียมรองรับ แต่ท้ังน้ี หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่า
ไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดําเนินการตามกฎหมาย ในกรณีที่มีประวัติอาชญกรรม 
หรือเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ของประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดําเนินการส่งเข้ารับการ
บําบัดตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ หรือดําเนินการตามกระบวนการปกติ  
   ๒) การนําผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบําบัดฟ้ืนฟูฯ  ให้ดําเนินการ  ดังน้ี 
    (๑) กรณีเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗   
     ให้ดําเนินการประเมินคัดกรองเพ่ือประเมินสภาพการเสพการติด และให้
การบําบัดฟ้ืนฟูฯ โดยทันที 

  (๑.๑) กลุ่มผู้ใช้  ให้สถานพยาบาล เช่น รพช./รพ.สต. รับไปดําเนินการ
ตามแนวทางการฟ้ืนฟูฯ  และทําสัญญากับกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และญาติว่า หากกลับไปใช้อีกจะต้องเข้าสู่กระบวนการ
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

  (๑.๒) กลุ่มผู้เสพ  ให้ส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือสถานพยาบาล 
เช่น รพช.รพศ. รพท.  เพ่ือดําเนินการบําบัดฟ้ืนฟูฯ โดยทันที 

  (๑.๓) กลุ่มผู้ติด ผู้ติดรุนแรง หรือมีปัญหาทางจิต ให้ส่งสถานพยาบาลที่มี
ศักยภาพในการรองรับ เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทาง (โรงพยาบาลธัญญารักษ์  โรงพยาบาลจิตเวช) หรือ รพศรพท.  
    (๒) กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ แต่เป็นผู้เสพ      
ผู้ติดยาเสพติดให้ดําเนินการ ดังน้ี 
     (๒.๑) กรณีเป็นผู้เสพที่ยังอยู่ในระหว่างการบําบัดรักษาในระบบบังคับ
บําบัด ให้สํานักงานคุมประพฤติในพ้ืนที่ลงนามรับรอง และนําตัวไปปรับแผนการบําบัดให้เข้มข้นข้ึนในทันที กรณีที่อยู่
นอกพ้ืนที่ให้สํานักงานคุมประพฤติในพ้ืนที่รับไปดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     (๒.๒) กรณีเป็นผู้เสพที่ยังอยู่ในระบบสมัครใจ ให้โรงพยาบาลในพื้นที่ 
สสอ.ศูนย์บริการสาธารณสุข รับตัวไปดําเนินการ 
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๒๓

   (๒.๓) กรณีเป็นนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  ให้แจ้งสถานศึกษา  
สํานักงานการศึกษาเขตพ้ืนที่ และผู้ปกครองทราบ  และให้สถานศึกษาร่วมกับสถานพยาบาลในพื้นที่ดําเนินการให้การ
บําบัดฟ้ืนฟูฯตามรูปแบบที่เหมาะสม (จิตสังคมบําบัด/ค่ายฯ) และแจ้งผลการบําบัดให้ศูนย์เพ่ือการคัดกรองทราบ 
   ๓) การติดตาม ดูแล ช่วยเหลอืผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ  
    (๑) ให้ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูระดับอําเภอ จัดโครงสร้าง  
กําลังปฏิบัติ และระบบบริหารจัดการข้อมูลเพ่ือการติดตามฯ ที่ชัดเจน 
    (๒) ดําเนินการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฯ  โดย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัคร        
ต่าง ๆ ตํารวจชุมชนสัมพันธ์ ผู้นําชุมชน ชุดปฏิบัติการ และทีมสหวิชาชีพตามวงรอบ 
    (๓) ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลฯ นําข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือมา
วิเคราะห์ จัดประชุมหน่วยที่เก่ียวข้อง และดําเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  พร้อมจัดทํารายงานการให้
ความช่วยเหลือทุกรอบ ๑ เดือน 
    (๔) ศอ.ปส.จ./อ./กทม. พิจารณาจัดหาหรือจัดตั้งบ้านก่ึงวิถี ระดับจังหวัด/อําเภอ 
รองรับผู้ยังไม่พร้อมกลับสู่ชุมชน เพ่ือดูแลอย่างใกล้ชิดตามความเหมาะสม 
    (๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เทศบาล  อบต. และภาคประชาสังคมในพื้นที่
เข้ามามสี่วนร่วม และจัดทําโครงการเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ ในพ้ืนท่ีของตนเอง 
    (๖) ให้ชุดปฏิบัติการประจําตําบลเฝ้าระวังผู้ผ่านการบําบัดท่ีกลับสู่พ้ืนที่ 

  ๔.๓.๒ พื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาระดับปานกลาง จํานวน ๖,๓๘๓ แห่ง  
ให้ดําเนินงาน  ดังน้ี 
    (๑) จัดทําแผนบูรณาการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ ทุกรอบ ๑ เดือน
หรือตามความเหมาะสม  โดยการ 
     - ดําเนินการปิดล้อม ตรวจค้น ร่วมกับแผนปราบปราม โดยเฉพาะในพื้นที่
ชุมชนเมือง 
     - จัดทําแผนบูรณาการในการค้นหาตามแนวทางของประกาศ คสช. ท่ี 
๑๐๘/๒๕๕๗  โดยการจัดทําประชาคม  การต้ังด่าน  การจัดระเบียบสังคม 

  หากพบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดให้ดําเนินการตรวจสอบประวัติเบ้ืองต้นว่ามีประวัติทาง
อาชญากรรม ประวัติการบําบัดฟ้ืนฟูฯ จากระบบ POLIS และ ระบบ NISPA ณ จุดที่พบตัว ทั้งน้ี หากเข้าหลักเกณฑ์
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗  ให้นําส่งศูนย์เพ่ือการคัดกรอง  แต่หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดําเนินการตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีประวัติอาชญกรรม หรือ
เป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ของประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดําเนินการส่งเข้ารับการบําบัด
ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ หรือดําเนินการตามกระบวนการปกติ  
    (๒) การนําผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบําบัดฟ้ืนฟูฯ  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับในพ้ืนที่ที่มี
สภาพปัญหามาก   
    (๓) การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับ
ในพ้ืนที่ท่ีมีสภาพปัญหามาก 
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๒๔

  ๔.๓.๓ พื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาระดับน้อย จํานวน ๖๗,๗๗๙ แห่ง ให้
ดําเนินงาน  ดังน้ี 

  (๑) จัดทําแผนบูรณาการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ ทุก ๓ เดือนหรือ       
ตามความเหมาะสม  โดยการจัดทําแผนบูรณาการในการค้นหาตามแนวทางของประกาศ คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗         
ด้วยวิธีการจัดทําประชาคม  การตั้งด่าน  การจัดระเบียบสังคม 

 หากพบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดให้ดําเนินการตรวจสอบประวัติเบ้ืองต้นว่ามีประวัติทาง
อาชญากรรมประวัติการบําบัดฟ้ืนฟูฯ จากระบบ POLIS และ ระบบ NISPA ณ จุดที่พบตัว ท้ังน้ี หากเข้าหลักเกณฑ์
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗  ให้นําส่งศูนย์เพ่ือการคัดกรอง  แต่หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่เข้า
หลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดําเนินการตามกฎหมาย ในกรณีท่ีมีประวัติอาชญกรรม หรือ
เป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ของประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗  ให้ดําเนินการส่งเข้ารับการบําบัด
ตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ หรือดําเนินการตามกระบวนการปกติ   
   (๒) การนําผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบําบัดฟ้ืนฟูฯ  ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับในพ้ืนที่ที่มีสภาพ
ปัญหามาก  และปานกลาง  ยกเว้น ในกรณีท่ีพบผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ที่อยู่ระหว่างการติดตามในช่วง ๓ เดือนแรก 
ยังไม่ต้องนําเข้าสู่กระบวนการการบําบัดรักษาในทันที  แต่ให้ใช้กระบวนการติดตามช่วยเหลือเข้าดําเนินการตาม
ข้ันตอนอย่างต่อเน่ือง โดยให้การดูแลและให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด  ตามที่กําหนดไว้ในคําสั่งศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เร่ือง แนวทางการแก้ไขปัญหาการ 
แพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพ้ืนที่ 
   (๓) การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ให้ดําเนินการเช่นเดียวกับในพ้ืนที่ที่มี
สภาพปัญหามาก และปานกลาง 
   ท้ังน้ี การดําเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ให้ปรับตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่ร่วมด้วย  
แต่ให้ยึดหลักการดําเนินงานตามมาตรการอย่างเข้มข้นในพ้ืนที่ท่ีมีสภาพปัญหายาเสพติดในระดับมาก 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๒๕
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คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๒๗
 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๒๘

แนวทางการปราบปรามยาเสพติด 
และการเรียกบุคคลซ่ึงอาจมีพฤติการณ์ เข้ามารายงานตัวและปรับทัศนคติ 

 
การดําเนินการด้านปราบปราม 
 การค้ายาเสพติดมีหลายระดับและเก่ียวเน่ืองเชื่อมโยงกัน ประกอบด้วย นักค้ายาเสพติดรายสําคัญ เจ้าหน้าที่
รัฐและผู้มีอิทธิพลที่เก่ียวข้องปกป้องคุ้มครองผู้ค้ายาเสพติดในชุมชนท้ังที่เป็นผู้ค้าโดยตรง ผู้เสพท่ีค้ายาเสพติด จนถึง         
ผู้เดินยาในชุมชนซึ่งสว่นหน่ึงเป็นเด็กเยาวชนท่ีถูกจ้างหรือถูกใช้เป็นเครื่องมือ 
 การปราบปรามให้ได้ผลจึงต้องมีการข่าวและการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดทุกระดับอย่างประสานสอดคล้อง
กัน โดยมีทั้งการอํานวยการ การปฏิบัติการข่าว ชุดปฏิบัติการปราบปรามนักค้ารายสําคัญ ชุดปฏิบัติการปราบปราม 
ในระดับพ้ืนที่ การตรวจสอบทรัพย์สินและดําเนินคดี และการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
 ๑.  การข่าว   
  ๑.๑ การรวบรวมประมวลข้อมูลข่าวสารจากแหล่งต่าง ๆ  ทุกช่องทาง ได้แก่ 
   ๑) ข้อมูลข่าวสารจากเร่ืองร้องเรียนของประชาชน ได้แก่ สายด่วน ๑๓๘๖ ศูนย์ดํารงธรรม 
สื่อมวลชน หนังสือร้องเรียน สื่อสังคม Online ฯลฯ 
   ๒) ข้อมูลข่าวสารจากผู้เสพ/ผู้ติด ท่ีเข้ารับการบําบัดรักษา 
   ๓) ข้อมูลจากการสืบสวนจับกุมและขยายผลทั้งในคดียาเสพติดและคดีตรวจสอบทรัพย์สิน 
   ๔) ข้อมูลจากการประชาคม 
   ๕) ข้อมูลการสํารวจในโรงเรียน สถานประกอบการ 
   ๖) ข้อมูลจากชุดปฏิบัติการ 
  ๑.๒ การตรวจสอบ ประมวล วิเคราะห์ข่าวสารข้อมูล โดยโต๊ะข่าวหรือศูนย์ข่าวร่วมระหว่าง
หน่วยงานในพ้ืนที่ 
  ในกรณีที่เป็นผู้ค้ารายสําคัญและผู้มีอิทธิพลในพ้ืนท่ีให้ประสาน สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค/กทม. หรือ
รายงาน ศปก.ศอ.ปส. เพ่ือการตรวจสอบพฤติการณ์และให้ข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม 
 ๒. การปราบปราม  จัดให้มีชุดปฏิบัติการที่มีขีดความสามารถสืบสวนปราบปรามต่อเป้าหมายในแต่ละระดับ 
รวมท้ังการกําหนดให้มีการปฏิบัติการปราบปราม กดดัน เพ่ือป้องปราม ลดอิทธิพล และจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ใน
ลักษณะยุทธการร่วม อย่างต่อเน่ือง 
  ๒.๑ ชุดปฏิบัติการ 
   ๑) ศอ.ปส. จัดตั้งชุดสืบสวนปราบปรามผู้ค้ารายสําคัญและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในส่วนกลาง  
โดยการสนธิกําลังร่วมพลเรือน ตํารวจ ทหาร  
   ๒) หน่วยงานระดับภาค สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค เป็นแกนกลางประสานหน่วยงานในด้าน 
การข่าว การปฏิบัติการปราบปรามสนับสนุนจังหวัดอําเภอ รวมทั้งการขยายผลเพ่ือดําเนินคดีในข้อหาสําคัญ   
   ๓) ศอ.ปส..จ./กทม.  จัดชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ ท่ีมีความพร้อมสามารถ
ปราบปราม กดดันกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่อย่างต่อเน่ือง 
 ๓. การขยายผลและดําเนินคดี  เมื่อมีการจับกุมคดียาเสพติดให้ซักถามด้านการข่าว และสอบสวน          
เพ่ือดําเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดไปถึงตัวการ ผู้สนับสนุน โดยให้มีคณะทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพ่ือดําเนินการ       
ในเร่ืองน้ีโดยเฉพาะในกรณีที่เป็นผู้ค้ายาเสพติดรายสําคัญ 
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 ๔. การตรวจสอบทรัพย์สิน โดยการใช้มาตรการทางกฎหมายทุกฉบับที่มีอยู่ให้สามารถดําเนินการการทาง
ทรัพย์สินกับผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งตาม พ.ร.บ.มาตการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.
๒๕๓๔ การบังคับโทษปรับ ตาม พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการ       
ฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ รวมทั้งกฎหมายด้านภาษีอากร 
 
การเรียกบุคคล (นักค้า) เข้ามารายงานตัวและปรับทัศนคติ 
 เพ่ือให้โอกาสบุคคลที่เคยหรืออาจเข้าไปเก่ียวข้องกับขบวนการยาเสพติดเลิกยุ่งเก่ียวกับยาเสพติดและ
เปลี่ยนแปลงแนวทางดํารงวิถึชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งสามารถใช้อํานาจตามกฎหมาย ดังน้ี 
 ๑. ในกรณีที่พบว่ามีบุคคล (นักค้า) ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือมีพฤติการณ์ในการจําหน่ายยาเสพติด          
ในหมู่บ้าน/ชุมชน แต่ยังไม่มีพยานหลักฐานที่จะจับกุมดําเนินคดีอาญา ให้นายอําเภอหรือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.          
ใช้อํานาจตามมาตรา ๑๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ เรียกให้บุคคล
ดังกล่าวมาให้ข้อมูลแก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. 
 ๒. ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวยังไม่หยุดพฤติการณ์ดังกล่าว ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.          
ใช้อํานาจตามมาตรา ๑๔ (๗) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ เรียกให้บุคคล
ดังกล่าวมาพบเพื่อให้ข้อมูลแก่เจ้าพนักงาน ป.ป.ส.อีกครั้งหน่ึง 
 ๓. หากพบว่ายังมีพฤติการณ์ในการจําหน่ายยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน อยู่อีก ให้จังหวัดจัดทําบัญชีรายชื่อ
นักค้ายาเสพติดดังกล่าวเสนอต่อคณะกรรมการกลาง เพ่ือพิจารณาและเสนอนายกรัฐมนตรี เพ่ือพิจารณาใช้อํานาจตาม
ความในมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๗ เพ่ือออกคําสั่ง หน.คสช. เรียกให้บุคคล
ดังกล่าวมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ที่กําหนด เพ่ือปรับทัศนคติให้เลิกยุ่งเก่ียวหรือจําหน่ายยาเสพติดต่อไป 
 
การจัดระบบและกลไกเฝ้าระวังในหมู่บ้านชุมชน โดยกําหนดให้มีการดําเนินการ ดังน้ี 
 ๑. การตั้งกฎกติกาข้อห้ามของชุมชน ไม่ให้สมาชิกในหมู่บ้านชุมชนเข้าไปยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด  
 ๒. การจัดให้มีอาสาสมัครในชุมชน ทําหน้าที่สอดส่องมิให้มีการค้าการเสพยาเสพติดในชุมชน           
 ๓. การจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด  ในพ้ืนที่ รวมทั้งการตรวจตรวจแหล่งมั่วสุม แหล่งอบายมุข 
 
การจัดชุดปฏิบัติการเกาะติดพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีระดับปัญหามาก 
 สําหรับพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีระดับปัญหามากเป็นพิเศษเกินกว่าศักยภาพในพ้ืนที่จะป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดได้ตามลําพัง ให้จัดกําลังชุดปฏิบัติการทหารเข้าปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ เพ่ือสืบสภาพวิเคราะห์ประเมิน
สถานการณ์ การปฏิบัติการจิตวิทยากดดันไม่ให้มีการค้ายาเสพติดในพ้ืนที่  และนําไปสู่การสถาปนาจัดตั้งแกนนําใน
หมู่บ้านและมวลชนให้สามารถเฝ้าระวังส่งมอบพ้ืนที่ให้จังหวัดอําเภอรับผิดชอบในระยะต่อไป 
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แนวทางการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รฐัทีเ่ก่ียวข้องกับยาเสพติด 
หรือปล่อยปละละเลยใหม้ีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ความเป็นมา 
โดยที่ปรากฏว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพ้ืนที่ การบังคับใช้กฎหมายเก่ียวกับ       

ยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนยังขาดประสิทธิภาพ เน่ืองจากมีเจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปเก่ียวข้องหรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดส่งผลให้เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
และก่อให้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยทําให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการใช้ชีวิตประจําวัน  

การดําเนินการ 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปราม          

การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของตน ต้องดําเนินการตามกฎหมายและอํานาจหน้าที่
อย่างเคร่งครัด หากพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเข้าไปเก่ียวข้อง หรือเพิกเฉย ละเลย ไม่กระทําการหรืองดเว้นกระทําการ
ตามกฎหมายหรือตามอํานาจหน้าที่ อันเป็นการปล่อยปละละเลยจะต้องถูกดําเนินการท้ังทางอาญาและทางวินัย       
อย่างเฉียบขาดทันที ดังน้ัน จึงสมควรกําหนดแนวทางการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเก่ียวข้อง หรือปล่อยปละ
ละเลยให้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ดังน้ี 

๑. บทนิยาม 
“เจ้าหน้าท่ีรัฐ” หมายความว่า 

(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ
ส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

(๒) สมาชิกสภาท้องถ่ินและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
(๓) เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ 

“เก่ียวข้องกับยาเสพติด” หมายความว่า พฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะกระทําความผิดเก่ียวกับ       
ยาเสพติดหรือพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือสนับสนุนหรือเอ้ือประโยชน์แก่ผู้ค้า
ยาเสพติด เช่น คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าผู้น้ันเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รับผลประโยชน์อ่ืนใดจากผู้มีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยประการที่
น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน จับกุมและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

“ปล่อยปละละเลย” หมายความว่า เพิกเฉย ละเลย ไม่กระทําการหรืองดเว้นกระทําการตาม
กฎหมายหรือตามอํานาจหน้าที่  
  ๒. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจหน้าท่ีรับผิดชอบในการปราบปรามการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดในพื้นท่ีหมู่บ้านหรือชุมชน ดําเนินการตามแนวทางการปราบปรามยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้าน
หรือชุมชนอย่างเคร่งครัด โดย 
   (๑) จัดทําข้อมูลข่าวสาร ผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดในพื้นท่ีหมู่บ้านหรือชุมชน  
   (๒) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเก่ียวกับยาเสพติด ให้ตรวจสอบกลั่นกรองและดําเนินการโดยเร็ว 
   (๓) ดําเนินการปราบปรามผู้ค้าหรือผู้จําหน่ายยาเสพติดในพ้ืนท่ี หรือเจ้าหน้าที่รัฐที่มี
พฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
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   (๔) ในกรณีพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนในความรับผิดชอบมีการค้าหรือการจําหน่าย ยาเสพติด 
เมื่อประธานกรรมการ/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้สั่งการให้ส่วน
ราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบพ้ืนท่ีดังกล่าวดําเนินการสืบสวน จับกุม ติดตามสถานการณ์และรักษาสถานะ
พ้ืนท่ีหมู่บ้านหรือชุมชนดังกล่าวมิให้มีการค้าหรือจําหน่ายยาเสพติดในพ้ืนที่ หากพบว่ายังคงมีการค้าหรือการจําหน่าย
ยาเสพติดในพ้ืนที่อีกและไม่มีการดําเนินการตามคําสั่งข้างต้น ภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้งคําสั่ง ให้
ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบพ้ืนที่ดังกล่าวปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

 ๓. ในกรณีที่ได้รับข้อมูลเก่ียวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเก่ียวข้องกับยาเสพติด 
ยินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดหรือมีส่วนพัวพันเก่ียวข้องหรือมีส่วนได้รับ
ผลประโยชน์เกี่ยวกับยาเสพติด หรือมีส่วนพัวพันเก่ียวข้องกับการเรียกรับหรือมีผลประโยชน์เก่ียวข้องกับยาเสพติด     
ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐ น้ัน ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกับกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการบริหารงานบุคคล โดยให้
บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว รวมทั้งให้
รายงานการกระทําหรือพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด หรือการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าท่ีรัฐดังกล่าวข้างต้น
ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบโดยเร็ว 

กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาละเลยหรือไม่ดําเนินการตามดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็น
ความผิดวินัย 

๔. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
ดําเนินการแสวงหารวบรวมและดําเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานในการที่จะทราบ
รายละเอียดและพิสูจน์เก่ียวกับการกระทําหรือพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด หรือการปล่อยปละละเลยของ
เจ้าหน้าที่รัฐ รวมท้ังเร่งรัดและติดตามผลการดําเนินงานดังกล่าวข้างต้น 

๕. ให้สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทําหรือพฤติการณ์ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด หรือการปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐต่อ
ประธานกรรมการ/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติดเพ่ือพิจารณา 

๖. ในกรณีที่ประธานกรรมการ/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
ได้รับเรื่องตาม ๕ แล้ว หากเห็นว่ามีมูลเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละ
ละเลย ให้เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาส่ังให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้น้ันไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็น
การชั่วคราวตามระยะเวลาที่กําหนด หรือให้ดําเนินการอ่ืนใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

ประธานกรรมการ/ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติอาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเก่ียวกับพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อย
ปละละเลย โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าท่ีตามที่เห็นสมควรก็ได้ 
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๔๐

แผนภูมิการดําเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเก่ียวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย 

ให้มีการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการกลั่นกรองข้อมลูฯ 

๑. จัดทําข้อมูลข่าวสาร ผู้คา้
และผูเ้สพ 
๒. ตรวจสอบ/กลั่นกรองข้อมูล 
จนท.รัฐเบื้องต้น 
๓. พบ จนท.รฐัเกี่ยวข้อง/
ปล่อยปละ ละเลย ดําเนนิการ
ตามอํานาจหน้าที่ /ปราบปราม 
๔. รักษาสถานะของหมู่บ้าน/
ชุมชน ไม่ให้มีการค้ายาเสพติด 
๕. รายงานผลการปฏิบัติ 
 

กรณีพบเจ้าหน้าท่ีรัฐ
เกี่ยวข้อง/ปลอ่ยปละละเลย

หน่วยงานทีร่ับผิดชอบในพื้นที่

รายงานการกระทําหรือพฤติการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือการปล่อย

ปละละเลย 

สํานักงาน ป.ป.ส.

ประธาน/ผอ.ศอ.ปส.

คําส่ัง หน.คสช.

หน.คสช.

๑. จากข้อร้องเรียนท่ัวไป
๒. จากข้อมลูการข่าวและการ
สืบสวน 
๓. จากประชาชนในพ้ืนท่ี 
( แจ้งเตือนให้ดาํเนินการภายใน 
๓๐ วัน หากเพิกเฉยไม่ดําเนินการ 
ให้ถือว่าปล่อยปละละเลย)
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๔๑

แนวทางการรายงาน ติดตามและประเมินผล 
การรายงาน 
 ให้สํานักงาน ป .ป .ส .  จัดระบบและช่องทางการรายงานผลการดําเนินงานผ่านระบบสารสนเทศ 
ยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information System for Province Agency : NISPA) ดังน้ี 

๑. ให้ ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./เขต รายงานผลการดําเนินงานให้สํานักงาน ป.ป.ส. ตามช่องทาง
และระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการนําเข้าข้อมูลท่ีชัดเจนทั้งในระดับจังหวัดและระดับ
อํ า เ ภอ  ต ามกรอบกิ จ ก ร รมต ามน โ ยบายประช า รั ฐ ร่ ว ม ใ จส ร้ า งห มู่ บ้ าน /ชุ ม ชน  มั่ น ค งปลอด ภั ย 
ยาเสพติดอย่างย่ังยืน  

๒. ให้สํานักงาน ปปส.ภาค ๑-๙/กทม. รายงานผลการประสานอํานวยการ การจับกุมรายสําคัญหรือการ
ร่วมปฏิบัติการกับหน่วยงานต่างๆ ในพ้ืนที่เป้าหมาย โดยละเอียด และรายงานประวัติบุคคลที่เกิดจากการขยายผลด้าน
การข่าว (การปรับทัศนคติ) 
การติดตาม 
 ๑. ให้มีคณะอนุกรรมการติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีรองปลัดกระทรวง
มหาดไทยฝ่ายความมั่นคงเป็นประธาน ทําหน้าที่ในการกํากับ ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงาน
และพ้ืนที่ที่มีผลการดําเนินงานยังไม่บรรลุเป้าหมายหรือเป็นพ้ืนที่วิกฤต และพ้ืนที่ประสบความสําเร็จตามที่
คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับภาค และระดับจังหวัดร้องขอ 
 ๒. ให้มีคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระดับภาค โดย
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เป็นประธาน ทําหน้าท่ีใน
การกํากับติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานในระดับจังหวัด ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ป.ส.อ./เขต 
 ๓. ให้มีคณะอนุกรรมการติดตามและผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัด โดยมี
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายให้เป็นประธาน ทําหน้าที่ในการกํากับติดตาม เร่งรัด และ
ตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหมู่บ้าน/ชุมชน ที่
ดําเนินการตามนโยบายประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติดอย่างยั่งยืน  
การประเมินผล 
 ๑. การประเมินผลตนเอง โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ประเมินผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์ปัญหา      
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./เขต 
 ๒. การประเมินผลโดยสํานักงาน ป.ป.ส. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อมีการดําเนินงานในแต่ละ
มาตรการ และประเมินผลการปฏิบัติภาพรวมของแผนยุทธการ 
 ๓. ให้สํานักงาน ป.ป.ส. จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ ต่อการปฏิบัติในพ้ืนที่ 
ตามแผน 
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๔๒

ตัวชี้วัดความสําเร็จ 
 ๑. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง 
 ๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมสูงข้ึน 
การรายงานผลการดําเนินงาน 

ให้ทุกหน่วยงานที่เก่ียวเก่ียวข้องรายงานผลการดําเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ตามห้วงเวลาที่กําหนด มายัง สํานักงาน ป.ป.ส. 
เพ่ือรวมรวม ประมวล วิเคราะห์ นําเสนอ ศอ.ปส. ต่อไปโดยแบ่งการรายงานออกเป็น ๒ ส่วนด้วยกัน ดังน้ี 

๑. การรายงานในระดับพ้ืนท่ี โดยผ่านระบบรายงานสารวยเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics  Information System 

For Province Agency: NISPA) ในแผนป้องกันยาเสพติดในเรื่องยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน  และในแผนบําบัด
ยาเสพติด ในยุทธศาสตร์ การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และยุทธศาสตร์ การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคน
ดีให้สังคม นําเข้าข้อมูลโดย ศป.ปส.อ/เขต  

๒. การรายงานผลการดําเนินงาน โดยสํานักงาน ปปส.ภาค ๑-๙/กทม. รายงานผ่านระบบ NISPA/NEWS 

(ศูนย์ปฏิบัติการ สํานักงาน ป.ป.ส. (ศปก.ปปส.) 
 

๑. การรายงานผา่นระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
Narcotics Information System for Province Agency (NISPA) 

 การรายงานในระดับพ้ืนท่ี โดยผ่านระบบรายงานสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information 
System For Province Agency: NISPA)นําเข้าข้อมูลโดย ศป.ปส.อ/เขตทั้งน้ีให้รายงานหลังจากที่มีการปฏิบัติการ
แล้วเสร็จ โดยใช้ Username และ Password ที่ทางสํานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดส่งให้แล้ว 
 การรายงานผลการดําเนินงานให้รายงานในแผนป้องกันยาเสพติด ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน 
ซึ่งกรอบการรายงานประกอบด้วย 
๑.๑ ข้อมูลพืน้ฐาน 

ให้เลือก อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน ที่จะรายงาน หลังจากน้ันให้เลือก ข้อมูลพ้ืนฐานให้ตรวจสอบข้อมูลพ้ืนฐาน
ของหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีปรากฏว่าถูกต้องหรือไม่ถ้าไม่ ให้ทําการบันทึกเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้ถูกต้องเน่ืองจากข้อมูลที่ปรากฏ
เป็นฐานข้อมูลของปี ๒๕๕๘ ซึ่งอาจมีข้อมูลท่ีเปลี่ยนแปลงไป  เมื่อเปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้วให้ คลิก บันทึก 

  

 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๔๓

จังหวัด 

อําเภอ/เขต 

ตําบล/แขวง 

หมู่บ้าน/ชุมชน 

  

ข้อมลูพ้ืนฐาน กิจกรรมดําเนินการ 

สถานะ ไม่มีปัญหายาเสพตดิ 

จํานวนประชากร  จํานวนครวัเรือน  

ปัญหาหลกัในท้องถิ่น  

ปัญหายาเสพตดิ     ปัญหาทีด่ินทํากิน/ทีอ่ยูอ่าศัย     ปัญหาการว่างงาน    ปัญหาคนเร่ร่อน 
 ปัญหาหน้ีสินนอกระบบ     ปัญหาผู้มอีิทธิพล     ปัญหาเด็กและเยาวชน     ปัญหาสิง่แวดลอ้ม 

 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน     ปัญหาบุกรกุพ้ืนที่ป่าสงวน     ปัญหาแรงงานต่างด้าว 

 ปัญหาการพนนั     ปัญหาแหล่งนํ้า 

๑.๒ ข้อมูลเกีย่วกับแกนนําในหมู่บ้าน/ชมุชน 

ทั้งน้ีให้ตรวจสอบขอ้มูลของแกนนําในชุมชน และยืนยันสถานะของแกนนําต่างๆ ทั้งน้ีแกนนําในหมู่บ้าน/ชุมชน ๑ คน 
สามารถเป็นแกนนําในสถานะต่างๆไดม้ากกว่า ๑ สถานะ 

อาสาพัฒนาประชารัฐ / ผู้ประสานพลังแผน่ดิน (๒๕ ตาสับปะรด) / ผูป้ระสานหมู่บ้าน/ชุมชน / คณะกรรมการ
หมู่บ้าน/ชุมชน / วิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 

# ชื่อ - สกุล สถานะ 

   

 

 

บนัทกึ 

เพิ่มรายช่ือ 

  



- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

 คน  คน 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๔๔

              เพ่ิมข้อมูลรายชื่ออาสาพัฒนาประชารัฐ / ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับประรด) / ผู้ประสานงาน
หมู่บ้าน/ชุมชน / คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน / วิทยากรกระบวนการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ให้ตรวจสอบรายชื่อที่เป็นข้อมูลเดิมของปี ๒๕๕๘ ว่าแต่ละคนมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ โดยให้ คลิก เพ่ิมรายชื่อ จะ
ปรากฏตามภาพ 

 

  

เลขประจําตัวประชาชน 

คํานําหน้าชื่อ 

ชื่อ 

สกุล 

บ้านเลขที่ 

หมายเลขโทรศัพท์ 

E-Mail 

ID Line 

สถานะ  อาสาพัฒนาประชารัฐ 

  ประธาน  รองประธาน  กรรมการ  เลขานุการ  ที่ปรึกษา  อื่นๆ 

  ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (25 ตาสับปะรด) 

  ผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชนขับเคล่ือนงานด้านยาเสพตดิ 

  วิทยากรกระบวนการขับเคล่ือนงานด้านยาเสพตดิในหมู่บ้าน/ชุมชน 

  วิทยากรหมู่บ้าน/ชุมชน 

  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) 

 

 













 

 

 

 

 

 

- เลือก - 

             



 

คู่มือแนวทา

การรายง
           
ชิ่งท่ีกําห
หมู่บ้านชุ

ข้อมลูพื้

างการดําเนินงานแ

  ชุ

  ผู้

  

 

งานผลการดํา
     การรายง
นด ทั้งนี้จะเห็
ชมุชนมั่งคง ป

พืน้ฐาน กิจ





แผนประชารัฐร่วมใ

ดรักษาความป

้นําสตร ี

าเนินงาน 
งานผลการดํา
ห็นได้ว่ามีกรอ
ลอดภัยยาเสพ

กรรมดําเนินก

วั

ค้น

ข้อห

- คร

- คร

- จํา

- นํา

- สง่

ใจ สรา้งหมู่บ้านชุม

ปลอดภัยหมูบ่

 ผู้นําท

าเนินงาน ตาม
บกิจกรรม ที่
พติด (ตังอักษ

การ  

วันท่ี         เดื

ประชมุ

นพบผู้เสพ/ผูต้ิ

ติดตามผู้ผ่า

ปิดลอ้

ค้นพบผู้ค้

การจับกุมค

หา 

รอบครอง 

รอบครองเพ่ือ

าหน่าย 

าเข้า 

งออก 



 

มชนม่ันคง ปลอด

บ้าน (ชรบ.) 

ทางศาสนา 

มกิจกรรมท่ีดํ
เพ่ิมเติมเข้าม

ษรสีฟ้า คือ กร

ดอืน           

ม/ประชาคม

ติดยาเสพตดิ

ส่งบําบัด

นการบําบัด

อม/ตรวจค้น

ค้ายาเสพตดิ

คดียาเสพติด

อจําหน่าย 

ภัยยาเสพติด พ.ศ

ผูน้

าเนินการ โดย
าจากเดิมเพ่ือ
รอบกิจกรรมที

     พ.ศ. 255
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นําเยาวชน 

ยใช้หลักการร
อให้สอดคล้อง
ที่เพ่ิมเติม) 

58    

คน 

คน 

คน 

คน 

คน 

คน 

ราย 

ครัง้ 

ราย 

ราย 

ราย 

ครัง้ 

ย

 อืน่

รายงานโดยก
งกับแผนประช

ยกเลิก 

 นๆ 

ารกรองตัวเล
ชารัฐร่วมใจ ส

บันทึก 

๔๕

ขใน
สร้าง



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๔๖

 การตรวจสอบทรัพย์สิน   

 - ผู้ตอ้งหา 

 - มูลค่าทรัพย์สินรวม 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับยาเสพติด

จัดกิจกรรมป้องกันเยาวชนกลุ่มเสี่ยง

อบรม/พัฒนาแกนนํา กลไกปฏิบัติงานในหมู่บ้าน/ชุมชน

จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ

มีครัวเรือนที่สมัครเป็นสมาชกิกองทุนแม่ฯ

มีการดําเนินกจิกรรมกองทุนแมฯ่ พัฒนาสูก่ารเป็น

ศูนย์การเรียนรู้บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
 

ป้องกันยาเสพติด

การบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ

การให้ความชว่ยเหลือด้านการศึกษา/เงินทุนประกอบ
อาชีพ/การรักษาสุขภาพ/การฝึกอาชีพ/การจัดหางานใหท้ํา

 

การปฏิบัติการร่วม  

ชุดปฏิบัติการ

 
การปฏิบัติการ

 

ร่วมอํานวยการ/ประสานงาน 

ร่วมปฏิบตัิการ 

- เลือก -  

ชุดปฏิบัติการเฉพาะกิจ 

ชุดปฏิบัติการเกาะติด 

ชุดอํานวยการ สํานักงาน ป.ป.ส. 
ชุดปฏิบัติการระดับตําบล 

- เลือก -  

 คน 

   คน 

 ครัง้ 

 ครัง้ 

   ครัวเรือน 

 ครัง้ 

 คน 

   ครัง้ 

 ครัง้ 

   บาท 

 ราย 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๔๗

ขั้นตอนสร้างชุมชนเข้มแขง็เพ่ือแก้ไขปญัหายาเสพติด (๙ ขัน้ตอน) 

หน่วยงานที่เข้าไปร่วมปฏิบัติ 

 

การเข้าร่วมปฏิบัติของสํานักงาน ป.ป.ส.  เข้าร่วม  ไม่ได้เข้าร่วม 

ภาพการปฏิบัต ิ

  

  

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มไฟล์รูปภาพ 

เพ่ิมหน่วยงาน 

- เลือก - 

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 2 : สืบสภาพชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 : พบปะแกนนํา/ผู้นําธรรมชาต ิ

ขั้นตอนที่ 4 : ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งที ่1) 
ขั้นตอนที่ 5 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนที่ 6 : คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เวทีประชาคมครั้งที่ 2) 
ขั้นตอนที่ 7 : การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ 3) 
ขั้นตอนที่ 8 : ใช้มาตรการทางสังคม 

ขั้นตอนที่ 9 : รักษาสถานะชุมชนเข้มแข็ง 

- เลือก - 

แนบไฟล์รูปภาพ 

ยกเลิก บันทึก 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๔๘

๒.  การรายงานผา่นระบบ NISPA/NEWS
(ศูนย์ปฏิบัติการ สํานกังาน ป.ป.ส. (ศปก.ปปส.)) 

 
การรายงานผ่านระบบ NISPA/News  นําเข้าข้อมลูโดย ปปส.ภาค ๑ – ๙(ทั้งน้ีเป็นผลการดําเนินงานของชดุ

อํานวยการ สํานักงาน ป.ป.ส. ที่จัดตั้งขึ้น ๗๖ ชดุ ท่ีดูแลพ้ืนท่ี  ๗๖ จังหวดั)ทั้งน้ีให้รายงานหลังจากที่มกีารปฏิบัติการ
แล้วเสร็จ ประกอบด้วย 
๒.๑ การประสานอํานวยการ 

ผลการประสานอํานวยการ 

ขั้นตอนสร้างชุมชนเข้มแขง็เพ่ือแก้ไขปญัหายาเสพติด (๙ ขัน้ตอน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขั้นตอนที่ 1 : คัดเลือกชุมชนเป้าหมาย 

ขั้นตอนที่ 2 : สืบสภาพชุมชน 

ขั้นตอนที่ 3 : พบปะแกนนํา/ผู้นําธรรมชาต ิ

ขั้นตอนที่ 4 : ประกาศวาระหมู่บ้าน/ชุมชน (เวทีประชาคมครั้งที ่1) 

ขั้นตอนที่ 5 : รณรงค์ประชาสัมพันธ์ 

ขั้นตอนที่ 6 : คัดแยกผู้มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (เวทีประชาคมครั้งที่ 2) 

ขั้นตอนที่ 7 : การรับรองครัวเรือน (เวทีประชาคมครั้งที่ 3) 

ขั้นตอนที่ 8 : ใช้มาตรการทางสังคม

- เลือก - 



 

คู่มือแนวทา

 

 

การเข้าร

 

 

๒.๒ การ

างการดําเนินงานแ

วัน

พ้ืน

หน่วยงาน

ร่วมปฏิบัติขอ

ราย

รขยายผลด้าน

แผนประชารัฐร่วมใ

น/เดือน/ปี ทีป่

นท่ีที่ปฏิบัติ จั

อําเภอ

ตําบล/

หมู่บ้าน/ช

นที่เข้าไปร่วมป

องสํานักงาน ป

ภาพการป

ยละเอียดการป

นการข่าว (ก

ก

ข้อมูลป

ใจ สรา้งหมู่บ้านชุม

ปฏิบัติ 

ังหวัด 

อ/เขต 

/แขวง 

ชุมชน 

หมู่ที ่

ปฏิบัติ 

 

ป.ป.ส.  เข

ปฏิบัต ิ

ปฏิบัติ 

 

 

ารปรับทัศนค

การขยายผลด้

ระวัติบุคคล

แนบ

- เลือ

- เลือ

- เลือ

- เลือ

- เลือ

- เลือ

 

เพิ่ม

 

มชนม่ันคง ปลอด

ข้าร่วม 

คติ) 

ดา้นการข่าว 

 

ประวัติบุคคล

ประวัติบคคล

- เลือก -

บนัทกึ 

บไฟล์รูปภาพ 

ก - 

ก - 

ก - 

ก - 

ก - 

ก - 

มหนว่ยงาน 

ภัยยาเสพติด พ.ศ

 ไม่ได้เขา้

(การปรับทัศ

ลต้องสงสัย 

ลที่เก่ียวข้อง

ยกเลิ

เพิ่มไฟล์รูป
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เว

จํานวน

าร่วม 

นคติ) 

 



ลกิ 

ภาพ 

วลา 

 

 

 น.

นาย

๔๙

 



 

คู่มือแนวทาางการดําเนินงานแแผนประชารัฐร่วมใ

ข้

วัน/เดือน

เลขประจําตั

เ

คํ

ชื่อ

สกุล

วัน/เ

ปร

หมายเ

ภาพใบ

ที

ต

ใจ สรา้งหมู่บ้านชุม

ขอ้มูลบคุคล

น/ปี ทีป่ฏิบัติ

ตัวประชาชน

ลขบัตรอื่นๆ

คํานําหน้าชื่อ

อผูต้้องสงสัย

ลผูต้้องสงสัย

ชื่อเรียกอื่น

ดือน/ปี เกิด

สัญชาติ

เชื้อชาติ

ศาสนา

อาชีพ

ระกอบธุรกิจ

เลขโทรศัพท์

บหน้าบุคคล

ที่อยู่ปัจจุบัน

จังหวัด

อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง

หมู่ที่

 

มชนม่ันคง ปลอด

ประวัติบุคคล

 

 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

แนบไฟล์รูป

 

 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

 

 

 

 

- เลือก - 

 

    

 

ภัยยาเสพติด พ.ศ

ลตอ้งสงสัย / 

ภาพ 

   

ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ประวัติบุคคล

 







เพิ่ม

เพิ











    

ลที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 
มหมายเลขโทรศ

พิ่มธุรกิจ 

 

 

  

ศพัท์ 

๕๐



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕๑

หมู่บ้าน/ชุมชน

บ้านเลขที่

ท่ีอยู่ตามบัตรประชาชน  

จังหวัด

อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง

หมู่ที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

บ้านเลขที่

พฤติการณโ์ดยย่อ

 

ข้อมูลการครอบครองที่ดิน

ประเภททีด่ิน

สถานะ

หมายเลขทีด่ิน

สถานที่ตั้ง จังหวัด

อําเภอ/เขต

ตําบล/แขวง

หมู่ที่

หมู่บ้าน/ชุมชน

จํานวนไร่ (ไร่)

งาน (งาน)  

 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

 

- เลือก - 

- เลือก - 

เพิ่มท่ีดิน 

 

 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

 

- เลือก - 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕๒

ตาราง (ตร.วา)

ภาพแปลงที่ดนิ

ข้อมูลยานพาหนะ

ประเภทยานพาหนะ

ย่ีห้อยานพาหนะ

รุ่น

สี

หมายเลขทะเบียน

จังหวัด

ข้อมูลบัญชีธนาคาร

เลขท่ีบัญชี

ธนาคาร

สาขา

จังหวัด

ประเภทบัญชี  ออมทรัพย์/เผื่อเรียก 

 ฝากประจํา 

 กระแสะรายวัน 

เลขท่ีบัตรเครดิต

ธนาคาร

ข้อมูลอาวธุปนื

ย่ีห้อปืน

รุ่นปืน - เลือก - 

- เลือก - 

เพิ่มอาวธุปืน 

- เลือก - 

 

- เลือก - 

 

- เลือก - 

 

เพิ่มบญัชีธนาคาร 

- เลือก - 

       

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

- เลือก - 

เพิ่มยานพาหนะ 

แนบไฟล์รูปภาพ 

 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕๓

ขนาดปืน

ทะเบียนปืนเลขที่

จังหวัด

หมายเลขประจําปืน

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยกเลกิ บนัทกึ 

 

- เลือก - 

 

- เลือก - 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕๔

 

 

 
๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
 ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
๑.๒ ผูต้รวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
 ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขมอบหมาย  
๑.๓ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑-๙/ กรรมการ 
 รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล/ 
 รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการตํารวจชายแดนภาคใต ้
 รับผิดชอบงานด้านยาเสพตดิ 
๑.๔ ผู้แทนมณฑลทหารบก  กรรมการ 
๑.๕ ผูต้รวจราชการกระทรวงแรงงาน 
 ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงานมอบหมาย กรรมการ 
๑.๖ ผูต้รวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรรมการ 
 ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยตุิธรรมมอบหมาย 
๑.๗ ผูต้รวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์กรรมการ 
 ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ มอบหมาย 
๑.๘ ผูต้รวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
 ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย 
๑.๙ ผอ.ปปส.ภาค๑-๙/ผอ.ปปส.กทม.  กรรมการ/เลขานุการ 

 
๒. อํานาจหน้าที่ 

๒.๑ กํากับติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติของหน่วยงานในระดับจังหวัด ศอ.ปส.จ./กทม. 
และ ศป.ปส.อ./เขต และดําเนินการตรวจผลการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ป.ส.อ./เขต ทั้งในด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกฎระเบียบข้อบังคับ 
คําสั่ง แผนงาน/งาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการที่ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติกําหนด 

๒.๒ ค้นหาปัญหาข้อเท็จจริง และรับทราบข้อเสนอแนะหน่วยปฏิบัติ รวบรวมและจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม       
ยาเสพติดในระดับต่างๆ ในพ้ืนท่ีระดับภาค 

คณะอนกุรรมการกํากบัติดตามผลการดําเนินงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดระดับภาค
   ภาค ๑- ๙ และกรุงเทพมหานคร 

(อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิเพ่ือแต่งตั้ง) 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕๕

๒.๓ ให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามาเสพติดทุกระดับในจังหวัด ศอ.ปส.จ./กทม. และ 
ศป.ป.ส.อ./เขต และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเร่งรัดให้ดําเนินการอย่างใดอย่าง
หน่ึงตามอํานาจหน้าท่ีหากพบปัญหาขัดข้องประการใด ให้คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดระดับภาค ให้คําปรึกษา คําแนะนําตามสมควร โดยเฉพาะกรณีที่ต้องรีบดําเนินการแก้ไข
ทันที 

๒.๔ ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติมอบหมาย 
๒.๕ รายงานผลการปฏิบัติ ให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ และ

คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบทุกระยะ 
๓. ให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามาเสพติดในระดับจังหวัด ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ป.ส.อ./เขต และ      
ทุกหน่วยงานในระดับจังหวัด ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินการของคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผล     
การดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับภาคตามคําสั่งน้ี 
  



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕๖

 
๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ได้รบัมอบหมาย ประธานอนุกรรมการ 
๑.๒ ผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัด หรอืผู้แทน รองประธาน 
๑.๓ กอ.รมน. จังหวัด ฝ่ายทหาร หรือผูแ้ทน อนุกรรมการ 
๑.๔ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๕ ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผูแ้ทน อนุกรรมการ 
๑.๖ ผู้บัญชาการเรือนจําจังหวัด หรือผูแ้ทน อนุกรรมการ 
๑.๗ ผู้อํานวยการสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด หรือผูแ้ทน อนุกรรมการ 
๑.๘ แรงงานจังหวัด หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๙ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือผูแ้ทน อนุกรรมการ 
๑.๑๐ พัฒนาการจังหวัด หรือผู้แทน อนุกรรมการ 
๑.๑๑ ทอ้งถ่ินจังหวัด หรือผูแ้ทน อนุกรรมการ 
๑.๑๒ ผูแ้ทน หน่วยงานอื่นๆ / ภาคประชาชน อนุกรรมการ 
 โดยประธานอนุกรรมการเหน็ชอบ  
๑.๑๓ ปลดัจังหวัด อนุกรรมการ 
  และเลขนุการร่วม 
๑.๑๔ หัวหน้าสํานักงานจังหวัด อนุกรรมการ 
  และเลขนุการร่วม  
๑.๑๕ ผูอ้ํานวยการสํานักงาน ปปส.ภาค  อนุกรรมการ 
 หรือผูอ้ํานวยการส่วนที่ได้รับมอบหมาย และเลขนุการร่วม 
  

๒. อํานาจหน้าที่ 
๒.๑ กํากับติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงานระดับจังหวัด อําเภอ องค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหมู่บ้าน/ชุมชน ท่ีดําเนินการตามนโยบายประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติดอย่างย่ังยืน และดําเนินการตรวจผลการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม       
ยาเสพติดระดับจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหมู่บ้าน/ชุมชน ท้ังในด้านป้องกันและปราบปราม        
ยาเสพติด ตามกฎระเบียบข้อบังคับ คําสั่ง แผนงาน/งาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการท่ีศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติกําหนด 

คณะอนกุรรมการกํากบัติดตามผลการดําเนินงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดระดับจังหวัด
         (อยู่ระหว่างการนําเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือแต่งตั้ง) 



 
 

คู่มือแนวทางการดําเนินงานแผนประชารัฐร่วมใจ สรา้งหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐ 

๕๗

๒.๒ ค้นหาปัญหาข้อเท็จจริง และรับทราบข้อเสนอแนะหน่วยปฏิบัติ รวบรวมและจัดทํารายงานการ
ตรวจสอบ พร้อมทั้งเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม     
ยาเสพติดในระดับต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัด อําเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และหมู่บ้าน/ชุมชน ต่อศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามาเสพติดจังหวัด 

๒.๓ ให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามาเสพติดทุกระดับในจังหวัด อําเภอ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน และหมู่บ้าน/ชุมชน อําเภอ และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง ชี้แจงข้อเท็จจริง ให้ข้อมูลข่าวสาร หรือเร่งรัด     
ให้ดําเนินการอย่างใดอย่างหน่ึงตามอํานาจหน้าที่หากพบปัญหาขัดข้องประการใด ให้คณะอนุกรรมการกํากับติดตาม
ผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด ให้คําปรึกษา คําแนะนําตามสมควร โดยเฉพาะกรณีที่ต้อง
รีบดําเนินการแก้ไขทันที 

๒.๔ ดาํเนินการอื่นๆ ตามที่ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติมอบหมาย 
๒ .๕ รายงานผลการปฏิบัติให้ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามาเสพติดจังหวัดและ

คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทราบทุกระยะ 
๓. ให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต่างๆ และทุกหน่วยงานในพ้ืนที่จังหวัดให้ความร่วมมือ
และสนับสนุนการดําเนินการของคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัด ตามคําสั่งน้ี 

 

 

 

 

 

 

 


