ร่างแก้ไข ณ วันที่ ๕ เม.ย. ๒๕๕๙

(ร่าง) แนวทางการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย
ให้มีการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ความเป็นมา
โดยที่ปรากฏว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพื้นที่ ซึ่งสาเหตุสาคัญประการ
หนึ่ง คือ การที่เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมีพฤติการณ์ ปล่อยปละละเลย ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนและก่อให้เกิดปัญหา
ความไม่สงบเรียบร้อยหรือเดือดร้อนแก่ประชาชน ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินการ
ตามแผนการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนบางส่ ว นยังขาดความเอาใจใส่ ห รือ
สนับสนุนให้การดาเนินการดังกล่าวบรรลุผลสาเร็จ
การดาเนินการ
เพื่อให้ทุกส่ว นราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่ บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดาเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้านและชุมชนในพื้นที่ ความรับผิดชอบ ต้องดาเนินการตามกฎหมายหรือตามอานาจหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายตามแผนการดังกล่ าวอย่ างเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดหรือมีพฤติการณ์ปล่อยปละละเลย จะต้องถูกดาเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และการดาเนินการ
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้
๑. บทนิยาม
“เจ้าหน้าที่รัฐ” หมายความว่า
(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
(๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น
(๓) เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่
“เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติด ” หมายความว่า พฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะกระทาความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อสนับสนุนหรือ
เอื้อประโยชน์แก่ผู้ค้ายาเสพติด เช่น คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่า
ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รับผลประโยชน์ อื่นใดจากผู้มีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยประการที่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน จับกุมและปราบปรามการกระทา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
“ปล่อยปละละเลย” หมายความว่า เพิกเฉย ละเลย ไม่กระทาการหรืองดเว้นกระทาการ
ตามกฎหมายหรืออานาจหน้าที่ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง การไม่เอาใจใส่หรือสนับสนุนการดาเนินการตาม
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีอานาจหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปราม
การกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน ดาเนินการตามแนวทางการปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนอย่างเคร่งครัด โดย

๒
(๑) จัดทาข้อมูลข่าวสาร ผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชน
(๒) เมื่ อ ได้ รั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด ให้ ต รวจสอบ กลั่ น กรองและ
ดาเนินการโดยเร็ว
(๓) ดาเนินการปราบปรามผู้ค้าหรือผู้จาหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(๔) ในกรณีพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนในความรับผิดชอบมีการค้าหรือการจาหน่าย
ยาเสพติด เมื่อประธานกรรมการ/ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สั่งการให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวดาเนินการสืบสวน จับกุม ติดตามสถานการณ์
และรักษาสถานะพื้นที่หมู่บ้านหรือชุมชนดังกล่าวมิให้มีการค้าหรือจาหน่ายยาเสพติดในพื้นที่ หากปรากฏว่า
ยั ง คงมี ก ารค้ า หรื อ การจ าหน่ า ยยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ อี ก และไม่ มี ก ารด าเนิ น การตามค าสั่ ง ข้ า งต้ น ภายใน
ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่ง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ที่รับผิดชอบพื้นที่ดังกล่าวปล่อยปละ
ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๓. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รั บมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ป้องกันยาเสพติดหรือบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ดาเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้ านหรือชุมชนอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ประธานกรรมการ/ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติ ด ได้ สั่ ง การหรื อ แจ้ ง เตื อ นเป็ น ครั้ ง ที่ ๒ ให้ ส่ ว นราชการหรือ หน่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ดาเนินการอย่างใดแล้ว หากปรากฏว่ายังไม่มีการดาเนินการตามที่ได้สั่งการหรือแจ้งเตือน ภายในระยะเวลา
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคาสั่งหรือแจ้งเตือน ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบดังกล่าวปล่อยปละละเลย
หรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันยาเสพติดหรือบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
๔. ในกรณีที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ อันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ใดเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด ยินยอม หรือปล่อยปละละเลย หรือมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับ
ยาเสพติด หรือมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการเรียก รับ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด
และรวดเร็ว รวมทั้งให้รายงานการกระทาหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือการปล่อยปละละเลย
ของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวให้สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบโดยเร็ว
กรณีที่หั ว หน้ าส่ ว นราชการหรื อผู้ บังคับ บัญชาละเลยหรือไม่ดาเนินการดังกล่ าวข้างต้ น
ให้ถือเป็นความผิดวินัย
๕. ให้ ส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และส านักงานตารวจ
แห่งชาติ ดาเนินการแสวงหา รวบรวมและดาเนินการอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการกระทาหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ
การปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งเร่งรัดและติดตามผลการดาเนินงานดังกล่าวข้างต้น
๖. ให้ ส านั กงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เสนอข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน รายละเอียดเกี่ยวกับการกระทาหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือการปล่อยปละ
ละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ ต่อประธานกรรมการ/ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติเพื่อพิจารณา

๓
๗. ในกรณีที่ประธานกรรมการ/ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ ได้รับเรื่องตาม ๖ แล้ว หากเห็นว่ามีมูลเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือปล่อยปละละเลย ให้เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพื่อพิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น
ไปปฏิบัติหน้าที่อื่นเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่กาหนดหรือให้ดาเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควรก็ได้
ประธานกรรมการ/ผู้อานวยการศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามที่เห็นสมควรก็ได้

๔
 แนวทางการดาเนินงานป้องกันในสถานศึกษา
๑. การดาเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่มีปัญหายาเสพติดมาก
๑.๑ สนธิ ก าลั ง ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารฯ ขอความร่ ว มมื อ เข้ า ตรวจสอบปั ญ หายาเสพติ ด ใน
สถานศึกษา (โดย ปปส. ปกครอง บช.ปส. สภ. สธ. ศึกษาธิการจังหวัด เขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา ฯลฯ)
๑.๒ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ประสาน สภ. ในพื้ น ที่ ใ ห้ ม อบหมายเจ้ า หน้ า ที่ ต ารวจ
ประสานงานประจาสถานศึกษา แห่งละ ๑ นาย
๑.๓ ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./เขต สนับสนุนชุดจัดระเบียบสังคมตรวจพื้นที่เสี่ยง
รอบสถานศึกษาเป็นประจา เน้นดูแลเฝ้าระวัง ตัดปัจจัยเงื่อนไขไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดสู่สถานศึกษา หรือ
เข้าถึงนักเรียน โดยนักเรียนหรือผู้ค้าในสถานศึกษาต้องถูกดาเนินการทางกฎหมาย ส่วนนักเรียนที่มีปัญหา
เสพยาเสพติดต้องได้รับการดูแลในรูปแบบที่เหมาะสม
๒. การด าเนิน งานของสถานศึกษาในพื้น ที่ที่ มีปัญหายาเสพติดปานกลางและน้ อย เน้น การ
ดาเนินการด้วยมาตรการพื้นฐานในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย
ตามแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ปี 2559 โดยผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาประสานชุ ด
ปฏิบัติการอาเภอร่วมในการสนับสนุน อานวยการ และติดตามผลการดาเนินงานในสถานศึกษา
- ปฐมวัย โดยการพัฒ นาความสามารถของสมองในการจัดการกับชีวิต (Executive
Function: EF) ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ได้แก่ การเล่านิทาน การใช้ชุด การเล่น ผ่านกลไกครูผู้สอนและครู
ผู้ดูแลเด็ก (โดย สถานศึกษาทุกแห่งที่มีการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)
- ประถมศึกษา มาตรการป้องกันฯ โดยการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการ
ป้องกันยาเสพติดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น ครูผู้สอนในโรงเรียน ครูตารวจ D.A.R.E.
ครูพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้าง
ภูมิคุ้ มกั นปั ญหายาเสพติด ตามศาสนาที่ ตนนับ ถือ (โดย สถานศึก ษาทุกแห่ ง ที่มี การเรี ยนการสอนระดั บ
ประถมศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน)
- มัธยมศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้และเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น ครูผู้สอนในโรงเรียน ครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรี ยน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ และการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองผ่ าน
กิจกรรมสร้ างสรรค์ กิจ กรรมคุณธรรมจริ ยธรรม จิตอาสา กิจกรรม เฝ้ าระวัง การพั ฒนาและเสริ มสร้าง
เครื อข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้ เข้ามามี ส่ วนร่ วมในการป้องกั นและเฝ้ าระวังปัญหายาเสพติด เช่ น
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (เฉพาะ ม.๑-ม.๓) กิจกรรมนักเรียนแกนนา เป็นต้น และมาตรการแก้ไข โดย
การค้นหา/คัดกรองและบาบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสมสนับสนุนคณะกรรมการโรงเรียน/สถานศึกษาเพื่อ
ร่วมมือกับองค์กรชุมชนในการเฝ้าระวังฯ นักเรียน (โดย สถานศึกษาทุกแห่ งที่มีการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาทั้งรัฐ/เอกชน และชุมชน)
- อาชีวศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังฯ โดยการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและ
การป้องกัน /เฝ้าระวังเชิงพื้นที่ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา กิจกรรมเฝ้า
ระวังการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด เช่น โครงการ ๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เป็นต้น และ
มาตรการแก้ไข โดยการค้นหา/คัดกรองและบาบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม (โดย สถานศึกษาทุกแห่งที่มี
การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ทั้งรัฐ/เอกชน)

๕
- อุดมศึกษา มาตรการป้องกัน /เฝ้ าระวังฯ โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกัน
ตนเองและการป้องกันพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการดาเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น การพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เป็นต้น และมาตรการ
แก้ไขโดยการค้นหา/คัดกรองและบาบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม (โดย สถานศึกษาทุกแห่งที่มีการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา ทั้งรัฐ/เอกชน)
หน่วยต้นสังกัดสถานศึกษา ที่มีภารกิจดูแลรับผิดชอบสถานศึกษา ประกอบด้วย
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา)
กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
กรุงเทพมหานคร (สานักการศึกษา สานักอนามัย และสานักงานเขต ๕๐ เขต)
หน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ประกอบด้วย
สานักงานตารวจแห่งชาติ (สตช.) ในภารกิจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด/การเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด เช่น ครูตารวจ D.A.R.E. ตารวจประสานงานโรงเรียน (๑ ตารวจ ๑ โรงเรียน) การจัดระเบียบ
รอบสถานศึกษา เป็นต้น
กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุนการบาบัดรักษาใน
รูปแบบที่เหมาะสม
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธที่สอดแทรกเนื้อหาการป้องกันยาเสพติด เช่น ค่ายศาสนธรรม
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอื่นๆ เป็นต้น
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย (มมร.) ในภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธที่
สอดแทรกเนื้อหาการป้องกันยาเสพติด เช่น ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การบรรยายธรรมในโรงเรียน
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอื่นๆ เป็นต้น
คณะกรรมการกลางอิส ลามแห่ งประเทศไทย ในภารกิจ ส่ งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามที่สอดแทรกเนื้อหาการป้องกันยาเสพติด เช่น
การสอนโดยผู้นาศาสนา (โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ) การอ่านคุตบะฮฺ เป็นต้น
๓. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
๓.๑ ศอ.ปส.จ. กากับ ติดตามการขับเคลื่อนงานภาพรวมในจังหวัด
๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายศึกษาธิการจังหวัดจัดให้มีกลไกที่มีหน้าที่กากับติดตาม
การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เพิ่มความเข้มข้นในการนิเทศ กากับและติดตาม
การขับเคลื่อนงานป้องกันฯ กับผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายในจังหวัดเป็นลาดับแรกสุด โดยให้
มีการรายงานผลไปยังศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ (ศอ.ปส.ศธ.)
ก่อนรวบรวมรายงานผลไปยังศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.)

๖
๓.๓ ให้สถานศึกษารายงานผลการดาเนินงานไปยังต้นสังกัดสถานศึกษา เพื่อรายงานเข้าสู่
ระบบรายงานผลยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ NISPA)
๔. การกากับลงโทษ
๔.๑) ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผน ให้สานักงาน
ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพื่อพิจารณาสั่งการหรือแจ้งเตือนไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งดาเนินการภายใน ๓๐ วัน
๔.๒) ในกรณีที่ปรากฏว่ายังไม่มีการดาเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือนให้ดาเนินการภายใน
๓๐ วัน ให้สานักงาน ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพื่อพิจารณาสั่งการเป็นครั้งที่ ๒ ไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.
กทม. และส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นครั้งที่ ๒
๔.๓) กรณีที่ไม่มีการดาเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือน ตามข้อ ๑) และ ๒) จึงให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดังกล่าว ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย สานักงาน ป.ป.ส.เสนอ ผอ.ศอ.ปส.เพื่อ
พิจารณาสั่งการตามแนวทางการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือปล่อยปละละเลยให้มี
การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อไป

๗
 แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับ
พื้นที่
๑. หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดในประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษา ดังนั้น จึงถือเป็นภารกิจสาคัญอย่างยิ่งที่จะต้องระดมสรรพกาลังจากทุกหน่วยงาน/
องค์กรภาคีที่เกี่ย วข้องให้เข้ามามีส่วนร่ว มในการดาเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่ ม
เยาวชนนอกสถานศึกษาอันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ
๒. วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้เกิดกลไก ระบบงาน และกระบวนการทางานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้แก่ ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
๒. เพื่อสร้ างเสริ มภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในกลุ่ มเยาวชนนอกสถานศึกษาไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องและห่างไกลจากยาเสพติด
๓. เพื่อให้กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ตามสถานะที่เป็นอยู่
๔. เพื่อสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและสามารถลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
ในระยะยาว
๓. กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ดาเนินการ
เด็กและเยาวชนช่วงอายุ ๖ - ๒๕ ปี ที่ไม่ได้กาลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา โดยในปี ๒๕๕๙ มี
เป้าหมายจัดตั้งศูนย์เยาวชนในระดับพื้นที่ ดังนี้
๑) จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ อาเภอละ ๑ ศูนย์ โดยเป็นศูนย์ในระดับอาเภอ หรือตาบล
หรือเทศบาลตาบล หรือองค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ตามความเหมาะสม
๒) จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ ใน กทม. เขตละ ๑ ศูนย์ ในทุกเขต รวม ๕๐ ศูนย์ และใน
เมืองพัทยา จานวน ๑ ศูนย์
๓) จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ ในเทศบาลนคร แห่งละ ๑ ศูนย์ และเทศบาลเมืองแห่งละ ๑ ศูนย์
๔. มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
๔.๑ การปฏิบัติในภาพรวมส่วนกลาง มีแนวทางปฏิบัติดังนี้
๑) ให้สานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ร่วมประมวลสถานการณ์และจัดทาแนวทาง/แนวปฏิบัติในการดาเนินงาน
๒) สานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ร่วมบูรณาการแผนงาน/โครงการ และการปฏิบัติทั้งในเรื่องโครงสร้าง กลไก ระบบงานและการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค จังหวัด อาเภอ และท้องถิ่น
๓) สานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ร่วมนิเทศ ติดตาม และดาเนินการประชาสั มพันธ์ผลการดาเนินงานตามโครงการในภาพรวมของ
ประเทศ

๘
๔) สานักงาน ป.ป.ส. และกรมกิจการเด็กและเยาวชน พัฒนาฐานข้อมูล และช่องทางการ
นาเข้าข้อมูลเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มประชากรเป้าหมายสาหรับใช้ในการวางแผน และติดตามผลการ
ดาเนินงาน
๔.๒ การปฏิบัติในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
ใช้แนวคิดศูน ย์เยาวชนระดับพื้นที่เพื่อเป็นกลไกในการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาให้ มี
ภูมิคุ้มกัน และไม่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด โดยตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๕๙ ที่จะให้มีศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ อย่าง
น้อยอาเภอละ ๑ ศูนย์ คัดเลือกจากพื้นที่อาเภอ หรือตาบล หรือเทศบาลตาบล หรือ อบต. ที่มีความพร้อม
เป็นลาดับแรก และหากเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ได้เรียนรู้ มีความพร้อมและศักยภาพที่จะดาเนินการ ก็
สามารถจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ของเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองได้ โดยทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
๑) การเตรียมความพร้อมของกลไกอานวยการ
๑.๑) ส านั ก งาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒ นาสั งคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ ทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด
๑.๒) ศอ.ปส.จ. ที่ทาการปกครองจังหวัด และสานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัด ทาความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการดาเนินงานแก่ ศป.ปส.อ. กานัน-ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านในระดับ
ตาบล/ประธานชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบงานเยาวชน
๑.๓) ศอ.ปส.จ. จัดตั้งคณะทางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด
โดยมี ผู้ว่าฯ หรือ รองผู้ว่าฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จั งหวัด (พมจ.) ส านั กงานส่ งเสริ มการปกครองท้องถิ่น จังหวัด และส านัก งานพัฒ นาชุมชนจัง หวัด เป็ น
เลขานุการร่วม รวมทั้งประกอบด้วยหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชนนอกสถานศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกอานวยการ สนับสนุน และติดตามคณะทางาน
ในระดับอาเภอ กากับการสารวจข้อมูลในพื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง และเป็นกลไกอานวยการ
จัดตั้ง และส่งเสริมศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ ที่ดาเนินการโดยเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
๑.๔) ศอ.ปส.จ. มอบหมาย ศป.ปส.อ.เป็ นผู้ รั บผิ ด ชอบหลั ก ในระดับ อาเภอ โดย
นายอาเภอ ตั้งคณะทางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอาเภอขึ้น ประกอบด้วยหน่วยงานที่มี
ภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของเยาวชนนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้นายอาเภอ
เป็นประธานคณะทางานฯ ฝ่ายความมั่นคง ที่ทาการปกครองอาเภอ และสานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ เป็น
เลขานุการร่วม
๑.๕) ศอ.ปส.จ. มอบหมาย สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และสานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประสานความร่วมมือกันเพื่อสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ และส่งเสริมให้ใช้ศูนย์เยาวชนในระดับพื้นที่ในการจัดกิจกรรมคุ้มครองและพัฒนา
เยาวชนนอกสถานศึกษา รวมทั้ง ส่งเสริมให้เยาวชนนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในสภาเด็กและเยาวชน
ระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
๑.๖) ศอ.ปส.จ. มอบหมาย สานักงานส่ งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เรียนรู้และสนับสนุนการดาเนินงานของศูนย์ฯ อาเภอและ
ดาเนินงานจัดตั้งและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ ของเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง
กรณีพื้นที่ กทม. ให้ ศอ.ปส.กทม.ตั้งคณะทางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาขึ้น
ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัด กทม. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักพัฒนาสังคม สานักอนามัย สานักวัฒนธรรม

๙
กีฬา และการท่องเที่ยว เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมให้สานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต สารวจข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษา
จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เขตละ ๑ ศูนย์
๒) การสารวจข้อมูล จัดตั้งและดาเนินกิจกรรมศูนย์เยาวชนฯ
๒.๑) ศอ.ปส.จ. มอบคณะทางานคุ้มครองพัฒ นาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด /
อ าเภอ ด าเนิ น การส ารวจข้ อ มู ล เยาวชนนอกสถานศึ ก ษาแต่ ล ะต าบล/อปท. ผ่ า นกลไกในพื้ น ที่ เช่ น
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
โดยสารวจจากฐานทะเบียนราษฎร ว่าเด็กและเยาวชนแต่ละคนในพื้นที่กาลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่
หากเป็นเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษามีสภาพปัญหาและความต้องการเป็นอย่างไร เพื่อจาแนกออกเป็น
กลุ่ม สาหรับการดูแล ช่วยเหลือ หรือคุ้มครอง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งดาเนินการนาเข้าข้อมูลของ
เยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น หมายเลขประจาตัวประชาชน สภาพปัญหา และความต้องการ เป็นต้น ลงใน
ช่องทางหรือฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ คณะทางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด
รับผิดชอบกากับการสารวจและนาเข้าข้อมูลในพื้นที่เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง คณะทางานคุ้มครองและ
พัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอาเภอ รับผิดชอบสารวจและนาเข้าข้อมูลในพื้นที่อาเภอ (เทศบาลตาบล และ
อบต.)
๒.๒) ศอ.ปส.จ. และ ศป.ปส.อ. ร่ ว มกั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก ระดั บ
ดาเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชุมชนเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์การดาเนินงาน และ
ชักชวนเยาวชนนอกสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนฯ รวมทั้งเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้และสร้ างความตระหนักเกี่ย วกับโทษพิษ ภัยยาเสพติด และการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนนอก
สถานศึกษา
๒.๓) คณะทางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอาเภอ คัดเลือกพื้นที่ที่มี
ความพร้อมในระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ อาเภอ หรือตาบล หรือเทศบาลตาบล หรือ อบต.
จานวน ๑ พื้นที่ เพื่อดาเนินการในปี ๒๕๕๙ อาเภอละ ๑ แห่ง และดาเนินการจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึง ดูแลช่วยเหลือ และดาเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา โดย
มอบฝ่ า ยปกครองท้ อ งที่ ร ะดั บ ต่า งๆ ได้แ ก่ อ าเภอ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ าน และองค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
รับ ผิดชอบดาเนิ นการศูน ย์ เยาวชนฯ /ดูแลเยาวชน และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/องค์กรในพื้นที่ อาทิ
สานักงานพัฒนาชุมชนอาเภอ สานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) สานักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด /อาเภอ/ตาบล ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจั งหวัด สานักงานจัดหางานจังหวัด ตารวจประจาตาบล สาธารณสุข /อสม. ประธานกลุ่มแม่บ้าน
ตาบล ประธานชมรมผู้ ใหญ่บ้ าน/ประธานชมรมผู้ ช่ว ยผู้ ใหญ่บ้านฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ครูในพื้นที่
ปราชญ์ชุมชน และภาคเอกชน ฯลฯ เป็นภาคีสนับสนุน โดยพิจารณาพื้นที่ หรือสถานที่ตามความเหมาะสม
เพื่อเป็นศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
สาหรับ ในพื้น ที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง หลังจากเรียนรู้การดาเนินงานศูนย์
เยาวชนระดับพื้นที่ของอาเภอแล้ว คณะทางานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด สามารถ
จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองได้ โดยมอบให้กอง/ส่วนงานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานเยาวชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบดาเนินการศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่
และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่ตาม
ความเหมาะสม

๑๐
๒.๔) ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จาแนกกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่เพื่อดาเนิน
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนตามความเหมาะสม และความต้องการของเยาวชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง ได้แก่
การพัฒนาทัศคติ เพื่อปรับแนวคิด เป้าหมาย และวิธีการดาเนินชีวิต
ตามหลั กสู ตรต่างๆ ที่เกี่ย วข้อง เช่น หลั กสู ตรเยาวชนอาสารัก ษาดินแดนฯ ของกรมการปกครอง และ
หลักสูตรพัฒนาเยาวชนของ พช. เป็นต้น
- การศึกษาต่อ
- การฝึกอาชีพ
- การหางานทา / การสร้างรายได้เสริม / การจ้างงานในชุมชน
- การจัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการของเยาวชน
- ดูแล ช่วยเหลื อ คุ้มครอง ตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
เยาวชน
๒.๕) ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ ร่วมกับ ที่ทาการปกครองจังหวัด ดาเนินกิจกรรมพัฒนา
จิตอาสาในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา ได้แก่
ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ดาเนินการส่งต่ อกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา
ให้แก่ที่ทาการปกครองจังหวัดเพื่ออบรมเป็นเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)
- ที่ทาการปกครองจังหวัด ดาเนินการการอบรมเยาวชนอาสารักษา
ดินแดนต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ของสานัก
อานวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง
- ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ และที่ทาการปกครองจังหวัด ร่วมกันสนับสนุน
ให้เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่ทากิจกรรมเชิงบวก/
สร้างสรรค์ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน / เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
ช่วยงานด้านพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรืองานบริการชุมชน ฯลฯ
๒.๖) ศอ.ปส.จ.ระดมเยาวชนนอกสถานศึกษาในจังหวัดทากิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงพลังในเชิงบวก/สร้างสรรค์ ควบคู่กับการสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด
๒.๗) ศอ.ปส.จ. และ ศป.ปส.อ. กากับ ติดตามการดาเนินงาน และรายงานผลการ
ดาเนินงานในระบบ NISPA
กรณีพื้นที่ กทม. สานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ เขตละ ๑
ศูนย์ และนาข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษาที่สารวจได้จาแนกเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนา คุ้มครอง และให้ความ
ช่วยเหลือโดยใช้ศูนย์เยาวชนในระดับพื้นที่เป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ให้สานักงานเขตรายงานผลการดาเนินงานใน
ระบบ NISPA เพื่อให้ ศอ.ปส.กทม. รับทราบต่อไป
๕. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
๕.๑) การติดตาม
ศอ.ปส.จ. ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อประมวลและรวบรวม
เสนอสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มประชากรเยาวชนนอกสถานศึกษา และผลการ
ดาเนินงานต่อกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับกากับการดาเนินงานให้บรรลุผล

๑๑
๕.๒) การรายงาน
สานักงาน ป.ป.ส. จัดระบบและช่องทางการรายงานผลการดาเนินงานตามวงรอบ
ที่กาหนด (ระบบ NISPA)
ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต และเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง รายงานผลการ
ดาเนินงานให้สานักงาน ป.ป.ส. ตามช่องทางและระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ
ศอ.ปส.มท. และส านักงาน ป.ป.ส. รวบรวมผลการดาเนินงานตามโครงการฯ
และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ศอ.ปส. ทราบตามระยะเวลาที่กาหนด
๖. การกากับลงโทษ
๖.๑) ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผน ให้สานักงาน
ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพื่อพิจารณาสั่งการหรือแจ้งเตือนไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งดาเนินการภายใน ๓๐ วัน
๖.๒) ในกรณีที่ปรากฏว่ายังไม่มีการดาเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือนให้ดาเนินการภายใน
๓๐ วัน ให้สานักงาน ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพื่อพิจารณาสั่งการเป็นครั้งที่ ๒ ไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.
กทม. และส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นครั้งที่ ๒
๖.๓) กรณีที่ไม่มีการดาเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือน ตามข้อ ๑) และ ๒) จึงให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดังกล่าว ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย สานักงาน ป.ป.ส.เสนอ ผอ.ศอ.ปส.เพื่อ
พิจารณาสั่งการตามแนวทางการดาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือปล่อยปละละเลยให้มี
การกระทาผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อไป

๑๒
 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ
๑. หลักการและเหตุผล
ตามคาสั่งศูน ย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘เรื่อง
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้แผนป้ องกันยาเสพติดในกลุ่ มแรงงาน ได้เล็ งเห็ นความส าคัญของประชากรวัย
แรงงาน เนื่องจากเป็นประชากรกลุ่มที่มีความสาคัญยิ่งต่อประเทศ เพราะเป็นกาลังการผลิตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งเป็นวัยที่จะเริ่มสร้างครอบครัวใหม่ หากประชากรกลุ่มนี้ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะขาด
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ย่อมส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงสังคมโดยรวมตามมา
จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ในสถานประกอบการโดยมีเ ป้า หมายตามยุท ธศาสตร์ใ นการเสริม สร้า งภูมิคุ้ม กัน ยาเสพติด ให้แ ก่ผู ้ใ ช้
แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้ างต่ากว่า ๑๐ คน โดยอาสาสมัครแรงงาน และส่ งเสริมให้ สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป มีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการโรงงานสีขาว
และมาตรฐานการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติ ดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และส่ งเสริ มให้ สถาน
ประกอบการเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในการดาเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด
เพื่อให้การดาเนินงานภายใต้แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มแรงงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานที่ตั้งไว้ จึงได้จัดทาแนวปฏิบัติในการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานใน
สถานประกอบการปี ๒๕๕๙ขึ้น
๒. วัตถุประสงค์
๑.เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ /เผยแพร่สื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการขนาดเล็กในพื้นที่
๒. เพื่อให้เกิดการระดมความร่วมมือจากสถานประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๓. เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในดาเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. เพื่อให้เกิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงงานไทยที่ไปทางานต่างประเทศ
๓. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ดาเนินการ แบ่งเป็น ๒ ประเภทสถานประกอบการ ได้แก่
๓.๑ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
๓.๒ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนขึ้นไป
๔. มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
๔.๑ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่สื่อเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงาน
๑) เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานเจ้าหน้าที่สานักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพื่อขอรายชื่อสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน โดย
วางแผนและร่วมกันกาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้แรงงาน

๑๓
๒) เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานแรงงานจั งหวั ด ชี้ แ จงและท าความเข้ า ใจเกี่ ยวกั บ แนวทางการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน ให้แก่อาสาสมัครประจา
ตาบลแรงงานเพื่อเป็นบุคลากรสาคัญในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติดและสร้างความ
ตระหนักในปัญหายาเสพติดแก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน ซึ่งจะจัดประชุมหรือ
ชี้แ จงทาความเข้ า ใจผ่ า นเอกสาร แล้ ว แต่ ค วามเหมาะสมของแต่ ล ะจัง หวั ด โดยรายละเอี ย ดการชี้ แ จง
ประกอบด้วย
ประเภทและรายชื่อสถานประกอบการที่จะดาเนินการเผยแพร่สื่อ
ประเภทและจานวนสื่อที่จะดาเนินการเผยแพร่ในแต่ละสถานประกอบการโดยสื่อที่จะ
เผยแพร่
เก็บข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการและการแจกสื่อเผยแพร่ตามแบบสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน
โดยจะด าเนิน การเมื ่อ อาสาสมัค รแรงงานน าสื ่อ ไปแจกให้แ ก่ส ถานประกอบการแล้ว
จะดาเนินการรวบรวมจานวนสื่อที่ได้แจกลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน และแนบรายชื่อสถานประกอบการ
มาพร้อมกับ แบบสรุป ผลการปฏิบัติง านและนามาส่ง ให้แก่เ จ้า หน้าที่สานัก งานแรงงานจังหวัด ในแต่ล ะ
เดือน ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการดาเนินงานที่อาสาสมัครแรงงานอยู่แล้วในแต่ละเดือน
แนะนาสถานที่ติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนในการดาเนิน
กิจ กรรมป้องกัน ยาเสพติด หากสถานประกอบการแห่งใดต้องการความรู้เพิ่มเติมจากสื่อที่ได้ดาเนินการ
เผยแพร่ อาสาสมัครแรงงานประจ าต าบลสามารถให้ ค าแนะนาเพิ่ม เติม ช่องทางการติดต่ อหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น สานักงานแรงงานจังหวัด สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สานักงานสาธารสุข
จังหวัด/อาเภอ เจ้าหน้าที่ส ถานีตารวจในพื้นที่ เป็นต้นหรือสถานประกอบการใดต้องการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด การส่งเข้ารับการบาบัดรักษายาเสพติด ฯลฯ อาสาสมัครแรงงานฯสามารถ
ให้คาปรึกษาแนะนา สถานที่บาบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้สถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาลประจา
จังหวัด/อาเภอ ศูนย์บาบัดรักษายาเสพติดในพื้นที่ เป็นต้น
๓) เจ้า หน้า ที ่ส านัก งานแรงงานจัง หวัด น าข้อ มูล รายชื ่อ /จ านวน/ประเภทสถาน
ประกอบการที่ได้รับจากสานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มากาหนดเป้าหมายการแจกจ่ายสื่อ
เผยแพร่
สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่/อาเภอที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมาก
สถานประกอบการทั่วไปในพื้นที่
๔) เจ้ าหน้ าที่ส านั กงานแรงงานจังหวัด สามารถก าหนดรู ปแบบการเผยแพร่สื่ อเพื่อการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
เผยแพร่ผ่านอาสาสมัครแรงงานประจาตาบล และอาสาสมัครเครือข่าย
เผยแพร่ไปพร้อมกับการลงตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด
เผยแพร่โดยการส่งไปรษณีย์ไปพร้อมกับภารกิจงานของสานักงานแรงงานจังหวัด
เผยแพร่ผ่านสานักงานประกันสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจกให้แก่สถาน
ประกอบการที่มาติดต่อหน่วยงานนั้น โดยให้กรอกข้อมูลชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ และจานวนพนักงาน เมื่อ
มารับสื่อที่หน่วยงาน

๑๔
โดยเป้าหมายในการดาเนินงานเผยแพร่สื่อเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของจานวนสถานประกอบการ
ที่มีลูกจ้างต่ากว่า๑๐ คนทั้งหมดในแต่ละจังหวัด
๕) เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่สื่อโดยอาสาสมัครแรงงาน
ที่น ามาส่ งให้ สานักงานแรงงานจั งหวัดในแต่ละเดือน หรือรวบรวมข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางอื่น
รายงานผลการดาเนินงานเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจาทุกเดือนและรายงานสรุป
ให้ ศอ.ปส.จ. ทราบ
สาหรับการดาเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สานักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต เป็นผู้รับผิดชอบใน
การเผยแพร่สื่อรณรงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล กาหนดแนวทางการดาเนินงานเพื่อเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยใช้รายชื่อสถานประกอบการจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน
๓) เจ้ าหน้ าที่ ฝ่ ายสิ่ ง แวดล้ อมและสุ ขาภิ บาล น าข้ อมู ล รายชื่ อ/จ านวน/ประเภทสถาน
ประกอบการ มากาหนดแนวทางการแจกจ่ายสื่อเผยแพร่ โดยเป้าหมายเป็นสถานประกอบการที่อยู่รอบบริเวณ
ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
๔) สานักงานเขตไปรับสื่อเผยแพร่เพื่อรณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่สานักงาน
ป.ป.ส. ได้จัดผ่านไปที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐
๕) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สามารถกาหนดรูปแบบการเผยแพร่สื่อเพื่อการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า ๑๐ คน
- เผยแพร่ไปพร้อมกับการลงตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สานักงานเขต
- เผยแพร่โดยการส่งไปรษณีย์ไปพร้อมกับภารกิจงานของสานักงานเขต
- เผยแพร่ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกรุงเทพมหานครและภายนอก โดย
ให้เก็บข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ และ จานวนพนักงาน ที่ดาเนินการเผยแพร่สื่อ
๖) ดาเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
ลูกจ้าง/แรงงานในสถานประกอบการเป้าหมาย
๗) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล รายงานผลการดาเนินงานต่อ ศป.ปส.เขต และ
ศอ.ปส.กทม. โดยการนาเข้าข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ผลการดาเนินงานในระบบ NISPA
๔.๒ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนขึ้นไปมุ่งเน้นการดาเนินงาน ดังนี้
๔.๒.๑ ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวและจัดทามาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)
๑) เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด /เขตพื้ น ที่
ดาเนินการดังนี้
วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สภาพปั ญ หายาเสพติ ด ในสถานประกอบการแต่ ล ะ
ประเภทในพื้นที่เพื่อกาหนดเป้าหมายในการดาเนินงาน
รณรงค์ประชาสั มพันธ์ เชิญชวนให้ ส ถานประกอบการเข้า ใจเกี่ ยวกั บ
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในสถานประกอบการ ได้แก่ โรงงานสีขาว และมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และสมัครเข้าร่วมดาเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ ซึ่ง
มุ่งเน้นสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนขึ้นไปเป็นลาดับแรก และหากสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ากว่า
๑๐ คน มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมก็สามารถดาเนินการได้

๑๕
ส าหรั บ เป้ าหมายและแนวทางในการดาเนิ นงานของแต่ล ะจั งหวัด เป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาหนดไว้
๒) เจ้าหน้ าที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด /เขตพื้นที่ส่งเสริม
สถานประกอบการให้ทากิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเอง ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานเช่น
ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
- มีบุคลากรรับผิดชอบด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน
- มีการเผยแพร่รณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดภายในสถานประกอบการ
- มีการช่วยเหลือลูกจ้างที่มีปัญหาเสพ/ติด ให้ได้รับการบาบัดรักษาและ
ฟื้นฟูดูแลอย่างเหมาะสม
- มีการเปิดรับผู้ผ่านการบาบัดรักษาให้มีโอกาสเข้าทางาน
- มีการตรวจสอบเฝ้าระวังลูกจ้างมิให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ฯลฯ
๓) เจ้าหน้าที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่ ดาเนินการ
ตรวจประเมินการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการ ตามเกณฑ์โครงการโรงงานสี
ขาว และ มยส.
๔) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด /เขตพื้นที่ ประกาศยกย่อง
ชมเชยสถานประกอบการที่มีการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการ จน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานสีขาว หรือ มยส.
๕) เจ้าหน้าที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่ รายงานผลการ
ดาเนินงานเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจาทุกเดือนและรายงานสรุปให้ศอ.ปส.จ.
ทราบ
๖) สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่ ดาเนินการตรวจสอบ
มาตรฐานการดาเนิ นงานของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากสถานประกอบการผ่านเกณฑ์
โครงการโรงงาน สีขาวและ มยส. และดาเนินการส่ งเสริมสถานประกอบการให้ ส ามารถทากิจกรรมเพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ของตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
๔.๒.๒ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด
๑) เจ้า หน้า ที่สานัก งานสวัส ดิก ารและคุ้ม ครองแรงงาน ดาเนิน การรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูล สถานประกอบการผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว หรือเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ที่ผ่านมา เพื่อวางแผนในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ
เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายสถานประกอบการในพื้นที่เพื่อให้เ กิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ /ประสบการณ์
เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รวมทั้งเกิดความร่วมมือช่วยเหลือ
ระหว่างกัน เช่น เครือข่ายด้านการป้องกัน ยาเสพติด เครือข่ายด้านการเฝ้าระวังยาเสพติด เครือข่ายด้าน
การบาบัดรักษายาเสพติด โดยเป้าหมายในการดาเนินงานอย่างน้อย ๑ เครือข่ายต่อจังหวัด
๒) เจ้าหน้าที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่ ดาเนินการ
รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสถานประกอบการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เครือข่ายด้านยาเสพติด เช่น เครือข่ายชมรม
บริหารงานบุคคล เครื อข่ายเจ้าหน้าที่ ความปลอดภัยในโรงงาน (จป.) สมาคมนายจ้าง หรือกลุ่มสหภาพ

๑๖
แรงงาน เป็น ต้น และส่งเสริม สนับสนุ น ให้มีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด โดยมีการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน
๓) เจ้าหน้าที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดาเนินการรวบรวมข้ อมูล
นิคม/สวนอุตสาหกรรมในพื้นที่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้า
ระวังปั ญ หายาเสพติดภายในนิ ค ม/สวนอุตสาหกรรม หรือหากพื้นที่ใดมีการประกาศเป็นนิคมหรือสวน
อุตสาหกรรมสีขาวขอให้มีการสนับสนุนการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ แต่ละสถานประกอบการมี การ
ประสาน ร่วมมือซึ่งกันและกันในการดาเนินกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ส าหรั บ การส่ งเสริ มให้ เกิดเครือข่ายฯ ในพื้ นที่กรุงเทพมหานคร จะดาเนินการโดยกอง
สวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างน้อย ๓ เครือข่าย
๔) เจ้าหน้าที่สานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่ จัดประชุม
หรือชี้แจงผ่านการประชุมอื่น หรือการลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ซึ่งเป็นภารกิจที่สานักงานสวัสดิการ
และคุ้ม ครองแรงงานดาเนิ น การอยู่ แ ล้ ว เพื่อ ทาความเข้ าใจเกี่ย วกั บการส่ งเสริ มให้ เ กิด เครื อ ข่า ยสถาน
ประกอบการเพื่อการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๕) เจ้ าหน้ าที่ส านักงานสวัส ดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รายงานผลการ
ด าเนิ น งานเข้ า ระบบข้ อ มู ล สารสนเทศยาเสพติ ด จั ง หวั ด (NISPA) ประจ าทุ ก เดื อ นและรายงานสรุ ป ให้
ศอ.ปส.จ. ทราบ
การดาเนินงานรูปแบบของเครือข่ายสถานประกอบการ เช่น
ก) มีการบริหารจัดการเพื่อให้เกิดเครือข่าย เช่น มีการจัดประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจาทุกเดือน การจัดทาทาเนียบรายชื่อ -หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานแกนนาของแต่
ละสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
ข) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และเทคนิควิธีการในการดาเนินงานของแต่
ละสถานประกอบการ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติดให้แก่พนักงานของตนเอง การสอดส่อง
เฝ้าระวังยาเสพติด การบาบัดรักษาและช่วยเหลือพนักงานที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การส่งรายชื่อพนักงาน
ที่มีพฤติกรรมเกี่ย วข้องการค้ายาเสพติดและถูกไล่ ออกจากสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและเฝ้าระวัง
พนักงานคนดังกล่าวไปสมัครงานในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
ค) มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด
การจัดแข่งขันกีฬา การเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๔.๒.๓ การจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE
NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ
๑) ส านั กงานแรงงานเป็ นแกนหลั กในการดาเนินงาน โดยมอบหมายให้ เจ้าหน้ าที่
สานักงานแรงงานจังหวัดประสานขอข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว หรือผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)จากสานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
๒) เจ้ า หน้ า ที่ ส านั ก งานแรงงานจั ง หวั ด ประมวล วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สถาน
ประกอบการที่ ไ ด้ รั บ จากส านั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ้ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด และความพร้ อ มข องสถาน
ประกอบการเพื่อวางแผนในการเข้าไปรณรงค์เชิญชวนให้มีการตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE
๓) เจ้าหน้าที่สานักงานแรงงานจังหวัด ประสานผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ
เพื่อเข้าไปแนะนาแนวทางการดาเนิน งานโครงการรณรงค์ป้อ งกัน และแก้ไ ขปัญ หายาเสพติด (TO BE

๑๗
NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ และ เชิญชวนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และให้
คาปรึกษา แนะนาในการดาเนินกิจกรรมภายหลังที่ได้มีการจัดตั้งชมรม
๔) เจ้า หน้า ที่สานัก งานแรงงานจัง หวัด รายงานผลการดาเนิน งานเข้า ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจาทุกเดือนและรายงานสรุปให้ ศอ.ปส.จ. ทราบ
๕. การติดตามและรายงานผลการดาเนินงานตามเป้าหมาย
๕.๑ การติดตาม
ศอ.ปส.จ. ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อประมวลและรวบรวม
เสนอสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่ม สถานประกอบการ และผลการดาเนินงานต่อกลุ่ม
สถานประกอบการ เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับกากับการดาเนินงานให้บรรลุผล
๕.๒ การรายงาน
สานักงาน ป.ป.ส. จัดระบบและช่องทางการรายงานผลการดาเนินงานตามวงรอบ
ที่กาหนด (ระบบ NISPA)
ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต รายงานผลการดาเนินงานให้สานักงาน ป.ป.ส. ตาม
ช่องทางและระยะเวลาที่กาหนด โดยให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งในระดับจังหวัดและอาเภอ/เขต
ศอ.ปส.รง. และสานักงาน ป.ป.ส. รวบรวมผลการดาเนินงานฯ และรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ ศอ.ปส. ทราบตามระยะเวลาที่กาหนด
๖. การกากับลงโทษ
๖.๑) ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ดาเนินการให้เป็นไปตามแผน ให้สานักงาน
ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพื่อพิจารณาสั่งการหรือแจ้งเตือนไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งดาเนินการภายใน ๓๐ วัน
๖.๒) ในกรณีที่ปรากฏว่ายังไม่มีการดาเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือนให้ดาเนินการภายใน
๓๐ วัน ให้สานักงาน ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพื่อพิจารณาสั่งการเป็นครั้งที่ ๒ ไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม.
และส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นครั้งที่ ๒
๖.๓) กรณีที่ไม่มีการดาเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือน ตามข้อ ๑) และ ๒) จึงให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดังกล่าว ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย สานักงาน ป.ป.ส.เสนอ ผอ.ศอ.ปส.เพื่อพิจารณาสั่ง
การตามแนวทาง การดาเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระทา
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อไป

๑๘

๑๙

๒๐

แนวทางการบาบัดรักษายาเสพติดและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษา
แนวทางการดาเนินงาน
กาหนดแนวทางการดาเนินงานโดยยึดสภาพปัญหาของพื้นที่เป็นแกนหลักในการดาเนินงาน
โดยแบ่งการดาเนินงานตามสภาพปัญหาความรุนแรง ดังนี้
๔.๓.๑ พื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงของสถานการณ์ ปัญหามาก จานวน ๗,๗๔๓ แห่ง ให้เพิ่ม
ความเข้มข้นและความจริงจังในการนาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบาบัดฟื้นฟู โดยมีแนวทางการ
ดาเนินงาน ดังนี้
๑) ให้ ศอ.ปส.จ. บูรณาการแผนเฉพาะกิจร่วมกับแผนปราบปรามในการค้นหา
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทุก ๑๕ วัน หรือตามความเหมาะสม โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับ
ตารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมจัดชุดปฏิบัติการใน
การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ดังนี้
- ดาเนินการปิดล้อม ตรวจค้น ร่วมกับแผนปราบปราม
- จัดทาแผนบูรณาการในการค้นหาตามแนวทางของประกาศ คสช. ที่
๑๐๘/๒๕๕๗ โดยการจัดทาประชาคม การตั้งด่าน การจัดระเบียบสังคม
หากพบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดให้ ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นชุดปฏิบัติการในการค้นหา
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ดาเนินการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นว่ามีประวัติทางอาชญากรรม ประวัติการบาบัดฟื้นฟูฯ
จากระบบ POLIS และ ระบบ NISPA ณ จุดอานวยการร่วม ทั้งนี้ หากเข้าหลักเกณฑ์ ตามประกาศ คสช.
ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้เร่งนาส่งศูนย์เพื่อการคัดกรองหรือเข้ารับการคัดกรอง ณ จุดอานวยการร่วมในทันที่
ซึ่งศูนย์เพื่อการคัดกรองจะต้องเปิดบริการหรือจัดเจ้าหน้าที่ สาธารณสุขเตรียมรองรับ ตามแผนปฏิบัติการ
ทั้งนี้ หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดาเนินการ
ตามกฎหมาย ในกรณีที่มีประวัติอาชญกรรม หรือเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ของประกาศ คสช.
ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดาเนินการส่งเข้ารับการบาบัดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕
หรือดาเนินการตามกระบวนการปกติ
๒) การนาผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูฯ ให้ดาเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในศู น ย์ เ พื่ อ การคั ด กรองด าเนิ น การ
ประเมินคัดกรองเพื่อประเมินสภาพการเสพการติด และให้การบาบัดฟื้นฟูฯ โดยทันที
(๑.๑) กลุ่ มผู้ ใช้ ให้ ส ถานพยาบาล เช่น รพช./รพ.สต. รับไป
ดาเนินการตามแนวทางการฟื้นฟูฯ และทาสัญญากับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน และญาติว่า หากกลับไปใช้อีกจะต้อง
เข้าสู่กระบวนการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
(๑.๒) กลุ่ ม ผู้ เ สพ ให้ ส่ ง เข้ า ค่ า ยปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรม หรื อ
สถานพยาบาล เช่น รพช.รพศ. รพท. เพื่อดาเนินการบาบัดฟื้นฟูฯ โดยทันที
(๑.๓) กลุ่ ม ผู้ ติ ด ผู้ ติ ด รุ น แรง หรื อ มี ปั ญ หาทางจิ ต ให้ ส่ ง
สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการรองรับ เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทาง (โรงพยาบาลธัญญารักษ์ โรงพยาบาลจิตเวช)
หรือ รพศ. รพท.
(๒) กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ แต่
เป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เพื่อการคัดกรองดาเนินการ ดังนี้

๒๑
(๒.๑) กรณีเป็นผู้เสพที่ยังอยู่ในระหว่างการบาบัดรักษาในระบบ
บังคับบาบัด ให้แจ้งสานักงานคุมประพฤติในพื้นที่ทราบและลงนามรับรอง พร้อมนาตัวไปปรับแผนการบาบัด
ให้เข้มข้นขึ้นในทันที กรณีที่อยู่นอกพื้นที่ให้สานักงานคุมประพฤติในพื้นที่รับไปดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(๒.๒) กรณีเป็นผู้เสพที่ยังอยู่ในระบบสมัครใจ ให้โรงพยาบาลใน
พื้นที่ หรือ ศูนย์บริการสาธารณสุข รับตัวไปดาเนินการ
(๒.๓) กรณีเป็นนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี ให้แจ้งสถานศึกษา
ต้นสังกัด ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด /สานักงานการศึกษาเขต
พื้นที่ และผู้ปกครองทราบ และให้สถานศึกษาร่วมกับสถานพยาบาลในพื้นที่ดาเนินการให้การบาบัดฟื้นฟูฯ
ตามรูปแบบที่เหมาะสม (จิตสังคมบาบัด/ค่ายฯ) และแจ้งผลการบาบัดให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองทราบ
๓) การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ
(๑) ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบาบั ดฟื้นฟูระดับอาเภอ จัด
โครงสร้าง กาลังปฏิบัติ และระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการติดตามฯ ที่ชัดเจน
(๒) ให้ ศู น ย์ เ พื่ อ ประสานการดู แ ลผู้ ผ่ า นการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ร ะดั บ อ าเภอ
ดาเนินการติดตามผู้ผ่านการบาบัดฯ โดยมอบหมายให้ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครต่าง ๆ ตารวจชุมชน
สัมพันธ์ ผู้นาชุมชน ชุดปฏิบัติการ และทีมสหวิชาชีพ ดาเนินการติดตามดูแลผู้ผ่านการบาบัดฯ ตามวงรอบที่
กาหนด และรายงานผลการติดตามให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลฯ ทราบและลงบันทึกข้อมูลผลการติดตาม
ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
(๓) ศูนย์เพื่อประสานการดูแลฯ นาข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
มาวิเคราะห์ จัดประชุมหน่วยที่เกี่ยวข้อง และดาเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมจัดทารายงาน
การให้ความช่วยเหลือทุกรอบ ๑ เดือน
(๔) ศอ.ปส.จ./อ./กทม. ประสานสานักงานคุมประพฤติจังหวัด พิจารณา
จัดหาหรือจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี ระดับจังหวัด /อาเภอ รองรับผู้ยังไม่พร้อมกลับสู่ชุมชน เพื่อดูแลอย่างใกล้ชิดตาม
ความเหมาะสม
(๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล อบต. และภาคประชาสังคม
ในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม และจัดทาโครงการเพื่อดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฯ ในพื้นที่ของตนเอง
(๖) ให้ชุดปฏิบัติการประจาตาบลเฝ้าระวังผู้ผ่านการบาบัดที่กลับสู่พื้นที่
๔.๓.๒ พื ้น ที ่ที ่ม ีร ะดับ ความรุน แรงของสถานการณ์ ป ัญ หาระดับ ปานกลาง จ านวน
๖,๓๘๓ แห่ง ให้ดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ให้ ศอ.ปส.จ. จัดทาแผนบูรณาการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดใน
พื้นที่ ทุกรอบ ๑ เดือนหรือตามความเหมาะสม โดยการจัดชุดปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้า
ไปดาเนินการ ดังนี้
- ด าเนิ น การปิ ด ล้ อ ม ตรวจค้ น ร่ ว มกั บ แผนปราบปราม
โดยเฉพาะในพื้นที่ชุมชนเมือง
จัดทาแผนบูรณาการในการค้นหาตามแนวทางของประกาศ
คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ โดยการจัดทาประชาคม การตั้งด่าน การจัดระเบียบสังคม
หากพบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดให้ชุดปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ดาเนินการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นว่ามีประวัติทางอาชญากรรม ประวัติการบาบัดฟื้นฟูฯ จากระบบ POLIS
และ ระบบ NISPA ณ จุดที่พบตัว ทั้งนี้ หากเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้นาส่ง
ศูนย์เพื่อการคัดกรอง แต่หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗

๒๒
ให้ดาเนินการตามกฎหมาย ในกรณีที่มีประวัติอาชญกรรม หรือเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าตามเกณฑ์
ของประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดาเนินการส่งเข้ารับการบาบัดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ หรือดาเนินการตามกระบวนการปกติ
(๒) การนาผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูฯ ให้ดาเนินการเช่ นเดียวกับใน
พื้นที่ที่มีสภาพปัญหามาก
(๓) การติดตาม ดูแล ช่ว ยเหลื อผู้ ผ่ านการบาบัดฟื้นฟูฯ ให้ ดาเนินการ
เช่นเดียวกับในพื้นที่ที่มีสภาพปัญหามาก
๔.๓.๓ พื้นที่ที่มีระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาระดับน้อย จานวน ๖๗,๗๗๙ แห่ง
ให้ดาเนินงาน ดังนี้
(๑) ให้ ศอ.ปส.จ. จัดทาแผนบูรณาการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่
อย่างน้อย ทุก ๓ เดือนหรือตามความเหมาะสม โดยการจัดทาแผนบูรณาการในการค้นหาตามแนวทางของ
ประกาศ คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ด้วยวิธีการจัดทาประชาคม การตั้งด่าน การจัดระเบียบสังคม
หากพบผู้ ต้ องสงสั ยว่ า เสพยาเสพติ ดให้ ชุ ดปฏิบั ติ การในการค้ นหาผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติ ด
ดาเนินการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นว่ามีประวัติทางอาชญากรรมประวัติการบาบัดฟื้นฟูฯ จากระบบ POLIS
และ ระบบ NISPA ณ จุดที่พบตัว ทั้งนี้ หากเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้
นาส่งศูนย์เพื่อการคัดกรอง แต่หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่
๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดาเนินการตามกฎหมาย ในกรณีที่มีประวัติอาชญกรรม หรือเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้า
ตามเกณฑ์ของประกาศ คสช. ฉบั บที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ดาเนินการส่งเข้ารับการบาบัดตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ หรือดาเนินการตามกระบวนการปกติ
(๒) การนาผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบาบัดฟื้นฟูฯ ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับในพื้นที่ที่มี
สภาพปัญหามาก และปานกลาง ยกเว้น ในกรณีที่พบผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ ที่อยู่ระหว่างการติดตามในช่วง
๓ เดือนแรก ยังไม่ต้องนาเข้าสู่กระบวนการการบาบัดรักษาในทันที แต่ให้ใช้กระบวนการติดตามช่วยเหลือ
เข้าดาเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลและให้คาปรึกษาอย่างใกล้ชิด ตามที่กาหนดไว้ใน
คาสั่งศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่
(๓) การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูฯ ให้ดาเนินการเช่นเดียวกับ
ในพื้นที่ที่มีสภาพปัญหามาก และปานกลาง
ทั้งนี้ การดาเนินงานในแต่ละพื้นที่ให้ปรับตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่
ร่วมด้วย แต่ให้ยึดหลักการดาเนินงานตามมาตรการอย่างเข้มข้นในพื้นที่ที่มีสภาพปัญหายาเสพติดในระดับมาก
การรายงานผลการดาเนินงาน
ดาเนินการรายงานผลการดาเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ตามยุทธศาสตร์ที่
๒ การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
(บสต.) โดยสานักงาน ป.ป.ส. ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการดาเนินงานอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามความ
คืบหน้าในการดาเนินงาน หากไม่มีผลการดาเนินงาน หรือสัญญาณผิดปกติให้ประสานพื้นที่ในการเร่งรัดการ
ดาเนินงาน
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๒๖

