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๑. กลาวนํา 

ปญหายาเสพติดเปนปญหาความม่ันคงปลอดภัยของมนุษยชาติ (Human security) และยาเสพติด

เปนตัวการท่ีสําคัญในการบอนทําลายกําลังทรัพยากรบุคคลของชาติ ความรุนแรงของสถานการณยาเสพตดิจะเปนตวั

แปรท่ีสําคัญใหมีการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของรฐับาลและหนวยงาน

ท่ีเก่ียวของ ทุกรัฐบาลท่ีผานใหความสําคัญตอการแกไขปญหายาเสพติดในระดับท่ีสูงมาก โดยการกาํหนดเปนวาระ

แหงชาติ (National agenda)  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนนโยบายสาธารณะท่ีเก่ียวของกับการ

ควบคุมพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือประโยชนตอสังคมสวนรวม (Protective regulatory policy) 

 ในอนาคตปญหายาเสพติดยังคงมีแนวโนมรุนแรงอยูและนับวันจะทวีความซับซอนมากย่ิงขึ้น 
ประชาชนไดคาดหวังใหทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดในการควบคุม ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหาอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อจะไดมีความรูสึกม่ันคงปลอดภัยในการดํารงชีวิต ดวยเหตุน้ีการจัดทําแผนแมบทเพ่ือใชเปนกรอบ
ทิศทางในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของจึงเปนเรื่องท่ีมีความสาํคญั
และจําเปนอยางยิ่ง 
  

๒. การประเมินสถานการณ 

  ๒.๑ สถานการณการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอปญหายาเสพติด 

  สถานการณการเปลี่ยนแปลงในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศมีผลกระทบโดยตรงตอ

สถานการณยาเสพติดในอนาคตหลายประการ กลาวคือ 

  ๒.๑.๑ แนวโนมกระแสประชาคมโลก 

แผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

(ขอมูลเบือ้งตนจากการประชุมเชิงปฏบิัติการระหวางวนัท่ี ๓-๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗  

และการประชุมเชงิปฏิบัติการจัดทําแผนแมบทระดับภาคในชวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) 
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   ๒.๑.๑.๑ ขอมูลจากสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ชี้

แนวโนมวา ประเทศอัฟกานิสถานยังคงเปนแหลงผลิตฝนรายใหญท่ีสุดของโลก รองลงมาเปนประเทศเมียนมาร 

สวนพ้ืนที่ปลูกโคคารายใหญของโลกไดแก ประเทศโคลอมเบีย โบลีเวีย และเปรู และประเทศที่เปนแหลงผลิตสาร

ต้ังตนที่สําคัญคือ ประเทศจีน อินเดีย เยอรมนี และไตหวัน แหลงผลิตยาเสพติดจากพ้ืนท่ีพระจันทรเสี้ยวทองคํา 

สามเหลี่ยมทองคํา และอเมริกาใตยังคงสงผลกระทบตอสถานการณยาเสพติดโลก 

   ๒.๑.๑.๒ ขอมูลจากสํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) ชี้

แนวโนมวา จะมีสารกระตุนประสาทชนิดใหม (New Psychoactive Substance) ซ่ึงมิไดอยูภายใตการควบคุม

ระหวางประเทศจะแพรหลายมากขึ้น มีการใชสารต้ังตนและเคมีภัณฑท่ีไมถูกควบคุมในการผลิตยาเสพติด รวมทั้ง

การดัดแปลงสารตั้งตนและเคมีภัณฑไปใชในทางท่ีผิดมากขึ้น 

 ๒.๑.๑.๓ ดวยเหตุท่ีปญหายาเสพติดเปนปญหาสากล ประเทศตางๆ จึงอาจเรียกรองใหสังคมโลก

หันมารวมมือกันในการแกไขปญหายาเสพติด  

  ๒.๑.๒ แนวโนมกระแสประชาคมระหวางประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

๒.๑.๒.๑ ยังมีขอพิพาทแยงชิงกรรมสิทธิ์ในหมูเกาะสแปรตลีระหวางบรูไน ฟลิปปนส มาเลเซีย 
เวียดนาม จีน และไตหวัน การท่ีแตละประเทศขาดความไววางใจซึ่งกันและกันจะกลายเปนปญหาท่ีกระทบตอ
ความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย  

๒.๑.๒.๒ มีหลายหัวขอที่ตองหามสําหรับหยิบยกขึ้นมาเจรจาระหวางประเทศดวยเกรงกลวัวาจะ

ทําลายความสัมพันธระหวางประเทศ (Sensitive issues) อยางเชน เรื่องสิทธิมนุษยชน ระบบการเมือง ระบอบ

ประชาธิปไตย บทบาทขององคกรภาคเอกชน   

๒.๑.๒.๓ องคกรสิทธิมนุษยชนหรือองคการนิรโทษกรรมระหวางประเทศอาจจะเคลื่อนไหว

เก่ียวกับการละเมิดสิทธิขั้นพ้ืนฐานในประเทศตาง ๆ 

๒.๑.๒.๔ ความขัดแยงในสังคมสมัยใหมจะมีสาเหตุมาจากความขัดแยงระหวางอารยธรรม 

วัฒนธรรม ศาสนา ชาติพันธุ และผลประโยชนทางเศรษฐกิจ  

๒.๑.๒.๕ ตางประเทศมักจะใหความสําคัญกับปญหายาเสพติดท่ีจะถูกลักลอบนําออกไปยัง

ตางประเทศหรือสงผลกระทบโดยตรงตอประเทศที่เปนเจาของเงินทุนชวยเหลือเปนหลัก  

  ๒.๑.๓ แนวโนมกระแสประชาคมอาเซียน 

เม่ือประเทศในภูมิภาครวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในพ.ศ. ๒๕๕๘ จะสงผลกระทบตอแนวโนม
สถานการณยาเสพติดและการบริหารจัดการเพ่ือแกไขปญหายาเสพติดท้ังทางบวกและทางลบหลายประการ
ดวยกัน กลาวคือ 

  ๒.๑.๓.๑ ประชาคมเศรษฐกิจ 
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  ผลกระทบเชิงบวกท่ีสําคัญไดแก การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาค การพัฒนาเศรษฐกิจระหวาง
ประเทศ การสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ บรรยากาศการคาและการลงทุนเสรีมากขึ้น เงินทุนเคลื่อนยาย
ระหวางประเทศเขาออกไดอยางเสรี เกิดความเชื่อมโยงระบบชําระเงินระหวางกันในอาเซียน การแขงขันเพ่ือเปน
ศูนยกลางการขนสงของภูมิภาคระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนดวยกันเองนําไปสูการพัฒนา ดานศุลกากร ดาน
ตรวจคนเขาเมือง และการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวของ เกิดโครงขายทางดวนสารสนเทศ รวมท้ังเพิ่มโอกาสในการ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม ๆ จากการวิจัยและพัฒนารวมกันในภูมิภาคอาเซียน 
  ผลกระทบเชิงลบท่ีสําคัญไดแก การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือเสริมสรางเครือขายความ
เชื่อมโยงระหวางไทยกับประเทศอ่ืน ๆ ในภูมิภาคจะเอ้ืออํานวยตอการลําเลียงยาเสพติดท้ังตอประเทศตนทางท่ี
เปนแหลงผลิตยาเสพติด ประเทศทางผานท่ีเปนจุดแวะพัก และประเทศปลายทางท่ีเปนตลาดผูบริโภค เสนทาง
ลําเลียงยาเสพติดจะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและเกิดความหลากหลายมากขึ้น กอใหเกิดความยุงยากในการ
สกัดก้ันและปราบปราม เกิดอาชญากรรมทางเศรษฐกิจขามชาติ อาชญากรรมท่ีเกี่ยวกับยาเสพติด และ
อาชญากรรมคอมพิวเตอร แผนประทุษกรรมเก่ียวกับยาเสพติดจะพลิกแพลงและซับซอนมากขึ้น การใชประโยชน
เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมใหเอ้ืออํานวยตอการประกอบอาชญากรรมระหวางประเทศ ธุรกรรมทางการเงิน
ระหวางประเทศและการฟอกเงิน นักลงทุนตางชาติจะอาศัยสิทธินักลงทุนสัญชาติอาเซียนเขามาลงทุนในไทยมาก
ขึ้น เกิดปญหาการประกอบธุรกิจของคนตางดาว 

  ๒.๑.๓.๒ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

  ผลกระทบเชิงบวกท่ีสําคัญไดแก กระตุนใหทุกภาคสวนเตรียมความพรอมและพัฒนาตามกรอบ

อาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเขาใจและความรวมมือกันมากขึ้นในการแกไขปญหา เกิดความรวมมือ

ระดับภูมิภาคอาเซียนในเรื่องการสงเสริมและคุมครองสิทธิ ปฏิญญาอาเซียนวาดวยสิทธิมนุษยชน 

  ผลกระทบเชิงลบท่ีสําคัญไดแก ภารกิจในการขับเคลื่อนความพรอมในการเขาสูประชาคม

อาเซียนมีปริมาณงานเพ่ิมขึ้น ความพรอมของบุคลากรดานภาษาและความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ขอจํากัดดาน

งบประมาณและกําลังคน เครื่องมือและกลไกพื้นฐานของระบบราชการขาดความยืดหยุนและคลองตัว คานิยมและ

วัฒนธรรมบางอยางอาจจะยังไมสอดคลองหรือสรางการไมยอมรับ มีทัศนคติเชิงลบตอการเปลี่ยนแปลง เกิดความ

เหลื่อมล้ําทางสังคม ประชาชนบางกลุมยังเขาไมถึงบริการของภาครัฐ และขาดโอกาสในการพัฒนาศักยภาพเพ่ือ

เตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ความแตกตางและความหลากหลายทางประชากร อยางเชน เชื้อชาติ 

ศาสนา วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการดําเนินชีวิต ปญหาสังคมเปนมูลเหตุท่ีสําคัญของปญหายาเสพ

ติด 

  ๒.๑.๓.๓ ประชาคมการเมืองและความม่ันคง 

  ผลกระทบเชิงบวกท่ีสําคัญ ไดแก สรางความรวมมือดานการปองกันทางการทหารและความ

ม่ันคงอาเซียนโดยเฉพาะการกําหนดแนวทางการจัดการพื้นท่ีชายแดน การดําเนินงานภายใตความรวมมือตาง ๆ 

จะกอใหเกิดสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคอาเซียน เกิดการเสริมสรางความเขาใจในระบบกฎหมายและ
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กระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย การพัฒนาประสิทธิภาพของหนวยงานบังคับใชกฎหมาย การพัฒนา

กฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีอาเซียน การสรางแนวปฏิบัติรวมกันของประชาคมอาเซียน มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณและความรูกับประเทศในกลุมอาเซียน  

  ผลกระทบเชิงลบท่ีสําคัญ ไดแก ประเทศสมาชิกมีระบบกฎหมายท่ีแตกตางกันและบทลงโทษท่ี

รุนแรงไมเหมือนกัน ชองวางของบทลงโทษในเชิงเปรียบเทียบระหวางประเทศ (law loophole)  เปนเหตุใหนักคา

ยาเสพติดหลบหลีกจากการกระทําความผิดในประเทศท่ีมีบทลงโทษหนักหรือมีมาตรการที่รุนแรงไปยงัประเทศอืน่

ท่ีมีบทลงโทษท่ีเบากวา อํานาจการบังคับใชกฎหมายของเจาหนาท่ีในกระบวนการยุติธรรมในแตละประเทศอยู

ภายใตขอบเขตพรมแดนของตนเอง ขณะท่ีอาชญากรรมขามชาติไรพรมแดน ปจจุบันกฎหมายหลายฉบับไม

สอดคลองกับพันธกรณี ตองเรงปรับปรุงแกไขกฎหมายและมาตรการท่ีปฏิบัติตอตางชาติท่ีเขามาในประเทศไทยให

เปนไปตามพันธกรณี การคุมครองสิทธิมนุษยชนพ้ืนฐาน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม กฎหมายการเขาเมือง 

กฎหมายทะเบียนราษฎร กฎหมายสัญชาติ กฎหมายท่ีดิน การเคลื่อนยายแรงงานโดยเสรีอาจกอใหเกิดผลกระทบ

ตอความสงบสุขและความม่ันคงภายในประเทศ กลุมกอการรายและอาชญากรรมขามชาติแสวงประโยชนจากการ

เปดเสรีและเคลื่อนยายเสรี แผนประทุษกรรมเก่ียวกับอาชญากรรมและยาเสพติดจะพัฒนารูปแบบท่ีพลิกแพลง

มากขึ้น ทําใหการปองกันและปราบปรามมีความยุงยากและซับซอนย่ิงขึ้น 

  ๒.๑.๔ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง 

  การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดกลายเปนท้ังปจจัยและเงื่อนไขใหเกิดผลตอปญหายาเสพติดทัง้

ในดานการผลิต การคา การนําเขา การสงออก และการแพรระบาดของยาเสพติด กลาวคือ 

   ๒.๑.๔.๑ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

 ๑) แรงจูงใจเก่ียวกับรายได (Incentive inducement) การลักลอบคายาเสพติดเปนวิธีการ

หนึ่งท่ีสามารถสรางรายไดจํานวนมหาศาลภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว (Profitability) และแรงจูงใจที่อยากร่ํารวย

แบบกาวกระโดดไดทําใหเกิดการผลิต การคา การนําเขา การสงออก และการแพรระบาดของยาเสพติดอยาง

รวดเร็วและกวางขวาง การลักลอบคายาเสพติดกลายเปนชองทางใหผูที่เก่ียวของท้ังโดยทางตรงและทางออมมี

โอกาสในการไตเตาไปสูฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม 

๒) การลักลอบคายาเสพติดตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิเคราะหเปรียบเทียบความเสี่ยงกับ

คาตอบแทน (Risk and return) เกิดความคิดท่ีวาย่ิงเสี่ยงย่ิงคุม ทําใหบางคนเกิดความรูสึกกลาไดกลาเสีย หลงผิด

คิดวากาํไรท่ีไดคุมตอการลองเสี่ยงกระทําความผิดจึงหันไปคายาเสพติด มีผูกระทําความผิดคดียาเสพติดรายใหม

ตลอดเวลา  
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๓) การลกัลอบคายาเสพติดเปนขบวนการเศรษฐกิจนอกระบบ (Shadow economy) ท่ี

บอนทําลายความม่ันคงทางเศรษฐกิจของประเทศ การลกัลอบคายาเสพติดเปนมูลเหตุที่สาํคัญประการหน่ึงของ

การประพฤติมิชอบในวงราชการ การสมยอมของเจาหนาท่ีของรัฐเพ่ือแลกกับผลประโยชนทําใหขบวนการนอก

กฎหมายเหลานี้ยังคงดาํรงอยูได และเจาหนาท่ีของรัฐตกเปนผูตองหาในคดียาเสพติดมากขึ้น 

 ๔) อาชญากรรมดานยาเสพติดมีความสัมพันธกับกระบวนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง

เกิดความเก่ียวของกันของอาชญากรรมดานตางๆ ดวยอยางเชน องคกรอาชญากรรมดานยาเสพติดกับ

อาชญากรรมทางทรัพยสิน (Property crime) อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (Economic crime) เงื่อนไขจากการ

เปลี่ยนแปลงไปสูระบบเปดทางเศรษฐกิจทําใหเกิดการแฝงตัวเขามาขององคกรอาชญากรรม  

 ๕) สังคมเมืองประชาชนตองทํางานเพื่อเลี้ยงชีพ ทุกคนพยายามดิ้นรนทุกวิถีทางในการหา

เงินใหไดมากท่ีสุดโดยไมคํานึงถึงวาจะไดมาโดยวิธีใด ครอบครัวท่ีมีรายไดไมเพียงพอกับรายจาย หรือมีการกอหน้ี

ของครัวเรือนจะสงกระทบตอการดํารงชีวิตและความมั่นคงของครัวเรือน สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจผลักดันให

คนท่ีประสบปญหาชีวิตหันไปพ่ึงพายาเสพติด  เกิดมีการเสพยาเสพติดเพ่ิมขึ้นดวยเหตุผลที่แตกตางกัน  

 ๖) ความสัมพันธแบบศูนยกลางกับปรมิณฑล (Center-periphery relation) ไดทําใหเกิด

การกระจายตวัของยาเสพติดจากเมืองใหญๆ ท่ีเปนศูนยกลางในดานตางๆ ไปยังเขตบรวิารขางเคียง มีแนวโนมวา

จะเกิดการกระจายตัวของยาเสพติดจากสงัคมเมืองไปสูเขตปริมณฑลและสงัคมชนบทมากขึ้น อยางกรณีของ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดปรมิณฑล เมืองใหญๆ  ในภูมภิาคกับพ้ืนท่ีใกลเคียง ชุมชนทีมี่ความเจริญมากก็มกัแฝง

ไปดวยปญหายาเสพติดที่มากเชนกัน 

  ๗) อาชญากรรมดานยาเสพติดจะสรางความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสิน และสงผล

กระทบตอความเปนอยูของประชาชนอยางมาก  มีความสัมพันธกันระหวางการเกิดอุบัติเหตุกับการเสพยาเสพติด 

สรางความสูญเสียท้ังทางเศรษฐกิจและสังคมเปนมูลคามหาศาล 

   ๒.๑.๔.๒ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  ๑) อาจจะกลาวไดวา ปญหายาเสพติดในอนาคตจะเกิดขึ้นไดใน ๒ ลักษณะดวยกันคือ อุป

สงคยาเสพติดทําใหเกิดอุปทานยาเสพติด (Demand create supply problem) และอุปทานยาเสพติดทําใหเกิด

อุปสงคยาเสพติด (Supply create demand problem) หรือกลาวอีกนัยหน่ึง การมีคนซ้ือจะชักนําทําใหมี

คนขายเกิดขึ้น แตสิ่งท่ีนาเปนหวงมากก็คือ ภาวะความทวมทนของท้ังอุปทานยาเสพติดและอุปสงคยาเสพติด 

(Excess supply-Excess demand)  

  ๒) สังคมกําลังเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว จากสภาพปญหาตางๆ ท่ีรุมเราสังคมอยูทุกวนัมี

สวนผลักดันใหเกิดการใชยาเสพติดเพ่ือแสวงหาความเปลี่ยนแปลงทางอารมณ (Mood altering) ตามมา ใน

สภาวะท่ีสังคมกดดันบีบคั้นมากๆ ทําใหเกิดความยากลําบากในการประคองตัวเองใหอยูรอด ตองพยายามด้ินรน
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แสวงหาแนวทางในการแกปญหาชีวิตแบบเฉพาะหนา จะมีการใชยาเสพติดในกลุมท่ีสรางความเคลิบเคลิ้ม 

(Euphoria) เพ่ือทําใหรูสึกวาหลุดพนไปจากโลกแหงความเปนจริง ไมตองรับรูเหตุการณที่เกิดขึ้น ในเหตุการณท่ี

ตองฝนความรูสึก มักจะมีการใชยาเสพติดประเภทกลอมประสาทหรือหลอนประสาทเพื่อปรับสภาพจิตใจใหเกิด

ความกลา ใหสามารถปฏิบัติภารกิจซ่ึงในภาวะปกติไมสามารถมีพฤติกรรมเชนวาน้ันได มีการใชยาเสพติดเพื่อการ

ประกอบอาชีพบางประเภท ในสถานการณท่ีตองการจะกระตุนความรูสึกหรือตองการใหเกิดอะไรในสิ่งท่ีปกติไม

เกิดขึ้น มักจะมีการใชยาเสพติดประเภทกระตุนประสาท ในบางขณะมีการใชยาเสพติดบางชนิดเพ่ือเสริมสราง

ความสนุกสนาน ความบันเทิง ความตื่นเตน การกระตุนความรูสึกทางเพศ 

๓) ในทํานองกลับกันปญหายาเสพติดก็ทําใหปญหาตางๆ ท่ีสังคมตองเผชิญอยูมีความยุงยาก

ซับซอนเพ่ิมขึ้น อยางเชน กลุมผูติดยาเสพติดจะพยายามทุกวิถีทางเพื่อใหไดยาเสพติดมาเสพ เกิดการกอ

อาชญากรรมเพ่ือหาเงินมาซ้ือยาเสพติด ผูท่ีติดยาเสพติดมีโอกาสอารมณแปรปรวน กลายเปนโรคจิตโรคประสาท 

และอาจจะสรางปญหาความเดือดรอนใหแกสังคม ภาพสะทอนของอาชญากรรมท่ีมีสวนเก่ียวของสัมพันธกับยา

เสพติดยังปรากฎใหเห็นอยูอยางตอเน่ือง และสงผลตอความรูสึกไมมั่นคงปลอดภัยในการดํารงชีวิตประจําวันของ

ประชาชน 

๔) ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศทําใหขอมูลขาวสารเปนเรื่องไรพรมแดน ทุกคน

สามารถเขาถึงขอมูลท่ีตองการไดโดยไรขีดจํากัด สื่อสมัยใหมครอบครองพ้ืนที่ชีวิตสวนใหญของคนไทย การสือ่สาร

ทางอิเล็คทรอนิกสกลายเปนสวนหน่ึงของการใชชีวิตประจําวัน สภาพสังคมทั่วไปกําลังกลายเปน “สังคมมองจอ” 

ความสัมพันธระหวางบุคคลลดลง มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการกระทําความผิดเพ่ือหลบหลีกการ

ตรวจสอบและการปราบปรามของเจาหนาที่มากขึ้น เกิดการแพรระบาดของยาเสพติดบนเครือขายคอมพิวเตอร 

(Cyber drugs) ผูซ้ือผูขายยาเสพติดสามารถติดตอกันบนเครือขายคอมพิวเตอรโดยไมจําเปนตองเห็นหนากัน 

๕) ประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนหรือไดรับผลกระทบโดยตรงจากปญหายาเสพติดจะ

เรียกรองใหรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของเรงรัดแกไขปญหามากขึ้น แตดวยเหตุที่ยังมีขอจํากัดดานงบประมาณ

และอัตรากําลังเจาหนาท่ี ผลการดําเนินงานอาจจะไมสามารถตอบสนองตอขอเรียกรองหรือความตองการได

ทันทวงที เกิดเปนชองวางของความคาดหวัง (Gap of expectation) และกลายเปนความรูสึกผิดหวัง ในท่ีสุดทํา

ใหประชาชนไมศรัทธาเชื่อม่ันตอเจาหนาที่ของรัฐ มีทาทีท่ีจะไมใหความรวมมือตอทางราชการ และนําไปสูการ

สูญเสียมวลชนในระยะยาวได  

๖) อัตราการเกิดอาชญากรรม (Crime rate) อัตราการจับกุมผูกระทําความผิด (Clearance 

rate) อัตราการกระทําความผิดคดียาเสพติดซํ้า (Recidivism rate) จํานวนคดียาเสพติดไหลทะลักเขาสู

กระบวนการยุติธรรม จํานวนนักโทษคดียาเสพติดลนคุก (Prison crowding) จะกอใหเกิดแรงกดดันในเชิงนโยบาย

ดานยาเสพติด (Criminal justice policy) ทั้งในแงของความพยายามท่ีจะบัญญัติกฎหมายใหมๆออกมาใชบังคับ 

การพัฒนายุทธศาสตรและกลยุทธในการแกปญหา ตลอดจนตนทุนของกระบวนการยุติธรรมดวย  
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 ๒.๑.๔.๓ การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 

๑) กระแสประชาธิปไตย (Democratization) ทําใหระบอบการเมืองการปกครองตามหลัก

ประชาธิปไตยเกิดขึ้นโดยแพรหลาย ระบบการเมืองการปกครองของไทยจะมีความผูกพันกับกระแสโลก

คอนขางมาก คนไทยจะเปนท้ังพลเมือง (Thais citizen) และพลโลก (World citizen) และตามหลักประชาธิปไตย

เม่ือใดท่ีเปนประเด็นสาธารณะ (Public issue) ประชาชนก็มีสิทธิ์ในการวิพากษวิจารณ (Public discussion) ได 

เกิดการตื่นตัวในการเรียกรองสิทธิตาง ๆ 

๒) กระแสเสรีภาพ (Liberalization) อํานาจรัฐจะลดลงในขณะท่ีประชาชนจะมีสิทธิและ

เสรีภาพมากขึ้น การออกกฎหมายใหมๆ ที่สงผลกระทบกระเทือนตอสิทธิมนุษยชนกระทําไดยากขึ้นกวาเดิม ตอง

คํานึงถึงดุลยภาพระหวางอํานาจรัฐกับเสรีภาพสวนบุคคล กระบวนการทํางานของเจาหนาที่ท่ีเกี่ยวของตองอยู

ภายใตกรอบขอบเขตของกฎหมายโดยเครงครัด การตรวจสอบการใชอํานาจรัฐจะมีมากขึ้น 

 ๓) กระแสการกระจายอํานาจ (Decentralization) ทําใหมีการกระจายอํานาจทางการเมือง

การปกครองไปสูทองถิ่นมากขึ้น  

๔) กระแสพหุนิยม (Pluralization) จะมีความหลากหลายทางสังคมท้ังท่ีเปนกลุมผลประโยชน 

กลุมผลักดัน และกลุมตางๆ และมีการเติบโตของขบวนการประชาสังคม (Civil society) มากขึ้นเปนเงาตามตัว มี

การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น มีการประชาพิจารณ (Public hearing) การ

ปรึกษาหารือขอความเห็นจากชุมชนและกลุมบุคคลท่ีไดรับผลกระทบจากนโยบายรฐับาล การปฏบิติัหนาทีร่าชการ

ของหนวยงานตางๆ ตองเปดเผยตอสาธารณชนมากขึ้นกวาเดิม 

๕) กระแสการแปรรูป (Privatization) องคกรภาครัฐตองปรับบทบาทและภารกิจจากการเปน

ผูปฏิบัติ (Doer) ไปสูการเปนผูกํากับดูแล (Regulator) ผูใหการสนับสนุน (Facilitator) และผูกระตุนเพ่ือนําไปสู

การเปลี่ยนแปลง (Change agent) มากขึ้น และเพ่ือเปนการลดภาระภาครัฐในเรื่องงบประมาณแผนดิน 

หนวยงานรัฐวิสาหกิจท่ีขาดทุนหรือการบริหารงานไรประสิทธิภาพจะถูกแปรรูปไปสูภาคเอกชนมากขึ้น ตองปรับ

ความรับผิดชอบในการแกไขปญหายาเสพติดบางสวนไปสูภาคเอกชนและภาคประชาชนมากขึ้น 

๖) กระแสการปฏิรูป (Reformation) กระแสเรียกรองใหมีการปฏิรูประบบตางๆ ในสังคมให

ทันสมัยเกิดขึ้นอยางกวางขวาง ท้ังการปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ ระบบราชการ การศึกษา กฎหมาย ทุจริต

คอรรัปชั่น และโครงสรางพ้ืนฐาน หนวยงานของรัฐตองลดกฎระเบียบขั้นตอนลง (Deregulation) ทําใหองคการมี

ขนาดเล็กลงแตยังคงไวซึ่งประสิทธิภาพ (Small but smart)  

  ๒.๒ แนวโนมสถานการณยาเสพติด 

 ๒.๒.๑ สถานการณการลักลอบผลิตยาเสพติด 

  ๒.๒.๑.๑ ดานประเทศเมียนมาร ยังคงมีสถานะเปนประเทศผูผลิตยาเสพติดหลักในภูมิภาค
อาเซียนทั้งฝน เฮโรอีน ยาบา และไอซ โดยเฉพาะยาบาซ่ึงผลิตเพ่ือสงตลาดในประเทศไทยเปนหลัก แมวารัฐบาล
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เมียนมารจะไดมีความพยายามในการเจรจาหยุดยิงกับชนกลุมนอยกลุมตางๆเพ่ือใหเกิดความสงบสุข
ภายในประเทศตลอดจนมีกระบวนการเดินหนาทางประชาธิปไตย สิ่งเหลาน้ีคาดวาจะไมสงผลกระทบตอ
สถานการณยาเสพติดในประเทศเมียนมารมากนักเน่ืองจากกลุมวามักจะไมเขารวมในการเจรจาท่ีสาํคญั นอกจากน้ี
หากเมียนมารตองการกวาดลางแหลงผลิตยาเสพติดตองใชท้ังงบประมาณ อาวุธ และกําลังพลจํานวนมากจึงไมใช
เรื่องสําคัญลําดับตนๆของนโยบายของเมียนมาร  และรัฐบาลเองก็ไมมีงบประมาณเพียงพอท่ีจะดูแลชนกลุมนอยท่ี
ขาดรายไดจากยาเสพติด และอาจกอใหเกิดภาพลักษณท่ีไมดีหากใชความรุนแรงในการปราบปราม 

๒.๒.๑.๒ ดาน สปป.ลาว ยังคงเปนประเทศที่ผลิตกัญชามากท่ีสุดในอาเซียน รวมทั้งมีการปลูกฝน
ในพ้ืนที่ทางตอนเหนือของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นทุกป สะทอนถึงความตองการฝนดิบจํานวนมากเพ่ือสงโรงงานผลิต
เฮโรอีน นอกจากน้ันยังมีสถานะเปนประเทศทางผานยาเสพติดสําคัญจากประเทศเมียนมารมายังไทย เวียดนาม 
และกัมพูชา กอนที่จะลําเลียงตอไปยังประเทศตางๆ รวมถึงเปนทางผานสารตั้งตนเขาสูแหลงผลิตในพื้นท่ี
สามเหลี่ยมทองคํา  

๒.๒.๑.๓ ดานประเทศกัมพูชา มีความเปนไปไดท่ีจะยังคงมีการผลิตไอซ สารต้ังตนซาฟโรล 

สําหรับผลิตเอ็กซตาซีหรือยาอี และจะยังเปนฐานการคาของเครือขายนักคายาเสพติดชาวแอฟริกันซ่ึงกระจายยา

เสพติด ไดแก ไอซ และโคเคน เปนไปยังประเทศตางๆ ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะประเทศไทย รวมถึงยังมี

สถานะเปนทางผานยาเสพติดทั้งเฮโรอีน ไอซ และยาบาจากพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองคําไปยังประเทศที่สาม  

  ๒.๒.๑.๔ ดานพ้ืนท่ีภาคเหนือของประเทศไทย การลักลอบปลูกฝนมีแนวโนมทรงตัว การเพ่ิมขึ้น

หรือลดลงของพื้นท่ีปลูกในแตละปมีไมมากนักสามารถควบคุมปญหาได ในแตละปสามารถดําเนนิการตัดฟนทําลาย

ตนฝนไดมากกวารอยละ ๙๕ ผลผลิตท่ีไดสวนใหญเหลือเพียงใชเสพในพ้ืนท่ีเทาน้ัน แมวาผลผลิตท่ีไดจะไมสงผลตอ

สถานการณยาเสพติดภายในประเทศ แตตองมีการเฝาระวังและปองปรามในพ้ืนที่เดิมท่ีมีการปลูก โดยเฉพาะพ้ืนท่ี

ท่ีทุรกันดารยากตอการเขาถึงของเจาหนาที่ ไดแก อําเภออมกอย เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม อําเภอแมระมาด  

จังหวัดตาก และอําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอนท่ีมีโอกาสลักลอบปลูกเพ่ิมขึ้น ปญหาฝนมีลักษณะซับซอนและ

เก่ียวของกับปญหาดานอื่น ๆ ของประเทศดวย  

๒.๒.๑.๕ ดานพ้ืนท่ีท่ัวไป การลักลอบปลูกกัญชาและพืชกระทอมยังมีการกระจายตัวไปในทุก

ภูมิภาคของประเทศ การคนหาแหลงเพาะปลูกกัญชาและพืชกระทอมเพื่อทําการปราบปรามตัดฟนทําลายเปนไป

ไดยาก  

๒.๒.๑.๖ เม่ือมีการปราบปรามจับกุมและสกัดก้ันอยางเขมงวด องคกรการผลิตยาเสพติดจะ
พัฒนาตัวเองและกระบวนการสังเคราะหทางเคมีใหมีความซับซอนมากขึ้น มีความพยายามแสวงหาเคมีภัณฑชนดิ
ใหมๆ รวมท้ังสารต้ังตนประเภทอื่นๆ มาใชมากขึ้นโดยลําดับ ประกอบกับอุปกรณการผลิตยาเสพติดบางประเภท
ยังไมผิดกฎหมายแตอยางใด โดยเฉพาะอยาย่ิงอุปกรณการผลิต เครื่องอัดเม็ด (tableting rotary) โดยสภาพปกติ
แลวสามารถครอบครอง ซ้ือขาย และเคลื่อนยายไดโดยท่ัวไป จึงมีความเปนไปไดที่จะมีการลักลอบผลิตเกิดขึน้ โดย
มีลักษณะท่ีไมยุงยากซับซอน เปนการอัดเม็ดใหมเพื่อเพ่ิมกําไรในการจําหนายแกผูผลิตยาบา หรือการลักลอบผลิต
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ยาบาและไอซภายในประเทศในลักษณะ kitchen lab  โดยมีความพยายามเปลี่ยนพ้ืนท่ีไปไมเลือกพ้ืนท่ีเดิมที่
เปนท่ีเพงเล็งของเจาหนาท่ี  

๒.๒.๑.๗ พัฒนาการในกระบวนการสังเคราะหทางเคมี ทําใหศักยภาพในการผลิตยาเสพติดสงูขึน้

ตามไปดวย มียาเสพติดชนิดใหมๆเขามาแพรหลายในทองตลาดมากขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงยาเสพติดประเภท

สังเคราะห (designer drugs) 

 ๒.๒.๒ สถานการณการลักลอบนําเขายาเสพติด 

๒.๒.๒.๑ การลักลอบนําเขายาเสพติดทางบก ดวยเหตุท่ีประเทศไทยมีพ้ืนท่ีชายแดนทางบก
ติดตอกับประเทศเพ่ือนบานเปนระยะทางยาวมาก ปจจัยดานสภาพภูมิประเทศจึงยังคงเอ้ืออํานวยตอการลักลอบ
นําเขายาเสพติดอยู  พ้ืนที่นําเขาหลัก (เกินกวารอยละ ๘๐) ยังคงเปนพ้ืนที่ชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม และแมฮองสอน เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีที่อยูใกลกับแหลงเก็บพักยาเสพติดของกลุมผูผลิต 
และเปนเขตอิทธิพลของชนกลุมนอยในประเทศเพ่ือนบาน อยางไรก็ตามหากการสกัดก้ันในพ้ืนท่ีชายแดน
ภาคเหนือมีความเขมขนและเปนไปอยางตอเน่ือง จะเปลี่ยนเสนทางมานําเขาในพ้ืนท่ีภาคตะวันออกเฉยีงเหนือเพิม่
มากขึ้น พ้ืนท่ีท่ีควรเฝาระวังอยางใกลชิดเนื่องจากมีการนําเขาในปริมาณมากอยางตอเน่ือง หรือเปนพ้ืนท่ีใหมทีเ่ริม่
ปรากฏการนําเขาในปริมาณมาก ไดแก อําเภอแมสาย แมฟาหลวง แมจัน จังหวัดเชียงราย อําเภอฝาง ไชยปราการ 
เชียงดาว แมอาย จังหวัดเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดหนองคาย อําเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ อําเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี อําเภอชานุมาน จังหวัดอํานาจเจริญ อําเภอเมือง ทาอุเทน ธาตุพนม บานแพง จังหวัด
นครพนม อําเภอทาลี่ จังหวัดเลย อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว และอําเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
เปนตน 

๒.๒.๒.๒ การลักลอบนําเขายาเสพติดทางนํ้า การลักลอบนําเขายาเสพติดผานทางแมนํ้าระหวาง
ประเทศและนานนํ้าระหวางประเทศยังมีแนวโนมยังคงอยูอยางตอเนื่อง 

๒.๒.๒.๓ การลักลอบนําเขายาเสพติดทางอากาศ เน่ืองจากประเทศไทยมรีะบบการคมนาคม

ขนสงทางอากาศที่เชื่อมโยงกับท่ัวทุกภมิูภาคของโลก สถานะของประเทศไทยจึงเปนไปไดทั้งเปนประเทศตนทาง 

(Source country) ประเทศทางผาน (Transit country) และประเทศปลายทาง (Destination country) ของ

การลักลอบลําเลียงยาเสพติด การลักลอบนําเขายาเสพติดจากตางประเทศโดยทางเครือ่งบินมักจะใชสนามบิน

สุวรรณภูมิเปนหลกั หลังจากที่มีการเขมงวดของเจาหนาท่ีในการตรวจคนทาํใหกลุมเครือขายการคายาเสพติด

ระหวางประเทศปรบัเปลี่ยนเสนทางการลาํเลียงโดยการนําผานประเทศเพื่อนบานกอนนําเขาประเทศไทยโดยทาง

บก การใชสนามบินนานาชาติในภมูิภาค ไดแก สนามบินนานาชาติภูเก็ต สมุย และเชียงใหม การปรบัเปลี่ยนการ

เดินทางโดยใชสายการบิน Low cost รวมท้ังการเปลี่ยนแปลงตัวผูลาํเลียงใหหลากหลายสัญชาติ ขอมูลดังกลาว

เหลาน้ีจาํเปนตองมีการประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือประโยชนในการวางแผนเฝาระวังรวมกัน 

๒.๒.๒.๔ การพัฒนาเสนทางคมนาคมขนสงรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนท่ีคาดวาอาจจะ
สงผลกระทบตอการลักลอบลําเลียงยาเสพติดในอนาคตท่ีตองเฝาระวังไดแก โครงการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกและนิคม
อุตสาหกรรมทวาย โดยจะมีการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางถนนท่ีสําคัญไดแก โครงการมอเตอรเวยสายบางใหญ-
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กาญจนบุรี โครงการมอเตอรเวยสายกาญจนบุรี-ชายแดนไทย/เมียนมาร (บานพุน้ํารอน) และเสนทางชายแดน
ไทย/เมียนมาร-ทาเรือทวาย รวมถึงการพัฒนาทางรถไฟเพ่ือเชื่อมทาเรือน้ําลึกทวายกับชายแดนประเทศไทยท่ีบาน
พุนํ้ารอน  โครงการสรางสะพานขามแมนํ้าโขงแหงแรกระหวางสปป.ลาวกับเมียนมารซ่ึงต้ังอยูในเขตบานหวยกุม 
เมืองลอง แขวงหลวงน้ําทา ซึ่งอยูตรงกันขามกับบานเซียงลาย เมืองทาขี้เหล็ก เขตรัฐฉานของเมียนมาร โครงการ
สรางสะพานขามแมนํ้าโขงแหงท่ี ๔ ระหวางสปป.ลาวกับไทยท่ีเชื่อมตอจากเมืองหวยทรายของสปป.ลาว ไปยัง
อําเภอเชียงของจังหวัดเชียงราย  และโครงการพัฒนาเสนทางเศรษฐกิจสายอาเซียนซ่ึงเชื่อมตอระหวางเมือง
สําคัญๆ ในกลุมประเทศลุมน้ําโขง ๖ ประเทศคือ ไทย จีน (มณฑลยูนนาน) เวียดนาม กัมพูชา สปป.ลาว และเมียน
มาร 
  ๒.๒.๒.๕ มีปริมาณยาเสพติดจํานวนมากที่รอดพนไปจากการสกัดก้ันปราบปรามและจับกุมของ

เจาหนาที่และถูกกระจายไปสูกลุมผูเสพผูติดในประเทศ  

๒.๒.๓ สถานการณการลักลอบสงออกยาเสพติด 

๒.๒.๓.๑ การลักลอบสงออกยาเสพติดทางบก ความตกลงวาดวยการขนสงขามพรมแดนในอนุ
ภูมิภาคลุมนํ้าโขง และความตกลงอาเซียนวาดวยการอํานวยความสะดวกในการขนสงผูโดยสารทางบกขาม
พรมแดนอาจจะเปนชองโอกาสของการลักลอบสงออกยาเสพติดมากขึ้นได 
  ๒.๒.๓.๒ การลักลอบสงออกยาเสพติดทางนํ้า แนวโนมการขนสงสินคาทางทาเรือยังคงมีมาก

อยางตอเน่ือง ในแตละวันมีสินคาไหลเวียนผานทางคลังสินคาเพ่ือการสงออกไปยังตางประเทศเปนปรมิาณมาก จน

ไมสามารถทําการตรวจตูบรรจุสินคาไดโดยละเอียดและท่ัวถึง ย่ิงไปกวาน้ันสภาพชายฝงทะเลท่ียาวทําใหยากตอ

การตรวจตราดูแลใหทั่วถึง ยังมีปญหาในการตรวจตราและควบคุมเรือ เพราะมีการใชพาหนะหลากหลายรูปแบบ

ท้ังเรือหางยาวติดเครื่องยนตทาย เรือประมงขนาดเล็ก เรือประมงขนาดใหญติดอาวุธ มีเรือประมงทั้งท่ีจดทะเบียน

และไมจดทะเบียนเคลื่อนไหวเขาออกไดทุกจุด เรือบรรทุกสินคาขนาดเล็กก็สามารถจอดแวะท่ีทาเทียบเรอืระหวาง

การเดินทางท่ีใดก็ได หลายจุดเปนพ้ืนท่ีอิทธิพล เปนทาเรือเอกชน ในการปฏิบัติการทางทะเลเพ่ือสกัดกั้นการ

ลักลอบลําเลียงยาเสพติดโดยเฉพาะอยางยิ่งพ้ืนท่ีท่ีเปนรอยตอ เขตเหลื่อมทับ และเขตพ้ืนท่ีทับซอนทางทะเล

อาจจะกลายเปนการเผชิญหนากัน และกระทบกระเทือนตอความสัมพันธระหวางประเทศกับประเทศเพ่ือนบาน

ขึ้นได 

  ๒.๒.๓.๓ การลักลอบสงออกยาเสพติดทางอากาศ เน่ืองจากพ้ืนท่ีทาอากาศยานแตละแหง

กวางขวาง มีชองทางเขาออกหลายแหง มีท้ังผูโดยสารและผูใชบริการเปนจํานวนมากในแตละวัน ในการ

ควบคุมดูแลและตรวจตราผูโดยสารเครื่องบินกอนออกเดินทางก็มีเวลาคอนขางจํากัดมาก ยิ่งไปกวาน้ันหาก

เจาหนาที่ไมมีประสบการณหรือไมมีขาวสารท่ีชัดเจนก็ยากท่ีจะดําเนินการสกัดก้ันจับกุม   

  ๒.๒.๓.๔ การลักลอบนําสารต้ังตนและเคมีภัณฑจากประเทศไทยเขาไปยังประเทศเพ่ือนบาน

ยังคงเกิดขึ้น ท้ังการกวานซื้อในประเทศและการใชประเทศไทยเปนทางผานเพ่ือสงออกโดยเฉพาะยาแกหวัดสูตร
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ผสมซูโดอีเฟดรีน กรดอาเซติก โซเดียมคารบอเนต กรดไฮโดรคลอริก กาเฟอีน และฟอสฟอรัส ที่มีการระบุวา

เปนสารที่สามารถใชเปนสารต้ังตนในการผลิตยาบาและไอซ  

  ๒.๒.๓.๕ การควบคุมยาเสพติดสารต้ังตนและเคมีภัณฑเปนปญหาระดับชาติและนานาชาติ ทุก

ประเทศตองหามาตรการปองกันการยักยาย การเปลี่ยนแปลง และการลักลอบลําเลียงเพ่ือนําไปใชในทางท่ีผิด

กฎหมาย  

 ๒.๒.๔ สถานการณการลักลอบคายาเสพติด 

๒.๒.๔.๑ กลุมนักคาชาวแอฟริกันยังคงมีบทบาทสําคัญในการบงการคายาเสพติดระหวางประเทศ 
โดยเฉพาะการเขาดําเนินการในประเทศเพ่ือนบานอาศัยการเปดประเทศเขาสูประชาคมอาเซียนซ่ึงจะเอื้อ
ประโยชนในการลําเลียงยาเสพติด ขณะท่ีกลุมผูลําเลียงภายในประเทศท่ีสําคัญคือ กลุมมง มูเซอ ลีซอ และอาขา 
โดยเฉพาะกลุมมงท่ีมีเครือขายใหญครอบคลุมในพ้ืนที่ภาคเหนือจะเขามามีบทบาทสาํคญัในการลาํเลยีง รวมท้ังการ
พัฒนาตนเองเปนนักคายาเสพติด 

๒.๒.๔.๒ ในชวงท่ีผานมายังไมสามารถตัดวงจรการคารายสําคัญท่ีอยูในและนอกเรือนจํา รวมถึง
เจาหนาที่รัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดได จากสถิติการจับกุมพบวากลุมนักคารายใหญยังคงมบีทบาทในการบง
การการคาอยางตอเน่ือง รวมถึงกลุมนักโทษรายสําคัญในเรือนจําและเจาหนาท่ีรัฐถือเปนตัวจักรสําคัญตอ
สถานการณปญหายาเสพติดในอนาคต 

๒.๒.๔.๓ แมวากลุมการคาสวนใหญมักจะใชวิธีการเดิมๆ ในการวิธีการซุกซอนยาเสพติด แตชวง
หลังพบการลักลอบขนสงโดยรถโดยสารประจําทาง รถไฟ บริษัทขนสงสินคา การสงทางพัสดุไปรษณียบอยครั้งขึ้น 
จําเปนจะตองประสานความรวมมือกับบริษัทไปรษณียไทยจํากัด การรถไฟแหงประเทศไทย และกรมการขนสงทาง
บก เพ่ือกําหนดมาตรการในการปองกัน ตรวจสอบ และพิจารณาดําเนินการเพ่ือใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
สถานการณที่เกิดขึ้น 

๒.๒.๔.๔ จากการจับกุมคดีผลิตไอซในชวงป ๒๕๕๒-๒๕๕๓ มีผูตองหาระบุวาไดเรียนรูการผลิต
และสั่งซ้ือสารต้ังตนจากอินเตอรเน็ต นอกจากน้ียังปรากฏวามีหลายเว็บไซตที่มีการโฆษณาเชิญชวนและจําหนาย
ยาเสพติด หนวยงานท่ีเก่ียวของและกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารตองรวมมือกันแกไขอยาง
ใกลชิด 

๒.๒.๔.๕ เนื่องจากขบวนการคายาเสพติดมีเงินจํานวนมากเขามาเก่ียวของ แมวาภาครัฐจะไดมี
มาตรการในการยึดทรัพยสินและพยายามสืบสาวไปถึงผูบงการท่ีอยูเบื้องหลัง แตการเปดเสรีดานการเงินในอนาคต
อาจสงผลใหการดําเนินงานดานธุรกรรมการเงินของผูคามีความซับซอนมากขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือปองกันหรือตัดตอนมิให
สามารถจับกุมผูคายาเสพติดรายใหญหรือผูอยูเบื้องหลังได 
  ๒.๒.๔.๖ ในกรณีท่ีมีการปราบปรามยาเสพติดอยางรุนแรงและตอเน่ืองจะนําไปสูภาวะขาดแคลน

ยาเสพติด สภาพยาเสพติดท่ีหายากทําใหราคายาเสพติดสูงขึ้น ผลของราคายาเสพติดท่ีแพงกลายเปนแรงจงูใจใหมี

คนบางกลุมหันมาคายาเสพติดมากขึ้นเพ่ือหวังผลกําไร  



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๑๒
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๒.๒.๔.๗ เมื่อใดท่ีมีการมุงเนนปราบปรามยาเสพติดชนิดใดเขมงวดมาก มีแนวโนมจะทําให

เกิดการหลีกเลี่ยงหันไปสูยาเสพติดชนิดใหมเกิดขึ้น เกิดการแตกตัวของยาเสพติดขึ้นมามากมาย (Diversification 

of drug) หรือไมก็หันไปคายาเสพติดในพ้ืนที่อ่ืนๆ (Displacement effect) มากยิ่งขึ้น 

 ๒.๒.๕ สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด 

๒.๒.๕.๑ กลุมผูเก่ียวของรายใหมยังคงเปนปญหาหลักในอนาคต ซึ่งพบวามีสัดสวนสูงท้ังในกลุม
ผูคาและกลุมผูเสพ แมวาจะมีแนวโนมสัดสวนลดลงแตในกลุมผูเขาบําบัดรักษาก็ยังมีไมต่ํากวา ๓ ใน ๕ ขณะท่ีกลุม
ผูตองหามีถึงรอยละ ๗๐ โดยกลุมเยาวชนอายุ ๑๕-๒๔ ปถือเปนกลุมหลักที่เขามาเก่ียวของซ่ึงพบท้ังท่ีอยูใน
สถานศึกษาและนอกสถานศึกษา โดยกลุมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตนและระดับประถมศึกษาเปนสอง
กลุมท่ีมีโอกาสเขามาเก่ียวของกับยาเสพติดมากกวากลุมอ่ืนๆ ซ่ึงหากสามารถผลักดันใหนักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนตนเรียนตอถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดจะทําใหอัตราการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดลดลง 

๒.๒.๕.๒ กลุมเยาวชนหญิงอายุ ๑๕-๑๙ ปมีพฤติกรรมเสี่ยงท้ังการมีประสบการณในการมี
เพศสัมพันธและการต้ังครรภกอนวัยอันควรสูงกวากลุมอายุอ่ืนๆ ซึ่งพฤติกรรมเสี่ยงดังกลาวผลจากการวิจัยระบุวา
เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหเด็กมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

๒.๒.๕.๓ เยาวชนนอกสถานศึกษาโดยเฉพาะกลุมอายุ ๑๕-๑๙ ป  พบวามีถึงรอยละ ๗๗.๗ ท่ี
ไมไดอยูในระบบการศึกษา ถือเปนกลุมเสี่ยงสําคัญท่ีตองเฝาระวังอยางใกลชิดเพราะมีโอกาสเขาไปเก่ียวของกับยา
เสพติดท้ังการคาและเสพยาเสพติด โดยเฉพาะกลุมท่ีมีพฤติกรรมเสี่ยงท่ีชอบมั่วสุมในรานเกมส/อินเตอรเน็ต การ
เก่ียวของกับยาเสพติด/ใชยาเสพติดเปนครั้งคราว และการซ่ิงรถ เปนตน ขณะท่ีพ้ืนที่เสี่ยงท่ีตองใหความใสใจ
ควบคุมดูแลอยางใกลชิดคือ สถานบันเทิง/สถานบริการ หอพัก และรานเกมส  

๒.๒.๕.๔ ยาบายังคงมีสวนแบงทางการตลาดที่สูงกวาตัวยาเสพติดอ่ืนอยางชัดเจน ในขณะท่ีไอซ
กลุมนักคายังคงใชกลยุทธทางการตลาดเดิมๆ เพ่ือท่ีจะสรางความตองการในตลาดเพ่ิมมากขึน้และยงัคงเปนตวัยาท่ี
ตองเฝาระวังอยางใกลชิด สวนเฮโรอีนก็เปนอีกตัวยาหนึ่งท่ีผูท่ีเกี่ยวของไมควรจะละเลยเน่ืองจากพบแนวโนมการ
ปลูกฝนเพ่ิมขึ้นท้ังในประเทศเมียนมาร และสปป.ลาว รวมทั้งพบวาในกลุมเยาวชนอายุ ๑๕-๑๙ ป และนอยกวา 
๑๕ ป มีการเขามาใชอยางตอเน่ือง ขณะท่ีพืชกระทอมและสี่คูณรอยแมวาสถิติการจับกุมและสถิติการบําบัดรักษา
จะไมเพ่ิมขึ้นแตพบการกระจายตัวของผูเสพไปยังภูมิภาคอื่นเพิ่มขึ้น รวมถึงการเปนสิ่งเสพติดท่ีมีราคาไมสูง 
สามารถจัดทําขึ้นมาเสพเองไดงาย เปนปจจัยที่อาจสงผลตอการแพรระบาดในอนาคตเพ่ิมมากขึน้ 

๒.๒.๕.๕ พฤติกรรมการใชยาเสพติดท่ีนากังวลคือ อัตราการใชยาเสพติดมากกวาหนึ่งชนิดมี
แนวโนมเพ่ิมขึ้น จะสงผลทําใหการบําบัดรักษามีความยากและความซับซอนมากขึ้น รวมถึงผลการประเมินการใช
ยาเสพติดของผูเขาบําบัดรักษาท่ีกลุมผูติดและกลุมผูติดรุนแรงมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง 

๒.๒.๕.๖ ประสิทธิภาพของการบําบัดรักษา จากขอมูลการเขารับการบําบัดรักษาพบวาในชวง ๕ 
ปท่ีผานมาสัดสวนของผูเขารับการบําบัดรักษาท่ีระบุวาหลังการบําบัดรักษาแลวสามารถอดยาไดไมเกิน ๑ เดือน 
ยังคงมีสัดสวนที่ไมเปลี่ยนแปลงอยูท่ีประมาณรอยละ ๔๐ จึงเปนสิ่งที่ตองมีการทบทวนถึงกระบวนการบําบดัรกัษา 
รวมถึงกระบวนการติดตามท่ีโดยขอเท็จจริงไมสามารถดําเนินการตามท่ีกําหนดไว จําเปนท่ีจะตองมีการทบทวน
กระบวนการทํางานเชนเดียวกัน 
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๑๓
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓. แนวคิดและทิศทาง 

 ๓.๑ แนวคิดหลัก 

  ๓.๑.๑ ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง (People center) 

  ๓.๑.๒ แกปญหาในเชิงพื้นท่ี (Area based approach) 

  ๓.๑.๓ ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคที่เก่ียวของ (Participation) 

  ๓.๑.๔ แกปญหาแบบองครวม (Holistic approach) 

  ๓.๑.๕ สรางความสมดุลยของยุทธศาสตร (Balance approach) ท้ังดานการลดอุปสงคยาเสพติด 

(Demand reduction strategy) และการลดอุปทานยาเสพติด (Supply reduction strategy) 

  ๓.๑.๖ เนนผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ (Result based management) 

 ๓.๒ ทิศทาง 

 

๔. วิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค และเปาหมาย 

 ๔.๑ วิสัยทัศน 

 สังคมไทยและอาเซียนเขมแข็งและรอดพนภัยจากยาเสพติดดวยภูมิคุมกันและมาตรการลดผูคาและผู
เสพภายในป ๒๕๖๒ 

  ๔.๒ พันธกิจ 

๔.๒.๑ มุงเสริมสรางพลังแผนดินทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหสังคมไทย
ปลอดภัยจากยาเสพติด 

๔.๒.๒ มุงสงเสริมและพัฒนาความรวมมือกับอาเซียนในการควบคุมและแกไขปญหายาเสพติดอยาง
ใกลชิดและตอเน่ือง 

  ๔.๓ จุดมุงหมาย  

  สังคมปลอดภัย ชุมชนอุนใจ ไดลูกหลานกลับคืน 

 ๔.๔ เปาประสงค 

๔.๔.๑ เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันยาเสพติดทุกคน 
๔.๔.๒ หมูบาน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ มีความเขมแข็งในการปองกันยาเสพติด 
๔.๔.๓ เด็ก เยาวชน ประชาชน ชุมชน ไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและรวมเปนพลังแผนดิน

เอาชนะยาเสพติด 
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๑๔
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๔.๔.๔ ทําลายเครือขายการคาและองคกรอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด ลดพ้ืนท่ีปลูกพืช
เสพติดและทําลายแหลงผลิต 

๔.๔.๕ ผูเสพ ผูติด ไดรับการบําบัดฟนฟูอยางมีมาตรฐาน 
  ๔.๔.๖ ประเทศไทยเปนศูนยกลางการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของอาเซียน 

๔.๕ วัตถุประสงค 

๔.๕.๑ เพื่อใชแผนแมบทการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเปนเครื่องมือชี้นําในการดําเนินงาน 

ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และติดตามประเมินผล 

๔.๕.๒  

๔.๕.๓ 

๔.๕.๔ 

 

๔.๖ เปาหมาย 
 ๔.๖.๑ 
 ๔.๖.๒ 
 ๔.๖.๓ 
 

 ๔.๗ จุดเนนยุทธศาสตร 

๔.๗.๑ เสริมสรางความรวมมือดานการสกัดก้ันยาเสพติด สารต้ังตน และเคมีภัณฑ ตามแนวชายแดน 
๔.๗.๒ พัฒนาขีดความสามารถ (เครื่องมือ เทคโนโลยี บุคลากร) ทั้งดานการปราบปราม การปองกัน 

การตรวจพิสูจน และการบําบัดรักษา 
๔.๗.๓ พัฒนาและสงเสริมความรวมมือใหเกิดแนวปฏิบัติรวมกันในกระบวนการยุติธรรมของกลุม

ประเทศอาเซียน 
๔.๗.๔ พัฒนาความเชื่อมโยงขอมูลเพ่ือใชประโยชนรวมกัน 
๔.๗.๕ เสริมสรางภูมิคุมกันเพ่ือปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน  มิใหเปนผูเสพรายใหม 
๔.๗.๖ เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขในกลุมเปาหมายตางๆ 

 ๔.๘ ตัวช้ีวัด 

๔.๘.๑ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนสูงขึ้น ทั้งน้ี โดยวัดจากคดีท่ีเกิดกับชีวิต 

รางกายและเพศ คดีเกี่ยวกับทรัพย และคดียาเสพติด มีจํานวนลดลงเมื่อเทียบกับปท่ีผานมา 

๔.๘.๒ สามารถควบคุมและลดปญหายาเสพติดไดมากกวาปที่ผานมา 

๔.๘.๓ ระดับความพึงพอใจและความเชื่อม่ันของประชาชนตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

ของรัฐบาลและหนวยงานท่ีเก่ียวของในภาพรวมสูงขึ้นเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
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๑๕
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๕. ยุทธศาสตร 

 ๕.๑ ยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 

  วัตถุประสงคเพ่ือควบคุม ลด และกําจัดยาเสพติด สารต้ังตน และเคมีภัณฑ และปองกัน ปองปราม 

และปราบปรามผูกระทําความผิดกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด  

  ๕.๑.๑ ประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ลดศักยภาพการผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมศกัยภาพการสกัดก้ันยาเสพติดในประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ทําลายศกัยภาพของกลุมเครือขายการคายาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ควบคมุพ้ืนทีผ่ลิตหรือปลูกพชืเสพติดในประเทศ  

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕  บริหารจัดการการบังคับใชกฎหมายใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
 

  ๕.๑.๒ เปาหมายยุทธศาสตร 

๕.๑.๒.๑ ลดพ้ืนท่ีผลิตยาเสพติดภายนอกและภายในประเทศ 

๕.๑.๒.๒ ลดปจจัยสนับสนุนเครือขายการคายาเสพติดที่มีประสทิธภิาพ 

๕.๑.๒.๓ พัฒนากลไกการสกัดกั้นยาเสพติดของประเทศในแบบบรูณาการท้ังระบบ  
 

  ๕.๑.๓ กลยุทธ 

   ๕.๑.๓.๑ ทําลายโครงสราง ริดรอนเครือขาย สลายอิทธิพล จํากัดหนทางปฏิบัติ และยุติบทบาท

องคกรการผลิตและคายาเสพติด 

 ๕.๑.๓.๒ ลดชองโอกาส (Window of opportunity) ลดความลอแหลมตอการตกเขาไปสูกับดัก

ของยาเสพติด (Drugs trap)  

   ๕.๑.๓.๓ เกาะติดสถานการณ เกาะติดพื้นท่ี เกาะติดเปาหมาย 

   ๕.๑.๓.๔ พัฒนากระบวนการยุติธรรม กฎหมาย ระเบียบ และขั้นตอนการปฏิบัติ 

  ๕.๑.๔ แนวทาง 

 ๕.๑.๔.๑ แนวทางการลดศักยภาพการผลิตยาเสพติดภายนอกประเทศ 

- กําหนดยุทธศาสตรตอพ้ืนท่ีผลิตยาเสพติดนอกประเทศ 
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    - ทําลายจุดแข็งและโอกาสขององคกรการคายาเสพติด  
   - จัดต้ังแหลงขาวท่ีเขาถึงเครือขายนักคายาเสพติดในประเทศเพ่ือนบาน 

- ดําเนินการตอชนกลุมนอยที่มีพฤติการณเกี่ยวของกับยาเสพติด  

- ติดตามพฤติการณและความเคลื่อนไหวของขายงานการคายาเสพติด  

- เสริมสรางประสิทธิภาพดานขาวกรองยุทธศาสตรท้ังในประเทศและนอกประเทศ 

      - บริหารจัดการประชาคมขาวกรองยาเสพติดนอกประเทศ 
๕.๑.๔.๒ แนวทางการลดศักยภาพการผลิตยาเสพติดภายในประเทศ 

 - กําหนดยุทธศาสตรตอพ้ืนท่ีผลิตภายในประเทศ 

 - แนวทางในการพิสูจนทราบพ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเสพติด 

 - มาตรการตัดฟนทําลายพืชเสพติด 

 - ดําเนินการตอกลุมผูปลูก นายทุน และผูสนับสนุน 

 
๕.๑.๔.๓ แนวทางการเสริมศักยภาพการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน 

   - เพ่ิมกําลังเจาหนาท่ี (ทหาร ฝายปกครอง ตํารวจ) เพ่ือควบคุมและเฝาตรวจแนวชายแดนใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ 

   - ฝกอบรมเจาหนาที่ของไทยและประเทศเพ่ือนบาน 
   - นําเครื่องมือมาใชในการสกัดก้ันบริเวณชายแดน เชน เครื่องมือตรวจจับสัญญาญตามแนว

ปาเขา กลอง CCTV 
   - ดําเนินการโครงการหมูบานชุมชนเขมแข็งตามแนวชายแดน 
   - จัดระเบียบพ้ืนท่ีชายแดนเพื่อลดปญหาการนําเขายาเสพติด จัดระเบียบเรือ 
   - จัดทําหมูบานเขมแข็งปลอดยาเสพติดหมูบานชายแดนคูขนาน  
   - สกัดกั้นการลักลอบลําเลียงผานระบบขนสงขนาดใหญ (Container) 
   - บริหารจัดการสกัดก้ันการลําเลียงยาเสพติดที่มากับการขามแดน (การผานแดนของบุคคล)  
   - จัดกําลังประจําชุดตรวจชายแดน 
   - ลาดตระเวน เฝาตรวจตามเสนทาง ตรวจคนจับกุมยานพาหนะ จัดต้ังจุดตรวจเคลื่อนที่บน

เสนทางหลัก  
๕.๑.๔.๔ แนวทางการเสริมศักยภาพการสกัดกั้นยาเสพติดพ้ืนท่ีตอนใน 

   - พัฒนาทักษะบุคลากรในการตรวจคนใหมีทักษะในการตรวจคนอยางตอเน่ือง (ไดผลเพราะ
ความสามารถของบุคคล) 

   - สนับสนุนอุปกรณประจําดานตรวจที่สามารถใชงานไดจริง 
   - ดําเนินการใหดานตรวจ/จุดตรวจปฏิบัติจริงตามแผนและตามหรือตามงบประมาณจริง 
   - จัดต้ังศูนยประสานงานขาวพ้ืนท่ีชายแดนเพ่ือสนับสนุนขอมูลใหกับดานสกัดก้ันพ้ืนท่ีตอน

ใน 



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๑๗
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   - นําเทคโนโลยีมาใชตามดานและผลักดันใหมีการใชงานจริง ทุกดาน เชน ดาน 
 License plate ควรมีการเปดใชงานจริงทุกดาน สามารถนํามาวิเคราะหเสนทางการลําเลียงยาเสพติด
เพ่ือสกัดก้ันได 

   - กําหนดพ้ืนท่ีในการตั้งดานท่ีสามารถสกัดกั้นไดจริง เชน จ.ประจวบฯ 
   - เปนศูนยกลางการวิเคราะหความเสี่ยงเสนทางลําเลียงเพ่ือกําหนดจุดในการสกัดก้ัน  

๕.๔.๑.๕ แนวทางการทําลายศักยภาพของกลุมเครือขายการคายาเสพติด 

   - มุงเนนการทําลายขายงานนักคายาเสพติดระดับสําคัญ  
      - สรางบุคลากรท่ีพอเพียงในการทํางานสืบสวนเครือขายการคายาเสพติด 
       - พัฒนาบุคคลากรใหมีขีดความสามารถเขาถึงเครือขายยาเสพติดในปจจุบัน ปรับทัศนคติใน

การทํางาน (ลดปญหายาเสพติดไดจริง)  
       - กําหนดใหมีหนวยงานกลางทางดานสืบสวนและการปฏิบัติการดานการขาวยาเสพติด 

พัฒนาระบบขาวรองรับการสืบสวนปราบปราม 
        - นํามาตรการดานทรัพยสินมาใชกับเครือขายนักคายาเสพติด 
        - นํามาตรการสืบสวนดานการเงินมาใชกับเครือขายนักคายาเสพติด 
        - ใชกฎหมายท่ีมีอยูใหสามารถทําลายเครือขายนักคาไดครอบคลุมและไมซ้ําซอน (เชน 

พ.ร.บ.มาตรการฯ ความผิดอาญาตาม พ.ร.บ.ฟอกเงิน) 
        - นําเครื่องมือและเทคโนโลยีใหมๆ มาใชในการทําลายขายงาน 
       - ยุติบทบาทผูคารายใหมที่พัฒนามาเปนนักคาระดับสําคัญ 
        - ยุติบทบาทนักคาที่เคลื่อนไหวในหลายพ้ืนท่ี (ขามจังหวัด) 
       - ยุติบทบาทนักคายาเสพติดขามชาติ (แอฟริกันตะวันตก) 
       - ยุติบทบาทเครือขายท่ีเปนเจาหนาท่ีรัฐและกลุมอิทธิพล 

๕.๔.๑.๖ แนวทางการทําลายศักยภาพของกลุมเครือขายการคายาเสพติดระดับชุมชน 

   - กําหนดใหมีบุคลากรท่ีทําหนาท่ีสืบสวนเครือขายนักคายาเสพติดระดับชุมชนอยางจริงจัง
และเพียงพอ 

   - สืบสวนและจับกุมเครือขายนักคาในระดับชุมชน หรือกดดันไมใหสามารถจําหนายยาเสพ
ติดใหกับผูเสพในชุมชนได โดยใชภาคประชาชนเขารวม 

        - ยุติบทบาทนักคารายยอยท่ีพัฒนามาจากผูเสพ 
       - นํามาตรการทางสังคมมาใชกับนักคายาเสพติดระดับชุมชน 

  ๕.๔.๑.๗ แนวทางการยุติปจจัยสนับสนุนการคายาเสพติด 
   - ผลักดันมาตรการในระดับนโยบายไมใหนักโทษเขามาเกี่ยวของกับการคายาเสพติด 
   - กําหนดมาตรการในการตรวจสอบการนําโทรศัพทเขาไปในเรือนจําอยางเขมงวด เชน การมี

คณะกรรมการตรวจคนจากหนวยนอก การใชเครื่องมือชวยในการตรวจคน (แบบเดียวกับสนามบิน) 
   - กําหนดมาตราการลงโทษทางวินัยเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ หรือผูบังคับบัญชา 



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๑๘ 
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   - ผลักดันใหมีการบันทึกขอมูลผูเขาเยี่ยมนักโทษ เพื่อนํามาใชประโยชนในการสืบสวนขยาย
ผลนักคายาเสพติด 

   - กําหนดมาตรการในการดูแลติดตามชวยเหลือหลังจากพนโทษ 
   - นํามาตรการดานทรัพยสินมาใชกับผูที่เกี่ยวของกับนักคาในเรือนจํา 

  ๕.๑.๔.๘ แนวทางการบริหารจัดการการบังคับใชกฎหมายใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 
    - พัฒนามาตรการในกระบวนการยุติธรรมท่ีสอดรับกับบริบทของปญหายาเสพติด 

- พัฒนาคุณภาพคดียาเสพติดในทุกขั้นตอนต้ังแตการสืบสวน จับกุม สอบสวน รวบรม
พยานหลักฐาน ฟองคดี พิจารณาพิพากษา และบังคับคดีตามคําพิพากษา 
    - บริหารจัดการกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดานยาเสพติดใหบังเกิดประสิทธิภาพเพ่ือแกไข
ปญหายาเสพติดแบบถอนรากถอนโคน 

- สรางเอกภาพในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาดานยาเสพติดตั้งแตระบบการสืบสวน  

ระบบปฏิบัติงานการขาว ระบบแหลงขาว ระบบแผนงาน ระบบงบประมาณ ระบบกฎหมายยาเสพติด 

กระบวนการฟองคดี กระบวนการพิจารณาคดียาเสพติด ระบบการบังคับโทษคดียาเสพติด และระบบการปอง

ปรามผูกระทําความผิดกฎหมายยาเสพติด 

- ตรวจสอบและถวงดุลในการบังคับใชกฎหมายยาเสพติดเพ่ือใหเกิดความเปนธรรมใน

กระบวนการยุติธรรมทางอาญาดานยาเสพติด 

- สรางกลไกการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบ โดยการกําหนด
อํานาจและหนาท่ีใหมีความสมดุลกัน 

- บัญญัติกฎหมายใหมๆ เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการแกไขปญหายาเสพติด  

 ๕.๑.๕ โครงการสําคัญ 
   ๕.๑.๕.๑ โครงการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน (Seal border) 

   ๕.๑.๕.๒ โครงการจุดตรวจจุดสกัดพ้ืนท่ีตอนใน 

   ๕.๑.๕.๓ โครงการสืบสวนและทําลายเครือขายนักคายาเสพติดระดับสําคัญในประเทศ  

   ๕.๑.๕.๔ โครงการสืบสวนและทําลายเครือขายนักคายาเสพติดระดับชุมชน (ผูคารายยอย)  

   ๕.๑.๕.๕ โครงการยุติบทบาทนักคายาเสพติดที่ถูกจําคุกในเรือนจํา 

   ๕.๑.๕.๖ โครงการสืบสวนปราบปรามเครือขายการผลิตการคายาเสพติดนอกประเทศ 

   ๕.๑.๕.๗ โครงการสืบสวนทางการเงิน 

   ๕.๑.๕.๘ โครงการมาตรการบังคับใชกฎหมายดานทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ 

   ๕.๑.๕.๙ โครงการหมูบานชุมชนเขมแข็งพื้นท่ีชายแดน 

  ๕.๑.๕.๑๐ โครงการพัฒนาทางเลือกในพ้ืนท่ีผลิตยาเสพติด 



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๑๙
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕.๑.๕.๑๑ โครงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของกับยาเสพติด 

  ๕.๑.๕.๑๒ โครงการตรวจพิสูจนยาเสพติด 
 

  ๕.๑.๖ งบประมาณ 

  ๕.๑.๖.๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  ๕.๑.๖.๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

  ๕.๑.๖.๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  ๕.๑.๖.๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

  ๕.๑.๖.๕ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

 ๕.๑.๗ ตัวช้ีวัด 

 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

คาเปาหมาย

 

  

  ๕.๑.๘ หนวยงานรับผิดชอบ 

   ๕.๑.๘.๑ หนวยงานหลัก 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

  กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงาน ป.ป.ท. สํานักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ  

กรมราชทัณฑ) 

กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)  

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๒๐
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตรการแพทย) 

สํา นักนายกรัฐมนตรี (สํานักขาวกรองแหงชาติ กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายใน

ราชอาณาจักร) 

๕.๑.๘.๒ หนวยงานสนับสนุน 

  สํานักงานอัยการสูงสุด 

กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ) 

กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร)  

   กระทรวงการตางประเทศ  
   กระทรวงมหาดไทย (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 
 

 ๕.๒ ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ 

  วัตถุประสงคเพ่ือ 

   ๕.๒.๑ ประเด็นยุทธศาสตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สงเสรมิการดําเนินงานความรวมมือเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม
อาเซียนและการพัฒนาไทยสูศูนยกลางความรวมมืออาเซียนในการควบคมุปญหายาเสพติด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สงเสรมิความรวมมอืและสรางความสัมพันธอันดีระหวางประเทศดาน
ยาเสพติดเพ่ือการดําเนินงานควบคมุปญหายาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพรวมกัน และรองรบัพันธกรณีระหวาง
ประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สงเสรมิความรวมมอืและการสรางเครือขายความรวมมือดาน
ปราบปรามยาเสพติดระหวางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ สงเสรมิความรวมมอืและการสรางเครือขายความรวมมือดานการ
ปองกันและบําบัดรกัษาผูติดยาเสพติดระหวางประเทศ เพ่ือพัฒนารปูแบบการปองกันและมาตรฐานการ
บําบัดรกัษาระหวางประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ สงเสรมิความรวมมอืดานการพัฒนาทางเลือกและการเผยแพรแนว
ปฏิบัติสหประชาชาติดานการพัฒนาทางเลือกที่เกิดจากการผลักดันของไทยใหกับนานาประเทศเพื่อสงเสรมิการ
พัฒนาท่ียั่งยืน      

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๖ สงเสรมิความรวมมอืดานกฎหมายและสรางความสอดคลองทาง
กฎหมายระหวางประเทศเพ่ือสงเสรมิการดาํเนินงานควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ 
  ๕.๒.๒ เปาหมายยุทธศาสตร 

๕.๒.๒.๑ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเขมแข็งและปลอดภัยจากภัยคุกคาม

ของยาเสพติด 
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๒๑
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๕.๒.๒.๒ ปฏิบัติตามพันธกรณีขอตกลงระหวางประเทศท่ีเก่ียวของกับปญหายาเสพติด 

๕.๒.๒.๓ ประสานผลักดันการยุติบทบาทของผูท่ีเก่ียวของกับการลักลอบผลิต คา และลําเลียงยา

เสพติด สารต้ังตน และเคมีภัณฑระหวางประเทศ 

๕.๒.๒.๔ บริหารจัดการความรวมมือระหวางประเทศอยางบูรณาการและมีเอกภาพ 

  ๕.๒.๓ กลยุทธ 

๕.๒.๓.๑ ประกาศเจตนารมณรวมกันเพ่ือจัดการกับความทาทายจากปญหายาเสพติด 

๕.๒.๓.๒ กําหนดยุทธศาสตรเชงิรุกเพ่ือแสวงหา ขยายเครอืขายและพัฒนากลไกความรวมมือ

ระหวางประเทศในการแกไขปญหายาเสพติด 

๕.๒.๓.๓ มุงมั่นผลักดันหุนสวนยุทธศาสตรระหวางประเทศและสมาชิกประชาคมอาเซียนเพ่ือ

การปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีสงผลกระทบตอประเทศไทย ในภูมิภาค และระดับโลก 

๕.๒.๓.๓ พัฒนาคุณภาพการใหบริการของหนวยงานภาครฐัใหเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 

  ๕.๒.๔ แนวทาง 

 ๕.๒.๔.๑ แนวทางการสงเสริมการดําเนินงานความรวมมือเพื่อรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน

และการพัฒนาไทยสูศูนยกลางความรวมมืออาเซียนในการควบคุมปญหายาเสพติด 

๑) การพัฒนากลไกบรหิารจัดการ (โครงการ ASEAN-NARCO) เพ่ือพัฒนาไทยสูศูนยกลาง

ความรวมมืออาเซียนในการควบคมุปญหายาเสพติด 

๒) การพัฒนาความรวมมือในการดําเนินงานควบคมุปญหายาเสพติดและทางวิชาการใน

ภูมภิาคอาเซียนทุกดาน 

  (๑) ดานการปราบปรามการผลิต การคาและการสกัดก้ันยาเสพติด สารต้ังตนและ

เคมีภัณฑ ความรวมมือทางการขาวและการตรวจพิสูจนคุณลักษณะยาเสพติด 

 (๒) ดานปองกันและบาํบัดรักษา 

 (๓) ดานการพฒันาทางเลอืก  การสาํรวจพชืเสพติดและการควบคุมพชืเสพติด 

๓) การพัฒนาความรวมมือเพื่อผลกัดันเชิงนโยบายในการดําเนินงานควบคุมยาเสพติดใน

ภูมภิาคอาเซียน 

๔) การพัฒนาทางวิชาการและบคุลากรเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียนและการเปน

ศูนยกลางความรวมมืออาเซียนในการควบคมุปญหายาเสพติด 

 ๕.๒.๔.๒ สงเสริมความรวมมือและสรางความสัมพันธอันดรีะหวางประเทศดานยาเสพติดเพื่อการ

ดําเนินงานควบคมุปญหายาเสพติดท่ีมีประสิทธิภาพรวมกัน และรองรบัพันธกรณีระหวางประเทศ 
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๒๒
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๑) การพัฒนาแผนยุทธศาสตร ดานความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการควบคมุปญหา

ยาเสพติดระยะ ๕ ป (พศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒) 

๒) การเสรมิสรางความไววางใจกับนานาประเทศเพ่ือสนับสนุนการแกไขปญหายาเสพติด

รวมกัน 

๓) การใหความรวมมือและสงเสรมิการแสดงบทบาทนําของไทยในเวทีความรวมมือระหวาง

ประเทศ  

๔) การผลกัดันเชิงนโยบายและการดําเนินงานเพ่ือการควบคุมปญหายาเสพติดรวมกัน

ระหวางประเทศ  

๕) การพัฒนาบคุลากรเพื่อเพ่ิมศักยภาพในการพัฒนาความสัมพันธและความรวมมือระหวาง

ประเทศดานยาเสพติด  

 ๕.๒.๔.๓ สงเสริมความรวมมือและการสรางเครือขายความรวมมือดานปราบปรามยาเสพติด

ระหวางประเทศ 

๑) การพัฒนาความรวมมือการควบคุมสารต้ังตนและเคมีภณัฑระหวางประเทศ 

๒) การพัฒนาความรวมมือดานการปราบปราม และการสกัดก้ันการลักลอบคายาเสพติด  

๓) ความพัฒนาความรวมมือดานการขาวกรองยาเสพติด 

๔) การรวมมือทางวชิาการดานการบังคับใชกฎหมาย สืบสวนสอบสวนท่ีเก่ียวของ 

๕) การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการดานการตรวจพิสจูนคุณลักษณะยาเสพติดระหวาง

ประเทศ 

๖) การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการดานการสาํรวจและการควบคมุพืชเสพติดระหวาง

ประเทศ 

๗) การพัฒนาบคุลากรดานปราบปรามยาเสพติดและบังคบัใชกฎหมายเพ่ือสามารถใหความ

รวมมือกับนานาประเทศอยางมปีระสทิธภิาพ 

 ๕.๒.๔.๔ สงเสริมความรวมมือและการสรางเครือขายความรวมมือดานการปองกันและ

บําบัดรกัษาผูติดยาเสพติดระหวางประเทศ เพ่ือพัฒนารูปแบบการปองกันและมาตรฐานการบาํบัดรักษาระหวาง

ประเทศ 

  ๑) การพัฒนาความรวมมือและสรางเครือขายความรวมมือดานการปองกันเพ่ือพฒันา

รูปแบบการปองกันท่ีมีประสทิธภิาพรวมกันกบันานาประเทศ 

๒) การพัฒนาความรวมมือทางวิชาการและการสรางมาตรฐานการบาํบัดรักษาระหวาง

ประเทศ 
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๒๓
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๓) การพัฒนาบคุลากรดานการปองกันและบําบัดรกัษาเพ่ือสามารถใหความรวมมือกับ

นานาประเทศอยางมีประสทิธภิาพ 

  ๕.๒.๔.๕ สงเสริมความรวมมือดานการพฒันาทางเลอืกและการเผยแพรแนวปฏบิัติ

สหประชาชาติดานการพัฒนาทางเลือกที่เกิดจากการผลักดันของไทยใหกับนานาประเทศเพื่อสงเสริมการพัฒนาท่ี

ย่ังยืน   

   ๑) การพัฒนากลไกบรหิารจัดการเพื่อสนับสนุนการเผยแพรแนวทางการพฒันาทางเลอืกของ

ไทย และแนวปฏบิัติสหประชาชาติฯ (อาทิโครงการจัดตั้ง ศนูย Excellence Centre on AD) 

๒) การใหความรวมมือและการเผยแพรแนวปฏิบัติสหประชาชาติดานการพัฒนาทางเลือก

ใหกับนานาประเทศท่ีสนใจ 

๓) การพัฒนาบคุลากรดานการพัฒนาทางเลือกเพ่ือสามารถใหความรวมมือกับนานาประเทศ

อยางมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๒.๔.๖ สงเสริมความรวมมือดานการพฒันากฎหมายและการสรางความสอดคลองทาง

กฎหมายระหวางประเทศเพ่ือสงเสรมิการดาํเนินงานควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ 

๑) การปรบัปรุงแกไขกฎหมายภายในประเทศท่ีมอียูใหสอดคลองและสามารถรองรับการ

ดําเนินงานรวมกันกับนานาประเทศในการควบคมุปญหายาเสพติด  

๒) การพัฒนาขอตกลง บันทึกความเขาใจ และกฎบัตรรวมกันระหวางประเทศเพ่ิมเติมเพ่ือ

สนับสนุนใหการดําเนินงานในการควบคุมปญหายาเสพติด 

๓) การพัฒนาบคุลากรดานกฎหมาย และนิติกรเพ่ือสามารถใหความรวมมือกับนานา

ประเทศอยางมีประสิทธิภาพ 

    

  ๕.๒.๕ โครงการสําคัญ 

  ๕.๒.๕.๑ โครงการ ป.ป.ส. อาเซียน 

   ๕.๒.๕.๒ โครงการความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน และประเทศในภูมิภาค ในการสกัดกั้นสาร
ต้ังตนและเคมีภัณฑไมใหเขาไปในแหลงผลิต 

   ๕.๒.๕.๓ โครงการความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติดในระดับเจาหนาท่ีบริเวณชายแดน 
(BLO-Border laison Officer) 

   ๕.๒.๕.๔ โครงการสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดผานทาอากาศยาน (AITF) 

 ๕.๒.๕.๕ โครงการบรหิารจัดการขามแดน (Cross border management) 

   ๕.๒.๕.๖  
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๒๔
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

    
  ๕.๒.๖ งบประมาณ 

   ๕.๒.๖.๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

   ๕.๒.๖.๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

   ๕.๒.๖.๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

   ๕.๒.๖.๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

   ๕.๒.๖.๕ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

   ๕.๒.๗ ตัวช้ีวัด 

๕.๒.๗.๑ ระดบัความสาํเร็จของการประสานผลักดันความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน

ไปสูเปาหมายในการปลอดยาเสพติด 

๕.๒.๗.๒ ระดบัความสาํเร็จของการประสานการปฏบิัติรวมกับประเทศเพ่ือนบานเพ่ือสกัดกั้น

ปราบปรามจบักุมยาเสพติด สารตั้งตน และเคมีภัณฑกอนท่ีจะเขามาในประเทศไทย 

๕.๒.๗.๓ ระดบัความสาํเร็จของการประสานผลักดันการดําเนินการตามพันธกรณีระหวาง

ประเทศ 

 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

คาเปาหมาย

 

   

   ๕.๒.๘ หนวยงานรับผิดชอบ 

    ๕.๒.๘.๑ หนวยงานหลัก 
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๒๕
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

กระทรวงการตางประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงการตางประเทศ กรมองคการระหวาง

ประเทศ กรมอาเซียน สํานักงานความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระหวางประเทศ)  

กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 

กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)  

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง) 

กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย) 

๕.๒.๘.๒ หนวยงานสนับสนุน 

  กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย) 

กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 

กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํา นักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานสภาความม่ันคงแหงชาติ สํานักขาวกรองแหงชาติ กอง

อํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร) 

    

  ๕.๓ ยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด 

 วัตถุประสงคเพ่ือแกไขปญหาการเสพและการติดยาเสพติดใหหายโดยเด็ดขาดเพ่ือลดอุปสงคดาน

ยาเสพติดในระยะยาว  

  ๕.๓.๑ ประเด็นยุทธศาสตร 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ ผูเสพผูติดเขาถงึบริการดานการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ ผูผานการบาํบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพไดรับการติดตามดูแล

ชวยเหลืออยางมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเพ่ือปองกันการเสพติดซํ้า 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ ครอบครวั ชุมชน สงัคมยอมรับและใหโอกาสผูเสพผูติด และมีสวนรวม

ในการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม ดูแลชวยเหลือผูผานการบาํบัด   (Community-based recovery 

model) 



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๒๖
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ บริหารจัดการอยางบรูณาการทุกภาคสวนที่มีประสทิธภิาพ เอ้ือตอ

การบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพโดยยึดผูเสพผูติดเปนศูนยกลาง 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ พัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการแกไขปญหาผูเสพผูติด 

  ๕.๓.๒ เปาหมายยุทธศาสตร 

  ๕.๓.๒.๑ พัฒนารูปแบบการเขาถึงบริการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีเปนมิตร  เขาถงึงาย  และผู

เสพผูติดเขาสูบริการเพ่ิมขึ้น  

  ๕.๓.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการบาํบัดดฟนฟูสมรรถภาพใหมีคุณภาพท้ังในสวนของการคัดกรอง 

บําบัด ฟนฟูสมรรถภาพ และติดตามผูผานการบาํบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพ  

  ๕.๓.๒.๓ ปรับปรุงกฎหมายใหเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการบาํบัดรักษาท่ีมีประสทิธภิาพ  

  ๕.๓.๒.๔ พัฒนากระบวนการติดตามดแูลชวยเหลือผูผานการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพตามสภาพ

ปญหา ความตองการ เพ่ือปองกันการเสพติดซํ้า 

  ๕.๓.๒.๕ สงเสริม สนับสนุน ใหครอบครวั ชุมชน มีศักยภาพในกระบวนการบาํบัดฟนฟู

สมรรถภาพ และดแูลชวยเหลือผูเสพผูติด 

๕.๓.๒.๖ มีอัตรากาํลงัผูปฏบิัติงานที่เหมาะสมกบัสภาพปญหา 

๕.๓.๒.๗ มีมาตรฐานของสถานบริการและบคุลากรท่ีใหการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ  รวมถงึ

พัฒนาระบบการนิเทศ กาํกับ ติดตามมาตรฐานผูใหบริการดานการบาํบัด การบริหารจัดการ ใหเอื้อตอการ

ดําเนินงานดานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพ 

๕.๓.๒.๘ พัฒนาระบบขอมลูผูเสพผูติดยาเสพติด  และการรายงานผลการบาํบัดฟนฟสูมรรถภาพ

ท่ีถูกตอง แมนยาํ เขาถงึงาย  มีระบบความปลอดภัยของขอมูล และเคารพสิทธขิองผูปวย 

๕.๓.๒.๙ การบูรณาการระบบงบประมาณแบบองครวม ใหเกิดความคลองตวั เหมาะสม และ

ตรวจสอบได สามารถตอบสนองตอเปาหมายยุทธศาสตร 

๕.๓.๒.๑๐ มีการแลกเปลี่ยนองคความรูและพัฒนามาตรฐานการบาํบัดใหไดรบัการยอมรบัใน

ระดับสากล  เพ่ือใหไดรูปแบบการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสมกับตัวยาเสพติด 

  ๕.๓.๓ กลยุทธ 

   ๕.๓.๓.๑ คนหาผูเสพผูติดเขาบําบัดรักษาเพ่ือลดปญหา อันตราย และผลกระทบตอชุมชนและสังคม 

   ๕.๓.๓.๒  

   ๕.๓.๓.๓  

   ๕.๓.๓.๔  



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๒๗
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 

  ๕.๓.๔ แนวทาง 

  ๕.๓.๔.๑ แนวทางการใหผูเสพผูติดเขาถงึบริการดานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 

๑. เพ่ิมและพัฒนาขีดความสามารถของศูนยคัดกรองผูเสพผูติด  ในการประเมินคัดกรอง การ

วางแผนใหความชวยเหลือ  ตลอดจนการสงตอเขาสูระบบการบาํบัดฟนฟูอยางมีคุณภาพ และครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี  

ภายใตการบริการท่ีเปนมิตร  

๒. ดําเนินการรณรงคประชาสมัพันธทั้งในวงกวางและในระดับพ้ืนท่ี  โดยมีวัตถปุระสงคเพ่ือ 

๒.๑ สรางเจตคติในการยอมรับวาผูเสพคือผูปวย  และการเสพติดเปนโรคเรื้อรัง เพื่อให

ครอบครวั ชมุชน  สงัคมมีความเขาใจท่ีถูกตองเก่ียวกับโรคสมองติดยา  และมีเจตคติในการยอมรบัผูเสพผูติด  

รวมถงึใหโอกาสในการกลับสูสังคม และรวมเปนพลังในการดูแลและแกไขปญหายาเสพติดในชุมชน 

           ๒.๒ ดําเนินการใหขอมูลความรูเกี่ยวกบัแนวทางการบาํบัดฟนฟูฯ  สถานท่ีใหบรกิารดาน

การบาํบัดฟนฟูฯ  และใหความชวยเหลือผูท่ีผานการบาํบัดฯ 

         ** โดยดําเนินการเผยแพรขอมูลขาวสาร และสรางเจตคติ  ผานสื่อมวลชน ชองทางสาย

ดวนโทรศัพท รวมถึง สื่อบคุคลในพ้ืนท่ี เชน ตํารวจชุมชนสมัพันธ อาสาสมัครสาธารณสขุหมูบาน (อสม.)  

อาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) ผูนําชมุชน  ฯลฯ   

๓. พัฒนาคุณภาพการใหบริการของสถานบริการบาํบัดฟนฟสูมรรถภาพทั้งในสวนของภาครัฐ 

(ท่ีไมใชหนวยงานในสงักัดกระทรวงสาธารณสขุ)  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม และชุมชน โดยการกําหนด

มาตรฐานของการใหบรกิาร  จาํนวนของสถานบรกิาร/บุคลากรที่เปนไปอยางเพียงพอและเหมาะสม  ใหการ

สนับสนุนการดําเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบและแนวทางการบาํบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพในระบบบังคบั

บําบัด  ระบบตองโทษ  และระบบสมัครใจในรปูแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วัดเปนศูนยสงเคราะห ฯลฯ 

เพ่ือใหการบริการเปนไปอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน ภายใตการบริการท่ีเปนมิตร 

๔. พัฒนาระบบบรกิารบาํบัดรกัษายาเสพติด (Service plan) สุขภาพจิตและยาเสพติด โดย

การบรูณาการระบบบริการบาํบัดรักษาฯ (Service plan) รวมกับระบบอ่ืนๆ ตลอดจน นําระบบดังกลาวไปทดลอง

ใชในเครือขายบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (๑๒ เขต + ๑) และขยายไปในพ้ืนท่ีตางๆ ใหครอบคลุม

ตอไป 

๕. บูรณาการระบบการดูแลผูมปีญหายาเสพติด  โดยจัดใหมีการเชื่อมตอระบบการ

บําบัดรกัษาภายใตการสนับสนุนแบบรอบดานท้ังในสวนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน เชน การฝกอาชีพ  
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๒๘
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

และการจัดหางานใหกับผูผานการบาํบัดฯ ตลอดจนการเพิ่มชองทางของการใหบริการใหชัดเจนและครอบคลมุ

ย่ิงขึ้น 

๖. ปรับปรงุกฎหมาย ระเบียบปฏบิัติใหเอ้ือตอการเขาถึงบรกิารดานการบาํบัดโดยการ 

๖.๑ ปรับปรงุกฎหมายใหมมีาตรการทางเลือกอ่ืนๆ เพ่ือจูงใจผูเสพ/ผูติดยาเสพติดใหเขาสู

กระบวนการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจ   

    ๖.๒ ปรับปรงุกฎหมายหรืออนุบัญญัติเพ่ือใหเกิดความเชื่อมตอระหวางหนวยงานท่ี

เก่ียวของ   

๖.๓ จัดหาระบบสวัสดกิาร เชน ระบบประกันสขุภาพ  ระบบประกันสังคม  ในการใหการ

สนับสนุนคาใชจายสาํหรบัผูเสพผูติดท่ีประสงคจะเขารับการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพในระบบสมัครใจ 

๗. กํากับติดตามการดําเนินงานใหเปนไปตามมาตรฐาน  แนวทางท่ีกาํหนดไว 

๘. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรในการเขาถึงผูใชยา รวมถงึผูปฏบิัติงานในการดาํเนินงานเพ่ือลด

อันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) 

  ๕.๓.๔.๒ แนวทางการใหผูผานการบาํบัดรักษาและฟนฟสูมรรถภาพไดรับการติดตามดูแล 

ชวยเหลืออยางมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นเพ่ือปองกันการเสพติดซํ้า 

๑. กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง ในการติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูผานการบาํบัดรักษาท่ี

สอดคลองกบัสภาพปญหาการเสพติด  รวมถึงกาํหนดตัวชีว้ดัเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงาน 

๒. จัดต้ังทีมติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูผานการบําบัดรกัษาในระดับพ้ืนท่ี  โดยการประกอบ

กําลังจากทีมสหวชิาชีพของทุกภาคสวนตามความเหมาะสมของบรบิทในพ้ืนท่ี 

๓. พัฒนาศกัยภาพของทมีติดตาม ดูแล ชวยเหลือฯ ใหสามารถดูแล ชวยเหลือไดตามแนวทาง

มาตรฐานท่ีกําหนดไว  โดยเนนการสรางสัมพันธภาพท่ีดรีะหวางทีมติดตามดูแล ฯ กับผูผานการบาํบัดฟนฟู

สมรรถภาพ 

๔. พัฒนาคุณภาพชีวิต  ตลอดจนใหการสนับสนุนในการกลบัสูสังคมของผูผานการบาํบัดฟนฟู

สมรรถภาพตามความตองการและความเหมาะสม 

๕. เผยแพรแนวคิดใหผูผานการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพ ครอบครัว และชมุชนไดเขาใจวาการ

ติดตามเปนการสนบัสนุน ชวยเหลือ ประคับประคองผูผานการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพใหสามารถดาํเนินชวีิตได

อยางปกติสขุและไมกลบัไปเกี่ยวของกบัยาเสพติดอีก 

๖. พัฒนารปูแบบการติดตามผูผานการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีเนนการสรางสัมพันธภาพที่ดี  

โดยการนาํแนวคิด ระบบการจัดการรายกรณี (Case management) ท่ีมอบหมายใหมทีีมสหสาขาวชิาชพี ทํา

หนาท่ีในการบูรณาการความชวยเหลืออยางรอบดาน โดยการประเมินภาวะสุขภาพของผูเขารับการบาํบัดฯ  และ

วางแนวทางการดูแล  ตลอดจน ติดตามผลลพัธอยางตอเนื่อง  ซ่ึงในการดาํเนินงานจะมอบหมายให ผูจัดการ
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๒๙
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
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รายบคุคล (Case manager) เขามามีสวนชวยในการจัดการ ประสานงาน และดแูลใหผูรับการบาํบัดฯ ไดรับ

ความชวยเหลือ ตลอดจนบริการตางๆท่ีจาํเปน  เหมาะสม  เพ่ือชวยใหผูผานการบาํบัดฯ ไดมีโอกาสกลับไปใชชวีิต

ไดอยางปกติสุข 

  ๕.๓.๔.๓ แนวทางการครอบครวั ชุมชน สังคมยอมรับและใหโอกาสผูเสพผูติด และมีสวนรวมใน

การบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพ และติดตาม ดูแลชวยเหลือผูผานการบาํบัด   (Community-based recovery 

model) 

๑. สนับสนุน สงเสริมศักยภาพใหครอบครัว ชุมชนมีองคความรูในการสังเกตและประเมิน

ความรุนแรงเบื้องตนในผูท่ีเสพยาเสพติด และดแูลชวยเหลอืผูเสพยาเสพติดใหเขารบัการบาํบัดรักษาแบบสมัครใจ

โดยชุมชนเปนลาํดบัแรก ภายใตการเสนอแนะจากหนวยงานดานการบาํบัดรักษายาเสพติด 

๒. พัฒนาศกัยภาพครอบครัว ชุมชนใหมีความเขาใจเก่ียวกับโรคสมองติดยา ตลอดจนวธิีการ

ดูแล ชวยเหลือประคับประคองผูเสพติดไมใหกลบัไปเสพติดซํ้า 

๓. สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการแกไขปญหาผูเสพติดระหวางชุมชน 

๔. สงเสรมิใหภาคประชาสังคมเขามามีสวนรวมในการแกไขปญหาผูเสพติดในชุมชน 

  ๕.๓.๔.๔ แนวทางการบรหิารจัดการอยางบูรณาการทุกภาคสวนท่ีมีประสิทธิภาพ เอ้ือตอการ

บําบัดฟนฟูสมรรถภาพโดยยึดผูเสพผูติดเปนศูนยกลาง 

๑. ปรับปรงุกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และระบบงบประมาณที่เก่ียวของกบัการบาํบัดรักษา

ใหเอื้อตอการเชือ่มตอระบบบาํบัดรักษาตามสภาพความรุนแรงของแตละบคุคล และการสนบัสนุนใหชมุชนเขามามี

สวนรวมในการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพ 

๒. การบริหารจัดการทรัพยากรบคุคล โดยการจัดหาบคุลากรผูปฏบิัติงานใหสอดคลอง 

เหมาะสมกับสภาพปญหาการเสพติดและการปฏบิัติงานในพ้ืนท่ี ตลอดจนหาแนวทางในการสรางขวญัและกําลงัใจ

ใหกับผูปฏิบัตงิาน 

๓. กําหนดมาตรฐานของสถานบริการดานการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพ และบคุลากรท่ีใหการ

บําบัดฟนฟูสมรรถภาพ เพ่ือประกอบเปนแนวทางในการพัฒนาสถานบริการฯ  และพัฒนาศกัยภาพของบคุลากร

ดานการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพ  

๔. หนวยงานท่ีใหบริการงานดานการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพ ดําเนินการพัฒนาบคุลากรใน

สังกัด  ตลอดจนสถานบริการใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด และสามารถรองรบัการปฏบิัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  

๕. กําหนดใหมีทีมในการนิเทศเพ่ือใหคาํปรกึษา แนะนําการดําเนินงานใหกับหนวยปฏบิัติใน

พ้ืนที่ใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกาํหนด  

๖. ดําเนินการสาํรวจหรอืวจิัยในเรื่องท่ีเก่ียวของกับปญหายาเสพติด  
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๓๐
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗. พัฒนาระบบขอมูลการรายงานผลการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีมีความทันสมัย ถูกตอง 

มีเอกภาพ และมีระบบการรักษาความปลอดภัยตามชั้นของขอมูล  เพื่อเปนการเคารพสทิธขิองผูปวย ใน

ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการปฏิบัติงานและการกําหนดนโยบาย/เปาหมาย 

๘. ปรับปรงุและสนับสนุนใหเกิดระบบงบประมาณแบบเบ็ดเสรจ็ 

๙. จัดทําโครงการนํารองในการจัดตั้งศูนยบริการใหคาํปรึกษา  ตลอดจนใหบริการจัดหา

สถานที่ในการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพ รวมไปถงึเปนศูนยในการติดตาม ใหความชวยเหลือดูแลผูผานการบําบัด

ฟนฟูสมรรถภาพในพ้ืนท่ี 

๑๐. ปรับปรงุกฎหมาย กฎระเบียบ ใหเอ้ือตอการบําบัดทางเลือกเพ่ือการลดอันตรายจากการ

ใชยาเสพติด (Harm Reduction) 

  ๕.๓.๓.๕ แนวทางการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดานการแกไขปญหาผูเสพผูติด 

๑. พัฒนาศกัยภาพบคุลากรดานการบาํบัดฟนฟูสมรรถภาพเพ่ือใหสามารถรวมมือกับนานา

ประเทศในการแกไขปญหาผูเสพผูติดไดอยางมีประสทิธภิาพ 

๒. พัฒนาและสรางเสรมิความรวมมอืทางวชิาการกบันานาประเทศเพ่ือพัฒนามาตรฐานการ

บําบัดฟนฟูสมรรถภาพท่ีเหมาะสมกับบรบิทของประเทศไทย 

๓. สนับสนุนการวจิัยและการจัดการความรูท่ีสอดคลองกับสภาพปญหาเพ่ือพัฒนาการบาํบัด

ฟนฟูสมรรถภาพ และจัดการกับปญหาผูเสพผูติดท่ีมีความแตกตางทางวัฒนธรรมและตวัยาเสพติด 

  ๕.๓.๕ โครงการสําคัญ 

   ๕.๓.๕.๑ โครงการบําบัดรักษาระบบสมัครใจ 

   ๕.๓.๕.๒ โครงการบําบัดรักษาระบบบังคับบําบัด 

   ๕.๓.๕.๓ โครงการบําบัดรักษาระบบตองโทษ 

   ๕.๓.๕.๔ โครงการติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษา 

   ๕.๓.๕.๕ โครงการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด 

   ๕.๓.๕.๖ 

 

  ๕.๓.๖ งบประมาณ 

   ๕.๓.๖.๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

   ๕.๓.๖.๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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๓๑
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๕.๓.๖.๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

   ๕.๓.๖.๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

   ๕.๓.๖.๕ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  ๕.๓.๗ ตัวช้ีวัด 

๕.๓.๗.๑ อัตราการเสพติดซํ้าลดลง 

 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

คาเปาหมาย

 

   

  ๕.๓.๘ หนวยงานรับผิดชอบ 

    ๕.๓.๘.๑ หนวยงานหลัก 

กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย กรมสุขภาพจิต) 

กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน) 

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น) 

๕.๓.๘.๒ หนวยงานสนับสนุน 

  กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 
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เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
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กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สํานักงานกิจการสตรีและสถาบัน

ครอบครัว) 

กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ) 

กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝมือแรงงาน กรมการจัดหางาน) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

องคกรศาสนา 

ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

 

  ๕.๔ ยุทธศาสตรการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 

   วัตถุประสงคเพ่ือ 

  ๕.๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางภูมิคุมกันใหเด็กและเยาวชนท่ีเพียงพอตอการรองรับสภาพปญหา

ยาเสพติดในสังคม 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ สรางภูมิคุมกันและปองกันใหเด็กและเยาวชนท่ีอยูนอกสถานศึกษาท่ี

เพียงพอ 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ สรางภูมคิุมกันและปองกันในผูใหญและวัยแรงงาน 
  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ ควบคมุพ้ืนที่เสี่ยงปจจัยเสี่ยง เพ่ิมพ้ืนท่ีเชิงบวกปจจัยบวก 
   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ สรางชุมชนท่ีเอ้ือตอการลดโอกาสและปองกันมิใหเขาไปเกี่ยวของกับยา

เสพติด 

   ๕.๔.๒ เปาหมายยุทธศาสตร 

๕.๔.๒.๑ สรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในเปาหมายกลุมตางๆ 

โดยแบงกลุมเปาหมายตามลักษณะทางกาย จิต และบริบททางสงัคมออกเปน ๔ ชวงวัย  

วัย (ชวงอายุ) จํานวน (คน)  

ปฐมวัย (๐-๖ ป) ๖  ลานคน 

วัยเด็ก (๗-๑๒ ป) ๔.๘ ลานคน 
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วัยรุน  (๑๓-๑๙ ป) ๖.๕ ลานคน 

วัยผูใหญ (๒๐-๒๕ ป) ๕.๕ ลานคน 

   

   ๕.๔.๒.๒ ควบคุมพ้ืนท่ี ลดเง่ือนไขปจจัยเสี่ยง พัฒนาพ้ืนท่ี เพ่ิมปจจัยบวก 

๕.๔.๒.๓ ทุกหมูบาน/ชุมชนเขมแขง็เอาชนะปญหายาเสพติดและมีคุณภาพชวีิตท่ีด ี(๘๑,๘๕๓ 
หมูบาน/ชุมชน) 

๕.๔.๒.๔ หมูบาน/ชมุชนเขมแข็งพัฒนาสูกองทุนแมของแผนดินอําเภอละ ๑ แหง หรืออําเภอท่ีมี
หมูบาน/ชุมชนครบ  พัฒนาเปนศูนยเรียนรูกองทุนแมของแผนดิน บูรณาการสูเศรษฐกจิพอเพียง  

๕.๔.๒.๕ สรางการมสีวนรวมของประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ 

  ๕.๔.๓ กลยุทธ 

   ๕.๔.๓.๑ สรางความเขมแข็งภายใน (Inner strength) เพ่ือเปนภูมิคุมกันใหคนสามารถอยู

ทามกลางยาเสพติดไดโดยไมหันไปใชยาเสพติดเปนทางออกเมื่อตองเผชิญกับปญหา 

๕.๔.๓.๒ ปองกันเชิงรุก ปองกันผูเสพรายใหม ปองกันพื้นท่ี (Defensible space)  

   ๕.๔.๓.๓ ลดเง่ือนไขและปจจัยท่ีทําใหเกิดปญหายาเสพติด 

   ๕.๔.๓.๔ ขยายการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไปสูภาคีเครือขาย พัฒนา

ความเขมแข็งใหกับหมูบานชุมชนเพ่ือควบคุมปญหายาเสพติดอยางยั่งยืนในระยะยาว 

  ๕.๔.๔ แนวทาง 

  ๕.๔.๔.๑ แนวทางการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหเด็กและเยาวชน 
  ๑) บูรณาการกลไกการสรางภมูิคุมกันท้ังระดับอํานวยการ ปฏบิัติ และการมสีวนรวมของ
ครอบครวั ชมุชน ทองถิ่น  

    ๒) สงเสริมและสนบัสนุนสื่อ ขอมูล องคความรู และการพัฒนาแกบุคลากรและ
กลุมเปาหมาย  ฯลฯ   

     ๓) สงเสริม สนับสนุนใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการทํากิจกรรมปองกันฯ  
     ๔) สงเสริมการสรางองคความรูและพัฒนาวชิาการ  

  ๕.๔.๔.๒ แนวทางการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดใหเด็กและเยาวชนนอกสถานศกึษา 
               ๑) บูรณาการกลไกการสรางภมูิคุมกันท้ังระดับอํานวยการ ปฏบิัติ และการมสีวนรวมของ

ครอบครวั ชุมชน ทองถิ่น  

      ๒)  ดําเนินการคัดกรองกลุมเปาหมายตามระดับพฤติกรรมเสี่ยง เพ่ือสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในแตละระดับ 
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๓๔
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

      ๓) สงเสริมและสนบัสนุนสื่อ ขอมูล องคความรู และการพัฒนาแกบุคลากรและ
กลุมเปาหมาย  ฯลฯ  

  ๔) สงเสริม สนับสนุนใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการทํากิจกรรมปองกันยาเสพติด  

      ๕) สงเสริมการสรางองคความรูและพัฒนาวชิาการ  
 ๕.๔.๔.๓ แนวทางการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมผูใหญและวัยแรงงาน 

 ๑)  บูรณาการกลไกการสรางภูมิคุมกันทั้งระดับอํานวยการ ปฏบิัติ และการมีสวนรวมของ
ครอบครวั ชุมชน ทองถิ่น  

 ๒) ดําเนินการคัดกรองกลุมเปาหมายตามระดับพฤติกรรมเสีย่ง เพ่ือสรางภูมคิุมกันและ
ปองกัน ยาเสพติดใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในแตละระดับ 
                 ๓) สงเสริมและสนบัสนุนสื่อ ขอมูล องคความรู และการพัฒนาแกบุคลากรและ
กลุมเปาหมาย       
ฯลฯ  
                ๔)  สงเสริม สนับสนุนใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการทํากิจกรรมปองกันยาเสพติด  

       ๕) สงเสริมการสรางองคความรูและพัฒนาวชิาการ  
  ๕.๔.๔.๔ แนวทางการควบคมุพื้นท่ีเสี่ยงปจจัยเสี่ยง เพ่ิมพ้ืนท่ีเชิงบวกปจจัยบวก 
                   ๑) บูรณาการกลไกและระบบการบรหิารขอมูล พ้ืนท่ีเสี่ยง กลุมเสี่ยง ท้ังระดับอํานวยการปฏบิัติ 

และการมีสวนรวมของภาคท่ีีเก่ียวของ  

                   ๒) สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบคุลากร องคความรู และการบริหารจัดการดานการเฝาระวงั
และควบคมุปญหาเชงิพ้ืนที ่ 
                   ๓)  การควบคุมพ้ืนท่ี/ปจจัยเสี่ยง ดวยการจดัระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาเปาหมาย สถาน
บริการ สถานบันเทิง หอพัก และรานเกมส/อินเตอรเน็ตและพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเปนแหลงม่ัวสุมอยางตอเน่ือง รวมทัง้
การบงัคบัใชกฎหมายฉบับตางๆ ท่ีเก่ียวกับการจัดระเบียบสงัคม  
                   ๔) สงเสริมและสนับสนุนการสรางพ้ืนท่ีเชิงบวก/พ้ืนท่ีสรางสรรคในพื้นท่ีชุมชน  

๕.๔.๔.๕ แนวทางการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแขง็สูกองทุนแมของแผนดิน 

           ๑) บูรณาการกลไกทั้งระดับอาํนวยการและปฏิบัติในการเสรมิสรางชมุชนเขมแข็งและ

กองทุนแมของแผนดิน  

 ๒) สงเสริม สนับสนุนใหภาคีมีสวนรวมในการเสรมิสรางชุมชนเขมแข็งและกองทุนแมของ

แผนดิน  

          ๓) สงเสริมและสนบัสนุนการพัฒนาบคุลากร องคความรู ขอมูล และการบรหิารจัดการ  

     ๔) เสริมสรางความเขมแขง็ใหกับหมูบาน/ชุมชนเอาชนะปญหายาเสพติดและเสริมสราง         

สนับสนุนเครือขายภาคประชาชนและภาคประชาสังคมในการดําเนินงาน  

          ๕) เสริมสรางชุมชนเขมแขง็เอาชนะปญหายาเสพติดสูกองทุนแมของแผนดิน  

          ๖) พัฒนากลไกการขบัเคลือ่นงานกองทุนแมของแผนดิน 



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๓๕
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

          ๗) สงเสริมสนับสนุนใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 

  ๕.๔.๔.๖ แนวทางการรณรงคประชาสัมพันธเพื่อการปองกันยาเสพติด 

๑) สรางการมีสวนรวมของภาคท่ีีเก่ียวของเพื่อการรณรงค  

- เสริมสรางภาคีดานการผลิตสือ่และเผยแพรสื่อสาํหรบักลุมเปาหมายตางๆ ไดแก ปฐมวัย  

วัยเด็ก วัยรุน และวัยผูใหญตอนตน) เพ่ือดําเนินการรณรงคประชาสมัพันธผานชองทางท่ีเหมาะสม ท้ัง Air WAR 

และ Ground War 

- สนับสนุนภาคีดานสื่อในการผลิตสือ่สรางสรรคเพ่ือรณรงคประชาสมัพันธในการสราง

ภูมคิุมกันยาเสพติดสาํหรบัทุกกลุมเปาหมาย 

- สงเสริมการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายในการรณรงค  โดยสงเสริมสนับสนุนให

กลุมเปาหมาย เชน เด็กปฐมวัย เด็ก วัยรุน องคกรเยาวชน ชมรมผูใชแรงงาน ฯลฯ รวมเปนสื่อบุคคล และ

ขับเคลื่อนการรณรงคทุกรปูแบบ 

 ๒) พัฒนากลไกการทํางานรณรงคประชาสมัพันธ   

- พัฒนาชุดปฎิบัติการรณรงคเคลื่อนที่ (Mobile Team) เพ่ือสรางภมูคิุมกันยาเสพติดเชงิ

รุกในแตละพ้ืนที่ (Ground War) 

- เชื่อมโยงการดาํเนินงานกบัเครอืขายรณรงคภาคประชาชนในประเด็นใกลเคียง ไดแก 

เครือขายรณรงคไมสูบบหุรี่ เครือขายรณรงคงดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล เพ่ือขยายขอบขายกลไกการทํางานรณรงค 

       ๓) พัฒนาองคความรูเพ่ือสงเสริมการดาํเนินงานรณรงคสรางภูมิคุมกันยาเสพติด ดังนี ้

- สนับสนุนการศกึษาวจิัยเก่ียวกับคานิยม/วิธคีิด/แบบแผนพฤติกรรมผิดๆ ของ

กลุมเปาหมายท่ีนาํไปสูปญหายาเสพติด  เพ่ือนํามาใชวางกลยุทธการรณรงคสรางภูมิคุมกันยาเสพติดใน

กลุมเปาหมายระดับตาง ๆ 

- สงเสริมการศึกษาวจิัยประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการรณรงคประชาสัมพันธ 

- สนับสนุนขอมูล เนื้อหา องคความรู สื่อ แกภาคทุีกภาคสวน และพัฒนาบคุลากรดาน

รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปองกันยาเสพติด 

๔) สงเสริมและสนับสนุนกระบวนการสื่อสารรณรงคฯ  

- รณรงคประชาสัมพันธเพ่ือปรับเปลี่ยนคานิยม/แบบแผนพฤติกรรมท้ัง Air WAR และ  

Ground War ในประเด็น ตอไปนี้ 

- รักครอบครวั/เลี้ยงลูกใหปลอดยา (กลุมพอแมปฐมวัย)  

- พลังเด็ก ปฏิเสธยาเสพติด (ปฐมวัย และวัยเด็ก)  

    -  จิตอาสา สรางสังคมปลอดภัย ชมุชนอุนใจ (วัยรุน ผูใหญตอนตน) 
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๓๖ 
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

- ตรวจสอบและดําเนินงานตอการเผยแพรขอมลูขาวสารเก่ียวกับยาเสพติดท่ีเอ้ือหรือ

สนับสนุนใหเกิดการแพรระบาดยาเสพติดทางชองทางเผยแพรตางๆ ไดแก ทีวีดิจิตอล  Social Media 

  

  ๕.๔.๕ โครงการสําคัญ 

๕.๔.๕.๑ โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมปฐมวัย  

      ๕.๔.๕.๒ โครงการสรางภมูิคุมกันและปองกันในกลุมวัยเด็ก  

     ๕.๔.๕.๓ โครงการสรางภมูิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมวัยรุน   

         ๕.๔.๕.๔ โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุมผูใหญ  

 ๕.๔.๕.๕ โครงการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดในกลุม 

แรงงาน  

   ๕.๔.๕.๖ โครงการจัดระเบียบสงัคม 

  ๕.๔.๕.๗ โครงการเฝาระวังปญหายาเสพติดโดยชุมชน 

  ๕.๔.๕.๘ โครงการสรางเครอืขายภาคประชาชน 

      ๕.๔.๕.๙ โครงการใชมาตรการเฝาระวังและควบคมุปญหาเชิงพ้ืนท่ี 

       ๕.๔.๕.๑๐ โครงการเสริมสรางหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งสูกองทุนแมของแผนดิน 

         ๕.๔.๕.๑๑ โครงการรณรงคประชาสมัพันธเพ่ือการปองกันยาเสพติด  

   ๕.๔.๕.๑๒ การปองกันยาเสพติดทางสื่อออนไลน (Online prevention) 

  

  ๕.๔.๖ งบประมาณ 

   ๕.๔.๖.๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

   ๕.๔.๖.๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 

   ๕.๔.๖.๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

   ๕.๔.๖.๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

   ๕.๔.๖.๕ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  ๕.๔.๗ ตัวช้ีวัด 

   ๕.๔.๗.๑ สัดสวนการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชนรายใหมลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

   ๕.๔.๗.๒ พ้ืนท่ีเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงในทุกจังหวัดลดลงเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 
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๓๗
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๕.๔.๗.๓ สัดสวนท่ีเพ่ิมขึ้นของหมูบานชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 

   ๕.๔.๗.๔ หมูบานชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีเม่ือเทียบกับปท่ีผานมา 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

๑. สรางภูมิคุมกันและ ๑. รอยละของเด็กและ ๙๐

ปองกันยาเสพติดใน เยาวชนทุกกลุมไดรับการ

เปาหมายกลุมตางๆ เสริมสรางภูมิคุมกันและ

ปองกันยาเสพติดอยางทั่วถงึ

คาเปาหมาย

 

   

  ๕.๔.๘ หนวยงานรับผิดชอบ 

   ๕.๔.๘.๑ หนวยงานหลัก 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 

กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น) 

สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ) 

๕.๔.๘.๒ หนวยงานสนับสนุน 

กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)  

  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย (สาํนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสงัคม
และความมั่นคงของมนุษย สาํนักงานกิจการสตรแีละสถาบนัครอบครวั สํานักงานสงเสรมิสวสัดิภาพและพิทักษเด็ก 
เยาวชน ผูดอยโอกาส และ ผูสงูอาย ุกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ) 
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๓๘ 
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม) 

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร) 

กระทรวงวัฒนธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป) 

กระทรวงการทองเท่ียวและกฬีา (สถาบันการพลศึกษา) 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ 

กรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา) 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 

องคกรเอกชนและเอกชนผูผลิตสือ่และเผยแพรสื่อ 

เครือขายรณรงคภาคประชาชนในประเด็นใกลเคียง ไดแก เครอืขายรณรงคไมสบูบหุรี่ เครอืขาย

รณรงคงดเครื่องด่ืมแอลกอฮอล 

  

  ๕.๕ ยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยางบูรณาการ 

   วัตถุประสงคเพ่ือ 

  ๕.๕.๑ ประเด็นยุทธศาสตร 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ จัดโครงสรางการบริหารจัดการท่ีมีความเหมาะสม ลดความซํ้าซอน 

และสามารถแกไขปญหายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ บูรณาการประสานเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตร แผนพัฒนา

จังหวัด แผนพัฒนาทองถิ่น 

   ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๓ พัฒนาระบบขอมูลยาเสพติดใหสามารถชี้สถานการณปญหายาเสพติด 

และนําไปสูการกําหนดมาตรการแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๔ พัฒนาระบบอํานวยการและระบบสนับสนุนท่ีมีเอกภาพ 

  ๕.๕.๒ เปาหมายยุทธศาสตร 

   ๕.๕.๒.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองคกรทุกระดับใหเกิดประสิทธิภาพและมีเอกภาพในการนาํ

นโยบายไปสูการปฏิบัติ  

๕.๕.๒.๒ พัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณใหมีความเชื่อมโยงกันทุกระบบ และบูรณา

การงบประมาณจากทุกแหลง  
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๓๙
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๕.๕.๒.๓ พัฒนาระบบขอมูลและการเฝาระวังปญหายาเสพติดใหสามารถสถานการณ

ปญหายาเสพติด ติดตามเฝาระวังสถานการณปญหายาเสพติด และนําไปสูการกําหนดมาตรการแกไขปญหาได

อยางมีประสิทธิภาพ  

   ๕.๕.๒.๔ พัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือเตรียมคนสําหรับอนาคน 

และสรางขอไดเปรียบในการแขงขันไปสูขีดความสามารถในระดับท่ีเปนสากล 

   ๕.๕.๒.๕ พัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

   ๕.๕.๒.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานยาเสพติดเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานปองกัน

และแกไขปญหายาเสพติดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

๕.๕.๒.๗ พัฒนาการวิจัยและพัฒนา วิชาการ และองคความรูดานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด  

   ๕.๕.๒.๘ พัฒนาการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ 

  ๕.๕.๓ กลยุทธ 

   ๕.๕.๓.๑ 

   ๕.๕.๓.๒ 

   ๕.๕.๓.๓ 

   ๕.๕.๓.๔ 

  ๕.๕.๔ แนวทาง 

  ๕.๕.๔.๑ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองคกร 

๑) ประเมินสภาพแวดลอมภายนอกเพ่ือคนหาโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม 

(Threat) ท่ีหนวยงานเผชิญอยู และประเมินสภาพแวดลอมภายในหนวยงานเพ่ือคนหาจุดแข็ง (Strength) และ

จุดออน (Weakness) ท่ีมีอยู เพื่อพัฒนากลยุทธการดําเนินงาน กลยุทธองคการ และพัฒนานโยบายการบริหาร

จัดการนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  ๒) วางตําแหนงท่ีเหมาะสมในการปฏิบัติงานดานยาเสพติดของแตละหนวยงาน  

๓) จัดรูปองคกรในการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบคณะกรรมการ 

(Committee) อนุกรรมการ (Sub-committee) คณะทํางาน (Working group) รวมท้ังชุดเฉพาะกิจ (Task 

force team) ใหมีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดเอกภาพท้ังในดานการกําหนดนโยบาย (Policy 

making) และการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ (Policy implementation)  
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๔๐
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๔) จัดโครงสรางกลไกในระดับประเทศ ภาค และจังหวัดใหมีความเชื่อมโยงกัน โดยการ

ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ เรื่ององคประกอบและอํานาจหนาท่ี

ของคณะกรรมการ ป.ป.ส. และกําหนดใหมีศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระดับชาติ และ

จังหวัด 

๕) สรางและพัฒนาหุนสวนระหวางภาครัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) 

  ๖) สรางและพัฒนาองคกรแหงการประสานความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติดท้ังใน

ระหวางองคกร และประชาคมระหวางประเทศ 

 ๗) พัฒนาระบบและกลไกใหมีความพรอมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

  ๕.๕.๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ 

๑. ใหมีคณะอนุกรรมการบูรณาการแผนและงบประมาณดานยาเสพติดภายใตคณะกรรมการ 

ป.ป.ส. โดยมีภารกิจประจํา/ใชอํานาจหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด 

 ๒. พัฒนาระบบการจัดทําแผนแบบมีสวนรวม 

 ๓. ปรับนโยบายและแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

 ๔. พัฒนาระบบโปรแกรมแผนและงบประมาณใหสามารถติดตามการใชจายงบประมาณ 

และประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณที่ดําเนินงานกับผลท่ีไดรับ 

 ๕. พัฒนาระบบการจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหมีความเชื่อมโยงกับการ

จัดทําแผนทองถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด 

 ๖. แสวงหาและบูรณาการงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติดรองรับแผนปฏิบัติการยาเสพติดอาเซียน 

๗. กําหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดานยา

เสพติดใหแกหนวยงานตางๆ ในระยะยาว 

๘. กําหนดหนวยงานรับผิดชอบในการดําเนินงานโครงการที่มีความสําคัญสูง 

๙. สํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานหลักในการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนงบประมาณใน

เชิงบูรณาการดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

๕.๕.๔.๓ แนวทางการพัฒนาระบบขอมูลและการเฝาระวังปญหายาเสพติด 

๑. พัฒนาระบบขอมูลปฏิบัติการยาเสพติด (War Room) ทุกระดับท้ังในสวนกลาง ภาค 

และจังหวัดใหสามารถติดตาม เฝาระวัง และนําไปใชในการดําเนินงานไดอยางทันการณ 

 ๒. พัฒนาระบบเฝาระวังเพ่ือติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ/แนวโนมการแพรระบาดของ

ยาเสพติด    
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๔๑
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๓. พัฒนาระบบวิเคราะหและประเมินสถานการณยาเสพติดในระดับภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศ ภาคและจังหวัด  

 ๔. สํารวจตรวจสอบขอมูลเกี่ยวกับยาเสพติดอยางตอเนื่อง 

  ๕. ประเมินสถานการณยาเสพติดในระดับหมูบานชุมชนท่ัวประเทศเพ่ือติดตามความ

เปลี่ยนแปลงของสถานการณปญหายาเสพติดในแตละหวงเวลาวาเปนอยางไร อะไรเปนปจจัยทําใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลง 

  ๖. วิเคราะหจําแนกระดับความรุนแรงของปญหายาเสพติดแตละหวงเวลา  

 ๗. จัดทําฐานขอมูลดานยาเสพติดของแตละพื้นท่ีเพ่ือนํามาใชประโยชนในการควบคุม

สถานการณและจัดระบบการเฝาระวัง  

 ๘. รวมกันวิเคราะห คนหาสาเหตุ เง่ือนไขของปญหาในแตละพ้ืนที่  

 ๕.๕.๔.๔ แนวทางการพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

   ๑. พัฒนาทรัพยากรมนุษยเพ่ือดึงขีดความสามารถของแตละบุคคลออกมาใชใหเกิด

ประโยชนแกองคกรอยางเต็มท่ี  มีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น 

   ๒. พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

การแกไขปญหายาเสพติด  

  ๓. พัฒนาบุคลากรดานปองกันและปราบปรามยาเสพติดเพ่ือสรางความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน

และการเปนมืออาชีพดานยาเสพติด  

๔. จัดทําแผนแมบทพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดท้ังภายใน

สํานักงาน ป.ป.ส. และภายนอก 

๕. จัดใหมีการสรุปบทเรียน องคความรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และ

เผยแพรใหผูปฏิบัติไดรับทราบ 

  ๖. เปนสถาบันแหงการเรียนรูเพ่ือตอสูกับปญหายาเสพติด  

   ๕.๕.๔.๕ แนวทางการพัฒนาระบบกํากับ ติดตาม และประเมินผล 

๑. ใหมีคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

ภายใตคณะกรรมการ ป.ป.ส. รับผิดชอบในการติดตามผลการดําเนินงานและผลการใชจายงบประมาณ  

 ๒. ใหมีกลไกการกํากับติดตามประเมินผลในระดับภาค ทําหนาท่ีในการนิเทศ ตรวจติดตาม 

ใหคําปรึกษาแนะนําการดําเนินงานในพ้ืนท่ี โดยมีสถาบันวิชาการในพ้ืนที่/หนวยงานที่เก่ียวของมีสวนรวมในการ

ประเมิน และสํานักงาน ปปส.ภาค เปนฝายเลขานุการ 

 ๓. จัดใหมีการประเมินผลในเชิงคุณภาพท่ีชี้ผลลัพธผลกระทบของแผนตอการแกไขปญหาทัง้

ระดับภาพรวม มาตรการ และพ้ืนที่ และนําผลการประเมินไปใชประกอบการจัดทํา/ปรับแผนปฏิบัติการ 
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๔๒
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๔. พัฒนาระบบรายงานผลการดําเนินงานทุกระบบใหสอดคลองกัน โดยเนนระบบ 

NISPA , POLIS , บสต. ฯลฯ  

 ๕. พัฒนาระบบการประเมินผล โดยจัดลําดับผลการดําเนินงานยาเสพติดในระดับจังหวัด

และอําเภอสําคัญ (Ranking) เพื่อใชประโยชนในการกํากับและเรงรัดการดําเนินงานควบคูกับการรายงานเชิง

คุณภาพ 

๖. ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูการปรับปรุงแกไขนโยบาย 

(Policy revision) การใหขอเสนอตอผูกําหนดนโยบาย 

 ๕.๕.๔.๖ แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 

   ๑. นําเทคโนโลยีสมัยใหมท้ังทางดานการติดตอสื่อสาร ดานคอมพิวเตอร และดาน

สารสนเทศมาใชเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการดําเนินงาน 

   ๒. ใหความสําคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศในการสรางความไดเปรียบเชิงการแขงขันใหแก

องคกร  

   ๓. พัฒนาระบบเครือขายขอมูลและสานสนเทศเพ่ือการเฝาระวังปญหายาเสพติดในประเทศ

และระหวางประเทศ 

   ๔. เชื่อมโยงเทคโนโลยีเขาดวยกัน 

  ๕.๕.๔.๗ แนวทางการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา วิชาการ และองคความรูดานการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

 ๑. ศึกษาปจจัยสภาพแวดลอมท่ีสงผลกระทบตอสภาพปญหายาเสพติด วิเคราะหสาเหตุของ

ปญหาในลักษณะพหุปจจัย การศึกษาปฏิสัมพันธขององคประกอบปญหายาเสพติดท้ังดานตัวคน ตัวยา และ

สภาพแวดลอม การศึกษาความสัมพันธของปญหายาเสพติดกับปญหาอ่ืน ๆ 

๒. ติดตามพัฒนาการของปญหายาเสพติดท่ีเปลี่ยนแปลงไปในแตละหวงเวลาโดยครอบคลุม

ท้ังพ้ืนท่ี กลุมเปาหมาย และตัวยาเสพติด 

๓. ศึกษาวิเคราะหประมาณการขนาดของปญหายาเสพติด (Problem size)   

๔. มองภาพสถานการณปญหายาเสพติดท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตดวยการวิจัยเชิงอนาคต 

(Future research)   

๕. ศึกษาเปรียบเทียบแนวทางในการแกไขปญหายาเสพติดของนานาประเทศเพื่อนํามา
สังเคราะหและประยุกตใชใหเหมาะสมกับประเทศไทย  

๖. พัฒนานวัตกรรมเชิ งนโยบายท่ีเหมาะสมกับกลุมเปาหมายแตละกลุม   (Policy 

innovation)  
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๔๓
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

๗. วิเคราะหสังเคราะหผลการศึกษาวิจัยมาใชประโยชน (Meta analysis) การศึกษาวิจัย

ผลตอบแทนตอการลงทุน (Return of investment)  

๘. เผยแพรขอมูลองคความรูเพื่อการพัฒนานโยบายแกสาธารณชนและผูมีสวนไดเสีย (Policy 

advocacy) 

   ๙. พัฒนาความรวมมือของนักวิจัยท้ัง ๑๐ ประเทศในกลุมอาเซียน 

   ๑๐. จัดการองคความรู (Knowledge management) ดานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 

 ๕.๕.๔.๘ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ 

๑. สรางกระแสสังคม โดยใชกระบวนการสรางความรูความเขาใจท่ีถูกตองแกประชาชนและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ การสรางความรูสึกรับผิดชอบตอสังคมของประชาชน การสรางกระแสสงัคมใหเกิดความรูสกึ

เปนเจาของรวมกันเพ่ือแกไขปญหายาเสพติด สรางความเชื่อม่ัน เชื่อมือวาประเทศไทยเปนศูนยกลางในการแกไข

ปญหายาเสพติด 

๒. ประชาสัมพันธเชิงรุก โดยการทําใหปญหายาเสพติดเปนปญหาสาธารณะ (Public 

problem) และทําใหสังคมเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองกําหนดนโยบายเพ่ือจัดการกับปญหาการลักลอบคายา

เสพติดอยางจริงจัง ประชาสัมพันธโทษทางกฎหมายเพ่ือสรางความตระหนักและความยัง้คดิในการกระทําความผดิ

เก่ียวกับยาเสพติด ประชาสัมพันธเพ่ือปองปรามการลักลอบลําเลียงยาเสพติดเขาประเทศ ประชชาสัมพันธให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

  ๕.๕.๕ โครงการสาํคัญ 

 ๕.๕.๕.๑ โครงการจัดระบบโครงสรางองคกรกลไกการดําเนินงานดานยาเสพติด 

 ๕.๕.๕.๒ โครงการพัฒนาระบบอาํนวยการและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ 

 ๕.๕.๕.๓ โครงการพัฒนาระบบกําลงัพล ระบบสวสัดิการ และระบบสนับสนุนบุคลากรใน

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ๕.๕.๕.๔ โครงการพัฒนา/ปรับปรงุกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวกับยาเสพติด 

 ๕.๕.๕.๕ โครงการพัฒนาระบบเฝาระวังแจงเตือนสถานการณปญหายาเสพติด 

 ๕.๕.๕.๖ โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด  

 ๕.๕.๕.๗ โครงการพัฒนาหองปฏบิัติการขอมูล (War Room) ในระดับประเทศ ภาค และ

จังหวัด 
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๔๔
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

 ๕.๕.๕.๘ โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมแผนและงบประมาณดานการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

 ๕.๕.๕.๙ โครงการพัฒนาระบบการจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแบบ

บูรณาการท่ี 

 ๕.๕.๕.๑๐ โครงการศึกษาระบบแผนงานงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 ๕.๕.๕.๑๑ โครงการจัดทําแผนปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการ ๑๐ 

พ้ืนที่จังหวัดนํารอง ไดแก กรุงเทพมหานคร (บางแค) สมุทรปราการ สระแกว ยโสธร มุกดาหาร เชียงราย 

พิษณุโลก นครปฐม นครศรีธรรมราช และตรัง  

 ๕.๕.๕.๑๒ โครงการพัฒนาระบบการรายงานผลการดาํเนินงาน 

 ๕.๕.๕.๑๓ โครงการนิเทศ กาํกับ ติดตามการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพ

ติด 

  ๕.๕.๕.๑๔ โครงการประเมินผลการดาํเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระดับ

ภาพรวม มาตรการ และพ้ืนที ่

๕.๕.๕.๑๕ โครงการจัดทาํแผนแมบทพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและแกไขปญหายา

เสพติด 

 ๕.๕.๕.๑๖ โครงการวิจัยและพัฒนาวิชาการองคความรูเพ่ือสนับสนุนการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด  

 ๕.๕.๕.๑๗ โครงการศึกษา วิเคราะห และสรปุบทเรียนการดําเนินงานดานการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

๕.๕.๕.๑๘ โครงการประชาสัมพันธเชิงรุกดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 

 ๕.๕.๕.๑๙ โครงการประชาสัมพันธสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนควบคูกับการ

พัฒนาชมุชน 

   

  ๕.๕.๖ งบประมาณ 

  ๕.๕.๖.๑ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ 

  ๕.๕.๖.๒ ปงบประมาณ ๒๕๕๙ 
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๔๕
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๕.๕.๖.๓ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ 

  ๕.๕.๖.๔ ปงบประมาณ ๒๕๖๑ 

  ๕.๕.๖.๕ ปงบประมาณ ๒๕๖๒ 

  ๕.๕.๗ ตัวช้ีวัด 

  ๕.๕.๗.๑ มีการจัดโครงสรางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม ลดความซํ้าซอนทั้งในดานกลไก

และการบรรจุเจาหนาท่ีปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

๕.๕.๗.๒ มีระบบขอมูลยาเสพติดท่ีสามารถชี้สถานการณปญหายาเสพติด และนําไปสูการ

กําหนดมาตรการแกไขปญหา 

 ๕.๕.๗.๓ มีการบูรณาการแผนงานงบประมาณดานยาเสพติดของทุกหนวยงานและทุกแหลง

งบประมาณ และเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนทองถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด 

๕.๕.๗.๔ การใชจายงบประมาณเปนไปตามแผนและตามสัดสวนของการใชในแตละไตรมาส 

  ๕.๕.๗.๕ มีระบบการกํากับ ติดตาม การรายงานผลการดําเนินงานตามชองทางไดตรงตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด 

  ๕.๕.๗.๖ มีการจัดทํา Best Practice และนําไปสูการสรุปบทเรียนและองคความรูรวมใน

ระดับภาคและประเทศเพ่ือเปนสวนหน่ึงในการพัฒนางานคุณภาพ 

๕.๕.๗.๗ มีการบริหารการกํากับ ติดตาม โดยศูนยอํานวยการเฉพาะกิจฯ ในแตละไตรมาส 

เพ่ือพิจารณากระบวนการขับเคลื่อน หรือความเบี่ยงเบนของการปฏิบัติ และสามารถใหขอเสนอแนะ แนวทาง

ตางๆเพ่ือการปรับปรุงการปฏิบัติได 

 

เปาหมายยุทธศาสตร ตัวชี้วัด

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๖๑ ๒๕๖๒

คาเปาหมาย

 

   



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๔๖
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  ๕.๕.๘ หนวยงานรับผิดชอบ 

    ๕.๕.๘.๑ หนวยงานหลัก 

  กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.) 

กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)  

กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น) 

กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข) 

สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร) 

๕.๕.๘.๒ หนวยงานสนับสนุน 

  กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม) 

กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการสงเสริม

การศึกษาเอกชน สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย) 

กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน) 

กระทรวงการคลัง (สํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง)  

สํานักงานตํารวจแหงชาติ 

สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงบประมาณ กรมประชาสัมพันธ) 

 

๖. การบริหารจัดการแผนสูการปฏิบัติ 

 ๖.๑ การสรางความพรอมในการผลักดันแผน 

 ประสานผลักดันใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของมีระบบแผนงานและโครงการรองรบักับแผนแมบทน้ี 

  ๖.๒ การสรางความเช่ือมโยงระหวางแผน 

  ๖.๓ การสรางกลไกการขับเคล่ือน 

   ๖.๓.๑ กลไกการขับเคล่ือระดับนโยบาย 



  

  สํานักยุทธศาสตร                                                                                                       สํานักงาน ป.ป.ส.     
                               
     

๔๗
เอกสารประกอบการประชุมจัดทําแผนการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

นตามแผนยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

   ๖.๓.๑ กลไกการขับเคล่ือนดานงบประมาณ 

    คณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายงบประมาณภาครัฐ 

  ๖.๔ การติดตามและประเมินผล 

 


