สารบัญ
หน้า
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๑

๑. แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๖๐

๑

๒. การพัฒนานโยบายยาเสพติด

๓

๓. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙

๔

๔. กรอบทิศทางแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐

๖

๕. กรอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐

๗

๖. โครงสร้างการบริหารจัดการกลไกอํานวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ

๓๘

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
๗. ตัวขี้วัดการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐

๔๑

ภาคผนวก
ก. การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดและอําเภอ

๔๔

ข. สรุปงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางที่มีรหัสงบประมาณด้านยาเสพติด

๕๓

จัดสรรให้แก่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐

๑

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

๑. แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในปี ๒๕๖๐
๑.๑ สถานการณ์ยาเสพติด
๑.๑.๑ ด้านตัวยาเสพติด (Supply)
ในรอบ ๒ ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้ดําเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกร่วมกันกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคสามเหลี่ยมทองคํา ๖ ประเทศ ได้แก่ จีน เมียนมาร์ ลาว กัมพูชา เวียดนาม
และประเทศไทย ตามแผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัย พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ ส่งผลนําไปสู่การทําลายแหล่งผลิต
จับกุมสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี ในประเทศเพื่อนบ้านได้เป็นจํานวนมาก แต่อย่างไรก็ตามยังคงมีการลักลอบผลิต
ยาเสพติด และการลักลอบนําเข้าเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้นจากต่างประเทศเข้าสู่พื้นที่ในภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง จะเห็นได้จาก
๑) ผลการจับกุมยาเสพติดตามแผนแม่น้ําโขงปลอดภัยของ ๖ ประเทศในปีที่ผ่านมา มีปฏิบัติการ
ทั้งหมด ๙๐๒ ครั้ง จับกุม ๒๘๙ คดี ผู้ต้องหา ๖๙๑ คน ยึดยาบ้า ๖๙,๔๕๒,๕๑๔ เม็ด ไอซ์ ๙๕๒ กก. เฮโรอีน ๘๑๗
กก. กัญชา ๙๒๕ กก. กาเฟอีน ๑๙,๔๔๐ กก. กรดไฮโดรคลอลิก ๑,๘๒๐ ลิตร และกรดซัลฟูริก ๒๘๐ ลิตร
๒) ผลการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศในปีที่ผ่านมา จับกุมยาบ้า ๙๓,๗๓๗,๖๙๕ เม็ด ไอซ์
๑,๑๖๑ กก. เฮโรอีน ๑๔๗ กก. กัญชาแห้ง ๑๑,๑๘๓ กก. ฝิ่น ๗๙๐ กก. โคเคน ๔๔ กก. ยาแก้ไอ ๓๐๒ กก. โดยมี
การจับกุมคดียาบ้าที่มีของกลาง ๑ ล้านเม็ดขึ้นไปลดลง จับกุม ๑๓ คดี ยาบ้า ๒๑.๖ ล้านเม็ด (ปี ๒๕๕๘ จับกุม ๒๐
คดี ยาบ้า ๓๖.๑ ล้านเม็ด) ในขณะที่ระดับ ๑ แสนเม็ดขึ้นไปเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญ จับกุม ๑๘๖ คดี ยาบ้า
๕๒.๐ ล้านเม็ด (ปี ๒๕๕๘ จับกุม ๑๓๒ คดี ยาบ้า ๓๗.๔ ล้านเม็ด)
๓) การนําเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน จากสถิติการจับกุมสามารถสกัดกั้นจับกุม ยาเสพติด
ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ร้อยละ ๕๖.๕๙ ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งของยาเสพติดทั่วประเทศ และจากข้อมูลการจับกุม
พื้นที่นําเข้าหลักยังคงเป็นพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ รองลงมาคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๔) สถานการณ์การลักลอบปลูกฝิ่นในประเทศไทย ประจําปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ พบว่ามีพื้นที่ปลูกฝิ่น
ใน ๓ จังหวัด ๗ อําเภอ (จ.เชียงใหม่ - อ.อมก๋อย, อ.เชียงดาว, อ.แม่แต่ง, อ.แม่แจ่ม / จ.ตาก - อ.แม่ระมาด, อ.ท่าสองยาง /
จ.แม่ฮ่องสอน - อ.ปาย) จํานวน ๑,๕๑๙ แปลง รวม ๑,๑๖๙,๖๕ ไร่
๑.๑.๒ ด้านการใช้ยาเสพติด (Demand)
ประเทศไทยยังคงประสบปัญหาสําคัญ คือ ปัญหาการเสพและการใช้ยาเสพติดในกลุ่มเด็กและ
เยาวชน กลุ่มผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการที่ยังไม่มีมาตรฐานระบบการป้องกันและควบคุมที่ดี การแพร่ระบาด
ในหมู่บ้านชุมชน ซึ่งนํามาสู่ปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนทั่วไป จะเห็นได้จาก
๑) ผลการบําบัดรักษาในปีที่ผ่านมา ผู้เข้ารับการบําบัดรักษาทุกระบบ รวม ๑๗๗,๗๓๑ คน
ซึ่งผู้เข้ารับการบําบัดรักษามีแนวโน้มลดลง ส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ ๑๕-๒๔ ปี แต่ก็จะมีสัดส่วน
ที่ลดลงอยู่ที่ร้อยละ ๔๑.๕ (จากเดิมร้อยละ ๔๒.๓)
๒) ผลการสํารวจความคิดเห็นของประชาชน แม้ว่าประชาชนจะพึงพอใจต่อการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของรัฐบาล แต่ปัญหายาเสพติดก็ยังคงเป็นปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไขเป็นเรื่องเร่งด่วน
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๒

๑.๒ สภาวะแวดล้อม
๑.๒.๑ ปัจจัยภายนอกประเทศ การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติด
โลก ค.ศ. ๒๐๑๖ หรือ UNGASS ๒๐๑๖(United Nation General Assembly Special Session) ระหว่างวันที่
๑๙-๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกาที่ประชุมสรุปแนวทาง
๕ หัวข้อหลัก สาระสําคัญคือ
หัวข้อที่ ๑ ยาเสพติดและสุขภาพ
๑) มีการเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติดเป็นการใช้สาธารณสุขนําการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เน้นสุขภาพผู้ป่วยในลักษณะบูรณาการ ครอบคลุมและสมดุล
๒) กลุ่มสารกระตุ้นชนิดใหม่ หรือ NPS ในตลาดมืด เป็นสารประเภทออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท ได้ถูกนํามาใช้มากขึ้น
หัวข้อที่ ๒ ยาเสพติดและอาชญากรรม
ทุกประเทศยอมรับว่า ยาเสพติดเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ที่ทุกส่วนต้องร่วมมือกัน
ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและประสานงานข้ามพรมแดน โดยสิ่งสําคัญคือ การมีข้อมูลที่ทันสมัย การมีความ
ร่วมมือด้านข้อมูลต่างๆ การควบคุมสารตั้งต้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้เสนอเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน์ สารเสพติด
สําหรับการค้นหาแหล่งผลิตจากตราสัญลักษณ์และการตรวจพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของยาเสพติด
หัวข้อที่ ๓ ยาเสพติดและสิทธิมนุษยชน
การกล่าวถึงมิติสิทธิมนุษยชนโดยรวมถึงสิทธิในการเข้าถึงยาและการใช้ยา รวมทั้ง การบริการ
สาธารณสุข การคุ้มครองกลุ่มเปราะบางเด็กในกระบวนการยุติธรรม การคํานึงถึงการถูกตีตราเมื่อติดยาเสพติดหรือ
ครอบครัวใช้ยาเสพติด การลดทอนความเป็นอาชญากรรม การยกเลิกโทษประหารชีวิต
หัวข้อที่ ๔ ยาเสพติดและความท้าทายใหม่ๆ
ที่ประชุมมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ๆ หรือ NPS ซึ่ง
ประเทศไทยได้มีการควบคุมแล้ว ๑๖ ชนิด แต่ยังมีอยู่มากกว่า ๑,๐๐๐ ชนิดในตลาด สารเหล่านี้ยังไม่ได้อยู่ในการ
ควบคุมของอนุสัญญาสหประชาชาติ ซึ่งจะต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังต่อไป
หัวข้อที่ ๕ การพัฒนาทางเลือก
ที่ประชุมให้ความสําคัญกับการใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน โดยให้มีการพัฒนาสภาพแวดล้อมและปัจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เพื่อให้เป็นการแก้ไข
ปัญหาอย่างครบวงจร ซึ่งปัจจัยที่จะมีส่วนให้เกิดความสําเร็จในการดําเนินการคือ ความร่วมมือจากภาครัฐและจากทุกภาคส่วน
๑.๒.๒ ปัจจัยภายในประเทศ
๑) รัฐบาลให้ความสําคัญกับการกําหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว เพื่อ
พัฒนาประเทศไปสู่ "ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน" ตามร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
เพื่ อ ให้ ส่ ว นราชการและหน่ ว ยงานต่ า งๆ ใช้ เ ป็ น แนวทางในการจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๓

(๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
(๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
(๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม
(๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ทั้งนี้ แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
๒) การปรับปรุงระบบงบประมาณและเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณประจําปี
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ให้ส่วนราชการจัดทํางบประมาณรายจ่าย
ประจําปีงบประมาณ ออกเป็น ๕ กลุ่ม ได้แก่ ๑. มิติภารกิจรายจ่ายพื้นฐาน (Function) ๒. มิติรายจ่ายยุทธศาสตร์
(Agenda) ๓. มิติรายจ่ายภารกิจพื้นที่ ท้องถิ่น ภูมิภาค จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area) ๔. งบกลาง รายการเงินสํารอง
จ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น หรืองบภัยพิบัติหรือเร่งด่วน ๕. รายจ่ายชดใช้เงินกู้และดอกเบี้ย
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ กําหนดเป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณ
ภาพรวม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๙๖ แบ่งเป็นไตรมาส ๑ ร้อยละ ๓๐ ไตรมาส ๒ ร้อยละ ๕๒ ไตรมาส ๓ ร้อยละ ๗๓
ไตรมาส ๔ ร้อยละ ๙๖ และขอให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ

๒. การพัฒนานโยบายยาเสพติด
คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) พัฒนาปรับเปลี่ยนนโยบายยาเสพติดในหลายประเด็นซึ่งจะต้องเตรียมการ
และดําเนินการรองรับ ดังนี้
๒.๑ การปรับกฎหมายยาเสพติด
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ ให้ความเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. ... นํากฎหมายยาเสพติด ๗ ฉบับมาจัดทําเป็นประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งขณะนี้ อยู่ใน
การพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ประมวลกฎหมายยาเสพติดถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มกฎหมายที่ต้องเสนอเข้าสู่
การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และมีผลบังคับใช้ในสมัยรัฐบาลปัจจุบัน โดยมีหลักการที่สําคัญ คือ
๑) สร้างความเป็นเอกภาพด้านนโยบาย โดยกําหนดให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทุกระยะ ๕ ปี ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องดําเนินการ
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนดังกล่าว
๒) กําหนดกลไกและระบบการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้มีประสิทธิภาพ โดยมี
ศูนย์คัดกรอง เพื่อคัดแยกส่งตัวผู้เสพผู้ติดไปเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูตามความเหมาะสมมีระบบการติดตามฟื้นฟูผู้ผ่าน
การบําบัดรักษาซึ่งในระยะที่ผ่านมาไม่มีการกําหนดไว้ในกฎหมาย
๓) ให้ศาลสั่งให้ใช้มาตรการอื่นแทนการลงโทษจําคุก ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหานักโทษแน่นคุกแน่น
เรือนจํา
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๔

๒.๒ การปรับระบบการควบคุมตัวยา
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศึกษาระบบ
การปรับเปลี่ยนการควบคุมยาเสพติดบางตัวยาให้เหมาะสม ซึ่งหากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการควบคุมตัวยาใด
ตัวยาหนึ่ง จําเป็นจะต้องมีการกําหนดกลไก และมาตรการรองรับให้เหมาะสม
๒.๓ การปรับระบบการบําบัดรักษา
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีมติให้กระทรวงสาธารณสุขเข้ามา
รับผิดชอบ การบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดทุกระบบ โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามาดูแลมาตรฐานและคุณภาพ
การบําบัดรักษาเป็นลําดับแรก จากนั้นจะเข้ามาดูแลการบําบัดรักษาทั้งระบบ เพื่อให้การบําบัดรักษาเป็นไปอย่างมี
คุณภาพ บูรณาการกับระบบการดูแลสุขภาพสุขภาวะของประชาชนทั่วไป
๒.๔ การวางระบบการแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต)
ที่ประชุมศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙
เห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ โดยให้ถือเป็น
หัวใจสําคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยบูรณาการงานในทุกมาตรการของกระทรวง กรม และ
หน่วยงานต่างๆ ที่จะลงในระดับพื้นที่ อีกทั้งบูรณาการในมิติพื้นที่ (จังหวัด/กรุงเทพมหานคร อําเภอ/เขต) ลงถึง
หมู่บ้านชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศและสามารถควบคุมดูแลปัญหา
ยาเสพติดในระดับพื้นที่
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้ให้ความเห็นชอบโครงการเพื่อการปฏิรูปในระยะ
ที่ ๑ กระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐) แผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด
พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๐ ซึ่งจะบูรณาการและขับเคลื่อนไปพร้อมกับภารกิจของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะ
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนซึ่งจะลงสู่พื้นที่

๓. ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙
ผลการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐
กันยายน ๒๕๕๙ ที่สําคัญ มีดังนี้
๓.๑ ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑) การจับกุมยาเสพติด ๒๒๓,๒๔๗ คดี ผู้ต้องหา ๒๔๙,๑๐๙ คน
๒) การจับกุม ๕ ข้อหาสําคัญ ๖๙,๖๓๗ คดี ผู้ต้องหา ๘๕,๖๐๖ คน
๓) ของกลาง ยาบ้า ๙๓,๗๓๗,๖๙๕.๓๔ เม็ด เฮโรอีน ๑๔๗.๔๙ กิโลกรัม ไอซ์ ๑,๑๖๑,๐๓ กิโลกรัม
กัญชา ๑๑,๑๘๓,๘๕ กิโลกรัม
๔) การยึดทรัพย์ ๒,๐๕๓ ราย มูลค่าทรัพย์สิน ๑,๔๑๐.๒๓ ล้านบาท
๓.๒ ด้านการป้องกันยาเสพติด การป้องกันยาเสพติด ๓ กลุ่มเป้าหมาย
๑) กลุ่มเด็กและเยาวชน ทั้งในโรงเรียน/สถานศึกษาและนอกระบบ
๑.๑ สถานศึกษามีการใช้สื่อนิทาน/ชุดการเล่น เพื่อพัฒนา EF เด็กปฐมวัย ๒๔,๑๓๕ แห่ง
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๕

๑.๒ สถานศึกษามีกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ๑๐,๓๐๘ แห่ง
๑.๓ นักเรียน ป.๑ - ป.๖ ทั่วประเทศได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด ๓,๘๖๓,๑๓๖ คน
๑.๔ สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด ๘,๗๔๕ แห่ง
๑.๕ จํานวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติด ๗๓๖,๕๓๙ คน
๑.๖ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ต้านภัยยาเสพติดที่ปฏิบัติหน้าที่ทํากิจกรรมเฝ้าระวังในสถานศึกษา
๒๓,๔๔๑ แห่ง
๑.๗ จํานวนเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด (ยอส.) ๔,๑๕๖ คน
๑.๘ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเยาวชนระดับพื้นที่ ๑,๐๒๕ แห่ง
๒) กลุ่มแรงงาน โรงงานและสถานประกอบการ
๒.๑ อาสาสมัครแรงงานจังหวัด ๗,๐๙๐ คน
๒.๒ สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์ (มยส.) ๗๙๘ แห่ง
๒.๓ สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ๑,๙๓๕ แห่ง
๓) กลุ่มประชาชนทั่วไปและหมู่บ้าน/ชุมชน
๓.๑ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมายภาพรวม ๗๓,๙๕๐ หมู่บ้าน/ชุมชน
๓.๑.๑) หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก ๗,๒๐๗ หมู่บ้าน/ชุมชน
๓.๑.๒) หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง ๕,๕๙๗ หมู่บ้าน/ชุมชน
๓.๑.๓) หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย ๖๑,๑๔๖ หมู่บ้าน/ชุมชน
๓.๒ การจัดระเบียบสังคม
๓.๒.๑) การออกตรวจพื้นที่ ๓๒,๔๘๒ ครั้ง
๓.๒.๒) ใช้มาตรการทางสังคม ๒๔๘ แห่ง
๓.๒.๓) ใช้มาตรการทางกฎหมาย ๑๒๘ แห่ง
๓.๓ ด้านการบําบัดรักษา
๑) การบําบัดรักษา รวม ๑๗๗,๗๓๑ คน
๑.๑ ระบบสมัครใจ ๑๐๔,๒๕๖ คน (ร้อยละ ๕๙)
๑.๒ ระบบบังคับ ๕๕,๑๙๓ คน (ร้อยละ ๓๑)
๑.๓ ระบบต้องโทษ ๑๘,๒๘๒ คน (ร้อยละ ๑๐)
๒) การติดตามผู้ผ่านการบําบัด ๑๑๖,๗๙๔ คน
๓.๔ ด้านการบริหารจัดการ
๑) คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดและ
กรุงเทพมหานคร ตามคําสั่ง ศอ.ปส.ที่ ๔/๒๕๕๙ และ คําสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒) กําหนดกลไกดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย ตาม
คําสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการต่อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๖

๔. กรอบทิศทางแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
๔.๑ จุดมุ่งหมาย
ลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและนําคนออกจากวงจรการกระทําผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดให้เห็นอย่างชัดเจน จนไม่ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชาชน
๔.๒ กรอบทิศทาง
๔.๒.๑ แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘
๑) ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ –
๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรร
ทรัพยากร และติดตามประเมินผลของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๒) ให้สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดประจําปีให้สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
๓) ให้กระทรวงยุติธรรมบูรณาการการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้จัดทําตารางแสดงแผนการดําเนินการ
ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานเสนอนายกรัฐมนตรีทราบต่อไปด้วย
๔) มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) กํากับดูแลให้กระทรวงกลาโหม
กระทรวงมหาดไทย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคงต่างๆ ให้ความสําคัญในเรื่อง
การดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพิเศษด้วย
๔.๒.๒ แผนประสานสอดคล้องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๘ เห็นชอบแผนประสานสอดคล้องการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบบทบาทภารกิจของหน่วยงาน การประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานในแต่ละกิจกรรมและห้วงระยะเวลา รวมทั้งเป็นเครื่องมือของฝ่ายนโยบายและฝ่ายบริหารในการ
อํานวยการ เร่งรัด กํากับติดตามการดําเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ มาตรการ/แนวทางที่กําหนด
๔.๓ เป้าหมาย
กําหนดเป้าหมายออกเป็น ๓ ลักษณะ คือ เป้าหมายผลลัพธ์ภาพรวม เป้าหมายการพัฒนามาตรการ
และเป้าหมายการบูรณาการเชิงพื้นที่
๔.๓.๑ เป้าหมายผลลัพธ์ภาพรวม คือ ลดปัญหายาเสพติด สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด พลังประชารัฐ
ร่วมใจป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔.๓.๒ เป้าหมายการพัฒนามาตรการ ๓ มาตรการ คือ
๑) พัฒนามาตรการปราบปรามยาเสพติดให้มีขีดความสามารถควบคุมการผลิตในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองคํา การจําแนกผู้ค้ายาเสพติดออกจากผู้เสพและดําเนินการสืบสวนปราบปรามดําเนินคดีกับผู้ผลิต
ผู้ค้า และตัวการรายสําคัญ
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๒) พัฒนามาตรการบําบัดรักษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานผู้เสพ/ผู้ติด สามารถเข้าถึงและเข้ารับ
การบริการได้ง่าย และพัฒนาระบบข้อมูลผู้เสพผู้ติด โดยถ่ายโอนภารกิจการบําบัดรักษาทุกระบบให้กระทรวง
สาธารณสุขเข้าดูแลรับผิดชอบร่วมกับหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง
๓) พัฒนามาตรการป้องกัน การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันเชิงรุก กลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่ม
ผู้ใช้แรงงานและกลุ่มประชาชนทั่วไป
๔.๓.๓ เป้าหมายการบูรณาการเชิงพื้นที่
๑) สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ๘๑,๙๐๕ หมู่บ้าน/ชุมชน
๒) ขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมีจํานวนและการกระจายที่เหมาะสม เพื่อสร้าง
ความยั่งยืนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน บนพื้นฐานการดําเนินการอย่างมีคุณภาพและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน

๕. กรอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๔ แผน คือ แผนปราบปราม
ยาเสพติด แผนป้องกันยาเสพติด แผนบําบัดรักษายาเสพติด และแผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ซึ่งการ
ดําเนินงานตามมาตรการต้องเป็นไปอย่างประสานสอดคล้องในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ อําเภอ จังหวัด ภาค และ
ส่วนกลาง เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายสูงสุด คือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยมีกรอบกิจกรรมหลัก
ในการดําเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
๕.๑ แผนปราบปรามยาเสพติด
เป้าหมายแผน ผู้ค้ายาเสพติด และเครือข่ายทั้งในประนอกประเทศถูกจับกุมและดําเนินการตาม
กระบวนการยุติธรรม ตลอดจนเสริมสร้าง พัฒนาและยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่าง
ประเทศ
แผนปราบปรามยาเสพติด มี ๔ แผนงานดังนี้
๑) แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด
เป้าหมายแผนงาน
๑. สกัดกั้นตามด่านตรวจ/จุดตรวจ รวม ๓๔๐ จุด
๑.๑ ชายแดน จุดเน้นพิเศษ ๗๐ จุด ใน ๑๖ จังหวัด
๑.๒ ชายแดน จุดเน้นทั่วไป ๑๐๑ จุด ใน ๑๙ จังหวัด
๑.๓ ตอนใน จุดเน้นพิเศษ ๖๙ จุด ใน ๓๙ จังหวัด
๑.๔ ตอนใน จุดเน้นทั่วไป ๑๐๐ จุด ใน ๓๐ จังหวัด
๒. สกัดกั้นการลําเลียงทางขนส่งรถโดยสารประจําทาง ๒๒ จังหวัด ที่เป็นจังหวัดชายแดนหรือ
จังหวัดสําคัญของการแพร่ระบาดยาเสพติด
๓. สกัดกั้นการลําเลียงทางรถไฟ ๖ สาย ที่เป็นเส้นทางสําคัญของการแพร่ระบาดยาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๔. สกัดกั้นการขนส่งพัสดุภัณฑ์ของหน่วยงานรับจ้างขนส่งและไปรษณีย์ ๒๐ จังหวัด ที่เป็นจังหวัด
สําคัญของการแพร่ระบาดยาเสพติด
๕. สกัดกั้นตามท่าอากาศยานนานาชาติ ๑๑ แห่ง
๖. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน ๑,๒๐๐ หมู่บ้าน
แนวทางการดําเนินงาน
๑. บูรณาการหน่วยงานร่วมสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ชายแดนและตอนใน เพื่อควบคุม การลักลอบ
ลําเลียง และนําเข้ายาเสพติดทางชายแดน จนถึงเส้นทางคมนาคมและระบบขนส่งที่เข้าสู่พื้นที่ตอนใน ดังนี้
๑.๑ สกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด โดยกองกําลังป้องกันชายแดนทั้งทางบก ทางน้ํา ชายฝั่ง
ทะเล และเกาะแก่ง ดังนี้
๑) ใช้กองกําลังป้องกันชายแดนทั้งทางบก ทางน้ํา และทางทะเล เพื่อสกัดกั้นการนําเข้า- ส่งออก
ยาเสพติด เคมีภัณฑ์ สารตั้งต้น และอุปกรณ์การผลิตยาเสพติด
๒) จัดตั้งชุดปฏิบัติการสกัดกั้นยาเสพติดเพื่อลาดตระเวนตามชายแดนพื้นที่นําเข้า-ส่งออก
๓) จัดตั้งชุดปฏิบัติการข่าวเพื่อสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับการค้ายาเสพติดและติดตามการ
เคลื่อนไหวของนักค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน
๑.๒ สกัดกั้นยาเสพติดตามเส้นทางคมนาคมที่เป็นเส้นทางผ่านของการลําเลียงยาเสพติด โดย
บูรณาการการตั้งด่านถาวร จุดผ่านแดนถาวร จุดผ่อนปรน จุดตรวจจุดสกัดที่อยู่ในเส้นทางคมนาคมสายหลักและ
สายรอง รวมทั้งการดําเนินการตั้งจุดตรวจโดยปรับเปลี่ยนห้วงเวลาตามสถานการณ์และข้อมูลการข่าวที่เหมาะสม
๑.๓ ตรวจสอบการนําเข้ายาเสพติดแฝงกับระบบขนส่งทุกประเภท
๑) พัฒนามาตรการสกัดกั้นยาเสพติดตามสถานีขนส่งรถโดยสารประจําทาง
๒) จัดทําแผนตรวจค้นระบบขนส่งพัสดุภัณฑ์ โดยบริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประสานงานเพื่อสุ่มตรวจยาเสพติด
๓) จัดทําแผนตรวจค้นรถไฟ โดยกองบังคับการตํารวจรถไฟ และการรถไฟแห่งประเทศ
ไทย เพื่อตรวจค้นเส้นทางสายหลัก และประสานงานเพื่อสุ่มตรวจยาเสพติด ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๔) นําเทคโนโลยีเครื่อง X-Ray ตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระมาประยุกต์ใช้ในการ
ตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระต้องสงสัยเกี่ยวกับยาเสพติดของผู้โดยสารสถานีขนส่งรถโดยสารประจําทาง ผู้โดยสาร
สถานีรถไฟสายหลัก รวมถึงตรวจสอบการขนส่งพัสดุภัณฑ์ในแต่ละที่ทําการรับ-ส่ง
๑.๔ สกัดกั้นยาเสพติด ณ ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าเรือระหว่างประเทศ โดย
๑) เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นการลักลอบนําเข้าและส่งออกยาเสพติด เคมีภัณฑ์
สารตั้งต้น ณ ด่านศุลกากร ท่าอากาศยานนานาชาติ และท่าเทียบเรือระหว่างประเทศ
๒) ประสานงานด้านการข่าวระหว่างประเทศ และจัดทําระบบข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
กับการลักลอบนําเข้าและส่งออกยาเสพติดระหว่างประเทศ
๓) จัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อช่วยในการตรวจค้นยาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๔) ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการซุกซ่อนยาเสพติด และตัวยาเสพติดชนิดต่างๆ ให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
๕) สกัดกั้นยาเสพติดตามท่าอากาศยานนานาชาติ ภายใต้โครงการ ASEAN Airport
Interdiction Task Force (AAITF) เพื่อมุ่งหมายให้มีความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศ
ยานนานาชาติในกลุ่มประเทศอาเซียน
๑.๕ เสริมสร้างศักยภาพในการสกัดกั้นยาเสพติด โดย
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์อํานวยการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.) ศูนย์อํานวยการสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ.ปส.ชอน.) โดย
สนับสนุนเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น เครื่องมือเฝ้าตรวจตามแนวชายแดน กล้อง CCTV รวมทั้งบูรณาการร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่อง CCTV
๒) บูรณาการการใช้เทคโนโลยี เพื่อการสืบสวนขยายผลในจุดตรวจ/จุดสกัด ที่มุ่งเน้น
พิเศษ
๓) พัฒนาประสิทธิภาพจุดตรวจจุดสกัดบริเวณพื้นที่ตอนใน โดยสนับสนุนข้อมูลทางการ
ข่าว อุปกรณ์เทคโนโลยีประจําด่านตรวจ และพัฒนาทักษะบุคลากร
๔) พัฒนาระบบการควบคุมสกัดกั้นการลักลอบลําเลียงยาเสพติดผ่านระบบการคมนาคม
ขนส่งและระบบโลจิสติกส์ (Border Logistics) โดยเฉพาะการสกัดกั้นยาเสพติดที่ข้ามแดนมากับบุคคลและ
ยานพาหนะ
๑.๖ ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการศูนย์อํานวยการสกัดกั้นยาเสพติด
อย่างบูรณาการ ทั้งในระดับส่วนกลางและระดับภาค
๒. เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดน เพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในระดับ
พื้นที่จํานวน ๑,๒๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน ใน ๘๖ อําเภอ ๒๘ จังหวัด โดย
๑) รณรงค์ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์
๒) จัดตั้งชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนเพื่อปฏิบัติงานมวลชนชายแดน ปรับทัศนคติและพฤติกรรม
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่
๓) รณรงค์ ประชาสั ม พันธ์เพื่ อสร้างจิตสํ านึกในการเป็นพลเมืองที่ ดีแ ละมีความรับผิดชอบ
ต่อสังคม และสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดให้เกิดขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
๒. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่คมนาคมตอนใน
๓. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์
๔. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดท่าอากาศยาน
๕. โครงการพัฒนาระบบการสกัดกั้นยาเสพติด
๖. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดด้วยการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งชายแดน
สํานักงาน ป.ป.ส.
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (บริษัท ไปรษณีย์ไทย จํากัด)
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
กระทรวงมหาดไทย (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
งบประมาณ
๑. กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
๒. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๓. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๔. กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
๒) แผนงานปราบปรามยาเสพติด
เป้าหมายแผนงาน
๑. จับกุมผู้กระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ ไม่น้อยกว่า ๖๒,๐๐๐ คดี
๒. ดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย
๓. ร้อยละ ๘๐ ของจํานวนผู้ต้องหารายใหม่ ซึ่งเลขาธิการ ป.ป.ส. มีคําสั่งอนุมัติให้จับกุม
ในความผิดฐานสมคบ/สนับสนุน/ช่วยเหลือต้องได้รับการออกหมายจับโดยศาล
๔. สั่งตรวจสอบ/ยึดอายัดทรัพย์สินผู้ต้องหาในคดียาเสพติดที่มีมูลค่าทรัพย์สินตั้งแต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป จํานวน ๑,๐๐๐ ราย
๕. การควบคุมเคมีภัณฑ์สารตั้งต้นตามประกาศ/คําสั่ง คสช.
๖. ยุติบทบาทการค้าและการแพร่ระบาดยาเสพติดในเรือนจําทุกแห่ง
แนวทางการดําเนินงาน
๑. การปราบปราม ทําลายศักยภาพกลุ่ม/เครือข่ายการค้ายาเสพติดคดีรายสําคัญ
๑.๑ จัดชุด Task Force ปฏิบัติการขยายผลการบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา ๖ และมาตรา
๘ ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ เพื่อดําเนินการ
๑.๒ สืบ สวนทางการเงินเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสํ าคัญ เพื่ อ ขยายผลเครือข่าย และ
ตัดวงจรทางการเงินของกลุ่มการค้ายาเสพติด โดยบูรณาการหน่วยงาน ให้มีการจัดตั้งกลไกแบบบูรณาการทั้งระดับ
ภาค/จังหวัด โดยให้จัดตั้งชุดปฏิบัติการสืบสวนทางการเงินในระดับกองบัญชาการระดับภาคและจังหวัด/กองบังคับการ และ
สํานักงาน ป.ป.ส.
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กําหนดเป้าหมายสืบสวนปฏิบัติการโดยหน่วย กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ปปง. กรม
สอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ส. ธนาคารแห่งประเทศไทย กรมสรรพากร
๑.๓ บูรณาการกฎหมายที่มีอยู่ให้สามารถทําลายเครือข่ายนักค้าได้ครอบคลุมและไม่ซ้ําซ้อน
เช่น พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ บทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร
๑.๔ ใช้แนวทางนิติวิทยาศาสตร์ การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ตัวยา เพื่อเชื่อมโยงการจับกุม
คดีรายสําคัญ และการลักลอบลําเลียงยาเสพติด
๑.๕. พัฒนาศักยภาพและสร้างบุคลากรให้เพียงพอต่อการสืบสวนเครือข่ายการค้ายาเสพติด
โดยเฉพาะการสืบสวนขยายผลทางการเงิน
๑.๖ ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติดรายสําคัญทุกราย โดยบูรณาการกฎหมายที่มีอยู่และ
เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบทรัพย์สิน ได้แก่ พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ บทบัญญัติแห่งประมวล
รัษฎากร เพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําความผิดและทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
๒. ปราบปรามนักค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาด เพื่อดําเนินการต่อกลุ่มผู้เกี่ยวข้องในหมู่บ้าน/
ชุมชน มิให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการดําเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน
๒.๑ รับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น สายด่วน
สํานักงาน ป.ป.ส. ๑๓๘๖ ตู้ปณ. ๑๒๓ อินเตอร์เน็ท ประชาชนแจ้งข่าวด้วยตนเอง และศูนย์ดํารงธรรมของ
กระทรวงมหาดไทย
๒.๒ ตรวจสอบข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ตลอดจนรายงานผลการ
ดําเนินการ โดย ให้สํานักงาน ป.ป.ส. และสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่ถูกร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดในเบื้องต้น และมอบหมายให้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.)
เป็นหน่วยงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนดังกล่าว และรายงานผลการปฏิบัติให้สํานักงาน ป.ป.ส.
ทราบ
๒.๓ ปฏิบัติการปิ ดล้อมตรวจค้นยาเสพติดหมู่บ้านชุมชนหรื อพื้นที่เสี่ ยงตามเรื่องร้องเรียน
ตามโครงการ "๑๓๘๖ ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด" โดย สํานักงานตํารวจแห่งชาติ สํานักงาน ป.ป.ส.
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๓. ดําเนินการต่อนักค้ายาเสพติดในเรือนจํา
๓.๑ จัดทําแผนเข้มงวดกวดขันการกระทําความผิดในเรือนจําและทัณฑสถาน ๑๔๓ แห่ง เช่น
ปิดล้อมตรวจค้น ตรวจปัสสาวะ ป้องปรามเจ้าหน้าที่
๓.๒ คัดแยกนักโทษรายสําคัญที่ยังมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากเรือนจําทั่วประเทศ
มายังเรือนจํา ความมั่นคงสูงและวางระบบป้องกันและควบคุมการค้ายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๓.๓ ปฏิบัติการจู่โจมตรวจค้นสิ่งของต้องห้ามและโทรศัพท์มือถือแบบบูรณาการ เพื่อหยุดยั้ง
ไม่ให้มีการสั่งการจากในเรือนจําทุกเดือน เดือนละ ๑ ครั้ง
๓.๔ บูรณาการขยายผลเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในเรือนจํา โดยชุดปฏิบัติการขยายผล
อย่างถาวรในการสืบสวนเชิงลึกและปฏิบัติการ
๓.๕ จัดหาอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินการในเรือนจําความมั่นคงสูง
๔. การดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย
๔.๑ เน้นการดําเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๑๑๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑
กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการป้องกันเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๒ โดยให้ใช้กลไกคณะกรรมการกลั่นกรองข้อมูลหรือข่าวสารการกระทําผิดที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด โดยให้มีหน้าที่หลักในการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด กรณีที่มีการกล่าวหา
ร้องเรียนเป็นที่สงสัยว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐคนใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติด สืบสวนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย และกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกจับกุม
๔.๒ ดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย
ตามคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๖/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการ
ต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย
๔.๓ ให้ ค วามสํ า คั ญ กั บ กลไกการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นของเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ทุ ก ช่ อ งทาง
ให้ความสําคัญกับกลไกการรับเรื่องร้องเรียนของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด มุ่งเน้นช่องทาง
สายด่วนสํานักงาน ป.ป.ส. ๑๓๘๖ ตู้ ปณ.๑๒๓ สายด่วนสํานักงาน ป.ป.ท. ๑๒๐๖ ศูนย์ดํารงธรรม และศูนย์บริการ
ประชาชน ๑๑๑๑
๔.๔ ดําเนินการทางวินัยและทางอาญาต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามคําสั่งคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติที่ ๔๑/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปราบปรามและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด
๕. การพัฒนางานข่าวกรองยาเสพติดให้สามารถเชื่อมโยงงานการข่าวในทุกมิติ
๕.๑ บูรณาการงานการข่าวร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติด เพื่อ
รวบรวมข้อมูลข่าวสารภายนอกประเทศและภายในประเทศ
๕.๒ จัดระบบข้อมูลข่าวสารยาเสพติด ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถใช้ร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕.๓ เสริมสร้างความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถในด้านการข่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสําคัญ
๒. โครงการการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
๓. โครงการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
๔. โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการบังคับใช้กฎหมาย
๕. โครงการพัฒนาระบบการข่าว
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๖. โครงการการดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละ
ละเลย
๗. โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติดในเรือนจํา
๘. โครงการอํานวยการด้านการบังคับใช้กฎหมาย
๙. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านปราบปราม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์ กรมบังคับคดี)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร)
สํานักงาน ปปง.
สํานักงาน ป.ป.ท.
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงการต่างประเทศ
สํานักงานอัยการสูงสุด
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักข่าวกรองแห่งชาติ)
งบประมาณ
๑. กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
๒. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๓. สํานักงาน ป.ป.ส.
๔. สํานักงาน ปปง.
๓) แผนงานควบคุมพืชเสพติด
เป้าหมายแผนงาน ลดการปลูกพืชเสพติดในพื้นที่ที่มีการปลูกพืชเสพติดโดยเฉพาะฝิ่นและกัญชา
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ใช้เทคโนโลยีช่วยสนับสนุนการสํารวจข้อมูลพืชเสพติด
๒. ใช้มาตรการตัดฟันทําลายพืชเสพติด
๓. ใช้มาตรการพัฒนาทางเลือก
๔. กําหนดแผนการแก้ไขปัญหาและใช้การบูรณาการแก้ไขปัญหาขับเคลื่อนแผนเฉพาะพื้นที่
สํานักงาน ป.ป.ส.

กระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐

๑๔

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการตัดฟันทําลายพืชเสพติด
๒. โครงการอํานวยการและบริหารจัดการแผนเพื่อควบคุมแก้ไขปัญหาพืชเสพติด
๓. โครงการพัฒนาทางเลือก
๔. โครงการแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
(แผนแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักปลัดประทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
สํานักงาน ป.ป.ท.
สํานักงาน ปปง.
๒. หน่วยงานสนับสนุน
สํานักงานอัยการสูงสุด
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร กรมสรรพสามิต กรมสรรพากร)
งบประมาณ
๑. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๒. กระทรวงกลาโหม (กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
๓. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๔. กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
๕. สํานักงาน ปปง.
๔) แผนงานความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป้าหมายแผนงาน เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอาเซียนและนานาประเทศ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ผลักดันเชิงนโยบายและความร่วมมือ เพื่อมุ่งสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ ผ่าน
กรอบความร่วมมือด้านยาเสพติดต่างๆ ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
๒. อํานวยการ กํากับ และติดตามการดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศให้มีความสอดคล้อง
บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๓. พัฒนากลไกสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพิ่มเติมกับหน่วยงาน ประเทศ หรือองค์กร
ระหว่างประเทศ
๔. ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ รวมถึงการแสดงความ
เป็นหุ้นส่วนในประชาคมโลก และบทบาทนําของไทยในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ
๕. พัฒนาความสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และความไว้วางใจกับนานาประเทศ เพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน
๖. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการพั ฒนาความสั มพันธ์และดําเนิน
ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
๗. สนับสนุนและผลักดันความร่วมมือการปฏิบัติการปราบปราม การสกัดกั้นยาเสพติด และการ
ทําลายแหล่งผลิต แหล่งพักยาเสพติด การสกัดกั้นเคมีภัณฑ์/สารตั้งต้น การสนับสนุนประเทศเพื่อนบ้านในการ
พัฒนาศักยภาพด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
๘. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด
ระหว่างประเทศ
๙. พัฒนาความร่วมมือการสร้างเครือข่าย/กลไกความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
รวมถึงการพัฒนารูปแบบและมาตรฐานวิชาการระหว่างประเทศด้านการป้องกันยาเสพติด ด้านการบําบัดรักษา
ด้านการสํารวจพืชเสพติด
๑๐. สนับสนุนและผลักดันการดําเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือก และการเผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการพัฒนาทางเลือกของไทยในภูมิภาคอาเซียน
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการพัฒนาความร่วมมือและการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศ
๒. โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปรามยาเสพติด
๓. โครงการพัฒนาทางเลือก
๔. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
๕. โครงการสกัดกั้นยาเสพติดบริเวณท่าอากาศยาน (ASEAN Airport Interdiction Task Force)
๖. โครงการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
๗. โครงการแม่น้ําโขงปลอดภัย
(แผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัย ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑)
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (สํานักปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
สํานักงาน ป.ป.ส.

กระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐

๑๖

กระทรวงการต่างประเทศ (สํานักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กรมองค์การระหว่าง
ประเทศ กรมอาเซียน กรมเอเชียตะวันออก กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย สํานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ระหว่างประเทศ กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์ สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สํานักข่าวกรองแห่งชาติ กอง
อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
งบประมาณ
สํานักงาน ป.ป.ส.
๕.๒ แผนบําบัดรักษายาเสพติด
เป้าหมายแผน นําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาทุกระบบ จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ คน
ติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของผู้ผ่านการบําบัดรักษา
แผนการบําบัดรักษายาเสพติด มี ๗ แผนงาน ดังนี้
๑) แผนงานบริหารจัดการระบบการบําบัดรักษา
เป้าหมายแผนงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการบําบัดรักษาทุกระบบ
แนวทางการดําเนินงาน
ปรับกลไกการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด โดยการใช้สาธารณสุขเป็นแกนนําในการดําเนินงาน
๑. กําหนดระบบการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่มีมาตรฐาน
กําหนดแนวทางการดําเนินงานต่อผู้เสพภายใต้หลักฐานเชิงประจักษ์
๒. ทําความเข้าใจต่อสาธารณชนถึงนโยบายในการให้โอกาสแก่ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด รวมถึง
ปรับปรุงกฏหมายให้เอื้อต่อการดําเนินงานภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย”
๓. ปรับกลไกการบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทุกระบบให้อยู่ภายใต้การกํากับของกระทรวง
สาธารณสุข โดยกระทรวงสาธารณสุขจะเข้ามากําหนดมาตรฐานการบําบัด การคัดกรอง และส่งต่อเข้าสู่
กระบวนการการบําบัดฯที่เหมาะสม ตลอดจน การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือเพื่อป้องกันการกลับไปเสพติดซ้ํา รวมถึง
ดําเนินการหรือกํากับการบําบัดฟื้นฟูฯ ในทุกระบบให้เป็นไปตามมาตรฐาน
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๔. พัฒนาบุคลากรของสถานบําบัดรักษา/สถานฟื้นฟูฯ ทั้งที่ดําเนินการโดยกระทรวง
สาธารณสุขและหน่วยงานภาคี ให้มีความสามารถในการให้บริการด้านการบําบัดรักษาฟื้นฟูฯ รวมถึง ติดตามดูแล
ผู้ผ่านการบําบัดฯ ได้อย่างมีคุณภาพตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๕. การเตรียมความพร้อมของศูนย์เพื่อการคัดกรอง ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัด
ในระดับต่างๆ สร้างและพัฒนากลไกในระดับอําเภอและจังหวัด ตลอดจนจัดเจ้าหน้าที่และบุคลากรของกระทรวง
สาธารณสุข ทําหน้าที่ในการประเมินและคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในศูนย์เพื่อการคัดกรอง ผู้เข้ารับการบําบัด
ฟื้นฟูฯ
๖. ศป.ปส.อ. เป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา ควบคู่ไปกับการจัดตั้งศูนย์คัดกรอง
ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด ของกระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ รองรั บ กลุ่ ม ผู้ เ สพ หรื อ ผู้ ค รอบครองเพื่ อ เสพรายย่ อ ย ให้ เ ข้ า สู่
กระบวนการบําบัดรักษาและดูแลฟื้นฟูอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพ โดยจะมีกลไกการกลั่นกรองและการคัดกรอง
กลุ่มผู้ใช้ ผู้เสพและผู้ค้า ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายตํารวจ สสอ. ปกครอง รพ.สต. เข้ามาร่วมเป็นคณะกรรมการในการ
คัดแยก และแบ่งมอบบทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายให้ชัดเจน ได้แก่ การค้นหา ชักชวน จับกุมผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
เข้ า รั บ การบํ า บั ด รั ก ษา การตรวจสอบประวั ติ ผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด ยาเสพติ ด เป็ น บทบาทของ ฝ่ า ยปกครอง ตํ า รวจ
การบําบัดรักษา เป็นบทบาทของ สาธารณสุข การติดตามช่วยเหลือหลังผ่านการบําบัดรักษา เป็นบทบาทของฝ่าย
ปกครอง กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน มารับไปดําเนินการต่อ
๗. ปรับปรุง และพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบําบัดรักษาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
เพื่อให้สอดรับกับนโยบายและทิศทางการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ตลอดจน การสร้างมาตรการทางเลือกอื่น
เพื่อจูงใจให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาแบบสมัครใจมากขึ้น
๘. ประเมินมาตรฐานการบําบัดรักษาในแต่ละระบบ โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นเจ้าภาพหลัก
ในการกํ า หนดมาตรฐานและการประเมิ น เพื่ อ ให้ ส ถานพยาบาล /ศู น ย์ ที่ ใ ห้ ก ารบํ า บั ด ฟื้ น ฟู ฯ มี ก ารพั ฒ นา
ด้านคุณภาพ ให้สามารถบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๙. พัฒนาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เป็นเอกภาพ และ
สามารถบูรณาการข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ให้สามารถใช้ประโยชน์สําหรับ
การบําบัดรักษาและการบริหารจัดการ ทั้งในระดับนโยบายและระดับพื้นที่
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
๒. โครงการพัฒนาศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดและฟื้นฟูฯ
๓. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
๔. โครงการจัดการองค์ความรู้ด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
๕. โครงการชี้แจงทําความเข้าใจด้านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
๖. โครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์

สํานักงาน ป.ป.ส.
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๑๘

หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์
สํานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
องค์กรศาสนา
ภาคเอกชน ภาคประชาชน
งบประมาณ
ทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบด้านบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
๒) แผนงานบําบัดรักษาระบบสมัครใจ
เป้าหมายแผนงาน จํานวน ๑๒๗,๓๐๐ คน จําแนกเป็น
- กรมการแพทย์ ๑๐,๕๐๐ คน
- กรมสุขภาพจิต ๓,๕๐๐ คน
- สป.สธ. ๖๐,๐๐๐ คน
- ค่ายฯ ๕๓,๓๐๐ คน
แนวทางการดําเนินงาน
๑. นําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูในสถานพยาบาลตามสภาพการเสพติด ตามแนวทาง
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
๒. นําผู้เสพยาเสพติด ที่ไม่มีโรคประจําตัวหรือโรคติดต่อ หรือภาระงาน/การศึกษา รวมถึงมีอายุ
ไม่ต่ํากว่า ๑๘ ปี เข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามหลักสูตรที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด และเน้นการดําเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ระบบสมัครใจในสถานพยาบาล
๒. โครงการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ระบบสมัครใจค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”
๓. โครงการพัฒนาระบบบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในแบบสมัครใจ

สํานักงาน ป.ป.ส.
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๑๙

หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงกลาโหม (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
องค์กรศาสนา
ภาคเอกชน ภาคประชาชน
งบประมาณ
๑. กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
๒. กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
๓. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๔. กระทรวงกลาโหม (สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
กองบัญชาการกองทัพไทย)
๕. กรุงเทพมหานคร
๓) แผนงานบําบัดรักษาระบบบังคับบําบัด
เป้าหมายแผนงาน ระบบบังคับบําบัด จํานวน ๗๒,๕๐๐ คน แบ่งเป็น
* แบบควบคุมตัว ๓๑,๕๐๐ คน ดําเนินงานในสถานฟื้นฟูฯ ๙๕ แห่ง (สังกัดเหล่าทัพฯ/
ปกครอง ๗๕ แห่ง รพ. ๒๐ แห่ง
* แบบไม่ควบคุมตัว ๔๑,๐๐๐ คน (ถ่ายโอนงานให้กระทรวงสาธารณสุข
รับดําเนินการ)
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่มีประวัติเข้ารับการบําบัดตามประกาศ คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เกินกว่า
๕ ครั้ง หรือมีประวัติการส่งตัวเข้ารับการบําบัดฟื้นฟูไม่เป็นประโยชน์ หรือมีพฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้อื่นเข้าสู่การบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด
๒. การดําเนินงานให้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาคุณภาพของการบําบัดฯ ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด โดยการขยายสถานที่เพื่อการควบคุมตัวระหว่างการตรวจพิสูจน์ไปยังพื้นที่ภายนอก
เรือนจํา เพื่อแยกการควบคุมมิให้ปะปนกับผู้ต้องขังหรือการปฏิบัติที่ไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมาย
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๒๐

รวมถึง การขยายสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว หรือ “สถานที่เพื่อการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (หน่วยกึ่งถาวร)” เพื่อรองรับการบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวที่มี
คุณภาพ
๓. การวินิจฉัยและกําหนดแผน/ส่งต่อรับการฟื้นฟูฯ ให้มีการเพิ่มผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข และ
กรุงเทพมหานคร ในคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในแต่ละคณะ เพื่อให้การวางแผนการฟื้นฟูฯ
มีการประเมินทางการแพทย์ควบคู่ไปกับการคัดกรองทางสังคม และสามารถจําแนกและส่งต่อผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ
สําหรับการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในสถานพยาบาลหรือสถานที่ฟื้นฟูฯ ที่เหมาะสมกับสภาพการเสพ/ติด
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการพัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบําบัด
๒. โครงการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในระบบบังคับบําบัด
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)
งบประมาณ
กระทรวงยุติธรรม (กรมคุมประพฤติ)
๔) แผนงานบําบัดรักษาระบบในระบบต้องโทษ
เป้าหมายแผนงาน ระบบต้องโทษ จํานวน ๒๐,๒๐๐ คน
(กรมราชทัณฑ์ ๑๗,๗๐๐ คน กรมพินิจและคุ้มครองเด็กฯ ๒,๕๐๐ คน)
แนวทางการดําเนินงาน
พัฒนากระบวนการการบําบัดรักษาผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั่วประเทศ และ
สถานพินิจฯ/สถานแรกรับ ในทุกขั้นตอนให้มีประสิทธิภาพ รวมถึง พัฒนาคุณภาพหน่วยบําบัดรักษาให้มีมาตรฐาน
เพื่อให้ผู้เสพที่ถูกต้องขังได้รับการบําบัดและฟื้นฟูฯ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ สังคม และทักษะในสังคม โดย
ให้มุ่งเน้นกระบวนการในการเตรียมความพร้อมก่อนกลับสู่สังคม ซึ่งในปี ๒๕๖๐ กระทรวงสาธารณสุขจะเข้าไปดูแล
และกํากับการดําเนินงานของระบบต้องโทษ ดังนี้
๑. การบําบัดฟื้นฟูฯ ในรูปแบบชุมชนบําบัด (TC) สําหรับการบําบัดฟื้นฟูฯ ผู้ต้องขังติดยาเสพติด
ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน มีระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ ๖ เดือน – ๑ ปี โดยในปี ๒๕๖๐ มีเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ที่ดําเนินการบําบัดฟื้นฟูฯ ในรูปแบบชุมชนบําบัด (TC) จํานวน ๘๕ แห่ง
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๒๑

๒. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ สําหรับการบําบัดฟื้นฟูฯ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่สังคม
ในผู้พักการลงโทษกรณีพิเศษ หรือผู้ต้องขังก่อนถูกปล่อยตัว มีระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ ๑๒๐ วัน มีเรือนจํา/ทัณฑสถาน
ที่ดําเนินการบําบัดฟื้นฟูฯ ในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ จํานวน ๖ แห่ง
๓. การบําบัดฟื้นฟูฯ อาการทางจิต หรืออาการทางกายภาพ แบบผู้ป่วยใน/นอก ผ่านการส่งตัว
ไปยังสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุข
๔. โปรแกรมสําหรับเด็กและเยาวชนจําแนกตาม กลุ่มเสี่ยง กลุ่มเสพ กลุ่มติด กลุ่มรุนแรง ซึ่ง
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟูฯ ตามสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
จํานวน ๓๔ แห่ง และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน ๑๗ แห่ง
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการพัฒนามาตรฐานการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในระบบต้องโทษ
๒. โครงการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ในเรือนจํา/ทัณฑสถานของกรมราชทัณฑ์
๓. โครงการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ
หน่วยรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
งบประมาณ
กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
๕) แผนงานบําบัดรักษาทางเลือก
เป้าหมายแผนงาน ลดอันตรายจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ
แนวทางการดําเนินงาน
ใช้มาตรการลดอันตรายจากยาเสพติด เป็นมาตรการทางเลือกในการสนับสนุนการดูแลผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดที่ยังไม่สามารถที่จะเลิกยาเสพติดได้ ให้รู้จักดูแลตนเองเพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบต่อสุขภาพ ครอบครัว
ชุมชน สังคม และเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อต่างๆ
๑. กํ า หนดพื้ น ที่ นํ า ร่ อ งในการดํ า เนิ น การในกลุ่ ม ผู้ ใ ช้ ย าเสพติ ด ด้ ว ยวิ ธี ก ารฉี ด ในพื้ น ที่ ที่ มี
สถานการณ์ปัญหาผู้ใช้ยาเสพติดด้วยวิธีการฉีด ผู้ติดยาเสพติดประเภทอนุพันธ์ฝิ่น เฮโรอีน เพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาด
ของการติดเชื้อไวรัสในกระแสเลือด ลดผลกระทบทางสุขภาพของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ชุมชน สังคม
๒. กระทรวงสาธารณสุข กําหนดแนวทางการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
ในกลุ่มผู้ติดยาเสพติดที่มีอาการติดรุนแรง หรือ ยังไม่สามารถเลิกยาเสพติดได้ โดยการจัดสถานบริการลดอันตราย
ในพื้นที่ที่มีสถานการณ์ปัญหายาเสพติดรุนแรง รวมถึง จัดทําแนวทางในการดูแล และให้บริการที่เหมาะสม เพื่อเป็น
การป้องกันและดูแลกลุ่มผู้ติดยาเสพติดไม่ให้ส่งผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อตนเอง ชุมชน และสังคม
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๒๒

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงแรงงาน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
งบประมาณ
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์ กรมควบคุมโรค)
๖) แผนงานการติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
เป้าหมายแผนงาน ดําเนินการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูฯ ในทุกระบบของปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ ให้ได้อย่างน้อยร้อยละ ๗๐ ของผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูฯ ในกลุ่มเป้าหมายดังนี้
๑) ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ทุกระบบ ที่ยังติดตามไม่ครบตามเกณฑ์
ที่กําหนด
๒) ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ทุกระบบ ที่เข้ารับการบําบัดฯ จนครบ
กระบวนการ
๓) ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูที่แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ในปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
แนวทางการดําเนินงาน
๑) การติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดภายใต้กลไกของกระทรวงสาธารณสุข และสํานักอนามัย
กรุงเทพมหานคร
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดในระบบสมัครใจจากสถานพยาบาลของกระทรวง
สาธารณสุขและสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร รวมถึงผู้เข้ารับการบําบัดตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
ที่ถูกส่งต่อมายังสถานพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขและสํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร ให้ดําเนินการติดตาม
ดูแลช่วยเหลือตามกระบวนการขั้นตอนปกติของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
๑.๑) กลุ่มผู้ใช้ ติดตาม ๑ ครั้ง ใน ๓๐ วัน
๑.๒) กลุ่มผู้เสพ กลุ่มผู้ติด ติดตามอย่างน้อย ๔ ครั้ง เป็นเวลา ๑ ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะ อย่างน้อย
๔ ครั้ง
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๑.๓) กลุ่มที่มีภาวะฉุกเฉินจากสารกลุ่มแอมเฟตามีน ฝิ่น เฮโรอีน และกลุ่มเมายาบ้า/ก้าวร้าว
ติดตาม อย่างน้อย ๔ ครั้ง เป็นเวลา ๑ ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะอย่างน้อย ๔ ครั้ง
๒) ติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดภายใต้กลไกของกระทรวงมหาดไทย
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดในระบบสมัครใจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและ
ระบบบังคับบําบัด ทั้งแบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว ให้ดําเนินการติดตามดูแลตามกระบวนการ ดังนี้
๒.๑) ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในระดับอําเภอ/เขต/ กําหนดสถานที่
ในการรายงานตัวสําหรับผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ซึ่งอาจเป็นสถานที่ของทางราชการ ศาลาประชาคม วัด ศาสนสถาน
สถานที่ทําการของหมู่บ้าน/ตําบล/อบต. หรืออื่นๆ ตามที่เหมาะสม เพื่อเป็นสถานที่รับรายงานตัวของผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟู ภายหลังจากที่กลับไปอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชนของตนเอง ตามแบบบ.๑๐๘-๒๕๕๗-๗ เพื่อเข้าสู่
กระบวนการติดตาม ดูแลอย่างต่อเนื่อง โดย ศป.ปส.อ./เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง เป็นผู้ออกคําสั่งกําหนด
สถานที่รายงานตัว
๒.๒) ให้ ศป.ปส.อ./เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ออกคําสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานของทาง
ราชการ อาสาสมัคร และประชาชน อาทิ กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการหมู่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติอาสาสมัคร
ประจําหมู่บ้าน อาสาสมัครภาคประชาชน อาสาสมัครสาธารณสุข/เจ้าหน้าที่ของกรุงเทพมหานครประชาชน
ผู้มีจิตอาสา ฯลฯ เป็นผู้ทําหน้าที่ในการติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
๒.๓) ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูระดับอําเภอ/เขต จําแนกรายชื่อ
ตรวจสอบความถูกต้องและมอบหมายภารกิจให้ผู้ทําหน้าที่ติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูดําเนินการ
ติดตามดูแลและให้คําปรึกษา โดยผู้ที่จะได้รับการติดตามดูแลภายใต้กลไกดังกล่าว ได้แก่ ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
จากระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจากระบบบังคับบําบัด และผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
จากสถานพยาบาลในระบบสมัครใจ (เฉพาะผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ)
๒.๔) ผู้ทําหน้าที่ติดตามในหมู่บ้าน ดําเนินการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู ๔-๗
ครั้ง โดยประสานหน่วยงานด้านสาธารณสุขเพื่อดําเนินการสุ่มตรวจปัสสาวะตามความเหมาะสม เช่น ในรายที่มี
พฤติการณ์ต้องสงสัย
ประเภทของผูผ้ ่านการบําบัด
แนวทางการดําเนินงาน
๑. ผู้ผ่านการบําบัดในระบบสมัครใจ ติดตาม ๔ ครั้ง เป็นเวลา ๖ เดือน และสุ่มตรวจปัสสาวะ ๒ ครั้ง ดังนี้
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ครัง้ ที่ ๑ หลังการจําหน่าย ๒ สัปดาห์
ครั้งที่ ๒ หลังการจําหน่าย ๑ เดือน
ครั้งที่ ๓ หลังการจําหน่าย ๓ เดือน
ครั้งที่ ๔ หลังการจําหน่าย ๖ เดือน
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ประเภทของผูผ้ ่านการบําบัด
แนวทางการดําเนินงาน
๒. ผู้ ผ่ า นการบํ า บั ด ในระบบบั ง คั บ ติดตาม ๗ ครั้ง เป็นเวลา ๑ ปี และสุ่มตรวจปัสสาวะอย่างน้อย ๔ ครั้ง
บําบัด ทั้งแบบควบคุมตัว และ
ดังนี้
ไม่ควบคุมตัว
ครั้งที่ ๑ หลังการจําหน่าย ๒ สัปดาห์
ครั้งที่ ๒ หลังการจําหน่าย ๑ เดือน
ครั้งที่ ๓ หลังการจําหน่าย ๒ เดือน
ครั้งที่ ๔ หลังการจําหน่าย ๓ เดือน
ครั้งที่ ๕ หลังการจําหน่าย ๖ เดือน
ครั้งที่ ๖ หลังการจําหน่าย ๙ เดือน
ครั้งที่ ๗ หลังการจําหน่าย ๑๒ เดือน
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการพัฒนากลไกบุคลากรด้านการติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
๒. โครงการพัฒนาแนวทางการติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
๓. โครงการติดตามผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน)
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
งบประมาณ
๑. กระทรวงสาธารณสุข
๒. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๗) แผนงานช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติด
เป้าหมายแผนงาน
กรณีเป็นผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจากระบบสมัครใจที่อยู่ในความดูแลของสถานพยาบาลในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุขและสํานักอนามัย กรุงเทพมหานครที่ประสงค์จะขอรับการช่วยเหลือ หากเป็นความช่วยเหลือ
ในส่วนที่เกินศักยภาพของสถานพยาบาล ให้ส่งต่อข้อมูลผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือไปยังศูนย์เพื่อประสานการดูแล
ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง เพื่อสนับสนุนความช่วยเหลือ ตามแนวทางที่กําหนด
สํานักงาน ป.ป.ส.

กระทรวงยุติธรรม
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๒๕

การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้แสดงความจํานงขอรับความช่วยเหลือ ให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแล
ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง จําแนกประเภทและจํานวนผู้ประสงค์ขอรับความ
ช่วยเหลือและหาข้อมูลเพิ่มเติมถึงศักยภาพความเป็นไปได้ ความพร้อมของผู้ขอรับความช่วยเหลือ ดําเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของศักยภาพและบริบทของพื้นที่ ในด้านต่างๆ
ดังนี้
๑) การมีรายได้และการประกอบอาชีพทั้งการทํางานในระบบ เช่น โรงงานห้างร้าน สถานประกอบการ
ที่เกิดจากการจ้างงานและการทํางานนอกระบบ เช่น การทําเกษตรกรรม การปศุสัตว์ เป็นต้น รวมถึง การประกอบ
อาชีพเป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก เช่น ช่างซ่อมรถยนต์ ซ่อมรถจักรยานยนต์ การขายอาหาร เป็นต้น
๒) การศึกษาต่อทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา
๓) การจัดสวัสดิการเงินกู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพ
๔) การพัฒนาทักษะและฝีมือในการประกอบอาชีพต่างๆ เช่น การพัฒนาฝีมือช่าง เป็นต้น
๕) การให้ความช่วยเหลือในด้านสุขภาพการส่งต่อเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล ฯลฯ
๖) การให้คําปรึกษาในการดํารงชีวิต
ในกรณีที่การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดเกินศักยภาพที่ศูนย์เพื่อประสานการดูแล ผู้ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต/เทศบาลนคร/เทศบาลเมืองจะดําเนินการได้ ให้สรุปผลการพิจารณาผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟูที่เหมาะสมได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือและประสานงานไปยังศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู
จังหวัด/กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป อาทิ
๑) ด้านการศึกษา ส่งข้อมูลต่อไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมหรือมัธยม หรือ
สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
๒) การฝึกทักษะอาชีพ ส่งข้อมูลต่อไปยังศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด
๓) การจัดหางานทํา ส่งข้อมูลต่อไปยังสํานักงานจัดหางานจังหวัด และสํานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด
๔) ทุนสงเคราะห์ ส่งต่อให้ศูนย์พัฒนาสังคมจังหวัด หรือศูนย์คุ้มครองสวัสดิภาพชุมชน กทม.
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการประสานการช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาและฟื้นฟูฯ
๒. โครงการช่วยเหลือด้านการฝึกอาชีพ และส่งเสริมการมีงานทํา
๓. โครงการช่วยเหลือทางการศึกษา
๔. โครงการช่วยเหลือด้านทุนประกอบอาชีพและอื่น ๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น)
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๒๖

๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สํานักงานประกับสังคม)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมอนามัย)
สํานักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
ภาคเอกชน ภาคประชาชน
๕.๓ แผนป้องกันยาเสพติด
เป้าหมายแผน สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป
แผนป้องกันยาเสพติด มี ๖ แผนงาน ดังนี้
๑) แผนงานการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
เป้าหมายแผนงาน เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล ๓๒,๙๒๘ แห่ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๙,๙๓๔ แห่ง
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนา จัดการองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะสมองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
๒. ผลักดันเชิงนโยบาย บูรณาการแนวทางขับเคลื่อนงาน การถ่ายโอนภารกิจ ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
๓. ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
๔. ส่งเสริม สนัลสนุนให้ครูผู้สอนและครูผู้ดูแลเด็ก เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดด้วยการพัฒนา
ทักษะสมองในเด็กปฐมวัย ในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ
๕. แสวงหาช่องทางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสริมสร้างแรงจูงใจ เช่น การถอดบทเรียนการดําเนินงาน
สรรหา Best Practice การจัดทําสื่อสร้างสรรค์ ฯลฯ
๖. วางแนวทางกํากับติดตาม และประเมินผล
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๒๗

โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. การพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ : EF
๒. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
๓. การพัฒนาบุคลากรเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
๔. การติดตาม ประเมินผลการสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กรุงเทพมหานคร (สํานักการศึกษา/สํานักพัฒนาสังคม)
๒. หน่วยสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
งบประมาณ
๑. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๒. กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๓. กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน)
๒) แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษา
เป้าหมายแผนงาน โรงเรียนประถมศึกษา ๓๑,๓๓๕ แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษา ๑๑,๒๘๗ แห่ง
โรงเรียนอาชีวศึกษา ๙๕๖ แห่ง
สถาบันอุดมศึกษา ๑๕๖ แห่ง
แนวทางการดําเนินงาน
แนวทางการดําเนินงานแต่ละกลุ่มเป้าหมาย มีดังนี้
แนวทางในกลุ่มประถมศึกษา
๑. พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้าง พัฒนา
ทักษะชีวิต ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระดับประถมศึกษา
๒. สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนผ่านการเรียนการสอนจากครูและวิทยากรในการสร้างความรู้
และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด
๓. สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา ควบคู่กับกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๒๘

แนวทางในกลุ่มมัธยมศึกษา
๑. สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนในระดับมัธยมศึกษา เสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเอง
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษากําหนดบทบาทและสร้างเครือข่ายกลุ่มแกนนํา/องค์กร
วิชาชีพ อย่างต่อเนื่องจริงจัง
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง/เสพ ด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE
๕. ดําเนินการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับอาชีวศึกษา
๑. สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา ได้แก่ ค่ายศาสนธรรม ทั้งศาสนาพุทธ
และศาสนาอื่นๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษากําหนดบทบาทและสร้างเครือข่ายกลุ่มแกนนํา/อาจารย์
แกนนํา นักศึกษาแกนนํา อย่างต่อเนื่องจริงจัง
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง/เสพ ด้วยการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมในรูปแบบที่เหมาะสม
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE
๕. ดําเนินการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันในระดับอุดมศึกษา
๑. พัฒนาเครือข่ายกลุ่ม/สโมสรนิสิตนักศึกษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพื่อสังคม ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของเครือข่ายอุดมศึกษา
๒. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาดําเนินการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ เพื่อมิให้มีผู้เสพและผู้ค้า ยาเสพติด
๓. ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษากําหนดบทบาทและสร้างความเข้มแข็งให้กับกลไก/
เครือข่ายแกนนําเยาวชน ให้มีความต่อเนื่องจริงจัง
๔. ส่งเสริม สนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ TO BE NUMBER ONE
๕. ดําเนินการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยการสอนทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติดในชั้นเรียน
๒. โครงการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด โดยใช้หลักธรรมทางศาสนา
๓. โครงการส่งเสริมกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๔. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
๕. โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายเยาวชน
๖. โครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดรอบสถานศึกษา
๗. โครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๒๙

๘. โครงการ ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน
๙. โครงการครู D.A.R.E.
๑๐. โครงการ TO BE NUMBER ONE
๑๑. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรียน
๑๒. โครงการจิตสังคมบําบัดในสถานศึกษา
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
กระทรวงวัฒนธรรม (กรมการศาสนา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
สํานักงานคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย
งบประมาณ
๑. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๒. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
๓. กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
๔. กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๕. กรุงเทพมหานคร
๓) แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
เป้าหมายแผนงาน เด็กและเยาวชนช่วงอายุระหว่าง ๖ – ๑๕ ปี ได้แก่ เด็กและเยาวชนอายุระหว่าง
๖ - ๑๕ ปี ที่ไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเยาวชนอายุระหว่าง ๑๖ - ๒๕ ปี ที่ไม่ได้ศึกษาต่อและไม่มีงานทํา

สํานักงาน ป.ป.ส.
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๓๐

แนวทางการดําเนินงาน
เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง ด้วยการเร่งหาตัวตนให้พบเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันอย่างต่อเนื่อง จัดกิจกรรม
ปรับพฤติกรรมเสี่ยง/ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือที่เหมาะสม
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา
๒. โครงการเยาวชนอาสาต้านภัยยาเสพติด
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการพัฒนาชุมชน)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการเด็กและเยาวชน)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย)
๒. หน่วยสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณ
๑. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๒. กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
๓. กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย)
๔. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มสถานประกอบการ
เป้าหมายแผนงาน
๑. รณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนขึ้นไป
จํานวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ คนหรือ ๒๐,๐๐๐ แห่ง
๒. เผยแพร่สื่อความรู้ในสถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมา จํานวน
๗๒,๕๕๐ แห่ง
แนวทางการดําเนินงาน
๑. จัดทําข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดในกลุ่มสถานประกอบการและผู้ใช้แรงงาน
๒. การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานประจําตําบลเพื่อการป้องกันยาเสพติด และขยาย
เครือข่ายอาสาสมัครแรงงานป้องกันยาเสพติด
๓. ส่งเสริมสถานประกอบการเข้าร่วมจัดทํามาตรฐานด้านยาเสพติด และพัฒนามาตรการ
เสริมสร้างแรงจูงใจผู้ประกอบการในการจัดทํามาตรฐานด้านยาเสพติด
๔. ดําเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๓๑

๕. ผลักดันให้มีการส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการ
ของแต่ละจังหวัดเพิ่มขึ้น
๖. มีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในฐานะเจ้าพนักงาน
ป.ป.ส. เข้าไปตรวจตราสถานประกอบการตามกฎหมายยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๗. ดําเนินการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงานเฉพาะ เช่น แรงงานต่างด้าว กลุ่ม
แรงงานไทยที่ไปทํางานต่างประเทศ
๘. ศึกษาวิจัยสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานและสถานประกอบการ
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครแรงงานประจําตําบลป้องกันยาเสพติด
๒. โครงการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานและขยายเครือข่าย
๓. โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) ในสถาน
ประกอบการ
๔. โครงการรณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
๕. โครงการส่งเสริมให้สถานประกอบการให้เข้าร่วมจัดทํามาตรฐานด้านยาเสพติด
๖. โครงการส่งเสริมเครือข่ายสถานประกอบการป้องกันยาเสพติด
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน)
๒. หน่วยสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
องค์กรอาสาสมัครแรงงาน
งบประมาณ
๑. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๒. กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน)
๕) แผนงานป้องกันและสร้างการมีส่วนร่วมประชาชนทั่วไป
เป้าหมายแผนงาน
๑. สร้างกระบวนการและพัฒนาศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๓๒

๒. พัฒนาความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับหมู่บ้าน/ ชุมชน
๓. การขยายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๔. เสริมสร้างให้แกนนํากองทุนแม่ฯเป็นกลไกเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๕. เสริมสร้างเครือข่ายหมู่บ้านชุมชนกองทุนแม่ฯ และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯเพื่อเป็นกลไกแนะนํา
ช่วยเหลือ/ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
๖. จัดตั้งศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน
แนวทางการดําเนินงาน
๑. การรณรงค์ป้องกันให้ความรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด/สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ให้กับเด็กและเยาวชน รวมทั้ง
ประชาชนทั่วไป ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยดําเนินการให้ความรู้ผ่านเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ผ่านสื่อท้องถิ่นวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นป้าย แผ่นซีดี ฯลฯ จัดกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒. สร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ
จนพัฒนาเป็นภาคประชาสังคมที่มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ฯลฯ
๓. การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชน (๘๑,๙๐๕ แห่ง) ประกอบด้วย
๓.๑ หมู่บ้าน/ชุมชนไม่มีปัญหายาเสพติด ดําเนินกิจกรรม รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
สร้างภูมิคุ้มกัน เฝ้าระวังเป็นหูเป็นตา ดูแลสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดําเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเหมือนกัน
ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน โดยร่วมกับชุดปฏิบัติการประจําตําบล ผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน และผู้ประสานพลังแผ่นดิน
(๒๕ ตาสับปะรด)
๓.๒ หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติดน้อย ดําเนินกิจกรรมควบคุมปัญหา เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ผู้ประสานงานหมู่บ้าน/
ชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน(๒๕ ตาสับปะรด) และชุดปฏิบัติการประจําตําบล ร่วมกันทํากิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้กระบวนการ ๙ ขั้นตอน ของกรมการปกครอง
๓.๓ หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติดปานกลาง ดําเนินกิจกรรมควบคุมปัญหา เฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติด รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และสร้างภูมิคุ้มกัน ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ร่วมกับ
ชุดรักษาความปลอดภัย (ชรบ.) ผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) และ
ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารประจํ า ตํ า บล ร่ ว มกั น ดํ า เนิ น กิ จ กรรมป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในทุ ก หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน
ใช้กระบวนการ ๙ ขั้นตอน ของกรมการปกครอง
๓.๔ หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติดมาก ดําเนินกิจกรรมปิดล้อม ตรวจค้น กดดันให้ผู้ค้า
ผู้เสพ แสดงตัว ดําเนินการกับผู้ค้า ส่งผู้เสพเข้าบําบัด ควบคุมปัญหาเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด รณรงค์ให้ความรู้
เกี่ ยวกับยาเสพติ ด และสร้ างภูมิ คุ้ม กัน ใช้ กลไกคณะกรรมการ (กม.) ร่ วมกั บชุดรั กษาความปลอดภั ย (ชรบ.)
ผู้ประสานงานหมู่บ้าน/ชุมชน ผู้ประสานพลังแผ่นดิน (๒๕ ตาสับปะรด) และชุดปฏิบัติการประจําตําบล ร่วมกัน
สํานักงาน ป.ป.ส.
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ดําเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ใช้กระบวนการ ๙ ขั้นตอน ของกรมการ
ปกครอง
๓.๕ ในกรณีที่เป็นหมู่บ้าน/ชุมชน หรือพื้นที่ที่มีปัญหาวิกฤติ หมายถึง มีปัญหายาเสพติดรุนแรง
อย่างต่อเนื่องหรือซ้ําซาก ให้มีการกําหนดพื้นที่เป็นเป้าหมายเพื่อออกแผนปฏิบัติการเฉพาะ โดยจัดชุดปฏิบัติการร่วม
โดยสนธิกําลังจากทหาร ตํารวจ พลเรือน เพื่อปฏิบัติการต่อผู้ค้ารวมถึงแก้ไขปัญหาในพื้นที่อย่างเข้มข้น เพื่อลด
ปัญหาในพื้นที่ลงให้ได้
๔. กองทุนแม่ของแผ่นดิน
๔.๑บูรณาการงานขยายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินกับการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เช่นโครงการสัมมาชีพชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยและการสร้างจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
เอาชนะยาเสพติดตามแนวชายแดนของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.)
๔.๒ พิจารณาดําเนินการต่อยอดหมู่บ้าน/ชุมชนที่ผ่านการสร้างความเข้มแข็งแก่หมู่บ้านชุมชน
ด้วยกระบวนการ ๙ ขั้นตอนตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคงปลอดภัยยาเสพติด เพื่อยกระดับ
เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๔.๓ ขยายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่เขตเมืองซึ่งอยู่ในการดูแลรับผิดชอบของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะชุมชนในเขตเทศบาลนครและเทศบาลเมืองซึ่งมีแนวโน้มการแพร่ระบาด
ยาเสพติดสูงกว่าในเขตชนบท
๔.๔ ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับภาคจังหวัดและ
อําเภอเพื่อเชื่อมร้อยและส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานโดยภาคประชาชนทั้งนี้ในระดับเครือข่ายควรมีการจัดทํา
แผนหลัก ๔ แผน ได้แก่
(๑) แผนด้านข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานหมู่บ้าน/ชุมชนในเครือข่าย ข้อมูลกลไกการ
ทํางาน เช่น วิทยากรกองทุนแม่ฯ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯเป็นต้น รวมทั้ง ข้อมูลบ่งชี้สภาพปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชนในเครือข่าย
(๒) แผนด้านการพัฒนา และขับเคลื่อนเครือข่ายกองทุนแม่ฯ
(๓) แผนด้านการพัฒนาบุคลากรภาคประชาชน ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนแม่ฯ แกนนํา
รุ่นใหม่หรือยุวชนกองทุนแม่ฯ วิทยากรกองทุนแม่ฯ วิทยากรประจําศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ เป็นต้น
(๔) แผนด้านสนับสนุนกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และ เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชนกองทุนแม่ฯ ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย
๔.๕ ส่ ง เสริ ม ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก องทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ระดั บ อํ า เภอให้ เ ป็ น กลไกในการถ่ า ยทอด
องค์ความรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนและสร้างแกนนํากองทุนแม่ของแผ่นดินรุ่นใหม่
เพื่อพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ B ให้เป็นระดับ A และรักษาคุณภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ A ไว้โดยศูนย์เรียนรู้ฯ ๑ แห่งดูแลหมู่บ้าน/ชุมชนบริวาร ๑๐ แห่ง
๔.๖ ส่งเสริมให้มีการจัดทําแผนการดําเนินงานของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินและ
สนับสนุนส่งเสริมให้มีการดําเนินงานตามแผนดังกล่าวโดยมีกรอบกิจกรรม ๕ ลักษณะ ได้แก่
สํานักงาน ป.ป.ส.

กระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐

๓๔

(๑) การสํารวจปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน
(๒) การจัดกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน
(๓) การคัดกรองผู้เสพ/ติด การบําบัดรักษา และการดูแลหลังบําบัดเพื่อให้ผู้ผ่านการ
บําบัดรักษาในหมู่บ้านชุมชนกลับตัวใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่หันกลับหายาเสพติดอีก
(๔) การสอดส่องเฝ้าระวังไม่ให้ยาเสพติดมีโอกาสเข้าสู่หมู่บ้านชุมชน
(๕) การหาทุนเพิ่มเติมในกองทุนแม่เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในการป้องกันแก้ไขเฝ้าระวัง
ยาเสพติด
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
๒. โครงการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
๓. โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน)
กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สํานักงานประกันสังคม)
กระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา)
กระทรวงกลาโหม
สํานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
กรุงเทพมหานคร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม องค์กรเครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้อง
สํานักงาน ป.ป.ส.

กระทรวงยุติธรรม

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐

๓๕

งบประมาณ
๑. กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๒. กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๖) แผนงานจัดระเบียบสังคม
เป้าหมายแผนงาน ทุกอําเภอ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. บูรณาการการทํางานร่วมเพื่อวางแนวทางปฏิบัติในการจัดระเบียบสังคม พร้อมทั้งนําคําสั่ง
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๒/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทาง และการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการ
ที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการ มาใช้ในการกําหนดแผนการทํางาน
๑.๑ บูรณาการชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมพื้นที่แหล่งมั่วสุมเพื่อตรวจสอบสถานบริการ
สถานบันเทิง หอพัก ร้านเกมส์ /อินเตอร์เน็ต ในพื้นที่ความรับผิดชอบ มิให้ทําผิดกฎหมาย ตั้งแต่การสํารวจพื้นที่
เสี่ยง และตรวจสอบการออกใบอนุญาตสถานประกอบการหรือสถานบริการ และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
๑.๒ จัดระเบียบสังคม เพื่อควบคุมแหล่งมั่วสุมของเด็กเยาวชน และการกระทําผิดกฎหมายของ
กลุ่มเสี่ยง โดยมุ่งเน้นสถานศึกษา และชุมชน
๑.๓ กําหนดเขตพื้นที่ปลอดภัย มิให้แหล่งสถานบริการ แหล่งมั่วสุม เพื่อควบคุมอาชญากรรม
และปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะรอบสถานศึกษา
๑.๔ จัดทําระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษา เพื่อการจัดระเบียบสังคม
๑.๕ ดําเนินการตามกระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก
พ.ศ. ๒๕๕๖
๑.๖ ลดปัจจัยเสี่ยงในสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติด เช่น ควบคุมการออกใบอนุญาต
ให้เข้มงวด ปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานของสถานประกอบการ สถานบันเทิง
๑.๗ ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการให้ความร่วมมือในการจัดระเบียบสังคม
๒. เพิ่มพื้นที่เชิงบวก ในเมือง หมู่บ้าน/ชุมชน สําหรับเด็กและเยาวชน
๒.๑ การสํารวจพื้นที่ ทบทวน และวางแผนการจัดผังเมือง ผังชุมชน ให้มีระเบียบเรียบร้อย
เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยจากปัญหายาเสพติด
๒.๒ พั ฒ นากลไกให้ มี บ ทบาทในการดู แ ลแก้ ไ ขปั ญ หาต่ า งๆ ของหมู่ บ้ า น /ชุ ม ชนในพื้ น ที่
รับผิดชอบ เช่น ส่งเสริมการจัดตั้งจุดตรวจ การเดินเวรยาม การรับแจ้งข่าวสารของสมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๓ เพิ่มพื้นที่เชิงบวกในสถานศึกษา สถานประกอบการ วัด และชุมชน เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการ
ทํากิจกรรมเชิงสร้างสรรค์

สํานักงาน ป.ป.ส.
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๓๖

๒.๔ จัดกิจกรรมเชิงบวกตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย เช่น สวนสาธารณะ ศูนย์เยาวชน
ลานกีฬา ลานดนตรี ห้องสมุดและคอมพิวเตอร์ ฯลฯ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการจัดระเบียบสังคม
๒. โครงการสร้างพื้นที่บวกสําหรับเยาวชน
๓. โครงการปรับสภาพแวดล้อมในหมู่บ้าน/ชุมชน และสถานที่ต่าง ๆ
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา)
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา)
สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
งบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมการปกครอง องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น)
๕.๔ แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
เป้าหมายแผน กลไกระดับนโยบาย และกลไกภายใต้ ศอ.ปส. มีระบบบริหารจัดการ อํานวยการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีเอกภาพ สามารถนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๓๗

แผนบริหารจัดการมี ๑ แผนงาน ดังนี้
แผนงานบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
เป้าหมายแผนงาน ศอ.ปส.ทุกระดับ
แนวทางการดําเนินงาน
๑. พัฒนา ปรับปรุง ระบบบริหารจัดการองค์กร โดยเฉพาะศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดจังหวัด ศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอ และศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขต และพัฒนาบทบาท หน้าที่
และกระบวนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. พัฒนาระบบการจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ และ
กระบวนการจัดทําแผนและงบประมาณในระดับจังหวัด และระดับอําเภอ
๓. กํากับ ติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานผลการดําเนินงาน และประเมินผลการ
ดําเนินงานของแผน
๔. พัฒนาระบบข้อมูลยาเสพติดในระดับจังหวัดและอําเภอ เพื่อชี้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดและ
พัฒนาระบบศูนย์ปฏิบัติการข้อมูล (War Room) ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง
๕. พัฒนารูปแบบ และแนวทางการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบกําลังพลยาเสพติด เพื่อสร้าง
แรงจูงใจอย่างเป็นธรรม
๖. พัฒนาการวิจัย พัฒนาวิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด ระบบข้อมูลเชิงวิชาการ
ฐานข้อมูลยาเสพติด
โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงาน
๑. โครงการพัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการยาเสพติด
๒. โครงการพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ยาเสพติด
๓. โครงการบูรณาการแผนและงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔. โครงการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานยาเสพติด
๕. โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๖. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลยาเสพติดและเทคโนโลยี
๗. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด
๘. โครงการพัฒนาการวิจัย วิชาการ และองค์ความรู้ด้านยาเสพติด
หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงาน ป.ป.ส.)
๒. หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สํานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
สํานักงาน ป.ป.ส.
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กระทรวงศึกษาธิการ (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สํานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
สํานักนายกรัฐมนตรี (กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กรม
ประชาสัมพันธ์)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงมหาดไทย (สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
งบประมาณ ทุกหน่วยงาน
๖. โครงสร้างการบริหารจัดการกลไกอํานวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
๖.๑ กลไกอํานวยการและปฏิบัติ
กลไกการบริหารจัดการและอํานวยการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ จะใช้ศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจระดับชาติ ระดับภารกิจ และระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกอํานวยการ กํากับ
ติดตาม และบูรณาการการดําเนินงานด้านยาเสพติดโดยแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ
๑. กลไกระดับชาติ (Agenda) มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
(ศอ.ปส.) เป็นกลไกอํานวยการ กํากับ ติดตามการนํายุทธศาสตร์ที่เป็นวาระแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลตาม
เป้าหมาย รวมทั้ง ประเมินผลการดําเนินงาน การแก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. กลไกระดับภารกิจ (Function) มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับ
กระทรวง กรม และระดับหน่วยงาน รับผิดชอบการดําเนินงานตามภารกิจ โดยเน้นการบูรณาการแผนงานและ
งบประมาณภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดเอกภาพ และมุ่งต่อการสนับสนุนการดําเนินงานระดับ
พื้นที่รวมทั้งการกํากับติดตามการดําเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
๓. กลไกระดับพื้นที่ (Area) มีกลไกหลักรับผิดชอบในการเฝ้าระวังและดําเนินงานในพื้นที่ ดังนี้
๓.๑ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) คณะกรรมการ
บริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร และศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบ มีอํานาจ
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หน้าที่ในการบูรณาการแผนงานงบประมาณ และอํานวยการ กํากับการดําเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๓.๒ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ (ศป.ปส.อ.) และศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขต (ศป.ปส.เขต) โดยนายอําเภอและผู้อํานวยการเขต เป็นผู้อํานวยการ ทําหน้าที่
รับนโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการที่จังหวัดและกรุงเทพมหานครกําหนด นําไปประสานการปฏิบัติการ
ร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
ทั้งนี้ ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ป.ส.อ./ข. กลไกระดับพื้นที่ ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็ง การมอบอํานาจ และ
สนับสนุนทรัพยากรจากทุกส่วนราชการที่เหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย อีกทั้งต้องรับผิดชอบในกรณีการ
ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่ดูแลปัญหายาเสพติดในพื้นที่
๓.๓ พื้นที่เฉพาะ
(๑) พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ มีศูนย์อํานวยการร่วมสกัดกั้นยาเสพติดภาคเหนือ ศูนย์
อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศอ.ปส.ชน.)
(๒) พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศู นย์อํานวยการร่วมสกั ดกั้นยาเสพติด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(ศอ.ปส.ชอน.)
(๓) พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.ปส.จชต.)
๓.๔ พื้นที่ในสถานศึกษา มีศูนย์อํานวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
จังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาอําเภอ
๔. กลไกภาคประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการติดตามสถานการณ์ ประเมินและรายงานผลการ
ดําเนินงานในทุกหมู่บ้านชุมชน โดยประสานเชื่อมโยงกับ ศป.ปส.อ./ข.
๕. กลไกคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑) คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์การควบคุม
ตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะอนุกรรมการ
บริหารยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตร์
การมี ส่ ว นร่ ว มภาคประชาชน คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การอย่ า งบู ร ณาการ และ
คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ
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๔๐

๒) คณะอนุกรรมการเฉพาะเรื่อง ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารแผนและงบประมาณป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
คณะอนุกรรมการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาพืชเสพติด คณะอนุกรรมการอํานวยการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๖. กลไกคณะอนุกรรมการ/คณะทํางานภายใต้ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ
๑) คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลด้านการบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย คณะอนุกรรมการพัฒนาการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด
ในเรือ นจํ า/ทั ณ ฑสถาน คณะอนุ ก รรมการศึ ก ษาแนวทางและจัด ระบบการแก้ ไ ขปั ญ หาผู้ เ สพ/ผู้ ติด ยาเสพติ ด
คณะอนุกรรมการศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน คณะอนุกรรมการติดตาม
สถานการณ์และให้ข้อมูลข่าวสาร คณะอนุกรรมการบูรณาการมาตรการทางกฎหมายต่อกระบวนการค้ายาเสพติด
๒) คณะทํ า งานสกั ด กั้ น และปราบปรามยาเสพติ ด ณ ท่ า อากาศยานสากล ประเทศไทย
คณะทํ า งานวิ เ คราะห์ พ ยานหลั ก ฐานและความเชื่อ มโยงข้ อมู ล การใช้โ ทรศั พ ท์ มื อ ถื อที่ เ กี่ย วข้อ งกั บ ยาเสพติ ด
ในเรือนจํา คณะทํางานปราบปรามนักค้ายาเสพติดเครือข่ายสําคัญ คณะทํางานประสานหน่วยปฏิบัติการเฉพาะกิจร่วม
ไทย - ออสเตรเลีย ว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติด การฟอกเงิน และอาชญากรรมข้ามชาติ คณะทํางานขยายผล
การบังคับใช้กฎหมายต่อเครือข่ายยาเสพติดข้ามชาติ
๗. กลไกพิเศษ
๑) ศูนย์เพื่อการคัดกรองผู้เข้ารับการบําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต ศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟูอําเภอ/เขต ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
๖.๒ การบูรณาการแผนและงบประมาณ
สํานักงานป.ป.ส. เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ในภาพรวมของประเทศ และผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) เป็นผู้มีอํานาจในการบูรณาการแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระดับพื้นที่ (จังหวัดและอําเภอ) และมีอํานาจในการบูรณาการงบประมาณเบิกจ่ายแทนกันในระดับ
พื้นที่ได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
๖.๓ การรายงาน ติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
๑. การรายงานผลการดําเนินงาน
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพตามรูปแบบและห้วงเวลาที่กําหนดเป็นประจําทุกเดือน ไปยังสํานักงาน
ป.ป.ส. เพื่อรววบรวม ประมวล วิเคราะห์นําเสนอ ศอ.ปส.
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๒. การกํากับติดตาม
๒.๑ กํากับติดตามในภาพรวม โดยคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๒ กํากับติดตาม โดยกลไกผู้ตรวจราชการทั้งผู้ตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงและกรม
๒.๓ กํากับติดตามภายในแต่ละหน่วยงาน โดยหน่วยงานที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการติดตาม
๒.๔ กํากับติดตามในระดับพื้นที่ โดยคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ตามคําสั่ง ศอ.ปส.ที่ ๔/๒๕๕๙ และ คําสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๕/๒๕๕๙
ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๙
๒.๕ กํากับติดตาม โดยกลไกระบบห้องปฏิบัติการข้อมูล (War Room) ที่มีการประสานเชื่อมโยง
กันทั้งในส่วนกลางและระดับพื้นที่
๓. การประเมินผลการดําเนินงาน
๓.๑ ประเมินผลภายในโดยหน่วยงาน
๓.๒ ประเมินผลภายนอกโดยหน่วยงานภายนอกหรือสถาบันทางวิชาการ
๓.๓ สํารวจประเมินสถานภาพปัญหายาเสพติดโดยภาคประชาชน ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน/ชุมชน
ทั่วประเทศ
๗. ตัวชี้วัดการดําเนินงานแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐
๗.๑ ตัวชี้วัดภาพรวม
ความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลงและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๗.๒ ตัวชี้วัดระดับมาตรการ
๑. มาตรการปราบปราม : สัดส่วนผู้กระทําผิดคดีค้ายาเสพติดรายสําคัญ ไม่เกิน ๑๒๐ คนต่อ
ประชากร ๑๐๐,๐๐๐ คน
๑) ปราบปรามการค้ายาเสพติด
- จับกุมผู้กระทําผิดคดียาเสพติดรายสําคัญ ไม่น้อยกว่า ๖๒,๐๐๐ คดี
๒) ความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการปราบปราม
- จํานวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ ประจําปีฯ
ไม่น้อยกว่า ๖ โครงการ/กิจกรรม
๒. มาตรการป้องกัน : จํานวนผู้เสพรายใหม่ ไม่เกินร้อยละ ๗ ของผู้เข้ารับการบําบัดรักษาทั้ง ๓ ระบบ
๑) สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
- กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จํานวน ๘,๑๖๕,๓๐๐ คน
๒) สร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชน
- การแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหายาเสพติดลดระดับลง จํานวน ๖,๑๙๐ แห่ง
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๓. มาตรการบําบัดรักษา : การกลับไปเสพซ้ําของผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ไม่เกินร้อยละ ๒๕
๑) บําบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด
- ผู้เข้ารับการบําบัดรักษา ทั้ง ๓ ระบบ (ระบบสมัครใจ ระบบบังคับบําบัด และระบบต้องโทษ)
จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท
๒) ติดตามดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการบําบัดรักษายาเสพติด
- ผู้ผ่านการบําบัดรักษา ทั้ง ๓ ระบบ ได้รับการติดตามเหลือ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐ ของผู้ผ่าน
การบําบัดรักษา
๔. ตัวชี้วัดระดับพื้นที่ : หมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
๑. ไม่มีผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชนหากพบว่ามีต้องปราบปรามดําเนินคดี
๒. ไม่มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน หากพบว่ามีต้องนําเข้ารับการบําบัดรักษา
๓. ไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในพื้นที่ หากพบว่ามีต้องดําเนินการตามกฎหมาย
๔. มีระบบการป้องกันรักษาสถานภาพไม่ให้มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน
สรุปงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางที่มีรหัสงบประมาณด้านยาเสพติด
จัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐
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ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก : แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับพื้นที่จังหวัดและอําเภอ
ในปี ๒๕๖๐ กํ า หนดให้ มี ก ารจั ด ทํ า แผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด อํ า เภอ โดยยึ ด
สถานการณ์ใ นแต่ล ะหมู่ บ้าน/ชุม ชนเป็น เป้ า หมายสําคั ญ และบู รณาการแผนงาน/โครงการ/งบประมาณของ
ทุกหน่วยงาน ภายใต้การอํานวยการของศูนย์ปฏิบัตกิ ารป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
๑. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอําเภอ แบ่งการจัดทําแผนออกเป็น ๓ ประเภท
ตามประเภทของสถานะหมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้
๑.๑ หมู่บ้าน/ชุมชน ไม่มีปัญหา โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินว่า ไม่มีผู้ค้า ไม่มีผู้เสพยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน
๑.๑.๑ แผนปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย ๒ แผนงาน
เป้าหมายแผน ปราบปราม ทําลายการค้ายาเสพติดทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง
พัฒนา และยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามบริบทในพื้นที่ระดับอําเภอ
๑) แผนงาน การสกัดกั้นยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
กิจกรรมที่ ๒ การสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์
๒) แผนงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
กิจกรรมที่ ๒ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับพื้นที่
๑.๑.๒ แผนบําบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย ๕ แผนงาน
เป้าหมายแผน นําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ และ
ติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
๑) แผนงาน การนําส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การนําส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) แผนงาน การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
กิจกรรมที่ ๑ จํานวนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
กิจกรรมที่ ๒ การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
๓) แผนงาน การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล)
กิจกรรมที่ ๑ จํานวนสถานพยาบาลที่มีศักยภาพรับผู้บําบัดรักษา
กิจกรรมที่ ๒ การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล)
๔) แผนงาน การติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๕) แผนงาน การบําบัดรักษาแบบทางเลือก
กิจกรรมที่ ๑ การบําบัดอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
๑.๑.๓ แผนป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย ๑๐ แผนงาน
เป้าหมายแผน สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษา
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป
๑) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ : EF
๒) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การสอนทักษะชีวิตควบคู่การให้ความรู้คู่คุณธรรม ในวิชาสุขศึกษา และ
พระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ การสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยครู D.A.R.E
กิจกรรมที่ ๓ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๓) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การสอนทักษะชีวิต ในวิชาสุขศึกษา และพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๓ เครือข่ายนักเรียนแกนนํา
กิจกรรมที่ ๔ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมที่ ๕ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๔) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับอาชีวศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การสอนทักษะชีวิต ในวิชาพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน)
กิจกรรมที่ ๔ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๕) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ ๒ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมที่ ๓ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๖) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ โครงการศูนย์เยาวชนระดับตําบล
๗) แผนงาน การป้องกันกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป
กิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ
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๔๖

กิจกรรมที่ ๓ โครงการโรงงานสีขาว
กิจกรรมที่ ๔ การจัดระบบเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานประกอบการ
๘) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมา
กิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ
๙) แผนงาน การป้องกันกลุ่มประชาชนทั่วไป
กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ ๓ การสร้างศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน
๑๐) แผนงาน การป้องกันยาเสพติดในพื้นที่พิเศษ (การควบคุมพืชเสพติด)
กิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์/ป้องปรามยาเสพติดให้ผู้ที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชเสพติด
๑.๑.๔ แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน
เป้าหมายแผน บริหารจัดการ อํานวยการการดําเนินงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑) แผนงาน การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําตําบล
กิจกรรมที่ ๒ การอํานวยการบริหารจัดการของ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.
กิจกรรมที่ ๓ การจัดตั้งอาสาประชารัฐ
๑.๒ หมู่บ้าน/ชุมชน มีปัญหา โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินว่ามีผู้ค้าและมีผู้เสพที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามเกณฑ์ความรุนแรงในระดับต่างๆ
๑.๒.๑ แผนปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย ๓ แผนงาน
เป้าหมายแผน ปราบปราม ทําลายการค้ายาเสพติดทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง
พัฒนา และยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามบริบทในพื้นที่ระดับอําเภอ
๑) แผนงาน การสกัดกั้นยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
กิจกรรมที่ ๒ การสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์
๒) แผนงาน การปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๓ การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
๓) แผนงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
กิจกรรมที่ ๒ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับพื้นที่
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๔๗

๑.๒.๒ แผนบําบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย ๕ แผนงาน
เป้าหมายแผน นําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ และ
ติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
๑) แผนงาน การนําส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การนําส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) แผนงาน การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
กิจกรรมที่ ๑ จํานวนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
กิจกรรมที่ ๒ การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
๓) แผนงาน การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล)
กิจกรรมที่ ๑ จํานวนสถานพยาบาลที่มีศักยภาพรับผู้บําบัดรักษา
กิจกรรมที่ ๒ การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล)
๔) แผนงาน การติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
๕) แผนงาน การบําบัดรักษาแบบทางเลือก
กิจกรรมที่ ๑ การบําบัดอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
๑.๒.๓ แผนป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย ๑๐ แผนงาน
เป้าหมายแผน สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษา
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป
๑) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ : EF
๒) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การสอนทักษะชีวิตควบคู่การให้ความรู้คู่คุณธรรม ในวิชาสุขศึกษาและ
พระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ การสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยครู D.A.R.E
กิจกรรมที่ ๓ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๓) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การสอนทักษะชีวิต ในวิชาสุขศึกษา และพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๓ เครือข่ายนักเรียนแกนนํา
กิจกรรมที่ ๔ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมที่ ๕ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
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๔๘

๔) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับอาชีวศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การสอนทักษะชีวิต ในวิชาพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน)
กิจกรรมที่ ๔ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๕) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ ๒ To Be Number One
กิจกรรมที่ ๓ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๖) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ โครงการศูนย์เยาวชนระดับตําบล
๗) แผนงาน การป้องกันกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป
กิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ
กิจกรรมที่ ๓ โครงการโรงงานสีขาว
กิจกรรมที่ ๔ การจัดระบบเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานประกอบการ
๘) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมา
กิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ
๙) แผนงาน การป้องกันกลุ่มประชาชนทั่วไป
กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ ๓ การสร้างศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน
๑๐) แผนงาน การป้องกันยาเสพติดในพื้นที่พิเศษ(การควบคุมพืชเสพติด)
กิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์/ป้องปรามยาเสพติดให้ผู้ที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชเสพติด
๑.๒.๔ แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน
เป้าหมายแผน บริหารจัดการ อํานวยการการดําเนินงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑) แผนงาน การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําตําบล
กิจกรรมที่ ๒ การอํานวยการบริหารจัดการของ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.
กิจกรรมที่ ๓ การจัดตั้งอาสาประชารัฐ
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๔๙

๑.๓ หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาวิกฤต โดยมีหลักเกณฑ์การประเมินว่า หมู่บ้านที่มีปัญหายาเสพติดต่อเนื่อง
จนกลไกปกติไม่สามารถควบคุมได้
๑.๓.๑ แผนปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย ๓ แผนงาน
เป้าหมายแผน ปราบปราม ทําลายการค้ายาเสพติดทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง
พัฒนา และยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามบริบทในพื้นที่ระดับอําเภอ
๑) แผนงาน การสกัดกั้นยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
กิจกรรมที่ ๒ การสกัดกั้นยาเสพติดในระบบขนส่งสินค้า พัสดุภัณฑ์
๒) แผนงาน การปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในระดับพื้นที่
กิจกรรมที่ ๒ การดําเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๓ การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
๓) แผนงาน ความร่วมมือระหว่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
กิจกรรมที่ ๒ การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับพื้นที่
๑.๓.๒ แผนบําบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย ๕ แผนงาน
เป้าหมายแผน นําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ และ
ติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
๑) แผนงาน การนําส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การนําส่งตัวผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดตั้งศูนย์คัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
๒) แผนงาน การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
กิจกรรมที่ ๑ จํานวนค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน
กิจกรรมที่ ๒ การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน)
๓) แผนงาน การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล)
กิจกรรมที่ ๑ จํานวนสถานพยาบาลที่มีศักยภาพรับผู้บําบัดรักษา
กิจกรรมที่ ๒ การบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ (สถานพยาบาล)
๔) แผนงาน การติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การติดตามผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
๕) แผนงาน การบําบัดรักษาแบบทางเลือก
กิจกรรมที่ ๑ การบําบัดอย่างมีส่วนร่วมในชุมชน
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๕๐

๑.๓.๓ แผนป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย ๑๐ แผนงาน
เป้าหมายแผน สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษา
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป
๑) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กปฐมวัย
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาทักษะสมองด้วยองค์ความรู้ : EF
๒) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับประถมศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การสอนทักษะชีวิตควบคู่การให้ความรู้คู่คุณธรรม ในวิชาสุขศึกษาและ
พระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ การสอนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยครู D.A.R.E
กิจกรรมที่ ๓ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๓) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับมัธยมศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การสอนทักษะชีวิต ในวิชาสุขศึกษา และพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๓ เครือข่ายนักเรียนแกนนํา
กิจกรรมที่ ๔ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมที่ ๕ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๔) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับอาชีวศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การสอนทักษะชีวิต ในวิชาพระพุทธศาสนา
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน)
กิจกรรมที่ ๔ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๕) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน ระดับอุดมศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมจิตอาสา
กิจกรรมที่ ๒ TO BE NUMBER ONE
กิจกรรมที่ ๓ โครงการจิตสังคมบําบัดในโรงเรียน/สถานศึกษา
๖) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มเด็กและเยาวชน นอกสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ โครงการศูนย์เยาวชนระดับตําบล
๗) แผนงาน การป้องกันกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คนขึ้นไป
กิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ
กิจการ
กิจกรรมที่ ๓ โครงการโรงงานสีขาว
กิจกรรมที่ ๔ การจัดระบบเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานประกอบการ
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๕๑

๘) แผนงาน การป้องกัน กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ํากว่า ๑๐ คนลงมา
กิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ
กิจกรรมที่ ๒ การเสริมสร้างความรู้ให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ
๙) แผนงาน การป้องกันกลุ่มประชาชนทั่วไป
กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชน
กิจกรรมที่ ๒ กองทุนแม่ของแผ่นดิน
กิจกรรมที่ ๓ การสร้างศูนย์เรียนรู้หมู่บ้าน/ชุมชน
๑๐) แผนงาน การป้องกันยาเสพติดในพื้นที่พิเศษ(การควบคุมพืชเสพติด)
กิจกรรมที่ ๑ การรณรงค์/ป้องปรามยาเสพติดให้ผู้ที่อาจเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับพืชเสพติด
๑.๓.๔ แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน
เป้าหมายแผน บริหารจัดการ อํานวยการการดําเนินงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการนํานโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑) แผนงาน การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการประจําตําบล
กิจกรรมที่ ๒ การอํานวยการบริหารจัดการของ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.
กิจกรรมที่ ๓ การจัดตั้งอาสาประชารัฐ
๒. แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
การจัดทําแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด
๒.๑ แผนปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย ๒ แผนงาน
เป้าหมายแผน ปราบปราม ทําลายการค้ายาเสพติดทั้งในและนอกประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง พัฒนา และ
ยกระดับความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศตามบริบทในพื้นที่ระดับจังหวัด
๑) แผนงาน การสกัดกั้นยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การสกัดกั้นยาเสพติดตามท่าอากาศยาน
กิจกรรมที่ ๒ การอํานวยการการสกัดกั้นยาเสพติดภาพรวมของจังหวัด
๒) แผนงาน การปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายสําคัญ (ที่ต้องใช้กําลังเสริมนอกพื้นที่)
กิจกรรมที่ ๒ การปราบปรามการค้ายาเสพติดในเรือนจํา
๒.๒ แผนบําบัดรักษายาเสพติด ประกอบด้วย ๓ แผนงาน
เป้าหมายแผน นําผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ และติดตามผู้ผ่าน
การบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด
๑) แผนงาน การบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด
กิจกรรมที่ ๑ การบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด
สํานักงาน ป.ป.ส.
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๕๒

๒) แผนงาน การบําบัดรักษาในระบบต้องโทษ
กิจกรรมที่ ๑ การบําบัดรักษาในระบบต้องโทษ
๓) แผนงาน การบําบัดรักษาแบบทางเลือก
กิจกรรมที่ ๑ การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
๒.๓ แผนป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย ๒ แผนงาน
เป้าหมายแผน สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้
แรงงาน และประชาชนโดยทั่วไป
๑) แผนงาน การป้องกันเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
กิจกรรมที่ ๑ การจัดค่ายเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๒ การส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนที่ผ่านค่ายเยาวชนอาสารักษาดินแดน
ทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์
๒) แผนงาน การสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด (การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ)
กิจกรรมที่ ๑ การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone)
๒.๔ แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ ประกอบด้วย ๑ แผนงาน
เป้าหมายแผน บริหารจัดการ อํานวยการการดําเนินงานในระดับพื้นที่ให้เกิดการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑) แผนงาน การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
กิจกรรมที่ ๑ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในระดับจังหวัด
กิจกรรมที่ ๒ การจัดตั้งชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดในระดับสถานีตํารวจภูธร
กิจกรรมที่ ๓ การอํานวยการบริหารจัดการของ ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ.
กิจกรรมที่ ๔ การพัฒนาบุคลากรในมาตรการต่างๆ

สํานักงาน ป.ป.ส.
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สรุปงบประมาณของหนวยงานสวนกลางที
ป
่
่
มี่ ีรหสงบประมาณด้
ั ป
้านยาเสพติิด
จัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ 2560

สรุปงบประมาณของหน่วยงานส่วนกลางทีม่ รี หัสงบประมาณด้านยาเสพติด
จัดสรรให้แก่หน่วยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปีงบประมาณ 2560
2,489,743,360 บาท
มาตรการป้องกันยาเสพติด
970 601 393 บาท
970,601,393
กอ.รมน.
กองทัพบก
กองทพบก
กองทัพเรือ
สป.มท.
กรมการปกครอง
สํานักงาน ป.ป.ส.
กรมพินิจฯ
กรมราชทัณฑ์
กรมราชทณฑ
กรมสุขภาพจิต
กรมกิจการเด็ก
และเยาวชน

สนง.คณะกรรมการ
อาชีวศึกษา
อาชวศกษา
สนง.คณะกรรมการ
อุดมศึกษา
สพฐ
สพฐ.
สป. แรงงาน
กรมสวัสดิการและ
คุค้มครองแรงงาน
สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ

มาตรการปราบปรามยาเสพติด
360 794 467 บาท
360,794,467
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทพเรอ
สํานักงานตํารวจแห่งชาติ
กรมการปกครอง
สํานักงาน ป.ป.ส.
สานกงาน
ปปส

มาตรการบําบัดรักษายาเสพติด
1 158 347 500 บาท
1,158,347,500
กองทัพบก
กองทัพเรือ
กองทพเรอ
สํานักงาน ป.ป.ส.
กรมพินิจฯ
กรมคมประพฤติ
กรมคุ
มประพฤต
กรมราชทัณฑ์
กรมการแพทย์
กรมสขภาพจิ
กรมสุ
ขภาพจตต
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สรุปงบประมาณของหนวยงานสวนกลางที่มีรหัสงบประมาณดานยาเสพติด
จัดสรรใหแกหนวยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ 2560
มาตรการ ปองกันยาเสพติด

งบประมาณรวม 1,460,476,800 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 970,601,393 บาท (รอยละ 66)

กอ.รมน. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 204,086,200 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 204,086,200 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 1 โครงการจัดตั้งหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 161,710,570 บาท
กิจกรรมที่ 2 โครงการสรางเครือขายผูนําหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติด 36,022,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 โครงการรณรงคปฏิบัติการจิตวิทยา/ประชาสัมพันธ 3,600,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 โครงการอํานวยการและบริหารงาน 2,753,630 บาท
กองทัพบก งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 30,754,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 30,754,000 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 5 โครงการปองกันยาเสพติด 30,754,000 บาท
กองทัพเรือ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 7,578,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 7,578,000 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 6 โครงการปองกันยาเสพติด 7,578,000 บาท
สป.มท. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 28,634,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 19,304,000 บาท (รอยละ 67)
กิจกรรมที่ 7* โครงการการอํานวยการบริหารจัดการในระดับพื้นที่ ประกอบดวย (1) การประชุม ศอ.ปส.จ. การประชุมคณะกรรมการ/
คณะอนุ กรรมการ/คณะทํ างาน การประชุ มโต ะข าวเฝ าระวั งป ญหายาเสพติ ด ฯลฯ เป นต น (2) การดํ าเนิ นงานของที มจั งหวั ด
ทีมอําเภอ ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ เปนตน (3) การประเมินสถานการณปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน (4) การอํานวยการและ
บริหารจัดการของ ศอ.ปส.จ. (5) การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามที่ผูวาราชการจังหวัด (ผอ.ศอ.ปส.จ.)
เห็นสมควร ในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณจากสวนราชการอื่น หรืองบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ 19,304,000 บาท
กรมพินิจฯ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 11,330,100 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 11,330,100 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 8 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 7,800,000 บาท
กิจกรรมที่ 9 โครงการปองกันเด็กและเยาวชนกลุมเสี่ยงตอการใชยาเสพติด 3,530,100 บาท
กรมราชทัณฑ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 8,076,300 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 1,613,000 บาท (รอยละ 20)
กิจกรรมที่ 10* โครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน 1,613,000 บาท
กรมสุขภาพจิต งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 87,825,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 87,825,000 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 11 โครงการการพัฒนาและถายทอดองคความรูดานการปองกันปญหายาเสพติด 87,825,000 บาท

สรุปงบประมาณของหนวยงานสวนกลางที่มีรหัสงบประมาณดานยาเสพติด
จัดสรรใหแกหนวยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ 2560
มาตรการ ปองกันยาเสพติด

งบประมาณรวม 1,460,476,800 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 970,601,393 บาท (รอยละ 66)

กรมกิจการเด็กและเยาวชน งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 15,110,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 4,050,000 บาท (รอยละ 27)
กิจกรรมที่ 12 โครงการคุมครองและสรางภูมิคุมกันสําหรับเด็กและเยาวชน ในมิติความรุนแรงดานยาเสพติด 200,000 บาท
กิจกรรมที่ 13 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 3,850,000 บาท
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 20,000,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 14,950,000 บาท (รอยละ 75)
กิจกรรมที่ 14* โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 14,950,000 บาท
สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 24,283,300 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 21,483,300 บาท (รอยละ 88)
กิจกรรมที่ 15 โครงการ TO BE NUMBER ONE 10,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 16 โครงการชนอาชีวะตานยาเสพติด 11,483,300 บาท
สพฐ. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 147,460,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 143,546,501 บาท (รอยละ 97)
กิจกรรมที่ 17 โครงการสงเสริมใหความรู ความเขาใจ และมีทักษะในการปองกันชวยเหลือผูอื่นใหหางไกลจากยาเสพติดดวยกระบวนการลูกเสือ
96,182,000 บาท
กิจกรรมที่ 18 โครงการฝกอบรมผูกํากับลูกเสือตานภัยยาเสพติด 1,844,501 บาท
กิจกรรมที่ 19 โครงการคายทักษะชีวิต รวมพลังเด็กและเยาวชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนักเรีนกลุมเฝาระวัง เสี่ยง คา 18,240,000 บาท
กิจกรรมที่ 20 โครงการสนับสนุนเปนคาใชจายในการอํานวยการบริหารจัการและชี้แจงนโยบายในระดับพื้นที่ใหแกสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2,280,000 บาท
กิจกรรมที่ 21 โครงการสนับสนุนสถานศึกษา นักเรียน ครู เขารวมโครงการ TO BE NUMBER ONE 10,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 22 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานศูนยเพื่อนใจวัยรุน ชมรม TO BE NUMBER ONE 10,000,000 บาท
กิจกรรมที่ 23 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูศูนยเพื่อนใจวัยรุน ชมรม TO BE NUMBER ONE 5,000,000 บาท
สป.กระทรวงแรงงาน งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 21,339,500 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 8,999,800 บาท (รอยละ 42)
กิจกรรมที่ 24 โครงการอบรมชี้แจง ใหความรู แจกสื่อ และสรางเครือขายแรงงานใหแกสถานประกอบการที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คนลงมา 8,999,800 บาท

สรุปงบประมาณของหนวยงานสวนกลางที่มีรหัสงบประมาณดานยาเสพติด
จัดสรรใหแกหนวยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ 2560
มาตรการ ปองกันยาเสพติด

งบประมาณรวม 1,460,476,800 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 970,601,393 บาท (รอยละ 66)

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 12,624,700 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 14,672,992 บาท (รอตรวจสอบ)
กิจกรรมที่ 25 โครงการรณรงคประชาสัมพันธ ความรูเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 5,010,492 บาท
กิจกรรมที่ 26 โครงการตรวจประเมินในสถานประกอบกิจการ จนกระทั่งผานเกณฑมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ประกอบการ (มยส.) 83,000 บาท
กิจกรรมที่ 27 โครงการตรวจติดตามเพื่อใหสถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง 745,800 บาท
กิจกรรมที่ 28 โครงการจัดอบรม ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการจัดทําระบบมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ
3,832,000 บาท
กิจกรรมที่ 29 โครงการจัดกิจกรรมรณรงคเพื่อสรางเจตคติที่ดีและสรางความเขมแข็งเครือขายแรงงานปองกันยาเสพติด 960,000 บาท
กิจกรรมที่ 30 โครงการโรงงานสีขาว 2,387,000 บาท
กิจกรรมที่ 31 โครงการอํานวยการบริหารจัดการ (สําหรับคาใชจายในการเดินทางมาอบรม/สัมมนา) 297,000 บาท
กิจกรรมที่ 32 โครงการสงเสริมระบบการจัดการปญหายาเสพติด 1,357,700 บาท
สํานักงานตํารวจแหงชาติ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 188,374,200 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 137,748,000 บาท (รอยละ 73)
กิจกรรมที่ 33 คาตอบแทน ครู DARE ภาคเรียนที่ 2/2559 คนละ 7,800 บาท 68,874,000 บาท
กิจกรรมที่ 34 คาตอบแทน ครู DARE ภาคเรียนที่ 1/2560 คนละ 7,800 บาท 68,874,000 บาท
สํานักงาน ป.ป.ส. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 581,456,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 191,115,000 บาท (รอยละ 33)
กิจกรรมที่ 35 โครงการรณรงค ป ระชาสั ม พั น ธ ใ ห ค วามรู สร า งเครื อ ข า ยเฝ า ระวั ง ป ญ หาฝ น เพื่ อ ป อ งปรามผู มี โ อกาสเข า ไปเกี่ ย วข อ ง
กับพืชเสพติด ใหแกจังหวัดภาคเหนือ 8 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน นาน พะเยา แพร ลําปาง และตาก
1,155,000 บาท
กิจกรรมที่ 36 โครงการจางบุคลากร 2 คน จังหวัดละ 360,000 บาทตอป 27,360,000 บาท
กิจกรรมที่ 37 โครงการอํานวยการและบริหารจัดการ อาทิ คาวัสดุ คาจัดประชุม ฯลฯ จังหวัดละ 60,000 บาทตอป 4,560,000 บาท
กิจกรรมที่ 38 โครงการจางบุคลากร 1 คน อําเภอละ 96,000 บาทตอป 84,288,000 บาท
กิจกรรมที่ 39 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อดําเนินกิจกรรมปองกันยาเสพติดตามกลุมเปาหมายในระดับพื้นที่ และเพื่อเปนคา
อํานวยการและบริหารจัดการ อาทิ คาวัสดุ คาจัดประชุม ฯลฯ อําเภอละ 84,000 บาทตอป 73,752,000 บาท

สรุปงบประมาณของหนวยงานสวนกลางที่มีรหัสงบประมาณดานยาเสพติด
จัดสรรใหแกหนวยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ 2560
มาตรการ ปองกันยาเสพติด

งบประมาณรวม 1,460,476,800 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 970,601,393 บาท (รอยละ 66)

กรมการปกครอง งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปองกัน) จํานวน 71,545,500 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 71,545,500 บาท (รอการจัดสรรลงรายจังหวัด)
กิจกรรมที่ 40 โครงการเยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติด 18,053,800 บาท
กิจกรรมที่ 41 โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 8,500,000 บาท
กิจกรรมที่ 42 โครงการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการปองกันยาเสพติด 11,500,000 บาท
กิจกรรมที่ 43 โครงการพัฒนาหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืน 23,385,800 บาท
กิจกรรมที่ 44 โครงการบริหารจัดการแบบบูรณาการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 10,105,900 บาท

สรุปงบประมาณของหนวยงานสวนกลางที่มีรหัสงบประมาณดานยาเสพติด
จัดสรรใหแกหนวยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ 2560
มาตรการ ปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรวม 1,449,122,800 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 360,794,467 บาท (รอยละ 25)

กองทัพบก งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปราบปราม) จํานวน 183,053,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 183,053,000 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 1 โครงการปราบปรามยาเสพติด 183,053,000 บาท
กองทัพเรือ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปราบปราม) จํานวน 38,372,700 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 38,372,700 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 2 โครงการปราบปรามยาเสพติด 38,372,700 บาท
สํานักงานตํารวจแหงชาติ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปราบปราม) จํานวน 539,653,600 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 88,908,267 บาท (รอยละ 16)
กิจกรรมที่ 3 โครงการการสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การคายาเสพติด 53,770,947 บาท
กิจกรรมที่ 4 โครงการการสืบสวนปราบปรามผูผลิต และผูคายาเสพติด 3,389,320 บาท
กิจกรรมที่ 5 โครงการปดลอมตรวจคน 31,748,000 บาท
สํานักงาน ป.ป.ส. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปราบปราม) จํานวน 687,583,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 50,000,000 บาท (รอยละ 7)
กิจกรรมที่ 6 โครงการประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO) จํานวน 21 แหง แหงละ 100,000 บาทตอป 2,100,000 บาท
กิจกรรมที่ 7 คาชุดปฏิบัติการดานการปราบปรามใหแกจังหวัด จังหวัดละ 1 ชุด เพื่อเปนคาใชจายใหแกชุดปฏิบัติการในการปราบปรามใน
พื้นที่ปญหารุนแรงมากที่ตองการกําลังปฏิบัติการเสริมอยางเขมขน 6,080,000 บาท
กิจกรรมที่ 8 คาชุดปฏิบัติการดานการปราบปรามใหแกสถานีตํารวจภูธรทั่วประเทศ จํานวน 1,394 สภ. สภ.ละ 30,000 บาทตอป
41,820,000 บาท
กรมการปกครอง งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (ปราบปราม) จํานวน 460,500 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 460,500 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 9 โครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแกปญหาพื้นที่ปลูกฝนอยางยั่งยืน 460,500 บาท

สรุปงบประมาณของหนวยงานสวนกลางที่มีรหัสงบประมาณดานยาเสพติด
จัดสรรใหแกหนวยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ 2560
มาตรการ บําบัดรักษายาเสพติด

งบประมาณรวม 1,624,881,700 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 1,158,347,500 บาท (รอยละ 71)

กองทัพบก งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 4,000,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 4,000,000 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 1 โครงการการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 4,000,000 บาท
กองทัพเรือ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 2,719,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 2,719,000 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 2 โครงการการบําบัดรักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด 2,719,000 บาท
กรมพินิจฯ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 6,837,200 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 6,837,200 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 3
โครงการการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจําแนก 6,837,200 บาท
กรมคุมประพฤติ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 458,750,900 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 32,816,700 บาท (รอยละ 7)
กิจกรรมที่ 4 โครงการการพื้นฟูในระบบบังคับบําบัด 32,816,700 บาท
กรมราชทัณฑ งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 38,140,800 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 26,500,000 บาท (รอยละ 69)
กิจกรรมที่ 5* โครงการการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด 26,500,000 บาท
กรมสุขภาพจิต งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 52,732,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 52,732,000 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 6 โครงการบําบัด รักษา และฟนฟูผูปวยยาเสพติดที่มีปญหาสุขภาพจิต 52,732,000 บาท
กรมการแพทย งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 457,166,500 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 457,166,500 บาท (รอยละ 100)
กิจกรรมที่ 7 โครงการบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 457,166,500 บาท
กรมวิทยาศาสตรการแพทย งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 86,819,100 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 79,700,700 บาท (รอยละ 92)
กิจกรรมที่ 8 โครงการ บําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด 79,700,700 บาท
สํานักงาน ป.ป.ส. งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 366,275,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 344,434,200 บาท (รอยละ 94)
กิจกรรมที่ 9 คาใชจายในการนําสงตัวผูเสพ จํานวน 52,187 คน คนละ 100 บาท เปนเงิน 5,218,700 บาท
กิจกรรมที่ 10 คาใชจายในการดําเนินการคายศูนยขวัญแผนดิน จํานวน 52,187 คน คนละ 6,500 บาท เปนเงิน 339,215,500 บาท
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 97,500,000 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 97,500,000 บาท
(รอการจัดสรรลงรายจังหวัด)
กิจกรรมที่ 11 คาใชจายในการดําเนินการคายศูนยขวัญแผนดิน จํานวน 15,000 คน คนละ 6,500 บาท เปนเงิน 97,500,000 บาท

สรุปงบประมาณของหนวยงานสวนกลางที่มีรหัสงบประมาณดานยาเสพติด
จัดสรรใหแกหนวยงานในสังกัดระดับพื้นที่ ประจําปงบประมาณ 2560
มาตรการ บําบัดรักษายาเสพติด

งบประมาณรวม 1,624,881,700 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 1,158,347,500 บาท (รอยละ 71)

กรมการปกครอง งบประมาณตามแผนงานบูรณาการยาเสพติด (บําบัด) จํานวน 53,941,200 บาท จัดสรรลงพื้นที่ จํานวน 53,941,200 บาท (รอการจัดสรรลงรายจังหวัด)
กิจกรรมที่ 12 โครงการติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด 19,475,500 บาท
กิจกรรมที่ 13 โครงการติดตามชวยเหลือสรางอาชีพและสงเคราะหผูกระทําความผิดในชุมชน 19,465,700 บาท
กิจกรรมที่ 14 โครงการจัดซื้อวัสดุเครื่องนอนสําหรับคายศูนยขวัญแผนดิน 15,000,000 บาท

หมายเหตุ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

1. มีเกณฑการจัดสรรงบประมาณ ดังนี้
1.1 จัดสรรเทากันทุกจังหวัด จังหวัดละ 138,000 บาท เปนเงิน 10,488,000 บาท (สิบลานสี่แสนแปดหมื่นแปดพันบาทถวน)
1.2 จัดสรรตามจํานวนอําเภอในจังหวัด 878 อําเภอ ๆ ละ 10,000 บาท เปนเงิน 8,780,000 บาท (แปดลานเจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถวน)
1.3 จัดสรรใหจังหวัดที่เปนที่ตั้งของสํานักงาน ปปส.ภาค จํานวน 7 จังหวัด ไดแก ชลบุรี ขอนแกน เชียงใหม พิษณุโลก สุราษฏรธานี และสงขลา
จังหวัดละ 5,100 บาท และนครราชสีมา จํานวน 5,400 บาท (จํานวนอําเภอมากที่สุด) เปนเงิน 36,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)
2. แนวทางการใชจายงบประมาณของ ศอ.ปส.จ. ดังนี้
2.1 การประชุม ศอ.ปส.จ. การประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทํางาน การประชุมโตะขาวเฝาระวังปญหายาเสพติด ฯลฯ เปนตน
2.2 การดําเนินงานของทีมจังหวัด ทีมอําเภอ ชุดปฏิบัติการ ฯลฯ เปนตน
2.3 การประเมินสถานการณปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน
2.4 การอํานวยการและบริหารจัดการของ ศอ.ปส.จ.
2.5 การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามที่ผูวาราชการจังหวัด (ผอ.ศอ.ปส.จ.) เห็นสมควร ในกรณีที่ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสวนราชการอื่น หรืองบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมเพียงพอ

หมายเหตุ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สกอ. ดําเนินงานผานเครือขายเพื่อการพัฒนาการอุดมศึกษา 9 เครือขาย บูรณาการแผนงาน/โครงการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่รวมกับ สํานักงาน
ปปส.กทม./ภาค สถาบันแมขาย 9 เครือขาย ไดแก
1.1 ภาคเหนือตอนบน (ปปส.ภาค 5) = มหาวิทยาลัยเชียงใหม : แมขาย + (สถาบันอุดมศึกษา 15 แหง 7 จังหวัด)
1.2 ภาคเหนือตอนลาง (ปปส.ภาค 6) = มหาวิทยาลัยนเรศวร : แมขาย + (สถาบันอุดมศึกษา 13 แหง 9 จังหวัด)
1.3 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (ปปส.ภาค 4) = มหาวิทยาลัยขอนแกน : แมขาย + (สถาบันอุดมศึกษา 15 แหง 10 จังหวัด)
1.4 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง (ปปส.ภาค 3 ) = มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา : แมขาย + (สถาบันอุดมศึกษา 18 แหง 5 จังหวัด
มอบหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
1.5 ภาคกลางตอนบน (ปปส.กทม./ภาค1) = จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : แมขาย + (สถาบันอุดมศึกษา 45 แหง ในกรุงเทพ และ 7 จังหวัด
มอบหมายมหาวิทยาลัยศรีปทุม)
1.6 ภาคกลางตอนลาง (ปปส.กทม./ภาค7) = ม.เทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี + (สถาบันอุดมศึกษา 32 แหง ในกรุงเทพ และ 9 จังหวัด)
1.7 ภาคตะวันออก (ปปส.ภาค 2) = มหาวิทยาลัยบูรพา : แมขาย + (สถาบันอุดมศึกษา 9 แหง 6 จังหวัด)
1.8 ภาคใตตอนบน (ปปส.ภาค 8) = มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ : แมขาย + (สถาบันอุดมศึกษา 10 แหง 5 จังหวัด)
1.9 ภาคใตตอนลาง (ปปส.ภาค 9) = มหาวิทยาสงขลานครินทร : แมขาย + (สถาบันอุดมศึกษา 14 แหง 6 จังหวัด)

กรมราชทัณฑ

1. การดําเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเรือนจํา/ทัณฑสถาน ยังคงเหลือเปาหมายเรือนจํา/ทัณฑสถาน อีกจํานวน 5 แหง จากเปาหมาย
60 แหง ซึ่งกรมราชทัณฑกําลังรอการตอบรับจากเรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีความพรอมในการดําเนินงาน ทําใหยังคงมีเงินคงเหลือรอการจัดสรรทั้งสิ้น
1,463,300 บาท ทั้งนี้ วงเงินคงเหลือดังกลาวยังมีสวนขอคาใชจายในการดําเนินงานของสวนกลางจํานวนหนึ่ง
2. การดําเนินโครงการบําบัดและฟนฟูสมรรถภาพผูตองขังติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด ปจจุบันยังไมสามารถจําแนกรายละเอียดงบประมาณลงใน
พื้นที่ได เนื่องจากกรมราชทัณฑยังคงรอการตอบรับความพรอมการดําเนินงานทั้งจํานวนผูตองขังของเรือนจํา/ทัณฑสถานเปนรายแหง ความพรอมของ
เจาหนาที่ในการดําเนินการ ซึ่งขณะนี้ยังอยูในชวงของการรวบรวมขอมูลทั้งหมด และเมื่อไดขอมูลทั้งหมดแลวจึงจะสรุปและจัดสรรงบประมาณลงใน
พื้นที่ได ทําใหวงเงินในสวนนี้คงเหลือรอการจัดสรรทั้งสิ้น 11,640,800 บาท (เรือนจํา/ทัณฑสถาน เปาหมาย 83 แหง) โดยคาดวาจะจัดสรรไดแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2

