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๕. ยุทธศำสตร์
๕.๑ ยุทธศำสตร์กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับทุกกลุ่มที่มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ป้องกันครอบครัว
ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมให้ปลอดภัยจากยาเสพติด รวมทั้งสร้า งพลัง ความเข้มแข็ง และ
ความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕.๑.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาต่อการรองรับสภาพ
ปัญหายาเสพติดในสังคม
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันในผู้ใหญ่และวัยแรงงาน
๕.๑.๒ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์
๕.๑.๒.๑ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเป้าหมายกลุ่มต่างๆ
โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายตามลักษณะทางกาย จิต และบริบททางสังคมออกเป็น ๔ ช่วงวัย
วัย (ช่วงอำยุ)

จำนวน (คน)

ปฐมวัย (๐-๖ ปี)

๖ ล้านคน

วัยเด็ก (๗-๑๒ ปี)

๔.๘ ล้านคน

วัยรุ่น (๑๓-๑๙ ปี)

๖.๕ ล้านคน

วัยผู้ใหญ่ (๒๐-๒๕ ปี)

๕.๕ ล้านคน

๕.๑.๒.๒ กลุ่มเสี่ยงต่อการเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครอบครัวที่มีบุคคลในครอบครัวเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๕.๑.๒.๓ สร้างการมีส่ว นร่วมของครอบครัว ชุมชน โรงเรียน และสถานประกอบการในการ
ป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๕.๑.๓ กลยุทธ์
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๕.๑.๓.๑ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มปฐมวัยและวัยเด็กด้วยกระบวนการกล่อม
เกลาทางสังคม (Socialization) สร้างความภาคภูมิใจของตนเอง (Self esteem) สติปัญญา (Intelligence) และ
ความฉลาดทางอารมณ์ (Emotional Quotient)
๕.๑.๓.๒ สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่นด้วยกระบวนการพัฒนาอัตลักษณ์
(Identity) และสร้างจริยธรรม (Moral development)
๕.๑.๓.๓ สร้างความเข้มแข็งทางจิตใจ (Resilience) เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันให้คนวัยผู้ใหญ่สามารถอยู่
ท่ามกลางยาเสพติดได้โดยไม่หันไปใช้ยาเสพติดเป็นทางออกเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา
๕.๑.๓.๔ สร้างสังคมรอบตัวเข้มแข็งให้กับหน่วยงานที่มีส่ วนสัมพันธ์โดยตรงกับเป้าหมายคือ
ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ
๕.๑.๔ แนวทำง
๕.๑.๔.๑ แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
๑) บู รณาการกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระดับอานวยการ ปฏิบัติ และการมีส่ว นร่ว มของ
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
๒) คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามระดับพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ ข้อมูล องค์ความรู้ และการพัฒนาแก่บุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย
ฯลฯ
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมป้องกันฯ
๕) ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการ
๕.๑.๔.๒ แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษา
๑) บู รณาการกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระดับอานวยการ ปฏิบัติ และการมีส่ว นร่ว มของ
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
๒) คัดกรองกลุ่มเป้าหมายตามระดับพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด
ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละระดับ
๓) ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ ข้อมูล องค์ความรู้ และการพัฒนาแก่บุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย
ฯลฯ
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมป้องกันยาเสพติด
๕) ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการ
๕.๑.๔.๓ แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มผู้ใหญ่และวัยแรงงาน
๑) บูรณาการกลไกการสร้างภูมิคุ้มกันทั้งระดับอานวยการ ปฏิบัติ และการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น
๒) ส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในกลุ่ม
แรงงานในระบบ นอกระบบ และแรงงานข้ามชาติ
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๓) ส่งเสริมและสนับสนุนสื่อ ข้อมูล องค์ความรู้ และการพัฒนาแก่บุคลากรและกลุม่ เป้าหมาย
ฯลฯ
๔) ส่งเสริม สนับสนุนให้กลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการทากิจกรรมป้องกันยาเสพติด
๕) ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และพัฒนาวิชาการ
๕.๑.๔.๔ แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง ครอบครัวเสี่ยง
๑) เผยแพร่สื่อที่มีคุณภาพให้เข้าถึงชุมชนอย่างกว้างขวางเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพ
ติดในกลุ่มเสี่ยง ครอบครัวเสี่ยง และประชาชนทั่วไป
๒) สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันให้ความคุ้มครองหรือช่วยเหลือแก่ครอบครัวที่มีปัญหา
หรือกาลังมีปัญหา
๓) สร้างระบบเฝ้าระวังเตือนภัยสาหรับครอบครัวและเด็กกลุ่มเสี่ยงโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม
สร้างระบบเครือข่ายครอบครัว
๔) สร้างทักษะการดาเนินชีวิตที่อยู่ในภาวะความเสี่ยงต่างๆ โดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
๕.๑.๔.๕ แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อการป้องกันยาเสพติด
๑) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคีที่เกี่ยวข้องเพื่อการรณรงค์
- เสริมสร้างภาคีด้านการผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อสาหรับกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ ปฐมวัย
วัยเด็ก วัยรุ่น และวัย ผู้ใหญ่ตอนต้น เพื่อดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่เหมาะสมทั้ง Air WAR
และ Ground War
- สนับสนุนภาคีด้านสื่อในการผลิตสื่อสร้างสรรค์เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติดสาหรับทุกกลุ่มเป้าหมาย
- ส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของกลุ่ ม เป้ า หมายในการรณรงค์ โดยส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้
กลุ่ มเป้ าหมาย เช่น เด็กปฐมวัย เด็ก วัย รุ่ น องค์กรเยาวชน ชมรมผู้ ใช้แรงงาน ฯลฯ ร่ว มเป็นสื่ อบุคคล และ
ขับเคลื่อนการรณรงค์ทุกรูปแบบ
๒) พัฒนากลไกการทางานรณรงค์ประชาสัมพันธ์
- พัฒนาชุดปฎิบัติการรณรงค์เคลื่อนที่ (Mobile Team) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดเชิง
รุกในแต่ละพื้นที่ (Ground War)
- เชื่อมโยงการดาเนินงานกับเครือข่ายรณรงค์ภาคประชาชนในประเด็นใกล้เคียง ได้แก่
เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เครือข่ายรณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อขยายขอบข่ายกลไกการทางานรณรงค์
๓) พัฒนาองค์ความรู้เพื่อส่งเสริมการดาเนินงานรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
- สนั บ สนุ น การศึ ก ษาวิ จั ย เกี่ ย วกั บ ค่ า นิ ย ม/วิ ธี คิ ด /แบบแผนพฤติ ก รรมผิ ด ๆ ของ
กลุ่ ม เป้ า หมายที่ น าไปสู่ ปั ญ หายาเสพติ ด เพื่ อ น ามาใช้ ว างกลยุ ท ธ์ ก ารรณรงค์ ส ร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ยาเสพติ ด ใน
กลุ่มเป้าหมายระดับต่าง ๆ
- ส่งเสริมการศึกษาวิจัยประเมินผลการเปลี่ยนแปลงอันเกิดจากการรณรงค์ประชาสัมพันธ์
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- สนับสนุนข้อมูล เนื้อหา องค์ความรู้ สื่อ แก่ภาคีทุกภาคส่วน และพัฒนาบุคลากรด้าน
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันยาเสพติด
๔) ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการสื่อสารรณรงค์ประชาสัมพันธ์
- รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม/แบบแผนพฤติกรรมทั้ง Air War และ
Ground War ในประเด็นสาคัญ เช่น
- รักครอบครัว/เลี้ยงลูกให้ปลอดยา (กลุ่มพ่อแม่ปฐมวัย)
- พลังเด็ก ปฏิเสธยาเสพติด (ปฐมวัย และวัยเด็ก)
- จิตอาสา สร้างสังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ (วัยรุ่น ผู้ใหญ่ตอนต้น)
- ตรวจสอบและดาเนินงานต่อการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดที่เอื้ อหรือ
สนับสนุนให้เกิดการแพร่ระบาดยาเสพติดทางช่องทางเผยแพร่ต่างๆ ได้แก่ ทีวีดิจิตอล Social Media
๕) ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลที่เป็นตัวแบบที่ดี เป็นสัญญลั กษณ์ เป็นบุคคลในอุดมคติได้มี
บทบาทที่สาคัญในการรณรงค์เพื่อการป้องกันยาเสพติด
๖) รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เห็นถึงผลกระทบเชิงลบสาหรับผู้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
๕.๑.๕ ตัวชี้วัด
๕.๑.๕.๑ สัดส่วนการเสพยาเสพติดของเด็กและเยาวชนรายใหม่ลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๕.๑.๕.๒ ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่รับรู้และเข้าใจการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดเมื่อเทียบกับปี
ที่ผ่านมา
๕.๑.๖ หน่วยงำนรับผิดชอบ
๕.๑.๖.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
สานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสุขภาพจิต)
๕.๑.๖.๒ หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
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๒๕
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน กรมพัฒนาสังคม
และสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการ
จัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักนายกรัฐมนตรี (กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
กระทรวงวัฒนธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
องค์กรเอกชนและเอกชนผู้ผลิตสื่อและเผยแพร่สื่อ
เครือข่ายรณรงค์ภาคประชาชนในประเด็นใกล้เคียง ได้แก่ เครือข่ายรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ เครือข่าย
รณรงค์งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
สื่อสารมวลชน
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๒๗

๕.๒ ยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการเสพและการติดยาเสพติดโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางเพื่อลดอุป
สงค์ด้านยาเสพติดในระยะยาว
๕.๒.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ผู้เสพผู้ติดเข้าถึงบริการด้านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ ผู้ผ่านการบาบัดรักษาและฟื้นฟู สมรรถภาพได้รับการติดตามดูแล
ช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการเสพติดซ้า
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ ครอบครัว ชุมชน สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้เสพผู้ติด และมีส่วนร่วม
ในการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด (Community-based recovery
model)
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ บริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอื้อ อานวย
ต่อการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยยึดผู้เสพผู้ติดเป็นศูนย์กลาง
๕.๒.๒ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์
๕.๒.๒.๑ พัฒนารูปแบบการเข้าถึงบริการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพที่เป็นมิตร เข้าถึงง่าย และผู้
เสพผู้ติดเข้าสู่บริการเพิ่มขึ้น
๕.๒.๒.๒ ปรับปรุงกระบวนการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพให้มีคุณภาพทั้งในส่วนของการคัดกรอง
บาบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามผู้ผ่านการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ
๕.๒.๒.๓ ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการบาบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ
.๒.๒.๓ ปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการพัฒนากระบวนการบาบัดรักษาที่มีประสิทธิภาพ
๕.๒.๒.๔ พัฒนากระบวนการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพตามสภาพ
ปัญหา ความต้องการ เพื่อป้องกันการเสพติดซ้า
๕.๒.๒.๕ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รอบครั ว ชุ ม ชน มี ศั ก ยภาพในกระบวนการบ าบั ด ฟื้ น ฟู
สมรรถภาพ และดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติด
๕.๒.๒.๖ มีอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับสภาพปัญหา
๕.๒.๒.๗ มีมาตรฐานของสถานบริการและบุคลากรที่ให้การบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ รวมถึง
พัฒนาระบบการนิเทศ กากับ ติดตามมาตรฐานผู้ให้บริการด้านการบาบัด การบริหารจัดการ ให้เอื้ออานวยต่อการ
ดาเนินงานด้านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
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๒๘
๕.๒.๒.๘ พัฒนาระบบข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติด และการรายงานผลการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ที่ถูกต้อง แม่นยา เข้าถึงง่าย มีระบบความปลอดภัยของข้อมูล และเคารพสิทธิของผู้ป่วย
๕.๒.๒.๙ บู ร ณาการระบบงบประมาณแบบองค์ร วม ให้ เกิ ด ความคล่ อ งตั ว เหมาะสม และ
ตรวจสอบได้ สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์
๕.๒.๓ กลยุทธ์
๕.๒.๓.๑ พั ฒ นาการบริ ก ารด้ า นการบ าบั ด ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพที่ เ ข้ า ถึ ง ง่ า ย มี คุ ณ ภาพ และ
ประสิทธิภาพ ด้วยบริการที่เป็นมิตร
๕.๒.๓.๒ พัฒนากระบวนการในการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับ
ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูlสมรรถภาพ
๕.๒.๓.๓ พัฒนากระบวนการมีส่ ว นร่วมของชุมชน ครอบครัว และสังคมในการบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ
๕.๒.๓.๔ บริหารจัดการแบบบูรณาการรอบด้าน
๕.๒.๔ แนวทำง
๕.๒.๔.๑ แนวทางการให้ผู้เสพผู้ติดเข้าถึงบริการด้านการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพที่มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
๑) เพิ่มและพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์คัดกรองผู้เสพผู้ติดในการประเมินคัดกรอง การ
วางแผนให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนการส่งต่อเข้าสู่ระบบการบาบัดฟื้นฟูอย่างมีคุ ณภาพ และครอบคลุมทุกพื้นที่
ภายใต้การบริการที่เป็นมิตร
๒) ดาเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทั้งในวงกว้างและในระดับพื้นที่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
(๑) สร้างเจตคติในการยอมรับว่าผู้เสพคือผู้ป่วย และการเสพติดเป็นโรคเรื้อรัง เพื่อให้
ครอบครัว ชุมชน สังคมมีความเข้ าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคสมองติดยา และมีเจตคติในการยอมรับผู้เสพผู้ติด
รวมถึงให้โอกาสในการกลับสู่สังคม และร่วมเป็นพลังในการดูแลและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน
(๒) ดาเนิ น การให้ ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับแนวทางการบาบัดฟื้นฟู ส มรรถภาพ สถานที่
ให้บริการด้านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และให้ความช่วยเหลือผู้ที่ผ่านการบาบัดรักษา
** โดยดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และสร้างเจตคติ ผ่านสื่อมวลชน ช่องทางสาย
ด่ ว นโทรศั พ ท์ รวมถึ ง สื่ อ บุ ค คลในพื้ น ที่ เช่ น ต ารวจชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข หมู่ บ้ า น (อสม.)
อาสาสมัครคุมประพฤติ (อสค.) ผู้นาชุมชน ฯลฯ
๓) พัฒนาคุณภาพการให้บริการของสถานบริการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพทั้งในส่วนของภาครัฐ
(ที่ไม่ใช่หน่ วยงานในสั งกัดกระทรวงสาธารณสุข ) ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน โดยการกาหนด
มาตรฐานของการให้บริการ จานวนของสถานบริการ/บุคลากรที่เป็นไปอย่างเพียงพอและเหมาะสม ให้การ
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๒๙
สนับสนุนการดาเนินงาน ตลอดจนการพัฒนาระบบและแนวทางการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ
บาบัด ระบบต้องโทษ และระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม วัดเป็นศูนย์สงเคราะห์ ฯลฯ
เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน ภายใต้การบริการที่เป็นมิตร
๔) พัฒนาระบบบริการบาบัดรักษายาเสพติด (Service plan) สุขภาพจิตและยาเสพติด โดย
การบูรณาการระบบบริการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ (Service plan) ร่วมกับระบบอื่นๆ ตลอดจนนาระบบ
ดังกล่าวไปทดลองใช้ในเครือข่ายบริการสุขภาพของกระทรวงสาธารณสุข (๑๒ เขต + ๑) และขยายไปในพื้นที่
ต่างๆ ให้ครอบคลุมต่อไป
๕) บู ร ณาการระบบการดู แ ลผู้ มี ปั ญ หายาเสพติ ด โดยจั ด ให้ มี ก ารเชื่ อ มต่ อ ระบบการ
บาบัดรักษาภายใต้การสนับสนุนแบบรอบด้านทั้งในส่วนของกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน เช่น การฝึกอาชีพ
และการจัดหางานให้กับผู้ผ่า นการบาบัดฯ ตลอดจนการเพิ่มช่องทางของการให้บริการให้ชัดเจนและครอบคลุม
ยิ่งขึ้น
๖) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติให้เอื้ออานวยต่อการเข้าถึงบริการด้านการบาบัดโดยการ
(๑) ปรับปรุงกฎหมายให้มีมาตรการทางเลือกอื่นๆ เพื่อจูงใจผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เข้าสู่
กระบวนการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบสมัครใจ
(๒) ปรั บ ปรุ ง กฎหมายหรื อ อนุ บั ญ ญั ติ เ พื่ อ ให้ เ กิ ด ความเชื่ อ มต่ อ ระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
(๓) จัดหาระบบสวัสดิการ เช่น ระบบประกันสุขภาพ ระบบประกันสังคม ในการให้การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายสาหรับผู้เสพผู้ติดที่ประสงค์จะเข้ารับการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบสมัครใจ
๗) กากับติดตามการดาเนินงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน แนวทางที่กาหนดไว้
๘) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเข้าถึงผู้ใช้ยา รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในการดาเนินงานเพื่อลด
อันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
๕.๒.๔.๒ แนวทางการให้ ผู้ ผ่ านการบ าบั ด รักษาและฟื้น ฟู ส มรรถภาพได้รั บการติด ตามดูแ ล
ช่วยเหลืออย่างมีคุณภาพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเพื่อป้องกันการเสพติดซ้า
๑) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แนวทางในการติ ด ตาม ดู แ ล ช่ ว ยเหลื อ ผู้ ผ่ า นการบ าบั ด รั ก ษาที่
สอดคล้องกับสภาพปัญหาการเสพติด รวมถึงกาหนดตัวชี้วัดเชิงคุณภาพในการปฏิบัติงาน
๒) จัดตั้งทีมติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด รักษาในระดับพื้นที่ โดยการประกอบ
กาลังจากทีมสหวิชาชีพของทุกภาคส่วนตามความเหมาะสมของบริบทในพื้นที่
๓) พัฒนาศักยภาพของทีมติดตาม ดูแล ช่วยเหลือฯ ให้สามารถดูแล ช่วยเหลือได้ตามแนวทาง
มาตรฐานที่กาหนดไว้ โดยเน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างทีมติดตามดูแล ฯ กับผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพ
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๔) พัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนให้การสนับสนุนในการกลับสู่สังคมของผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพตามความต้องการและความเหมาะสม
๕) เผยแพร่แนวคิดให้ผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ครอบครัว และชุมชนได้เข้าใจว่าการ
ติดตามเป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือ ประคับประคองผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพให้สามารถดาเนินชีวิตได้
อย่างปกติสุขและไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
๖) พัฒนารูปแบบการติดตามผู้ผ่านการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพที่เน้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดี
โดยการนาแนวคิด ระบบการจัดการรายกรณี (Case management) ที่มอบหมายให้มีทีมสหสาขาวิชาชีพ ทา
หน้าที่ในการบูรณาการความช่วยเหลืออย่างรอบด้าน โดยการประเมินภาวะสุขภาพของผู้เข้ารับการบาบัด รักษา
และวางแนวทางการดูแล ตลอดจนติดตามผลลัพธ์อย่างต่ อเนื่อง ซึ่งในการดาเนินงานจะมอบหมายให้ผู้จัดการ
รายบุ คคล (Case manager) เข้ามามีส่วนช่วยในการจัดการ ประสานงาน และดูแลให้ ผู้รับการบาบัด ฟื้นฟู
สมรรถภาพได้รับความช่วยเหลือ ตลอดจนบริการต่างๆ ที่จาเป็น เหมาะสม เพื่อช่วยให้ผู้ผ่านการบาบัด ฟื้นฟู
สมรรถภาพได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
๕.๒.๔.๓ แนวทางการให้ครอบครัว ชุมชน สังคมยอมรับและให้โอกาสผู้เสพผู้ติด และมีส่วนร่วม
ในการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตาม ดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัด (Community-based recovery
model)
๑) สนับสนุน ส่งเสริมศักยภาพให้ครอบครัว ชุ มชนมีองค์ความรู้ในการสังเกตและประเมิน
ความรุนแรงเบื้องต้นในผู้ที่เสพยาเสพติด และดูแลช่วยเหลือผู้เสพยาเสพติดให้เข้ารับการบาบัดรักษาแบบสมัครใจ
โดยชุมชนเป็นลาดับแรก ภายใต้การเสนอแนะจากหน่วยงานด้านการบาบัดรักษายาเสพติด
๒) พัฒนาศักยภาพครอบครัว ชุมชนให้มีความเข้า ใจเกี่ยวกับโรคสมองติดยา ตลอดจนวิธีการ
ดูแล ช่วยเหลือประคับประคองผู้เสพติดไม่ให้กลับไปเสพติดซ้า
๓) สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาผู้เสพติดระหว่างชุมชน
๔) ส่งเสริมให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาผู้เสพติดในชุมชน
๕.๒.๔.๔ แนวทางการบริหารจัดการอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนที่มีประสิทธิภาพ เอื้อต่อการ
บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพโดยยึดผู้เสพผู้ติดเป็นศูนย์กลาง
๑) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และระบบงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษา
ให้เอื้อต่อการเชื่อมต่อระบบบาบัดรักษาตามสภาพความรุนแรงของแต่ละบุคคล และการสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
๒) การบริ ห ารจั ด การทรั พยากรบุ ค คล โดยการจั ด หาบุ ค ลากรผู้ ปฏิ บั ติง านให้ ส อดคล้ อ ง
เหมาะสมกับสภาพปัญหาการเสพติดและการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตลอดจนหาแนวทางในการสร้างขวัญและกาลังใจ
ให้กับผู้ปฏิบัติงาน
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๓) กาหนดมาตรฐานของสถานบริการด้านการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ และบุคลากรที่ให้การ
บาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อประกอบเป็นแนวทางในการพัฒนาสถานบริการฯ และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ด้านการบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
๔) หน่วยงานที่ให้บริการงานด้านการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ ดาเนินการพั ฒนาบุคลากรใน
สังกัด ตลอดจนสถานบริการให้เป็ น ไปตามมาตรฐานที่กาหนด และสามารถรองรับการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕) กาหนดให้มีทีมในการนิเทศเพื่อให้คาปรึกษา แนะนาการดาเนินงานให้กับหน่วยปฏิบัติใน
พื้นที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กาหนด
๖) ดาเนินการสารวจหรือวิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด
๗) พัฒนาระบบข้อมูลการรายงานผลการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพที่มีความทันสมัย ถูกต้อง มี
เอกภาพ และมี ร ะบบการรั ก ษาความปลอดภั ย ตามชั้ น ของข้ อ มู ล เพื่ อ เป็ น การเคารพสิ ท ธิ ข องผู้ ป่ ว ย ใน
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนการปฏิบัติงานและการกาหนดนโยบาย/เป้าหมาย
๘) ปรับปรุงและสนับสนุนให้เกิดระบบงบประมาณแบบเบ็ดเสร็จ
๙) จั ดทาโครงการน าร่ องในการจัดตั้งศูนย์บริการให้คาปรึกษา ตลอดจนให้ บริการจัดหา
สถานที่ในการบาบัดฟื้นฟู สมรรถภาพ รวมไปถึงเป็นศูนย์ในการติดตาม ให้ความช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบาบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพในพื้นที่
๑๐) ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ให้เอื้อ อานวยต่อการบาบัดทางเลือกเพื่อการลดอันตราย
จากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction)
๕.๒.๕ ตัวชี้วัด
๕.๒.๕.๑ ร้อยละผู้เสพซ้าลดลง
๕.๒.๕.๒ ร้อยละของการบาบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพครบตามเงื่อนไข เกณฑ์มาตรฐาน
และระยะเวลาทีก่ าหนด
๕.๒.๕.๓ ร้อยละของการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบาบัดรักษา
๕.๒.๕.๔ ปรับปรุงกระบวนการคัดกรอง บาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และติดตามดูแลช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีประสิทธิภาพแล้วเสร็จภายในปี ๒๕๕๙
๕.๒.๖ หน่วยงำนรับผิดชอบ
๕.๒.๖.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน)
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กระทรวงสาธารณสุข (สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลั ดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมส่ งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)
๕.๒.๖.๒ หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงกลาโหม (กองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ)
กระทรวงแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมการจัดหางาน)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร (สานักอนามัย)
องค์กรศาสนา
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
สื่อสารมวลชน
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๕.๓ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคม
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน ให้ผู้พ้นโทษและผู้ผ่านการบาบัดรักษาใน
การเป็นคนดีและกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ คุณภาพชีวิต ที่ดี และเกิดความยั่งยืนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕.๓.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุนการคืนคนดีให้สังคม
๕.๓.๒ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์
๕.๓.๒.๑ ประชาชนทุกจังหวัดมีการตระหนักในคุณค่าของคนและยอมรับการคืนคนดีสู่
สังคม
๕.๓.๒.๒ ผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษามีศักยภาพที่จะสร้างประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจ
และสังคม
๕.๓.๒.๓ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนให้โอกาสผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษาเข้าร่วมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
๕.๓.๓ กลยุทธ์
๕.๓.๓.๑ สื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของคน และยอมรับ “การคืน
คนดีสู่สังคม”
๕.๓.๓.๒ เสริมสร้างศักยภาพของผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดโดยการมีส่วนรวมของภาครัฐ
กับภาคประชาชน
๕.๓.๓.๓ ส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสร้างการมีส่วนร่วมให้ผู้พ้น
โทษ/ผู้ผ่านการบาบัดได้กลับเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
๕.๓.๔ แนวทำง
๕.๓.๔.๑ แนวทางการสร้างและพัฒนาระบบรองรับและสนับสนุนการส่งต่อผู้พ้นโทษและผู้
ผ่านการบาบัดรักษาเพื่อแก้ไขฟื้นฟูติดตามดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร กลับคืนสู่สังคม
๑) สร้างระบบข้อมูลรองรับการส่งต่อผู้พ้นโทษและผู้ผ่านการบาบัดรักษาเพื่อแก้ไขฟื้นฟู
ติดตามดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบครบวงจร รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานในระดับพื้นที่ด้วย
๒) เตรียมความพร้อมผู้พ้นโทษและผู้ผ่านการบาบัดรักษาในการแก้ไขฟื้นฟู ปรับทัศนคติ
ค่านิยม พฤติกรรม และการปรับตัวในการใช้ชีวิตร่วมกับคนในสังคม
๓) ให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ พิทักษ์สิทธิ สร้างความเป็นธรรม สร้างการ
เข้าถึงความยุติธรรมอย่างทั่วถึง และสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
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๔) พัฒนาทักษะการให้คาปรึกษาครอบครัวเพื่อแนะนาการปรับสภาพครอบครัวให้ผู้ผ่าน
การบาบัดรักษาเพื่อไม่กลับไปเสพยาเสพติดซ้าหรือผู้พ้นโทษไม่กระทาความผิดซ้าในคดียาเสพติด
๕) จัดระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือ เมื่อสิ้นสุดโปรแกรมบาบัดเพื่อส่งต่อข้อมูลให้กับ
หน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
๖) จัดระบบการติดตามดูแลช่วยเหลือเมื่อ ผู้ต้องขังคดียาเสพติดได้รับการปล่อยตัว เพื่อส่ง
ต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อไป
๗) พัฒนาพฤตินิสัยเสริมความเข้มแข็งของผู้พ้นโทษและผู้ผ่านการบาบัดรักษาด้านสังคม
และคุณภาพชีวิต เพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้า ผู้เสพซ้า ผู้ถูกจับกุมซ้า
๘) สร้ า งโอกาสทางสั ง คม บุ คคลหากมีโ อกาสก็ส ามารถที่จะเรีย นรู้ ปรั บทัศ นคติ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และพัฒนาขีดความสามารถให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมขึ้นได้
๙) สร้ า งชุ ม ชนเอื้ อ อาทรรองรั บ ผู้ พ้ น โทษและผู้ ผ่ า นการบ าบั ด รั ก ษา ให้ บุ ค คลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลชุมชนไม่ให้มีผู้เสพผู้ค้ายาเสพติด
๑๐) บริหารจัดการเพื่อติดตามพฤติการณ์ผู้ผ่านการบาบัดรักษาและผู้พ้นโทษให้ผ่านพ้น
ภาวะความเสี่ยงในการกลับมากระทาความผิด รวมทั้งติดตามว่ายังมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่อีกหรือไม่
๕.๓.๔.๒ แนวทางการสื่อสารสาธารณะเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของคน และยอมรับ
“การคืนคนดีสู่สังคม”
๑) รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างความเข้าใจในธรรมชาติของผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ว่าเป็นผู้ป่วยโรคสมองติดยา ทาให้เห็นถึงความจาเป็นต่อการให้การบาบัดรักษาผู้ป่วย และทาให้ผู้เสพผู้ติดรู้สึกเต็ม
ใจในการเข้ารับการบาบัดรักษาจนสามารถเลิกยาเสพติดและกลับคืนสู่สังคมได้
๒) จัดทาข้อมูล ข่าวสาร และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ โดยข้อมูลข่าวสารเพื่อการเผยแพร่
มีสาระการสร้างความตระหนักในคุณค่าของคน และยอมรับ “การคืนคนดีสู่สังคม” รวมถึงตัวอย่างบุคคลผู้พ้น
โทษ/ผู้ผ่านการบาบัดที่ได้กลับคืนเป็นคนดีของสังคมที่จัดทาในรูปแบบที่หลากหลาย อาทิ สิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์
วิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและท้องถิ่น
๓) ประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมประชาสัมพันธ์ กรมการปกครอง
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อสร้างความเข้าใจ ตระหนักใน
คุณค่าของคน และเปลี่ยนทัศนคติไปสู่การยอมรับ “การคืนคนดีสู่สังคม”
๔) ประชาสัมพันธ์สร้างทัศนคติที่ดีให้กับสาธารณชน เน้นย้าเรื่องการให้โอกาสแก่ผู้เคย
กระทาความผิดคดียาเสพติดและผู้เคยติดยาเสพติดกลับคืนสู่สังคม
๕) ปรับทัศนคติของคนในชุมชนให้เห็นคุณค่าของการคืนคนดีให้สังคม และเข้า มามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษาซึ่งเป็นสมาชิกในครอบครัว ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง สามารถ
พึ่งตนเองได้และอยู่ได้ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
๖) สร้างความรู้ความเข้าใจให้ครอบครัว ให้กาลังใจ ให้อภัย ให้โอกาส
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๓๖
๕.๓.๔.๓ แนวทางการเสริมสร้างศักยภาพของผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษาเพื่อให้มีความ
พร้อมทั้งสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิต สามารถสร้างประโยชน์ให้สังคมทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม
๑) พัฒนาระบบและวิธีปฏิบัติในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทาผิดให้ได้รับโอกาสในการกลับตน
เป็นคนดี
๒) รวบรวมข้อมูลความต้องการเกี่ยวกับการฝึกวิชาชีพ การสงเคราะห์ ทุนประกอบอาชีพ
ทุนการศึกษา การหางานทา
๓) พัฒนาผู้พ้น โทษ/ผู้ผ่านการบาบัด รักษาให้มีความรู้และฝีมือแรงงานที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึงมีทักษะในการใช้ชีวิต โดยสถาบันการศึกษา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานทั้ง
ภาครัฐและเอกชน และกระทรวงสาธารณสุข
๔) สร้างโอกาสให้ผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษาที่มีศักยภาพได้รับการจ้างงานหรือ
ประกอบธุรกิจส่วนตัวที่สุจริตอย่างเท่าเทียมกับคนทั่วไป
๕) สนั บ สนุ น การพัฒ นาศักยภาพที่ผู้ พ้นโทษและผู้ ผ่ านการบาบัดรักษามีอยู่ออกมาใช้
ประโยชน์
๖) พัฒนาอาชีพเดิม อาชีพเสริม หรือเปลี่ ยนอาชีพใหม่ โดยคานึงถึงความต้องการและ
ความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ในการหาเลี้ยงชีพในอนาคต
๗) พัฒนาทักษะทางวิชาชีพที่เหมาะสมกับความถนัดของแต่ละบุคคลเพื่อเข้าทางานใน
หน่วยงาน ได้งานทาอย่างต่อเนื่อง และมีอาชีพที่มั่นคงในระยะยาว
๘) สร้างทางเลือกที่หลากหลายในการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จัดหางาน หาตลาด
๙) จัดหาแหล่งเงินทุนก้อนแรก (Seed money) ให้มีกองทุนสนับสนุนการประกอบอาชีพ
ให้แก่ผู้ผ่านการบาบัดรักษาและผู้พ้นโทษ
๑๐) ให้ผู้ผ่านกระบวนการบาบัดรักษามาแล้วร่วมเป็นวิทยากรในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
๕.๓.๔.๔ แนวทางการส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคเอกชนสร้างการมีส่วน
ร่วมเพื่อให้ผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษาที่มีศักยภาพได้กลับเข้าสู่กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคม
๑) สร้างมาตรการจูงใจให้ภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชนจ้างผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษา
ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าทางานในองค์กร
๒) ส่งเสริมให้ผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษาที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพได้เข้ามีส่วนร่วม
ในกิจกรรมจิตสาธารณะในพื้นที่อย่างสม่าเสมอ
๓) ส่งเสริมสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสร้างมาตรการรองรับแรงงานคืนถิ่นด้านวิชาชีพ
เพื่อให้สามารถเลี้ยงดูตัวเองได้
๔) สนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้โอกาสในการรับผู้ผ่านการบาบัดรักษาและผู้พ้นโทษเข้า
ทางาน
๕) สร้างความสามารถพึ่งตนเองได้ เป็นที่พึ่งของครอบครัวได้
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๓๗
๕.๓.๕ ตัวชี้วัด
๕.๓.๕.๑ มีระบบการส่ งต่อติดตามดูแลช่ว ยเหลือผู้พ้นโทษและผู้ผ่ านการบาบัดรักษาที่
ชัดเจน เป็นรูปธรรม
๕.๓.๕.๒ จานวนผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษาเข้ารับการศึกษา/พัฒนาฝีมือเพิ่มขึ้น
๕.๓.๕.๓ ผู้พ้นโทษ/ผู้ผ่านการบาบัดรักษามีสัมมาชีพที่มั่นคงเพิ่มขึ้น
๕.๓.๖ หน่วยงำนรับผิดชอบ
๕.๓.๖.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (กรมราชทัณฑ์ กรมคุมประพฤติ สานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
สานักนายกรัฐมนตรี (กรมประชาสัมพันธ์)
๕.๓.๖.๒ หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ (กรมกิ จ การสตรี แ ละสถาบั น
ครอบครัว สานักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและ
สวัสดิการ)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรมการจัดหางาน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สานักงานประกันสังคม)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต กรมอนามัย)
กรุงเทพมหานคร
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
สื่อสารมวลชน
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๓๙

๕.๔ ยุทธศำสตร์กำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติด
วัตถุประสงค์เพื่อควบคุม ลด และกำจัดยำเสพติด สำรตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ และป้องกัน ป้องปรำม
และปรำบปรำมผู้กระทำควำมผิดกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด
๕.๔.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ลดศักยภำพกำรผลิตยำเสพติดภำยนอกประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมศักยภำพกำรสกัดกั้นยำเสพติดในประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ ทำลำยศักยภำพของกลุ่มเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ ควบคุมพื้นที่ผลิตหรือปลูกพืชเสพติดในประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ บริหำรจัดกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีเอกภำพและประสิทธิภำพ
๕.๔.๒ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์
๕.๔.๒.๑ ลดพื้นที่ผลิตยำเสพติดภำยนอกและภำยในประเทศ
๕.๔.๒.๒ ทำลำยเครือข่ำย ขบวนกำรค้ำยำเสพติด รวมทั้งขจัดปัจจัยเอื้ออำนวยหรือสนับสนุนต่อ
ขบวนกำรค้ำยำเสพติด
๕.๔.๒.๓ พัฒนำระบบกำรสกัดกั้นยำเสพติดของประเทศให้ครอบคลุมและเชื่อมโยงกัน
๕.๔.๓ กลยุทธ์
๕.๔.๓.๑ ทำลำยโครงสร้ำง ลิดรอนเครือข่ำย สลำยอิทธิพล จำกัดหนทำงปฏิบัติ และยุติบทบำท
องค์กรกำรผลิตและค้ำยำเสพติด
๕.๔.๓.๒ ลดควำมสำมำรถ (Incapacitation) ของผู้กระทำควำมผิด ลดช่องโอกำส (Window of
opportunity) ของอำชญำกร ลดช่องทำงในกำรเข้ำถึงยำเสพติดของผู้ เสพในระดับพื้นที่ ลดควำมล่อแหลมต่อกำร
ตกเข้ำไปสู่กับดักของยำเสพติด (Drugs trap) ของกลุ่มเสี่ยง และลดกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้ำหน้ำที่
๕.๔.๓.๓ เกำะติดสถำนกำรณ์ เกำะติดพื้นที่ เกำะติดเป้ำหมำย
๕.๔.๓.๔ พัฒนำกระบวนกำรยุติธรรม กฎหมำย ระเบียบ และขั้นตอนกำรปฏิบัติ ให้เท่ำทันกับ
พัฒนำกำรของปัญหำยำเสพติด
๕.๔.๔ แนวทำง
๕.๔.๔.๑ แนวทำงกำรลดศักยภำพกำรผลิตยำเสพติดภำยนอกประเทศ
๑) กำหนดยุทธศำสตร์เฉพำะต่อพื้นที่ผลิตยำเสพติดนอกประเทศ
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๔๐
๒) ทำลำยจุดแข็งและโอกำสขององค์กรกำรผลิตและค้ำยำเสพติด
๓) จัดตั้งแหล่งข่ำวที่เข้ำถึงเครือข่ำยนักค้ำยำเสพติดในประเทศเพื่อนบ้ำน
๔) ดำเนิ น กำรต่อชนกลุ่ มน้อยที่มีพฤติกำรณ์เ กี่ยวข้องกับยำเสพติด ใช้ มำตรกำรทำงด้ำ น
ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับชนกลุ่มน้อยผู้ผลิตยำเสพติดในประเทศแหล่งผลิต
๕) ติดตำมพฤติกำรณ์และควำมเคลื่อนไหวของข่ำยงำนกำรค้ำยำเสพติด
๖) ตรวจพิสูจน์และวิเครำะห์ตัวยำแบบบูรณำกำรเชื่อมโยง
๗) วิเครำะห์ปัจจัยในประเทศที่เอื้ออำนวยต่อกำรผลิตยำเสพติดนอกประเทศ และกำหนด
มำตรกำรควบคุม ลด และกำจัด
๘) เสริมสร้ำงประสิทธิภำพด้ำนข่ำวกรองยุทธศำสตร์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
๙) บริหำรจัดกำรประชำคมข่ำวกรองยำเสพติด
๑๐) สร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงหน่วยงำนชุดปฏิบัติกำรเพื่อประโยชน์ในกำรปฏิบัติงำนด้ำน
ปรำบปรำมยำเสพติด
๕.๔.๔.๒ แนวทำงกำรลดศักยภำพกำรผลิตยำเสพติดภำยในประเทศ
๑) กำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำทำงเลือกต่อพื้นที่ผลิตยำเสพติดภำยในประเทศ
๒) พิสูจน์ทรำบพื้นที่เพำะปลูกพืชเสพติดทั้งฝิ่น กัญชำ และพืชกระท่อม
๓) ตัดฟันทำลำยพืชเสพติด
๔) ดำเนินกำรต่อกลุ่มผู้ปลูก นำยทุน และผู้สนับสนุน
๕.๔.๔.๓ แนวทำงกำรเสริมศักยภำพกำรสกัดกั้นยำเสพติดตำมแนวชำยแดน
๑) กำหนดจุดตรวจร่วมระหว่ำงเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยไทยและเจ้ำหน้ำที่ของประเทศเพื่อนบ้ำน
๒) จัดกำลังประจำชุดตรวจชำยแดน (ทหำร ฝ่ำยปกครอง ตำรวจ) เพื่อควบคุมและเฝ้ำตรวจ
แนวชำยแดนในพื้นที่รับผิดชอบ
๓) ฝึกอบรมเจ้ำหน้ำที่ของไทยและประเทศเพื่อนบ้ำน
๔) นำเครื่องมือมำใช้ในกำรสกัดกั้นบริเวณชำยแดน เช่น เครื่องมือตรวจจับสัญญำญตำมแนว
ป่ำเขำ กล้อง CCTV
๕) ดำเนินกำรโครงกำรหมู่บ้ำนชุมชนเข้มแข็งตำมแนวชำยแดน
๖) จัดโครงกำรหมู่บ้ำนเข้มแข็งปลอดยำเสพติดหมู่บ้ำนชำยแดนคู่ขนำน
๗) จัดระเบียบพื้นทีช่ ำยแดนเพื่อลดปัญหำกำรนำเข้ำยำเสพติด จัดระเบียบเรือ
๘) สกัดกั้นกำรลักลอบลำเลียงผ่ำนระบบกำรคมนำคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์อย่ำงบูรณำ
กำร
๙) บริหำรจัดกำรสกัดกั้นกำรลำเลียงยำเสพติดที่มำกับกำรข้ำมแดน (กำรผ่ำนแดนของบุคคล)
๑๐) ลำดตระเวน เฝ้ำตรวจตำมเส้นทำง ตรวจค้นจับกุมยำนพำหนะ จัดตั้งจุดตรวจเคลื่อนที่
บนเส้นทำงหลัก
๕.๔.๔.๔ แนวทำงกำรเสริมศักยภำพกำรสกัดกั้นยำเสพติดพื้นที่ตอนใน
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๔๑
แนวทำงกำรเสริมศักยภำพกำรสกัดกั้นยำเสพติดพื้นที่ตอนใน
๑) วิ เ ครำะห์ ค วำมเสี่ ย งเส้ นทำงล ำเลี ย งเพื่ อ ก ำหนดจุ ด ในกำรสกั ด กั้ น โดยกำรสื บ ทรำบ
ประสำนงำนทำงกำรข่ำวกับแหล่งข่ำว
๒) กำหนดเส้นทำงลำเลียง กำหนดโครงข่ำยพื้นที่กลุ่มจุดตรวจหรือ ด่ำนหลักในเส้นทำงหลัก
ของพื้นที่ ร่วมกับจุดตรวจเส้นทำงรองหรือจุดตรวจเคลื่อนที่ในลักษณะจุดตรวจกับดักเป็นชั้น ๆ
๓) กำหนดแผนปฏิบัติจำกเส้นทำงเหลื่อมเวลำเพื่อออกแผนปฏิบัติกำรที่เชื่อมโยงรองรับจำก
จุดตรวจชำยแดนถึงจุดตรวจตอนในทั้งหลักและรอง
๔) จัดระบบควบคุมกำรขนส่งทำงพำณิชย์ภำยในประเทศ โดยเน้นควบคุมด้วยกฎหมำยยำเสพ
ติดต่อผู้ประกอบกำร จัดระบบควบคุมตั้งแต่ต้นทำง สกัดกั้นระหว่ำงทำงจนถึงปลำยทำง
๕) นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มำใช้ตำมด่ำนตรวจจุดตรวจ เช่น ระบบ License plate
๖) พัฒนำทักษะบุคลำกรในกำรตรวจค้นให้มีทักษะในกำรตรวจค้นอย่ำงต่อเนื่อง
๗) จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนข่ำวพื้นที่ชำยแดนเพื่อสนับสนุนข้อมูลให้กับด่ำนสกัดกั้นพื้นที่ตอนใน
๘) เชื่อมโยงฐำนข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรสกัดกั้นยำเสพติด
๕.๔.๔.๕ แนวทำงกำรทำลำยศักยภำพของกลุ่มเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด
๑) สืบสวนเชิงลึกเพื่อหำข่ำวบุคคลในเครือข่ำย รูปแบบ และลักษณะในกำรกระทำควำมผิด
ของเป้ำหมำยอย่ำงเป็นระบบ มุ่งเน้นกำรทำลำยข่ำยงำนนักค้ำยำเสพติดระดับสำคัญ
๒) พัฒนำระบบกำรข่ำวรองรับกำรสืบสวนปรำบปรำม วิเครำะห์ข้อมูลและใช้ประโยชน์ข้อมูล
๓) พัฒนำศักยภำพและขีดควำมสำมำรถของบุคลำกรด้ำนกำรสืบสวนปรำบปรำม
๔) กำหนดให้มีหน่วยงำนกลำงด้ำนสืบสวนและกำรปฏิบัติกำรด้ำนกำรข่ำวยำเสพติด พัฒนำ
ระบบข่ำวรองรับกำรสืบสวนปรำบปรำม
๕) สืบสวนเกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับกำรกระทำควำมผิดและทรัพย์สินที่ได้มำจำกกำร
กระทำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดเพื่อนำมำตรกำรด้ำนทรัพย์สินมำใช้กับเครือข่ำยนักค้ำยำเสพติด
๖) นำมำตรกำรสืบสวนด้ำนกำรเงินมำใช้กับเครือข่ำยนักค้ำยำเสพติด โดยกำรติดตำมเส้นทำง
ทำงกำรเงิน ใช้ข้อมูลทำงกำรเงินอย่ำงครบวงจรเพื่อกำรแก้ไขปัญหำที่มีประสิทธิภำพ
๗) ใช้กฎหมำยที่มีอยู่ ให้ ส ำมำรถทำลำยเครือข่ำยนักค้ำได้ค รอบคลุ มและไม่ซ้ำซ้อน (เช่ น
พระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระทำผิดเกี่ยวกับยำเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ พระรำชบัญญัติป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ประมวลรัษฎำกร)
๘) พัฒนำเทคนิคกำรสืบสวน นำเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ มำใช้ในกำรทำลำยข่ำยงำน
๙) ยุติบทบำทผู้ค้ำรำยใหม่ที่พัฒนำมำเป็นนักค้ำระดับสำคัญ
๑๐) ยุติบทบำทนักค้ำที่เคลื่อนไหวในหลำยพื้นที่ (ข้ำมภำค ข้ำมจังหวัด)
๑๑) ยุติบทบำทนักค้ำยำเสพติดข้ำมชำติ (แอฟริกันตะวันตก)
๑๒) ยุติบทบำทเครือข่ำยที่เป็นเจ้ำหน้ำที่รัฐและกลุ่มผู้มีอิทธิพล
๑๓) ติดตำม ศึกษำ วิเครำะห์รูปแบบ แผนประทุษกรรม และวิธีกำรกระทำควำมผิดของผู้ที่
เกี่ยวข้อง
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๔๒
๕.๔.๔.๖ แนวทำงกำรทำลำยศักยภำพของกลุ่มเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติดระดับชุมชน
๑) ประเมินแนวโน้มของสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในอนำคตให้ชัดเจน บริหำรจัดกำรข้อมูล
ข่ำวสำรเพื่อให้ทันต่อกำรใช้ประโยชน์และชี้นำในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
๒) จัดลำดับควำมสำคัญเร่งด่วนของปัญหำและกำรแก้ไขปัญหำ
๓) กำหนดให้มีบุคลำกรที่ทำหน้ำที่สืบสวนเครือข่ำยนักค้ำ ยำเสพติดระดับชุมชนอย่ำงจริงจัง
และเพียงพอ
๔) จัดชุดเฉพำะกิจ (Task Force Team) ชุดปฏิบัติกำรเคลื่อนที่เร็ว รองรับภำรกิจกำรแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นที่
๕) กำหนดแผนยุ ทธกำรร่ว มและกำรใช้กำลั งเข้ำปฏิบัติกำรต่อเป้ำหมำย แผนปฏิบัติกำร
ลำดตระเวน กวำดล้ำง ปิดล้อมตรวจค้น ป้องปรำม ปฏิบัติกำรจิตวิทยำเชิงรุก เพิ่มควำมเข้มข้นในมำตรกำรและ
ควำมเข้มแข็งในกำรดำเนินงำน และกดดันผู้ค้ำยำเสพติดอย่ำงต่อเนื่อง
๖) สืบสวนและจับกุมเครือข่ำยนักค้ำในระดับชุมชน หรือกดดันไม่ให้สำมำรถจำหน่ำยยำเสพ
ติดให้กับผู้เสพในชุมชนได้ โดยใช้ภำคประชำชนเข้ำร่วม
๗) ยุติบทบำทนักค้ำรำยย่อยที่พัฒนำมำจำกผู้เสพ
๘) นำมำตรกำรทำงสังคมมำใช้กับนักค้ำยำเสพติดระดับชุมชน
๙) สร้ำงควำมศรัทธำเชื่อมั่นต่อเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในพื้นที่
๑๐) สร้ำงควำมรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของประชำชนในพื้นที่ สร้ำงแนวร่วมของประชำชนใน
พื้นทีเ่ พื่อช่วยเหลือสนับสนุนกำรปรำบปรำมยำเสพติด และสร้ำงเครือข่ำยกำรดำเนินงำน
๕.๔.๔.๗ แนวทำงกำรยุติปัจจัยสนับสนุนกำรค้ำยำเสพติด
๑) ผลักดันมำตรกำรในระดับนโยบำยไม่ให้นักโทษเข้ำมำเกี่ยวข้องกับกำรค้ำยำเสพติด
๒) กำหนดมำตรกำรในกำรตรวจสอบกำรนำโทรศัพท์เข้ำไปในเรือนจำอย่ำงเข้มงวด เช่น กำรมี
คณะกรรมกำรตรวจค้นจำกหน่วยงำนภำยนอก กำรใช้เครื่องมือช่วยในกำรตรวจค้น (แบบเดียวกับสนำมบิน)
๓) กำหนดมำตรกำรลงโทษทำงวินัยเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องหรือผู้บังคับบัญชำ
๔) ผลักดันให้มีกำรบันทึกข้อมูลผู้เข้ำเยี่ ยมนักโทษเพื่อนำมำใช้ประโยชน์ในกำรสืบสวนขยำย
ผลนักค้ำยำเสพติด
๕) กำหนดมำตรกำรในกำรดูแลติดตำมช่วยเหลือหลังจำกพ้นโทษ
๖) นำมำตรกำรด้ำนทรัพย์สินมำใช้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับนักค้ำในเรือนจำ
๕.๔.๔.๘ แนวทำงกำรบริหำรจัดกำรกำรบังคับใช้กฎหมำยให้มีเอกภำพและประสิทธิภำพ
๑) บัญญัติกฎหมำยใหม่ๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด พัฒนำมำตรกำร
บังคับใช้กฎหมำยในกระบวนกำรยุติธรรมที่สอดรับกับบริบทของปัญหำยำเสพติด
๒) สร้ำงเอกภำพในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำด้ำนยำเสพติด ตั้งแต่กำรสืบสวน จับกุม
สอบสวน ฟ้องคดี พิจำรณำพิพำกษำ และบังคับคดีตำมคำพิพำกษำ
๓) บริหำรจัดกำรกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำด้ำนยำเสพติดให้บังเกิดประสิทธิภำพเพื่อ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดแบบครบวงจรถอนรำกถอนโคนโครงสร้ำงปัญหำ
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๔๓
๔) พัฒนำคุณภำพคดียำเสพติดในทุกขั้นตอนตั้งแต่ ระบบกำรสืบสวน ระบบปฏิบัติงำนกำร
ข่ ำ ว ระบบแหล่ ง ข่ ำ ว ระบบแผนงำน ระบบงบประมำณ ระบบกฎหมำยยำเสพติ ด กระบวนกำรฟ้ อ งคดี
กระบวนกำรพิจำรณำคดียำเสพติด และระบบกำรบังคับโทษคดียำเสพติด
๕) ผลักดันให้มีหน่วยงำนกลำงในกำรสืบสวนทำงกำรเงิน เพื่อตัดวงจรเส้นทำงกำรเงินและตัด
วงจรยำเสพติด
๖) สร้ำงกลไกกำรตรวจสอบและถ่วงดุลในกำรบังคับใช้กฎหมำยยำเสพติดเพื่อให้เกิดควำมเป็น
ธรรมในกระบวนกำรยุติธรรมทำงอำญำด้ำนยำเสพติด
๗) ควบคุ ม และตรวจสอบกำรใช้ อ ำนำจหน้ ำ ที่ ใ นทำงมิ ช อบ กวดขั น สอดส่ อ งดู แ ลมิ ใ ห้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ผู้บังคับบัญชำทุกระดับต้องเร่งรัดกำกับดูแลกำรปฏิ บัติงำนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชำให้ปฏิบัติตำมกฎหมำยและระเบียบอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง
๘) สร้ำงระบบกำรป้องปรำมผู้กระทำควำมผิดกฎหมำยยำเสพติด ลงโทษผู้กระทำควำมผิด
เพื่อข่มขูย่ ับยั้งกำรกระทำทั้งของผู้กระทำควำมผิดเองและสำธำรณชนโดยส่วนรวม
๙) ให้เจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติหน้ำที่ได้รับควำมคุ้มครองทำงกฎหมำย
๑๐) ประชำชนที่ให้ควำมร่วมมือกับทำงรำชกำร ผู้ให้ข้อมูล แจ้งเบำะแสเกี่ยวกับยำเสพติดต้อง
ได้รับกำรปกป้องคุ้มครองควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑๑) คุ้มครองและให้ควำมปลอดภัยแก่พยำนในคดีสำคัญ คุ้มครองสิทธิของผู้เสียหำยและ
จำเลยในคดีอำญำ
๑๒) ส่งเสริมให้บุคคลมีควำมรับผิดชอบต่อสังคมโดยเป็นพยำนเพื่อกำรพิสูจน์ควำมผิด นำตัว
ผู้กระทำผิดมำลงโทษ และเพิ่มประสิทธิภำพกระบวนกำรยุติธรรม
๕.๔.๕ ตัวชี้วัด
๕.๔.๕.๑ สัดส่วนผู้กระทำผิดคดียำเสพติดต่อประชำกร ๑๐๐,๐๐๐ คนลดลง
๕.๔.๕.๒ ร้อยละของกำรจับกุมคดียำเสพติดในฐำนควำมผิดสำคัญ (ร้อยละ ๒๐)
๕.๔.๕.๓ ระดับควำมสำเร็จของกำรประสำนผลักดันกำรปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด
๕.๔.๖ หน่วยงำนรับผิดชอบ
๕.๔.๖.๑ หน่วยงำนหลัก
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
กระทรวงยุติธรรม (สำนักงำน ป.ป.ส. สำนักงำน ป.ป.ท. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมรำชทัณฑ์)
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๔๔
กระทรวงกลำโหม (กองบัญชำกำรกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอำกำศ)
กระทรวงมหำดไทย (สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย กรมกำรปกครอง)
๕.๔.๖.๒ หน่วยงำนสนับสนุน
ส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี (ส ำนั ก งำนสภำควำมมั่ น คงแห่ ง ชำติ ส ำนั ก ข่ ำ วกรองแห่ ง ชำติ กอง
อำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในรำชอำณำจักร)
กระทรวงกำรคลัง (กรมศุลกำกร กรมสรรพสำมิต กรมสรรพำกร ธนำคำรแห่งประเทศไทย)
กระทรวงสำธำรณสุข (สำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์)
กระทรวงยุติธรรม (กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภำพ)
กระทรวงคมนำคม (กรมกำรขนส่งทำงบก กำรรถไฟแห่งประเทศไทย กำรท่ำอำกำศยำนแห่ง
ประเทศไทย บริษัทขนส่งจำกัด)
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร (บริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัด)
สำนักงำน ปปง.
สำนักงำนอัยกำรสูงสุด
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๔๖

๕.๕ ยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
วัตถุประสงค์เพื่อแสวงหา สร้าง เสริม และพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและความร่วมมือ
ระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียน
๕.๕.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ ส่งเสริมการดาเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อรองรับการเข้า
สู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมืออาเซียนในการควบคุมปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยา
เสพติดเพื่อการดาเนินงานควบคุมปัญหายาเสพติดที่มีประสิทธิภาพร่วมกัน และรองรับพันธกรณีระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านปราบปรามยา
เสพติดระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกันยา
เสพติดและการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด ยาเสพติดระหว่างประเทศเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและมาตรฐานการ
บาบัดรักษาระหว่างประเทศ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๕ ส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือกและเผยแพร่แนวปฏิบัติ
สหประชาชาติด้านการพัฒนาทางเลือกที่เกิดจากการผลักดั นของไทยให้กับนานาประเทศเพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืน
ประเด็ น ยุท ธศำสตร์ ที่ ๖ ส่ งเสริมความร่ว มมือ ด้านกฎหมายและสร้า งความสอดคล้ อ งทาง
กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ
๕.๕.๒ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์
๕.๕.๒.๑ ประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนมีความเข้มแข็งและปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ของยาเสพติด
๕.๕.๒.๒ พัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อควบคุมยาเสพติด
๕.๕.๒.๓ ปฏิบัติตามพันธกรณีข้อตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด
๕.๕.๒.๔ ประสานผลักดันการยุติบทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการลักลอบผลิต ค้า และลาเลียงยา
เสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ระหว่างประเทศ
๕.๕.๒.๕ ประสานผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกัน บาบัดรักษาและฟื้นฟู
สมรรถภาพ กฎหมาย การพัฒนาทางเลือก และการพัฒนาศักยภาพที่เกี่ยวข้อง
๕.๕.๒.๖ บริหารจัดการความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างมีเอกภาพ
๕.๕.๓ กลยุทธ์

สำนักยุทธศำสตร์

สำนักงำน ป.ป.ส.

แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

๔๗
๕.๕.๓.๑ ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกับนานาประเทศเพื่อจัดการกับความท้าทายจากปัญหายาเสพ
ติด
๕.๕.๓.๒ ดาเนินการเชิงรุกเพื่อแสวงหา ขยายเครือข่าย และพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕.๕.๓.๓ มุ่งมั่นผลักดันหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างประเทศและสมาชิกประชาคมอาเซียนเพื่อ
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทย ประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และประชาคมโลก
๕.๕.๓.๔ พัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้เป็นที่
ยอมรับในระดับนานาชาติ
๕.๕.๓.๕ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศไทย
๕.๕.๔ แนวทำง
๕.๕.๔.๑ แนวทางการประสานผลักดันการดาเนินงานความร่วมมือ ระหว่างประเทศเพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการพัฒนาไทยสู่ศูนย์กลางความร่วมมืออาเซียนในการควบคุมปัญหายาเสพติด
๑) พัฒนากลไกบริหารจัดการ (โครงการ ASEAN-NARCO) เพื่อการพัฒนาไทยสู่ศูนย์กลาง
ความร่วมมืออาเซียนในการควบคุมปัญหายาเสพติด
๒) พัฒนาความร่วมมือในการดาเนินงานควบคุมปัญหายาเสพติดและทางวิชาการในภูมิภาค
อาเซียนทุกด้าน
(๑) ด้านการปราบปรามการผลิ ต การค้ า และการสกัดกั้น ยาเสพติ ด สารตั้ งต้น และ
เคมีภัณฑ์ สกัดกั้นยาเสพติดบริเวณท่าอากาศยานหลักของประเทศ การข่าว และการตรวจพิสูจน์คุณลักษณะยา
เสพติด
(๒) ด้านการป้องกันยาเสพติดและการบาบัดรักษายาเสพติด
(๓) ด้านการพัฒนาทางเลือก การสารวจพืชเสพติดและการควบคุมพืชเสพติด
๓) พัฒนาความร่วมมือเพื่อผลักดันเชิงนโยบายในการดาเนิ นงานควบคุมยาเสพติดในภูมิภาค
อาเซียน
๔) พั ฒ นาทางวิ ช าการและบุ ค ลากรเพื่ อ รองรั บการเข้า สู่ ป ระชาคมอาเซี ยนและการเป็ น
ศูนย์กลางความร่วมมืออาเซียนในการควบคุมปัญหายาเสพติด
๕) บูรณาการการพัฒนาบริเวณชายแดนทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และยาเสพติด
๕.๕.๔.๒ แนวทางการพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการควบคุมยาเสพ
ติดระหว่างประเทศ และการปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านยาเสพติด
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๔๘
๑) เพิ่มบทบาทของไทยในกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การประชุม
คณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
ประเทศ (International Narcotic Control Board-INCB) การประชุมสมัยพิเศษของสมัชชาสหประชาชาติว่า
ด้วยการแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS)
๒) ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดใน
อนุภูมิภาค (ไทย สปป.ลาว สหภาพเมียนมาร์ สาธารณรัฐประชาชนจีน กัมพูชา เวียดนาม และ UNODC) เพื่อ
ผลักดันการดาเนินงานแก้ไขปัญหาการลักลอบผลิต ค้า และเสพยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการระดับภูมิภาคเพื่อ
ควบคุมยาเสพติด (Sub-Regional Action Plan on Drug Control)
๓) เสริมสร้างความไว้วางใจกับนานาประเทศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน
๔) ให้ความร่วมมือตามข้อตกลงหรือพันธกรณี และส่งเสริมการแสดงบทบาทนาของไทยในเวที
ความร่วมมือระหว่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาข้อตกลง บันทึกความเข้าใจเพิ่มเติม
๕) ผลักดันเชิงนโยบายและการดาเนินงานเพื่อการควบคุมปัญหายาเสพติดร่วมกันระหว่าง
ประเทศ
๖) พัฒ นาบุ คลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาความสั มพันธ์และความร่ว มมือระหว่าง
ประเทศด้านยาเสพติด
๕.๕.๔.๓ แนวทางการประสานผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านปราบปรามยาเสพติด
๑) พัฒนาความร่วมมือด้านการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ระหว่างประเทศ
๒) พัฒนาความร่วมมือด้านการปราบปรามและการสกัดกั้นการลักลอบค้ายาเสพติด
๓) พัฒนาความร่วมมือด้านข่าวกรองยาเสพติด
๔) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการบังคับใช้กฎหมาย สืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวข้อง
๕) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์คุณลักษณะยาเสพติดระหว่างประเทศ
๖) พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการสารวจและการควบคุมพืชเสพติดระหว่างประเทศ
๗) พัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้
ความร่วมมือกับนานาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๕.๔.๔ แนวทางการประสานผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการป้องกันยาเสพติด
และการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติด ยาเสพติดเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกันและมาตรฐานการบาบัดรักษาระหว่าง
ประเทศ
๑) พัฒนาความร่วมมือและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการป้องกัน ยาเสพติดเพื่อพัฒนา
รูปแบบการป้องกันที่มีประสิทธิภาพร่วมกันกับนานาประเทศ
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๔๙
๒) แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนามาตรฐานการบาบัด รักษาให้ได้รับการยอมรับในระดับ
สากล เพื่อให้ได้รูปแบบการบาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมกับตัวยาเสพติด
๓) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันยาเสพติดเพื่อให้สามารถให้ความร่วมมือกับนานา
ประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
๔) พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการบาบัด รักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้สามารถร่วมมือกับ
นานาประเทศในการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕) พัฒนาและสร้างเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับนานาประเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานการ
บาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
๖) สนั บ สนุ น การวิจั ย และการจั ดการความรู้ที่ ส อดคล้ องกับสภาพปัญหาเพื่อพั ฒ นาการ
บาบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ และจัดการกับปัญหาผู้เสพผู้ติดที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมและตัวยาเสพติด
๕.๕.๔.๕ แนวทางการประสานผลักดันการเผยแพร่ ด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศอย่างยั่งยืน
๑) พัฒนากลไกบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่แนวทางการพัฒนาทางเลือกของไทย
และแนวปฏิบัติสหประชาชาติฯ (อาทิโครงการจัดตั้ง ศูนย์ Excellence Centre on AD)
๒) เผยแพร่การพัฒนาทางเลือกตามแนวพระราชดาริในต่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและ
ลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
๓) ให้ความร่วมมือและการเผยแพร่แนวปฏิบัติ สหประชาชาติด้านการพัฒนาทางเลือกให้กับ
นานาประเทศที่สนใจ
๔) พัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อสามารถให้ความร่วมมือกับนานาประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๕.๕.๔.๖ แนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนากฎหมายและสร้าง
ความสอดคล้องทางกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมการดาเนินงานควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ
๑) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขกฎหมายภายในประเทศที่ มี อ ยู่ ใ ห้ ส อดคล้ อ งและสามารถรองรั บ การ
ดาเนินงานร่วมกันกับนานาประเทศในการควบคุมปัญหายาเสพติด
๒) พัฒ นาข้ อ ตกลง บั นทึ ก ความเข้ าใจ และกฎบัต รร่ว มกัน ระหว่ างประเทศเพิ่ม เติม เพื่ อ
สนับสนุนให้การดาเนินงานในการควบคุมปัญหายาเสพติด
๓) พัฒนาบุคลากรด้านกฎหมาย และนิติกรเพื่อสามารถให้ความร่วมมือกับนานาประเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๕.๕.๕ ตัวชี้วัด
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๕๐
๕.๕.๕.๑ ระดับความสาเร็จของการประสานผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน
ไปสู่เป้าหมายในการปลอดยาเสพติด
๕.๕.๕.๒ ระดับความสาเร็จของการประสานการปฏิบัติร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสกัดกั้น
ปราบปรามจับกุมยาเสพติด สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ก่อนที่จะเข้ามาในประเทศไทย
๕.๕.๕.๓ ระดั บ ความส าเร็ จของการประสานผลั ก ดันการด าเนินการตามพั นธกรณี ระหว่า ง
ประเทศ
๕.๕.๖ หน่วยงำนรับผิดชอบ
๕.๕.๖.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงการต่างประเทศ (ส านั ก งานปลั ด กระทรวงการต่ า งประเทศ กรมองค์ ก ารระหว่ า ง
ประเทศ กรมอาเซียน กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)
กระทรวงกลาโหม (กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ)
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง)
กระทรวงสาธารณสุข (กรมการแพทย์)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
๕.๕.๖.๒ หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม)
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร)
ส านั ก นายกรั ฐ มนตรี (ส านั ก งานสภาความมั่ น คงแห่ ง ชาติ ส านั ก ข่ า วกรองแห่ ง ชาติ กอง
อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
มูลนิธิโครงการหลวง
มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์
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๕๒

๕.๖ ยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติด
วัตถุประสงค์เพื่อสร้าง ควบคุม และบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้
เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
๕.๖.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุม ป้องปราม และป้องกันปัญหายา
เสพติด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ บริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้ เอื้อ
ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
๕.๖.๒ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์
๕.๖.๒.๑ สร้างและพัฒนาสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมพื้นที่ปัญหา และเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไขของ
ปัญหายาเสพติด
๕.๖.๒.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนสภาพแวดล้อมเพื่อพัฒนาเพิ่มพื้นทีบ่ วก เพิ่มปัจจัยบวก
๕.๖.๓ กลยุทธ์
๕.๖.๓.๑ ป้องกันเชิงรุก
๕.๖.๓.๒ ป้องกันพื้นที่ (Defensible space)
๕.๖.๓.๓ ควบคุมพื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
๕.๖.๓.๔ เพิ่มพื้นที่เชิงบวก ปัจจัยบวก
๕.๖.๔ แนวทำง
๕.๖.๔.๑ แนวทางการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องปราม ควบคุมพื้นที่เสี่ยงปัจจัยเสี่ยง และเพิ่ม
พื้นที่เชิงบวกปัจจัยบวกเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดในระยะยาว
๑) ป้องกันเชิงรุก
(๑) ควบคุมและบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อควบคุมอาชญากรรมก่อนที่จะเกิดขึ้น ตัด
ช่องโอกาสสาหรับอาชญากร และป้องกันปัญหายาเสพติด
(๒) จัดผังเมืองใหม่โดยใช้กฎหมายบังคับ
(๓) ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทาผังชุมชน
(๔) จัดระเบียบชุมชน อาคาร ร้านค้า สถานประกอบการ
(๕) จัดโซนพื้นที่ให้สถานศึกษาสถาบันทางศาสนาอยู่ห่างจากสถานเริงรมย์แหล่งท่องเที่ยว
(๖) ใช้มาตรการทางสังคม โดยชุมชนกาหนดกฎของชุมชน กติกาของหมู่บ้าน ระเบียบ
ข้อบังคับหมู่บ้านชุมชนเพื่อเป็นมาตรการป้องกันปัญหายาเสพติดร่วมกัน
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๕๓
(๗) มอบหมายให้สมาชิกในหมู่บ้านชุมชนทาหน้าที่เฝ้าระวัง ปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน
เป็นระบบ
(๘) บูรณาการกับยุติธรรมชุมชน เครือข่ายยุติธรรมชุมชนเพื่อเฝ้าระวังป้องกันอาชญากรรม
และยาเสพติดในพื้นที่
(๙) สร้างความรักความผูกพันต่อชุมชนหรือสังคมที่อยู่
(๑๐) การควบคุมอาชญากรรมต้องทาโดยชุมชนและสมาชิกในชุมชนเป็นหลัก
๒) ควบคุมพื้นทีเ่ สี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
(๑) สารวจพื้นที่เสี่ยงในชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม
เพื่อให้ทุกคนได้อยู่อาศัยอย่างปลอดภัย
(๒) รณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและสถานประกอบการให้ความร่วมมือใน
การเข้าไปตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายในกลุ่มเป้าหมายที่เป็นแหล่งแพร่ระบาดและแหล่งมั่วสุม
(๓) บูรณาการระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบพื้นที่เสี่ยงให้เหมาะสมกับแต่ละรูปแบบของ
ปัญหา
(๔) จัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษาเป้าหมาย
(๕) มาตรการบังคับใช้กฎหมายฉบับต่างๆ ที่เกี่ยวกับการจัดระเบียบสังคมอย่างเข้มแข็ง
ต่อสถานบริการ สถานบันเทิง หอพัก ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต และพื้นที่สาธารณะที่เป็นแหล่งมั่วสุมอย่างต่อเนื่อง
(๖) ส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิกในหมู่บ้านชุมชนเพื่อดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับยาเสพติด
เช่น ตั้งจุดตรวจ เดินเวรยาม รับแจ้งข่าวสาร
(๗) ควบคุมและจัดการพื้นที่เสี่ยงไม่ให้เป็นแหล่งแพร่ระบาดยาเสพติด
(๘) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสอดส่องดูแลแหล่งอบายมุข พื้นที่เสี่ยง ปัจจัยเสี่ยง
(๙) ป้องกันยาเสพติดในแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ที่ทาให้เกิดปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของนักท่องเทีย่ ว รวมทั้งเรื่องอบายมุขอื่นๆ ที่ส่งผลกระทบต่อภาพพจน์ที่ไม่ดีของประเทศไทย
๓) เพิ่มพื้นที่เชิงบวก ปัจจัยบวก
(๑) สารวจพื้นที่สร้างสรรค์ในชุมชนเพื่อใช้ในการวางแผนสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมที่เอื้อ
ต่อการป้องกันปัญหายาเสพติด
(๒) ปรับภูมิทัศน์ ปรับสภาพแวดล้อมให้มีความน่าอยู่ สามารถควบคุม ดูแล ตรวจตราได้
ไม่มีมุมอับสายตา
(๓) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างพื้นที่เชิงบวก/พื้นที่สร้างสรรค์ให้กับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพื้นที่
(๔) ปรับปรุง พัฒนาสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันปัญหายาเสพติด
(๕) สร้าง เสริมปัจจัยบวกเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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๕๔
๕.๖.๔.๒ แนวทางการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรมให้ เอื้อต่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นมีบทบาทอานาจหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่ชัดเจน
(๒) ให้ท้องถิ่นมีศักยภาพ สามารถจัดการตนเองได้ (Self management) มีความพร้อมใน
การดูแลแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
(๓) ลงพื้นที่คลุ กคลีกับประชาชน พบปะเยี่ยมเยียนประชาชน เปิดเวทีเสวนา ประชุม
ปรึกษาหารือ ประเด็นปัญหาของท้องถิ่นนาไปหารือผู้ที่เกี่ยวข้อง
(๔) ทาให้ผู้นาชุมชนและประชาชนในพื้นที่เกิดจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อชุมชนและ
สังคม
(๕) บูรณาการเชิงพื้นที่ บริหารจัดการเพื่อใช้ประโยชน์ทรัพยากรในชุมชนและเครือข่าย
เพื่อรองรั บ แผนการป้ องกัน และแก้ไขปั ญหายาเสพติด อย่างเช่น โรงพยาบาล สถานบาบัดรักษาขององค์กร
ภาคเอกชน วั ด มั ส ยิ ด ผู้ น าท้ อ งถิ่ น อาสาสมั ค รสาธารณสุ ข ประจ าหมู่ บ้ า น อาสาสมั ค รคุ ม ประพฤติ ฯลฯ
ดาเนินการทุกรูปแบบให้ผู้เสพผู้ติดเห็นความสาคัญในการเข้ารับการบาบัดรักษา ดาเนินการทุกรูปแบบให้เด็กและ
เยาวชนมีภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด
(๖) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับชุมชนและภาคประชาสังคมในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินชุมชน
(๗) พัฒนารูปแบบการประสานงานระหว่างรัฐบาลกับท้องถิ่น
(๘) ถ่ายโอนอานาจหน้าที่จากรัฐบาล และกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น และถ่ายโอนภารกิจ
ด้านยาเสพติดไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๙) ประสานการส่งมอบพื้นที่เป้าหมายที่ได้ดาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดแล้วให้กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบในการกากับ ดูแล และดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
(๑๐) สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒) สถาบันศาสนา
(๑) สร้างจิตสานึกในเรื่องศาสนา (Religion consciousness)
(๒) ใช้หลักคาสอนของศาสนาเป็นแนวทางในการดาเนินชีวิต
(๓) ตัวแทนที่ทาหน้าที่ถ่ายทอดศาสนาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคนใน
ชุมชน รวมทั้งเด็กและเยาวชน
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๕๕
(๔) ใช้มาตรการทางด้านศาสนาในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๕) ผู้นาศาสนาสอดแทรกประเด็นปัญหายาเสพติดควบคู่ไปกับการสอนหลักศาสนา
(๖) สอนจริยศึกษาให้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน
(๖) สอนจริยศึกษาให้แก่เด็กเยาวชน ประชาชน
(๗) จัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา
(๘) จัดกิจกรรมให้คนในทุกศาสนามาทากิจกรรมร่วมกัน
(๙) สร้างความผาสุกทางจิตวิญญาณ
(๑๐) สร้ างสั งคมเพื่อให้ อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข มีเป้ าหมายร่วมกัน มีวิธีที่จะบรรลุ
เป้าหมายนั้น
๓) สื่อสารมวลชน
(๑) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ปัญหายาเสพติดเพื่อให้สื่อมวลชน
เป็นผู้ถ่ายทอดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
(๒) ส่งเสริมการใช้สื่อสารมวลชนให้เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
สร้างทัศนคติต่อต้านยาเสพติด หลอมรวมความคิด เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สร้างค่านิยมที่ดีงาม
(๓) สนับสนุนให้สื่อมวลชนเสนอสื่อที่สร้างสรรชีวิตครอบครัวและชุมชน เสนอความเห็นที่
สร้างสรรแก่สังคม หลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสม
(๔) ป้องกัน ระมัดระวังการเกิดพฤติกรรมเลียนแบบโดยผ่านสื่อ
(๕) มีเวทีสาธารณะ (Social dialogue) ในทุกประเด็นปัญหาเพื่อนาไปสู่ข้อเสนอที่ชัดเจน
และสัมผัสได้
(๖) ให้ความสาคัญกับบทบาทของสื่อมวลชนเพื่อประโยชน์แก่การตรวจสอบความสุจริต
ความโปร่งใส และการใช้อานาจรัฐเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน
(๗) สร้างจิตสานึกในความรับผิดชอบต่อการนาเสนอของสื่อ สื่อทุกแขนงต้องระมัดระวัง
และรับผิดชอบในการเสนอข้อมูลที่ถูกต้องต่อสาธารณชน
(๘) ดาเนินการอย่างจริงจังกับสื่อออนไลน์ที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อปัญหายาเสพติด เช่น
Website, Facebook, Twitter, Instagram
(๙) เจ้าของ ผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ และนักวิชาชีพสื่อต้องสร้างความสมดุลของการทา
หน้าที่สื่อสารมวลชนเพื่อสังคมและเพื่อธุรกิจแสวงหาผลกาไร
(๑๐) ผู้บริโภคสื่อหรือข่าวสารต้องรู้เท่าทันสื่อ (Media literacy) และมีความเข้มแข็งใน
การตรวจสอบสื่อโดยภาคประชาสังคม กากับดูแลสื่อแบบทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
๕.๖.๕ ตัวชี้วัด
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๕๖
๕.๖.๕.๑ พื้นที่เสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงในทุกจังหวัดลดลงเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
๕.๖.๖ หน่วยงำนรับผิดชอบ
๕.๖.๖.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนา
ชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมโยธาธิการและผังเมือง)
๕.๖.๖.๒ หน่วยงานสนับสนุน
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงศึก ษาธิการ (ส านักงานปลั ดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
กระทรวงวัฒนธรรม (สานักงานปลัดกระทรวง กรมการศาสนา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม)
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กรมการท่องเที่ยว)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
ภาคเอกชน
ภาคประชาชน
สื่อสารมวลชน
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๕๘

๕.๗ ยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน
วัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด และสร้าง
ความเข้มแข็งและความยั่งยืนในระยะยาว
๕.๗.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ สร้างกระบวนการและศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการควบคุมปัญหายาเสพติดระดับ
พื้นที่ในระยะยาว
๕.๗.๒ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์
๕.๗.๒.๑ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชนมีความเข้มแข็งเอาชนะปัญหายาเสพติดและมี กลไกในการเฝ้าระวัง
ปัญหา (๘๑,๙๐๙ หมู่บ้าน/ชุมชน)
๕.๗.๒.๒ หมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งพัฒนาสู่กองทุนแม่ของแผ่นดิน พัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่
ของแผ่นดิน บูรณาการสู่เศรษฐกิจพอเพียง
๕.๗.๓ กลยุทธ์
๕.๗.๓.๑ ดาเนินการตามยุทธศาสตร์พระราชทาน เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา
๕.๗.๓.๒ ระเบิดมาจากข้างใน
๕.๗.๓.๓ ทาให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา
๕.๗.๓.๔ เชื่อมบน ประสานล่าง
๕.๗.๔ แนวทำง
๕.๗.๔.๑ แนวทางการสร้างกระบวนการและศักยภาพการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑) ศึกษาชุม ชน วิเคราะห์ ถึงสาเหตุข องปัญหาที่เกิ ดขึ้น สั งเคราะห์ ปัญหา ความต้องการ
ผลกระทบ และนาข้อมูลมากาหนดเป็นแนวทางการปรับปรุงแก้ไขพัฒนา
๒) คัดเลือกผู้นาที่มีความสามารถ มีความพร้อมที่จะทางานเพื่อส่วนรวม ส่งเสริมการทางาน
ร่วมกันระหว่างผู้นาทางการและผู้นาตามธรรมชาติ
๓) ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการออกแบบการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคีที่เกี่ยวข้อง
๔) เสริมสร้างทุนทางสังคมมาใช้ประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งที่เป็น
ระบบคุณค่า ความเชื่อ อุดมการณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาชาวบ้าน ปราชญ์ชาวบ้าน กระบวนการเรียนรู้ที่
ชุมชนสั่งสมและสร้างสรรค์
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๕๙
๕) เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการพั ฒ นาชุ ม ชนของตนเองโดยยกระดั บ ความรู้ แ ละพั ฒ นา
ศักยภาพผู้นาทางการและผู้นาธรรมชาติเพื่อเตรียมความพร้อมในการมีส่วนร่ วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ระดับพื้นที่
๖) กระตุ้นให้เกิดจิตอาสาเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การอุทิศตนเป็นอาสาสมัครในรูปแบบ
ต่างๆ
๗) ล้อมวงคุยกัน แบ่งปันประสบการณ์ สร้างบรรยากาศในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
๘) ใช้กลไกท้องที่ทั้งกานันผู้ใหญ่บ้านเพือ่ สนับสนุนการดาเนินงานของภาครัฐในการบาบัดทุกข์
บารุงสุขให้กับประชาชนในพื้นที่
๙) ใช้กลไกคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑๐) หน่วยงานภาครัฐเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนงานภาคประชาชนในระดับพืน้ ที่
๕.๗.๔.๒ แนวทางการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนในการควบคุมปัญหายาเสพติดระดับ
พื้นที่ในระยะยาว
๑) สร้างครอบครัวเข้มแข็ง
(๑) สารวจข้อมูลครอบครัว จาแนกประเภทครอบครัวเพื่อกาหนดเป้าหมายการดาเนินงาน
และกิจกรรมเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหายาเสพติด
(๒) สร้างความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิกครอบครัวทั้งบทบาทสามีภรรยา
บทบาทพ่อแม่ และบทบาทลูก
(๓) ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ ค รอบครั ว ท าหน้ า ที่ ห ล่ อ หลอมกล่ อ มเกลาทางสั ง คม
(Socialization) ให้แก่สมาชิกในครอบครัว ถ่ายทอดค่านิยม วัฒนธรรม ปลูกฝังจริยธรรม คุณธรรม และแบบ
แผนการดาเนินชีวิตที่ถูกต้อง
(๔) อบรมเลี้ยงดูเด็กให้มีพัฒนาการสมดุลรอบตัวและเหมาะสมตามวัย มีวินัยในตนเอง
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะชีวิต
(๕) ให้ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนเป็นกลไกหลักในการสร้างครอบครัวเข้มแข็ง
(๖) จั ดเตรี ย มความพร้อ มก่ อ นสร้ า งครอบครั ว สร้ า งครอบครั ว จากความรั กเพื่ อ เป็ น
ภูมิคุ้มกัน รั้วครอบครัว ให้คาแนะนาหรือคาปรึกษาที่จาเป็นแก่ครอบครัว
(๗) สนับสนุนให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความรับผิดชอบของคนในครอบครัว
และชุมชน จัดบริการรับเลี้ยงและพัฒนาเด็กในหน่วยงาน สถานประกอบการ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
(๘) จัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาครอบครัวและชีวิตครอบครัว ครอบครัวอยู่
พร้อมหน้ากัน สร้างความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิจของครอบครัวบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวพึ่งพาตนเอง
ได้
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๖๐
(๙) สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ครอบครัว สร้างหลักประกันความมั่นคงทางสังคมแก่ครอบครัว
สร้างความมั่นคงของครอบครัว สนับสนุนคุณภาพชีวิตของครอบครัว เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้มีความ
เข้มแข็ง
(๑๐) สร้างครอบครัวเข้มแข็ง หาครอบครัวต้นแบบเพื่อเชิดชูเกียรติ เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่ชุมชนและสังคม
๒) สร้างสถานศึกษาเข้มแข็ง
(๑) ให้มีการศึกษาและพัฒนาการตามวัย
(๒) ปลู ก ฝั งลั ก ษณะนิ สั ย อัน พึ ง ประสงค์ข องคนดี รู้ จัก หน้ าที่ ความรั บ ผิ ด ชอบ การมี
พฤติกรรมที่ดีงาม
(๓) สร้างความภาคภูมิใจในตนเองของเด็กและเยาวชน
(๔) สร้างความตระหนักถึงผลกระทบของปัญหายาเสพติดที่มีต่อตนเอง ผู้อื่น ชุมชน และ
สังคม และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๕) มีทักษะในการปฏิเสธต่อพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการดารงชีวิต รู้วิธีป้องกันตนเองจากภัย
ยาเสพติด
(๖) สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนได้อย่างยั่งยืน
(๗) จั ด ท าข้ อ มู ล และประวั ติ ข องเด็ ก กลุ่ ม เสี่ ย ง กลุ่ ม เสพ กลุ่ ม ค้ า พ่ อ แม่ ผู้ ป กครองที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
(๘) สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมจากบิดา มารดา ผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชนเพื่อจูง
ใจให้ผู้เสพเข้ารับการบาบัดรักษา
(๙) มีกิจกรรมร่วมกันระหว่างบ้าน วัด โรงเรียน
(๑๐) สร้างสถานศึกษาเข้มแข็ง สร้างสถานศึกษาปลอดยาเสพติด
๓) สร้างสถานประกอบการเข้มแข็ง
(๑) สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดในกลุ่มผู้ประกอบการและ
กลุ่มผู้ใช้แรงงาน
(๒) สร้างความตระหนักของผู้ประกอบการในการป้องกันยาเสพติดร่ว มกับหน่ว ยงาน
ภาครัฐ ไม่ปล่อยปละละเลยให้มีการใช้ยาเสพติดหรือค้ายาเสพติดในสถานประกอบการ
(๓) ส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชนให้ บริจาคทุนเพื่อสังคม
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
(๔) เร่งรัดกวดขันการบังคับใช้กฎหมายในสถานประกอบการ ตรวจสอบสภาพปัญหา
ตรวจหาสารเสพติดอย่างต่อเนื่อง
(๕) สร้างกลไกในการป้องกันยาเสพติดระหว่างสถานประกอบการ
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๖๑
(๖) กาหนดมาตรการลงโทษผู้ประกอบการที่ไม่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
(๗) จัดระบบสวัสดิการให้เพียงพอเพื่อลดแรงจูงใจในการกระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพ
ติด
(๘) สร้างสถานประกอบการเข้มแข็ง ยกย่องชมเชยสถานประกอบการเข้มแข็ง
๔) เสริมสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง
(๑) นาข้อมูลความจาเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูลพื้นฐานชุมชน และข้อมูลวิจัยชุมชนมาใช้
ประโยชน์ในกระบวนการสร้างชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
(๒) วิเคราะห์สถานะหมู่บ้านชุมชน จาแนกพื้นที่เป้าหมายเป็นหมู่บ้านชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติด หมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดเบาบาง หมู่บ้านชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดปานกลาง และหมู่บ้าน
ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดรุนแรง ทั้งพื้นที่ในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท และชุมชนชายแดน
(๓) น านโยบายและยุท ธศาสตร์ ไ ปก าหนดเป็ นระเบี ยบวาระของพื้ น ที่ เป็ นวาระของ
ประชาชน มีการประกาศเจตนารมณ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การกล่ าวปฏิญาณว่าจะไม่ยุ่ง
เกี่ยวกับยาเสพติด
(๔) ใช้ชุมชนเป็นฐานในการดาเนินงาน ทาให้ชุมชนเข้าใจปัญหา ร่วมคิด ร่วมทา ร่ว ม
รับผิดชอบแก้ไขปัญหาโดยคนในชุมชน ชุมชนจัดการตนเอง
(๕) บูรณาการประสานความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภารกิจด้านยาเสพ
ติดตามสภาพปัญหาในพื้นที่และความต้องการของประชาชน โดยจัดทากรอบ ขอบเขต และรูปแบบที่เหมาะสม
เพื่อร่วมกันดาเนินงาน หรือถ่ายโอนงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ
(๖) ส่ ง เสริ มสนั บ สนุนให้ ภ าคีแ ละเครื อข่ายมีส่ ว นร่ว มในการเสริมสร้ างหมู่บ้ านชุมชน
เข้มแข็งและกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(๗) จั ดตั้งอาสาสมัครเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน จัดอาสาสมัครภาค
ประชาชนเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งการบูรณาการประสานความร่วมมือกับ
อาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ ด้วย อย่างเช่น ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)
(๘) พัฒ นาหมู่บ้ านชุมชนไปสู่ ห มู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด หมู่บ้านชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ ของแผ่นดิน บูรณาการ
สู่เศรษฐกิจพอเพียง
(๙) พัฒนาและบูรณาการกลไกทั้งระดับอานวยการและปฏิบัติในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็งและกองทุนแม่ของแผ่นดิน
(๑๐) สังเคราะห์องค์ความรู้มาใช้ประโยชน์ในการกานดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทาง
การปฏิบัติ
๕) สร้างภาคประชาชนเข้มแข็ง
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(๑) สร้างจิตสานึกความเป็นพลเมือง (Civic consciousness) และจิตสานึกในการมีส่วน
ร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน (Public consciousness) สร้างสานึกชุมชนเพื่อให้ลุกขึ้นมาจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชุมชนเอง
(๒) สนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนในแต่ละพื้นที่โดยความสมัครใจ สนับสนุนองค์กรภาค
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนและท้องถิ่น
(๓) จัดทาแผนพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ ให้ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมรับผิดชอบในทุกพื้นที่
(๔) จัดเวทีประชาคมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีพลังในการดาเนินกิจกรรมของชุมชน
(๕) จัดทาข้อบัญญัติของชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้น
(๖) สนับสนุนแหล่งเงินทุนสาหรับการพัฒนาชุมชนเพื่อการบริหารจัดการตนเองของชุมชน
และประชาชนในท้องถิ่น
(๗) พัฒนากระบวนการเรียนรู้และเครือข่ายเรียนรู้ของชุมชน ขยายเครือข่ายการเรียนรู้
(๘) สนับสนุนการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การเรียนรู้ของคนในชุมชนเดียวกัน
และระหว่างชุมชน
(๙) พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และ
ภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(๑๐) จั ดตั้ งองค์กรประชาชนเพื่อ ส่ งเสริ มสนั บสนุ นบทบาทและการมี ส่ ว นร่ว มในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด บริหารจัดการกลไกองค์กรและกลไกภาคประชาชน
๕.๗.๕ ตัวชี้วัด
๕.๗.๕.๑ สัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด
๕.๗.๕.๒ สัดส่วนหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติดมีคุณภาพชีวิตที่ดีเมื่ อเทียบกับปีที่ผ่าน
มา
๕.๗.๖ หน่วยงำนรับผิดชอบ
๕.๗.๖.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงมหาดไทย (สานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)
กระทรวงศึกษาธิการ (สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)
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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนา
องค์กรชุมชน)
กระทรวงแรงงาน (สานักงานปลัดกระทรวงแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน)
๕.๗.๖.๒ หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (สานักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ)
สานักงานตารวจแห่งชาติ
กระทรวงวัฒนธรรม (กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กรมการศาสนา)
สานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
กรุงเทพมหานคร
ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม
สื่อสารมวลชน
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๕.๘ ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร
วัตถุป ระสงค์เพื่อ พั ฒ นาประสิ ทธิผ ล ประสิ ทธิ ภ าพ และเอกภาพการบริห ารจัดการเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕.๘.๑ ประเด็นยุทธศำสตร์
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๑ จัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่มีความเหมาะสม ลดความซ้า ซ้อน
และสามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๒ บูรณาการประสานเชื่อมโยงระหว่างแผนแม่บทแผนยุทธศาสตร์ด้านยา
เสพติดกับทุกแผนที่เกี่ยวข้องตังแต่ระดับชาติถึงระดับท้องถิ่น
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๓ พัฒนาระบบข้อมูลยาเสพติดทุกระบบให้มีความเชื่อโยงและสนับสนุน
การบริหารจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบอ้านวยการและระบบสนับสนุนที่มีเอกภาพ
๕.๘.๒ เป้ำหมำยยุทธศำสตร์
๕.๘.๒.๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรทุกระดับให้เกิดประสิทธิภาพและมีเอกภาพในการน้า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติ
๕.๘.๒.๒ พัฒ นาระบบแผนงานและงบประมาณให้ มีความเชื่อมโยงกันทุกระบบ และบูรณา
การงบประมาณจากทุกแหล่ง
๕.๘.๒.๓ พัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดให้สามารถบ่งชีสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพติด ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และน้าไปสู่การใช้ประโยชน์ในการก้าหนดมาตรการและ
เป้าหมายการด้าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๘.๒.๔ พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อเตรียมคนส้าหรับอนาคต
และสร้างข้อได้เปรียบในการแข่งขันไปสู่ขีดความสามารถในระดับที่เป็นสากล
๕.๘.๒.๕ พัฒนาระบบก้ากับ ติดตาม และประเมินผล
๕.๘.๒.๖ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยาเสพติดเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕.๘.๒.๗ พัฒนาการวิจัยและพัฒนา วิชาการ และองค์ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
๕.๘.๒.๘ พัฒนาการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๕.๘.๓ กลยุทธ์
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๕.๘.๓.๑ จัดท้าโครงสร้างนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติดเพื่อเป็นทิศทางการพัฒนาใน
ระยะยาว
๕.๘.๓.๒ ก้าหนดบทบาทภารกิจ และจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น รวมทังภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างเหมาะสม
๕.๘.๓.๓ ใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕.๘.๓.๔ จัดท้าตัวชีวัดผลสัมฤทธิ์ร่วมระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Jiont KPI)
๕.๘.๔ แนวทำง
๕.๘.๔.๑ แนวทางการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
๑) ประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกเพื่อค้นหาโอกาส (Opportunity) และภัยคุกคาม (Threat)
ที่หน่วยงานเผชิญอยู่ และประเมินสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานเพื่อค้นหาจุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน
(Weakness) ที่มีอยู่ เพื่อพัฒนากลยุทธ์การด้าเนินงาน กลยุทธ์องค์การ และพัฒนานโยบายการบริหารจัดการ
นโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒) วางต้าแหน่งที่เหมาะสมในการปฏิบัติงานด้านยาเสพติดของแต่ละหน่วยงาน
๓) จั ด รู ป องค์ กรในการด้ าเนินการป้องกัน และแก้ ไขปั ญหายาเสพติด แบบคณะกรรมการ
(Committee) อนุกรรมการ (Sub-committee) คณะท้างาน (Working group) รวมทังชุดเฉพาะกิจ (Task
force team) ให้มีความเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเกิดเอกภาพทังในด้านการก้าหนดนโยบาย (Policy
making) และการน้านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy implementation)
๔) จัดโครงสร้างกลไกในระดับประเทศ ภาค และจังหวัดให้มีความเชื่อมโยงกัน โดยการ
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ เรื่ององค์ประกอบและอ้านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการ ป.ป.ส. และก้าหนดให้ มีศูนย์อ้านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ ดระดับชาติ และ
จังหวัด โดยเป็นองค์กรอ้านวยการเฉพาะที่มีโครงสร้างชัดเจนด้านยาเสพติดในระดับจังหวัด
๕) ปรับปรุงการจัดโครงสร้างหน่วยงานให้มีลักษณะพลวัต ยืดหยุ่น และอ่อนตัว มีระบบการ
ท้างานลักษณะแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในหน่วยเดียว
๖) สร้างและพัฒนาหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) จัดท้า
ข้อตกลงมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานอื่นท้าแทน ท้าข้อตกลงในการท้างานร่วมกัน ท้าสัญญาร่วมเป็นภาคีหุ้นส่วน
บริหารภารกิจร่วมกัน
๗) สร้างและพัฒนาองค์กรแห่งการประสานความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทังใน
ระหว่างองค์กร และประชาคมระหว่างประเทศ
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๘) พัฒนาระบบและกลไกให้มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปรับปรุง
รูปแบบ ขันตอน และวิธีการท้างานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๙) พัฒนาระบบการประสานงานและระบบสนับสนุนการด้าเนินงานให้เกิดความชัดเจน เป็น
เอกภาพ และมีความเชื่อมโยงระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
๑๐) บริหารจัดการและก้ากับดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์และขวัญก้าลังใจของผู้ปฏิบัติงานด้าน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น พิจารณาบ้าเหน็จความชอบประจ้าปีกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านยาเสพติด ระบบเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด สิทธิก้าลังพล สวัสดิการ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ
๕.๘.๔.๒ แนวทางการพัฒนาระบบแผนงานและงบประมาณ
๑) ให้ส้านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท้าแผนปฏิบัติ การและแผนงบประมาณ
ในเชิงบูรณาการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒) พัฒนาระบบการจัดท้าแผนแบบมีส่วนร่วมตังแต่ระดับจังหวัดถึงระดับชาติ โดยมีจังหวัด
เป็นศูนย์กลางการจัดท้าแผนปฏิบัติการและการจัดท้างบประมาณที่สอดคล้องกับวงเงินงบประมาณในแต่ละแหล่ง
๓) ปรับแผนปฏิบัติการแผนงบประมาณให้ยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
๔) พัฒนาระบบโปรแกรมแผนและงบประมาณให้สามารถติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ และ
ประเมินประสิทธิภาพของงบประมาณที่ด้าเนินงานกับผลที่ได้รับ
๕) พัฒนาระบบการจัดท้าแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความเชื่อมโยงกับการ
จัดท้าแผนท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด
๖) แสวงหาและบูรณาการงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดรองรับแผนปฏิบัติการยาเสพติดอาเซียน
๗) ก้าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินเพื่อสนับสนุนการด้าเนินงานด้านยาเสพ
ติดให้แก่หน่วยงานต่างๆ ในระยะยาว
๘) ก้าหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการด้าเนินงานโครงการที่มีความส้าคัญสูง
๙) รู้จักใช้ประโยชน์ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ้ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทังเน้นการแสวงหา
ทรัพยากรภายนอก
๑๐) ให้ มี ก ารศึ ก ษาวิ เ คราะห์ แ ละพั ฒ นากฎหมายล้ า ดั บ รองเพื่ อ รองรั บ การบู ร ณา
การงบประมาณด้านยาเสพติดโดยเฉพาะ อย่างเช่น การออกเป็นพระราชฤษฎีกา
๕.๘.๔.๓ แนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลและการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
๑) พัฒนาระบบข้อมูลปฏิบัติการยาเสพติด (War Room) ทุกระดับทังในส่วนกลาง ภาค และ
จังหวัดให้สามารถติดตาม เฝ้าระวัง และน้าไปใช้ในการด้าเนินงานได้อย่างทันการณ์
๒) พัฒนาระบบเฝ้าระวังเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ /แนวโน้มการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด
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๓) พัฒนาระบบวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ยาเสพติดในระดับภูมิภาคอาเซียน ประเทศ
ภาค และจังหวัด
๔) ส้ารวจตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง
๕) ประเมิ น สถานการณ์ ย าเสพติ ด ในระดั บ หมู่ บ้ า นชุ ม ชนทั่ ว ประเทศเพื่ อ ติ ด ตามความ
เปลี่ย นแปลงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในแต่ละห้ วงเวลาว่าเป็นอย่างไร อะไรเป็นปัจจัยท้าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง
๖) วิเคราะห์จ้าแนกระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดแต่ละห้วงเวลา
๗) จั ด ท้ า ฐานข้ อ มู ล ด้ า นยาเสพติ ด ของแต่ ล ะพื นที่ เ พื่ อ น้ า มาใช้ ป ระโยชน์ ใ นการควบคุ ม
สถานการณ์และจัดระบบการเฝ้าระวัง
๘) ร่วมกันวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุ เงื่อนไขของปัญหาในแต่ละพืนที่
๙) สร้างเครือข่ายระบบเตือนภัยยาเสพติด (Safety nets)
๑๐) จัดท้าฐานข้อมูลยาเสพติด (Data bank)
๕.๘.๔.๔ แนวทางการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑) พัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อดึงขีดความสามารถของแต่ละบุคคลออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่องค์กร มีความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึน
๒) พัฒนาความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓) พัฒนาศักยภาพ ประสิทธิภาพ คุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมของบุคคลที่เกี่ ยวข้องกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๔) พัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้านและการเป็นมืออาชีพด้านยาเสพติด
๕) จัดท้าแผนแม่บทการพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทังภายใน
ส้านักงาน ป.ป.ส. และภายนอก
๖) จั ดให้ มีก ารสรุ ป บทเรียน องค์ค วามรู้ด้า นการป้อ งกั นและแก้ ไขปั ญหายาเสพติด และ
เผยแพร่ให้ผู้ปฏิบัติได้รับทราบ
๗) เป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้เพื่อต่อสู้กับปัญหายาเสพติด
๕.๘.๔.๕ แนวทางการพัฒนาระบบก้ากับ ติดตาม และประเมินผล
๑) ให้มกี ลไกการก้ากับติดตามประเมินผลในระดับภาค ท้าหน้าที่ในการนิเทศ ตรวจติดตาม ให้
ค้าปรึกษาแนะน้าการด้าเนินงานในพืนที่ โดยมีสถาบันวิชาการในพืนที่ /หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ประเมิน และส้านักงาน ปปส.ภาค เป็นฝ่ายเลขานุการ
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๒) จัดให้มีการประเมินผลในเชิงคุณภาพที่ ชีผลลัพธ์ผลกระทบของแผนต่อการแก้ไขปัญหาทัง
ระดับภาพรวม ระดับยุทธศาสตร์ และระดับพืนที่ และน้าผลการประเมินไปใช้ประกอบการจัดท้า /ปรับแผนปฏิบัติ
การ
๓) พัฒนาระบบรายงานผลการด้าเนินงานทุกระบบให้สอดคล้องกัน โดยเน้นระบบ NISPA ,
POLIS , บสต. ฯลฯ
๔) พัฒ นาระบบการประเมิ นผล โดยจัด ระบบการประเมินศักยภาพจังหวัดในการบริห าร
จัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่พิจารณาในภาพรวมทังด้านสภาพปัญหา ศักยภาพการบริหาร
จัดการ ผลการด้าเนินงาน ตัวชีวัด
๕) จัดล้าดับผลการด้าเนินงานยาเสพติดในระดับจังหวัดและอ้าเภอส้าคัญ (Ranking) เพื่อใช้
ประโยชน์ในการก้ากับและเร่งรัดการด้าเนินงานควบคู่กับการรายงานเชิงคุณภาพ
๖) ประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการด้าเนินงานเพื่อน้าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขนโยบาย
(Policy revision) การให้ข้อเสนอต่อผู้ก้าหนดนโยบาย
๕.๗.๔.๖ แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด
๑) บูรณาการการบริหารองค์ กรและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประโยชน์
สูงสุด โดยน้าเทคโนโลยีสมัยใหม่ทังทางด้านการติดต่อสื่อสาร ด้านคอมพิวเตอร์ และด้านสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการด้าเนินงาน สร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันให้แก่องค์กร
๒) พัฒนาโครงข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เชื่อมโยงเทคโนโลยีเข้าด้วยกันเพื่อให้
ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประโยชน์ร่วมกัน
๓) ปรับปรุงฐานข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบให้ทันสมัย และพร้อมที่จะใช้งานได้ทุกเวลา
๔) พัฒ นากระบวนการวิ เ คราะห์ สั ง เคราะห์ และจัด ท้าเป็น สารสนเทศที่ เข้า ใจง่ าย และ
สามารถเข้าถึงได้ง่าย
๕) พัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในประเทศ
และระหว่างประเทศ
๖) พัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เพื่อใช้วิเคราะห์เป้าหมายการด้าเนินงาน วิเคราะห์
สังเคราะห์ และน้าเสนอผลการด้าเนินงาน
๗) สร้างศูนย์กลางเครือข่ายข้อมูลด้านยาเสพติดในทุกมิติของปัญหา เพื่อให้เกิดมาตรการแบบ
ผสมผสานและการท้างานแบบครบวงจร
๘) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และความช้านาญทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
๙) เสริมสร้างความปลอดภัยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบป้องกันการโจมตีระบบ
สารสนเทศ
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๑๐) พัฒนาขีดความสามารถในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของอ้าเภอทั่วประเทศจนครบทุก
อ้าเภอในช่วง ๕ ปี
๕.๘.๔.๗ แนวทางการพัฒนาการวิจัยและพัฒนา วิชาการ และองค์ความรู้ ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด
๑) ศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหายาเสพติด วิเคราะห์สาเหตุของ
ปั ญ หาในลั ก ษณะพหุ ปั จ จั ย ศึ ก ษาปฏิ สั ม พั น ธ์ ข ององค์ ป ระกอบปั ญ หายาเสพติ ด ทั งด้ า นตั ว คน ตั ว ยา และ
สภาพแวดล้อม ศึกษาความสัมพันธ์ของปัญหายาเสพติดกับปัญหาอื่น ๆ
๒) ติดตามพัฒนาการของปัญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละห้วงเวลาโดยครอบคลุมทัง
พืนที่ กลุ่มเป้าหมาย และตัวยาเสพติด พัฒนาองค์ความรู้ด้านระบาดวิทยา
๓) ศึกษาวิเคราะห์ประมาณการขนาดของปัญหายาเสพติด (Problem size)
๔) มองภาพสถานการณ์ ปั ญ หายาเสพติ ด ที่ จ ะเกิ ด ขึ นในอนาคตด้ ว ยการวิ จั ย เชิ ง อนาคต
(Future research)
๕) ศึกษาเปรี ย บเที ย บแนวทางในการแก้ไ ขปั ญหายาเสพติดของนานาประเทศเพื่อน้ ามา
สังเคราะห์และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย
๖) พั ฒ นานวั ต กรรมเชิ ง นโยบายที่ เ หมาะสมกั บ กลุ่ ม เป้ า หมายแต่ ล ะกลุ่ ม (Policy
innovation)
๗) วิเคราะห์สังเคราะห์ผลการศึกษาวิจัยมาใช้ประโยชน์ (Meta analysis)
๘) เผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้เพื่อการพัฒนานโยบายแก่สาธารณชนและผู้มีส่วนได้เสีย (Policy
advocacy)
๙) ศึกษาวิจัยผลตอบแทนต่อการลงทุน (Return of investment)
๑๐) จัดการองค์ความรู้ (Knowledge management) ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด
๑๑) พัฒนาเครือข่ายวิชาการด้านยาเสพติด
๕.๘.๔.๘ แนวทางการพัฒนาการปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เชิงรุก
๑) สร้างกระแสสังคม โดยใช้กระบวนการสร้างกระแสสังคมให้เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ
ร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของประชาชน สร้างความรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สร้างความเชื่อมั่นเชื่อมือว่าประเทศไทยเป็นศูนย์กลางในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยใช้สื่อที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
๒) ประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยวางแผนการประชาสัมพันธ์ทังระยะสัน ระยะกลาง และระยะ
ยาว ท้าให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสาธารณะ (Public problem) ท้าให้สังคมเห็นว่ามีความจ้าเป็นที่จะต้อง
ก้าหนดนโยบายเพื่อจัดการกับปัญหาการลักลอบค้ายาเสพติดอย่างจริงจัง ประชาสัมพันธ์โทษทางกฎหมายเพื่อ
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สร้างความตระหนักและความยังคิดในการกระท้าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคมในการประชาสัมพันธ์
โดยใช้สื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่หลากหลาย
๓) ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก โดยสร้างความรู้สึกต่อต้านอาชญากรรมด้า นยาเสพติดในหมู่
ประชาชนให้มีมากขึน ปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกต่อต่างประเทศทังประเทศต้นทาง ประเทศทางผ่าน และประเทศ
ปลายทาง สะท้อนการด้าเนินงานที่คุ้มครองสิทธิประชาชน ประชาสัมพันธ์ถึงโทษบทลงโทษให้กับนักท่องเที่ยวชาว
ต่างประเทศได้ทราบเพื่อป้องปรามการลักลอบล้าเลีย งยาเสพติดเข้าประเทศ โดยใช้สื่อในรูปแบบง่ายต่อความ
เข้าใจ เนือหาตรงประเด็น และด้าเนินการซ้าๆ
๕.๘.๔.๙ แนวทางการด้าเนินงานจังหวัดน้าร่องที่จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒
๑) นอกจากแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติ ด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ใน
ระดับประเทศแล้ว ยังได้มีการจัดท้าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับภาคและระดับ
จั ง หวั ด ให้ เ ชื่ อ มโยง ประสานสอดคล้ อ ง และรองรั บ กั น ด้ ว ย โดยมี ๑๐ จั ง หวั ด น้ า ร่ อ งประกอบด้ ว ย
กรุ งเทพมหานคร (เขตลาดพร้ าว) สมุทรปราการ สระแก้ว ยโสธร มุกดาหาร เชียงราย พิษณุโ ลก นครปฐม
นครศรีธรรมราช และสตูล
๒) ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดน้าร่องที่จัดท้าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เร่งรัดกระบวนการบูรณาการแผนและงบประมาณเพื่อให้บรรลุผลตาม
เจตนารมณ์ และน้าไปขยายผลในโอกาสต่อไป
๓) จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของแต่ละพืนที่
๔) จัดสรรงบประมาณสมทบให้แก่จังหวัดน้าร่อง (Matching Fund)
๕.๘.๕ ตัวชี้วัด
๕.๘.๕.๑ มีการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการที่เหมาะสม ลดความซ้าซ้อนทังในด้านกลไก
และการบรรจุเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๕.๘.๕.๒ มีระบบข้อมูลยาเสพติดที่สามารถชีสถานการณ์ปัญหายาเสพติด และน้าไปสู่การ
ก้าหนดมาตรการแก้ไขปัญหา
๕.๘.๕.๓ มีการบูรณาการแผนงานงบประมาณด้านยาเสพติดของทุกหน่วยงานและทุกแหล่ง
งบประมาณ และเชื่อมโยงกับการจัดท้าแผนท้องถิ่น และแผนพัฒนาจังหวัด
๕.๘.๕.๔ การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนและตามอัตราการเบิกจ่ายในแต่ละไตรมาส
๕.๘.๕.๕ มีระบบการก้ากับ ติดตาม การรายงานผลการด้าเนินงานตามช่องทางได้ตรงตาม
ระยะเวลาที่ก้าหนด
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๕.๘.๕.๖ มีการจัดท้า Best Practice และน้าไปสู่การสรุปบทเรียนและองค์ความรู้รวมใน
ระดับภาคและประเทศเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนางานคุณภาพ
๕.๘.๕.๗ มีการบริหารการก้ากับ ติดตาม โดยศูนย์อ้านวยการเฉพาะกิจฯ ในแต่ละไตรมาส
เพื่อพิจารณากระบวนการขับเคลื่อน หรือความเบี่ยงเบนของการปฏิบัติ และสามารถให้ข้อเสนอแนะแนวทางต่างๆ
เพื่อการปรับปรุงการปฏิบัติได้
๕.๘.๖ หน่วยงำนรับผิดชอบ
๕.๘.๖.๑ หน่วยงานหลัก
กระทรวงยุติธรรม (ส้านักงาน ป.ป.ส.)
กระทรวงกลาโหม (ส้านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม)
กระทรวงมหาดไทย (ส้านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย)
กระทรวงสาธารณสุข (ส้านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข)
ส้านักนายกรัฐมนตรี (กองอ้านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร)
๕.๘.๖.๒ หน่วยงานสนับสนุน
กระทรวงยุติธรรม (ส้านักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็ก
และเยาวชน กรมราชทัณฑ์)
กระทรวงมหาดไทย (กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กรมโยธาธิการและผังเมือง)
กระทรวงศึกษาธิการ (ส้านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ส้านักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์)
กระทรวงแรงงาน (ส้านักงานปลัดกระทรวงแรงงาน)
กระทรวงวัฒนธรรม (ส้านักงานปลัดกระทรวง)
กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง)
ส้านักนายกรัฐมนตรี (ส้านักงบประมาณ)
กระทรวงคมนาคม (กรมการขนส่งทางบก)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ส้านักงานสถิติแห่งชาติ)
ส้านักงานต้ารวจแห่งชาติ
ส้านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
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๖. กำรบริหำรจัดกำรแผนสู่กำรปฏิบัติ
๖.๑ กำรสร้ำงควำมพร้อมในกำรผลักดันแผน
แนวทางในการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์แต่ละด้าน เป้าประสงค์ พันธกิจ และวิสัยทัศน์ที่กาหนด มีขั้นตอน
กระบวนการดาเนินงาน (Roadmap) ดังนี้
๖.๑.๑ ระยะเร่งด่วน
๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติเพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการ แนวคิด และเจตนารมณ์
ของนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ รวมทั้งประสานผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีระบบแผนงานและโครงการ
รองรับกับแผนยุทธศาสตร์นี้
๒) จั ด ประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารในระดั บ พื้ น ที่ เ พื่ อ ถ่ า ยทอดเนื้ อ หาสาระของนโยบาย และแผน
ยุทธศาสตร์ การนานโยบายไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ รวมทั้งบูรณาการการดาเนินงาน
ร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
๓) จัดให้มีกลไกการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ที่ชัดเจนเพื่อ
ประสานผลักดันให้นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดบรรลุผลในทาง
ปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๔) จั ด ระบบอ านวยการเพื่ อ ขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์ ไ ปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ใ ห้ บั ง เกิ ด เอกภาพ
ประสิทธิผล และประสิทธิภาพ รวมทั้งอานวยการ สั่งการ ควบคุม เร่งรัด และติดตามความคืบหน้าของการ
ดาเนินงานตามแผนอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง
๕) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เป็นปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงานเพื่อให้การ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๖) ประชาสัมพันธ์แผนยุทธศาสตร์ให้สาธารณชนได้รับทราบและเห็นความสาคัญ
๖.๑.๒ ระยะกลาง
๑) ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะอนุกรรมการแต่ละด้านแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจังและต่อเนื่อง
๒) จัดระบบการรายงานที่ทันเหตุการณ์ สอดคล้องตามเป้าหมายและตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของแผน
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ
๓) ติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงานทุกระยะ ประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการ
ดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
๔) ประสานผลักดันให้ ภาคการเมืองนายุทธศาสตร์ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไป
ผสมผสานในการจัดทานโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
สำนักยุทธศำสตร์

สำนักงำน ป.ป.ส.

แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒

๗๕
๕) ประสานผลักดัน ความเชื่อมโยงระหว่างนโยบายรัฐ บาล แผนการบริห ารราชการแผ่ นดิน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ แผนยุทธศาสตร์และแผนแม่บทที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณด้วย
๖) ประเมินผลการดาเนินงานในระยะครึ่งแผนเพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม
และพัฒนาแผนในระยะต่อไป
๖.๑.๓ ระยะยาว
๑) ติดตามและประเมินผลการดาเนินงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังสิ้นสุด แผนยุทธศาสตร์
เพื่อเสนอคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และคณะรัฐมนตรี
๒) ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทาแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในห้วงถัดไป

๖.๒ กำรสร้ำงควำมเชื่อมโยงระหว่ำงแผน
๖.๒.๑ แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ ฉบั บที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประกอบด้ว ย ๖
ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตรความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้า งความเป็น
ธรรมในสังคมเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคมและมีส่วนร่วมใน
เชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชนให้สามารถ
จัดการปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อ มรับกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ
สนับสนุนการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์ในการสร้างค่านิยมใหม่ ๆ ในสังคมไทย ส่งเสริมให้ภาคเอกชนเป็นพลังร่วมใน
การพัฒนาสังคมไทย ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน เกี่ยวกับการพัฒนา
คุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยสร้างความเข้มแข็งให้ส ถาบันหลักของสังคมทั้งสถาบัน
ครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา ให้มีบทบาทหลักในการหล่อหลอม บ่มเพาะเด็กและเยาวชนให้เป็น
คนดี มีคุณธรรม มีจิตสานักรับผิดชอบต่อสังคม และคานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม และยุทธศาสตร์การสร้างความ
เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้างความพร้อมในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน การมีส่วนร่วมอย่างสาคัญในการสร้างสังคมนานาชาติที่มีคุณภาพชีวิต ป้องกันภัยจากการก่อ
การร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และแพร่ระบาดของโรคภัย โดยพัฒนาศักยภาพและความพร้อมใน
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๗๖
การป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และการหลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เพื่อ
ลดผลกระทบจากการเปิดเสรีและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
๖.๒.๒ นโยบำยควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔
นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วยนโยบายเสริมสร้างความมั่นคง
ที่เป็นแก่นหลักของชาติ และนโยบายความมั่นคงแห่งชาติทั่วไป โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดได้แก่ นโยบายจัดระบบการบริหารจัดการชายแดนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาข้ ามพรมแดน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและกระชับความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านในการแก้ปัญหาข้ามพรมแดน นโยบายเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้าม
ชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้าม
ชาติ นโยบายเสริมสร้างความเข้มแข็งและภูมิคุ้มกันความมั่นคงภายในโดยเฉพาะอย่างยิ่งปกป้องความมั่นคงของ
ชาติจากภัยยาเสพติด นโยบายเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งพัฒนาและนา
ศักยภาพของกองทัพในยามปกติเข้ามาสนับสนุนภารกิจนอกเหนือจากสงคราม นโยบายพัฒนาระบบข่าวกรองให้มี
ประสิทธิภาพโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสริมสร้างความร่วมมืออย่างเป็น เอกภาพในประชาคมข่าวกรองและหน่วยงาน
ภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ และมีเครือข่ายด้านข้อมูลข่าวสารกับภาคเอกชนและประชาชน
และนโยบายเสริ มสร้ างดุล ยภาพในการดาเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสนับสนุนให้
ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันอย่างเป็นรูปธรรมในการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยคุกคามรูปแบบใหม่
๖.๒.๓ ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเพื่อเสริมควำมมั่นคงแห่งชำติ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่ อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๖
ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์ผนึกกาลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่าง
ยั่งยืน ยุทธศาสตร์การจัดระบบป้ องกัน เพื่อจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงในมิติ
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการจัดการโดยสันติวิธี ยุทธศาสตร์พัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความ
มั่นคง ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และยุทธศาสตร์บริหารจัดการ
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ โดยมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ผนึกกาลังเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและภูมิคุ้มกันของคน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายอย่างยั่งยืนโดยการส่งเสริมและ
สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ให้ความสาคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงให้
สอดคล้ อ งกับ ความต้ องการของคนและชุ มชนในพื้ นที่ ยุท ธศาสตร์ การจัด ระบบป้อ งกันเพื่ อจัดระเบียบพื้น ที่
ชายแดนโดยการจัดระเบียบชุมชนและเสริมสร้างระบบหมู่บ้านเข้มแข็งให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่จังหวัดชายแดน
และยุทธศาสตร์เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านโดยเร่งรัดการแก้ไขปัญหาในระดับ
พื้นที่กับประเทศรอบบ้าน
๖.๒.๔ แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำระบบรำชกำรไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
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๗๗
แผนยุ ทธศาสตร์การพัฒ นาระบบราชการไทย พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ประกอบด้วย ๗
ยุทธศาสตร์คือ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิ ศในการให้บริการประชาชน ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การให้ มี
ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ยุทธศาสตร์การเพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารสินทรัพย์
ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด ยุทธศาสตร์การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริ มระบบการบริ หารกิจ การบ้ านเมืองแบบร่ว มมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสั งคม
ยุทธศาสตร์การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน และการสร้าง
ความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
๖.๒.๕ แผนพัฒนำจังหวัด แผนพัฒนำกลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ เป็นแผนที่มุ่งการพัฒนา
จังหวัดแบบองค์รวมที่ครอบคลุมทุกมิติในด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง
เพื่อพั ฒ นาคุ ณภาพชีวิต ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ส าคั ญเพื่ อ สร้า งรายได้ ลดรายจ่า ย ขยายโอกาส เสริมสร้ างขี ด
ความสามารถในการแข่งขันของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่เป็นตาแหน่งการพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดได้แก่ ด้านเกษตร ด้านท่องเที่ยว ด้านการค้า การลงทุน การค้าชายแดน ด้านอุตสาหกรรม ด้านคมนาคม
ด้านพลังงาน และอื่นๆ

๖.๓ กำรสร้ำงกลไกกำรขับเคลื่อน
๖.๓.๑ กลไกกำรขับเคลื่อนด้ำนยำเสพติด
๖.๓.๑.๑ ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นกลไก
ระดับชาติในการกาหนดนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจาปี
ในระดับชาติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.๒๕๑๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๖.๓.๑.๒ ระดับอานวยการนโยบายแผนยุทธศาสตร์ภาพรวม (Agenda) ให้มีศูนย์อานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นองค์กรอานวยการ รับผิดชอบการอานวยการ กากับ ติดตามการนานโยบาย
แผนยุทธศาสตร์ทุกด้านไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมาย รวมทั้งประเมินผลการดาเนินงานแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ข้อขัดข้อง ให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒
๖.๓.๑.๓ กลไกระดับคณะอนุกรรมการในแต่ละยุทธศาสตร์ เพื่ออานวยการ กากับ เร่งรัด และ
สนับสนุนการดาเนินงานด้านวิชาการ
คณะอนุกรรมการที่มีความสาคัญมากต่อการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ได้แก่ คณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้า
ยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ คณะอนุ กรรมการบริหารแผน
ยุทธศาสตร์แก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาส
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด คณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคน
ดี ใ ห้ สั ง คม คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งสภาพแวดล้ อ มเพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หายาเสพติ ด
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๗๘
คณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน คณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติ คณะอนุกรรมการบริหารแผนงานและงบประมาณป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด และคณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๖.๓.๑.๔ ระดับ ภารกิจ ( Function) ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวง กรม หน่ ว ยงานรั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น งานตามภารกิ จ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ โดยเน้ น การบู ร ณาการแผน
งบประมาณ และบูรณาการภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานให้เกิดเอกภาพ และมุ่งต่อการสนับสนุนการ
ดาเนินงานระดับพื้นที่ รวมทั้งการกากับติดตามการดาเนินงานของหน่วยงานในสังกัด
๖.๓.๑.๕ ระดับพื้นที่ (Area) กลไกหลักรับผิดชอบดาเนินงานในพื้นที่ ได้แก่
๑) ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่า
ราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้รับผิดชอบการบูรณาการแผนงบประมาณ และอานวยการ
กากั บ การด าเนิ น งานป้ อ งกั น และแก้ไ ขปั ญ หายาเสพติ ดในพื้ นที่ รั บผิ ด ชอบร่ ว มกั บส่ ว นราชการ องค์ กรภาค
ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด อ าเภอและเขต โดยนายอ าเภอ/
ผู้อานวยการเขต เป็นผู้อานวยการ ทาหน้าที่รับนโยบาย แนวทาง และแผนงานโครงการที่จังหวัด/กรุงเทพมหานคร
กาหนดไปประสานการปฏิบัติการร่วมกับส่วนราชการ องค์กรภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พื้นที่
๓) องค์ ก รอ านวยการประสานพื้ น ที่ เ ฉพาะ ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ ศู น ย์ อ านวยการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคเหนือ ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ศูนย์อานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
๖.๓.๒ กลไกกำรขับเคลื่อนที่เกี่ยวข้อง
๖.๓.๒.๑ กลไกความร่วมมือด้านความมั่นคง ได้แก่ คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือไทย
– ประเทศเพื่อนบ้าน (JC) คณะกรรมการระดับสูงไทย – เมียนมา, ไทย – มาเลเซีย คณะกรรมการชายแดนทั่วไป
ไทย – ลาว, ไทย – มาเลเซีย, ไทย – กัมพูชา คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ไทย – กัมพูชา คณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย – พม่า, ไทย – กัมพูชา คณะกรรมการชายแดนส่วน
ท้องถิ่นไทย – พม่า คณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนระดับจังหวั/แขวงชายแดน
ไทย – ลาว คณะกรรมการประสานงานชายแดนท้องถิ่น (TBC)
๖.๓.๒.๒ กลไกการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ คณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณภาครัฐ

๖.๔ กำรติดตำมและประเมินผล
๖.๔.๑ การกากับติดตาม
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๗๙
๑) กากับติดตามโดยคณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด (ภาพรวม)
๒) กากับติดตามโดยผู้ตรวจราชการสานักนายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ตรวจ
ราชการกรม
๓) กากับติดตามโดยคณะกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดระดับจังหวัด
๔) ก ากั บ ติ ด ตามโดยคณะอนุ ก รรมการก ากั บ ติ ด ตามผลการด าเนิ น งานของแต่ ล ะด้ า น
๖.๔.๒ การประเมินผล
๑) ประเมินผลภายในหน่วยงานควบคู่ไปกับประเมินผลจากสถาบันวิชาการภายนอก
๒) ประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓) ประเมิน ผลแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สถานการณ์ยาเสพติดใน
ภาพรวมทั้งประเทศ
๔) ประเมิ น ผลแผนปฏิ บั ติ ก ารป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ในระดั บ พื้ น ที่ โ ดย
คณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่โดยคณะอนุกรรมการกากับติดตามผลการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕) ประเมินผลแผนรายยุทธศาสตร์ใช้แนวทางการประเมินผลการดาเนินงานยาเสพติดระดับ
จังหวัด (Ranking)
๖) ประเมินรายแผนยุทธศาสตร์และสถานการณ์ยาเสพติดในระดับจังหวัด

๖.๕ ปัจจัยแห่งควำมสำเร็จ
องค์ประกอบปัจจัยสู่ความสาเร็จ (Key Success Factors) ได้แก่
๖.๕.๑ เจตจานงค์ทางการเมืองที่รัฐบาลประกาศนโยบายแน่ชัดในการยกระดับการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้เป็นวาระแห่งชาติ และมุ่งมั่นต่อเจตนารมณ์ในการเร่งรัดการดาเนินงานเพื่อลดความรุนแรงของปัญหา
ยาเสพติดจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนภายในระยะเวลา ๕ ปี
๖.๕.๒ การบูรณาการของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานผลักดันการแปลงนโยบายด้านยา
เสพติดและแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมอย่าง
ชัดเจนโดยเร็วที่สุด
๖.๕.๓ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด /ผู้อานวยการศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกับหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอาเภอ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการขับเคลื่อนการดาเนินงานให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมใน
ระดับพื้นที่ทั่วประเทศ
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๘๐
๖.๕.๔ การมีส่ วนร่ว มอย่ างจริงจังและต่อเนื่องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สื่อมวลชน ตลอดจน
ต่างประเทศ
๖.๕.๕ การจัดตั้งศูนย์อานวยการร่วม การบริหารจัดการและการใช้ประโยชน์ห้อง War Room
และการจัดระบบการอานวยการเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การสั่งการ การติดตามประเมิน
สถานการณ์ การเร่งรัดติดตามความคืบหน้าของการดาเนินงานทุกระยะ และการประเมินผลการดาเนินงานตาม
เป้าหมายและตัวชี้วัดที่กาหนด
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