
สรุปสาระสําคัญของปฏิบตัิการ “รวมพลังประชาไทย พนภัยยาเสพตดิ” 
 ( ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) 
********************************** 

๑. สถานภาพปญหายาเสพติดในปจจุบัน 
 สถานการณและปจจัยของปญหายาเสพติดในชวง ๑-๒ ปที่ผานมา มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น 
ที่สําคัญ ไดแก ปญหาการผลิตยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบาน การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูเสพยาเสพติด 
ความสามารถของภาครัฐในการจัดการตอผูเก่ียวของกับยาเสพติด ประสิทธิภาพของมาตรการ
ดําเนินงานภาครัฐกับผูเก่ียวของกับยาเสพติด กลุมบุคคลและกลุมพื้นที่ ที่ยังไมไดรับการแกไขปญหา
ยังคงมีพฤติการณดานยาเสพติด และเง่ือนไขและปจจัยเสี่ยงทางสังคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น เปนเหตุให
แนวโนมของเยาวชนจะมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดเพิ่มสูงข้ึน   
๒. จุดมุงเนนและเปาหมาย 

 ๒.๑ “มุงลดปญหาแพรระบาด ขจัดความเดือดรอนประชาชน” เปนจุดมุงเนนสําคัญและ
เรงดวน ที่จะตองลดระดับปญหานี้ใหลดลงอยางเห็นผลเปนรูปธรรมมากที่สุด  
 ๒.๒ เปาหมายทั่วไป โดยใหครอบคลุมปจจัยที่สงผลตอปญหาแพรระบาด ทั้งบุคคล ตัวยา 
สภาพปญหา และปจจัยเสี่ยง โดยจะตองลดระดับปญหายาเสพติด ทั้งการผลิต นําเขา คาและแพร
ระบาด  และสรางความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหาในทุกระดับใหสูงข้ึน   
  ๒.๓ เปาหมายเนนหนักเฉพาะ โดยกําหนดพื้นที่เนนหนัก ใน ๒๕ จังหวัด และ ๒๔๐ อําเภอ 
และกลุมบุคคลที่ยังคงมีพฤติการณตอเนื่อง เปนเปาหมายเฉพาะที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน   
๓. กลยุทธในการดําเนินงาน 

 กลยุทธที่จะลดการแพรระบาดยาเสพติดและสรางความพึงพอใจของประชาชนเพิ่มสูงข้ึน คือ 
“๓ ลด  ๓ เพิ่ม  ๓ เนน” โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๓.๑ “๓ ลด” คือ การลดปจจัยปญหายาเสพติดทั้งผูคา ผูเสพ เยาวชนกลุมเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง  
  ๓.๒ “๓ เพิ่ม” คือ การเพิ่มระดับปฏิบัติการของกลไกที่เก่ียวของกับการแกไขปญหายาเสพติด 
ไดแก การปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐ ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน กลไกปกครองสวนทองที่ 
และชองทางสาธารณะในการรวมเฝาระวังปญหายาเสพติด 

     ๓.๓ “๓ เนน” คือ การปฏิบัติโดยเนนหนักตอกลุมปญหาที่เกินกวาระดับปกติ ไดแก พ้ืนที่ 
กทม./ปริมณฑล พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต พ้ืนที่นําเขายาเสพติดและพื้นที่ที่มีปญหาตอเนื่อง ซ้ําซาก     
๔. แนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายในแตละกลยุทธ 
  ๔.๑ กลยุทธ ๓ ลด ใหทุกจังหวัดกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ ใน ๔ ประเภท ไดแก กลุมผูคา 
ทั้งกลุมการคาระดับสําคัญที่มีเครือขายเช่ือมโยง และผูคายาเสพติดที่มีบทบาทแพรกระจายยาเสพติด
ในชุมชน ผูเสพในหมูบาน/ชุมชนที่ยังไมถูกจับกุมและบําบัดฯ ผูเสพที่ตกคางตาม พ.ร.บ.ฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ และเยาวชนกลุมเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง  
  ๔.๑.๑ การลดจํานวนผูคา เพ่ือลดบทบาทและอิทธิพลของผูคายาเสพติดในทุกระดับ  
   ระดับประเทศ ใหบูรณาการการทํางานรวมกัน ในการสืบสวน ปราบปรามผูที่
มีหมายจับและกลุมการคายาเสพติดที่เปนเครือขายระดับสําคัญ ดําเนินการดานการเงิน ทรัพยสิน และ
ภาษี รวมทั้งจัดระบบและพัฒนางานดานปราบปรามยาเสพติด และบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
ตลอดจนการกําหนดมาตรการ เพ่ือปองกันและปราบปรามการคาและแพรระบาดยาเสพติดในเรือนจํา  
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    ระดับภาค ใหกําหนดกลุมการคายาเสพติดระดับสําคัญในภาค บูรณาการ
พัฒนากลไกความรวมมือระดับภาค ทั้งทางดานการขาว สืบสวน อํานวยการรวม เพ่ือรองรับการสืบสวน 
ปราบปรามกลุมการคายาเสพติดระดับที่สูงกวากลุมการคาระดับจังหวัด ตลอดจนจัดระบบ กลไก 
สําหรับตรวจสอบการใชอํานาจของการปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด 

   ระดับจังหวัด ใหกดดัน ปองปราม ปราบปรามการแพรระบาดยาเสพติดใน
ชุมชนอยางตอเนื่อง สืบสวน ปราบปรามกลุมผูคายาเสพติดระดับแพรระบาด จัดตั้งและพัฒนา
ประสิทธิภาพของจุดตรวจยาเสพติดแบบบูรณาการในเสนทางที่เหมาะสมอยางนอยจังหวัดละ ๑ จุด  
     ๔.๑.๒ การลดผูเสพ ใหทุกจังหวัดดําเนินการลดจํานวนผูเสพอยางจริงจัง 
    ๔.๑.๒.๑ ผูเสพในหมูบาน/ชุมชน ใหใชกลไกทองที่-ทองถ่ิน ในการคนหา    
ผูเสพ และรวมกับหนวยงานอื่นในการกําหนดเปาหมายที่จะตองนําเขาคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และ
สรางทีมบําบัดรักษา เพ่ิมสถานที่ในการบําบัด และนําเขาคาย รวมทั้งจัดระบบติดตามชวยเหลือ 
   ๔.๑.๒.๒ ผูเสพท่ีตกคางตาม พ.ร.บ.ฟนฟูสมรรถภาพผูเสพยาเสพติด พ.ศ. 
๒๕๔๕ ใหวิเคราะหความพรอมในพื้นที่ และรวมกับกลไกที่เก่ียวของนําผูถูกจับกุมฯเขารับการ
บําบัดรักษาใหมากที่สุด รวมทั้งรณรงค ชวยเหลือใหดํารงชีวิตไดอยางเปนปกติในสังคม   
  ๔.๑.๓ การลดกลุมเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง   จัดใหมีหรือพัฒนาทีมปฏิบัติการจาก
หนวยงานตางๆที่เก่ียวของ รับผิดชอบในการลดและขจัดปจจัยลบ/ปจจัยเสี่ยงในพื้นที่ เขมงวดการ
ปฏิบัติการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง และเพ่ิมพื้นที่บวก จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรคเพ่ือเปนทางเลือก
ในการแกไขปญหา  
 ๔.๒ กลยุทธ ๓ เพิ่ม กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ ในการเพิ่มระดับการปฏิบัติของเจาหนาที่ 
บทบาทขององคกรภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และบทบาทของสาธารณะในการรวมเฝา
ระวัง  และรวมแกไขปญหายาเสพติดในทุกจังหวัด 
   ๔.๒.๑ การเพิ่มระดับปฏิบัติการของเจาหนาที่ ใหทุกหนวยที่เก่ียวของเพ่ิมระดับการ
ปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับ การนําผูเสพ/ผูใช เขาสูกระบวนการของคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การควบคุมกลุมเสี่ยง และปจจัยลบที่เส่ียงตอปญหายาเสพติดของเยาวชน และเพ่ิมความเขมแข็งใหแก
กลไกอํานวยการดานยาเสพติดทุกระดับ  
   ๔.๒.๒ การเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ให 
ทบทวนและพัฒนาคุณภาพขององคกรภาคประชาชน กลุมพลังแผนดิน พัฒนาศักยภาพของผูนําใน
พ้ืนที่ คัดเลือกอาสาสมัครหมูบาน/ชุมชน และ มอบภารกิจใหทําหนาที่เฝาระวังและรวมแกไขปญหายา
เสพติดในพื้นที่ เพ่ิมบทบาทของกํานัน ผูใหญบาน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหมีสวน
รับผิดชอบแกไขปญหายาเสพติด  และเสริมสรางความเขมแข็งของหมูบาน/ชุมชน ใหพัฒนาเปน
หมูบานกองทุนแมของแผนดิน 
   ๔.๒.๓ การเพิ่มบทบาทของสาธารณะเพื่อรวมตรวจสอบและเฝาระวังยาเสพติด 
จัดใหมีระบบแจงขอมูลขาวสารดานยาเสพติดของประชาชน และจัดทําเปนฐานขอมูลอยางเปนระบบ 
พัฒนางานเฝาระวังยาเสพติด เพ่ือใหเปนระบบแจงเตือนสถานภาพการคาและแพรระบาดของ           
ยาเสพติดในพื้นที่   
  ๔.๓ กลยุทธ ๓ เนน กําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ ในการลดระดับปญหายาเสพติดในทุกพ้ืนที่
ที่ที่มีสถานการณพิเศษ และปรับระบบบริหารจัดการการแกไขปญหายาเสพติดใหสอดคลองกับขนาด
ของปญหา  
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   ๔.๓.๑ พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลบางพื้นที่  ปรับปรุงระบบบริหารจัดการ
การแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ กทม. และบางพื้นที่เก่ียวเนื่องในจังหวัดปริมณฑลใหมีความคลองตวั
สอดคลองกับความรุนแรงของปญหา เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพของงานบังคับบําบัดฯในพื้นที่ กทม.
โดยเพิ่มจํานวนสถานบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวใหเพียงพอตอผูเสพท่ีตกคาง เสริมความเขมแข็ง
ใหกับชุมชน เรงรัดปราบปรามกลุมผูคาแพรระบาดในชุมชน และบูรณาการการปฏิบัติระหวางมาตรการ  
   ๔.๓.๒ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต  ใชการแกไขปญหายาเสพติด เปนเครื่องมือดึง
ความรวมมือของประชาชนในพื้นที่ โดยความรวมมือของราชการทุกสวน ผนึกกําลังรวมกับผูนําทาง
ศาสนา ผูนําชุมชนตางๆ ใหสามารถแกไขปญหายาเสพติดอยางย่ังยืน โดยการปฏิบัติงานเกาะติด
มวลชนของชุดปฏิบัติงานมวลชนที่จัดตั้งข้ึนในพื้นที่เปาหมาย รณรงค สรางกระแสความตื่นตัวของ
ประชาชนในหมูบาน/ตําบลที่จะรวมกันแกไขปญหายาเสพติด โดยนําเยาวชนที่เปนผูเสพเขาสู
โครงการญาลันนันบารู ทางสายใหม เรงรัด สืบสวน ปราบปรามกลุม/เครือขายการคายาเสพติดราย
สําคัญ และดําเนินมาตรการทางดานทรัพยสินแบบบูรณาการ       
   ๔.๓.๓ พื้นที่นําเขายาเสพติดตามแนวชายแดน และพื้นที่ที่มีปญหาตอเน่ือง 
ซ้ําซาก  โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 
    ๔.๓.๓.๑ พ้ืนที่ที่ลักลอบนําเขายาเสพติดตามแนวชายแดนอยางตอเนื่อง ใน 
๒๒ อําเภอ ๙ จังหวัด ใหจัดทําแผนยุทธการสกัดกั้นในพื้นที่ จัดกําลังปฏิบัติการ เสริมงานในพื้นที่เพ่ือ
ลาดตระเวน เฝาตรวจ เสนทาง และจุดลอแหลมตอการนําเขายาเสพติด สืบสวน ปราบปรามกลุมการคา
ในพื้นที่ บําบัดรักษา รวมทั้งสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนชายแดน 
    ๔.๓.๓.๒ พ้ืนที่เพาะปลูกฝนหนาแนน ตอเนื่อง ใน ๖ อําเภอ ๓ จังหวัด ให
จัดทําแผนแกไขปญหาฝนเฉพาะพื้นที่  เรงรัด รณรงค ปฏิบัติการจิตวิทยาใหเลิกปลูกฝน ควบคูกับการ
ใชมาตรการพัฒนาชาวเขาที่ปลูกฝน เพ่ือเปดทางเลือกใหมที่เหมาะสม  และใชมาตรการทางกฎหมาย
ตอกลุมนายทุนที่สนับสนุนการปลูกฝนอยางเครงครัด ฯลฯ 
    ๔.๓.๓.๓ พ้ืนที่คาและแพรระบาดยาเสพติดที่มีสถานการณตอเนื่อง  โดยมี ๒ 
ระดับ ไดแก ระดับจังหวัด จากจังหวัดที่ กําหนด เพ่ิมเติมอีก ๗ จังหวัด (กาญจนบุรี ชลบุรี 
พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี สงขลา และสุราษฎรธานี) และระดับอําเภอ ใน ๒๔๐ อําเภอจาก
ทั่วประเทศ ใหใชแนวทางพิสูจนทราบเงื่อนไขของสถานการณยาเสพติดที่เปนปจจุบันในพื้นที่เหลานี้ 
จัดทําแผนแกไขปญหายาเสพติดเฉพาะพ้ืนที่ ใหครอบคลุมทั้งการดําเนินการตอผูคา ผูเสพ กลุมเสี่ยง
และปจจัยเสี่ยง สรางการมีสวนรวมของชุมชนในการเฝาระวังปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง และสราง
ความยั่งยืนในการแกไขปญหา ฯลฯ 
๕. การบูรณาการการปฏิบัติ 
 ๕.๑ ใหทุกหนวยที่เก่ียวของในแตละภารกิจ แปลงนโยบาย ขอส่ังการไปสูการปฏิบัติของทุก
หนวยที่เก่ียวของ และจัดทําแผนปฏิบัติการแบบบูรณาการอยางชัดเจนในระยะ ๖ เดือน 
   ๕ .๒  ให ผู ต รวจราชการสํ านั กนายกรั ฐมนตรี  และผู ต รวจราชการ ในสั ง กัดของ
กระทรวงมหาดไทย และกลไกอื่นที่ ศอ.ปส. จัดตั้งข้ึน มีหนาที่ในการตรวจ ติดตาม ความคืบหนาของ
การปฏิบัติงานฯ และรายงานผล พรอมทั้งขอเสนอแนะใหทราบเปนระยะ 
  ๕.๔ ใหทุกหนวยรายงานผลการปฏิบัติงานตามหวงเวลาและแบบที่กําหนด  และสํานักงาน 
ป.ป.ส. จัดประเมินผลการดําเนินงาน  

--------------------------------- 



 
แผนปฏิบัติการแกไขปญหายาเสพติด ๖ เดือน 

 ( ๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) 
ตามภารกิจเรงดวนของรัฐบาล : 

ปฏิบัติการ   “รวมพลังประชาไทย พนภัยยาเสพติด ” 
***************************** 

 
๑. สถานการณปญหายาเสพติดในปจจุบัน 

  ๑.๑ สถานการณปญหายาเสพติดในชวง ๑-๒ ปที่ผานมา มีแนวโนมขยายตัวมากขึ้น และเร่ิม
กระทบกับวิถีชีวิต ความมั่นคง ปลอดภัยของประชาชนสูงข้ึน กระแสความเรียกรองตองการที่จะให
รัฐบาลเรงแกไขปญหายาเสพติดอยางเรงดวน จึงปรากฏมากขึ้นในทุกภาค เพ่ือใหปญหานี้ไดลดลง 
เทียบเทากับในชวงป ๒๕๔๖-๒๕๔๗  ซึ่งเปนปที่ปญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลง จนไมสงผล
กระทบตอวิถีชีวิต ความมั่นคง ปลอดภัยของสังคมและประชาชนอีกตอไป 
  ๑.๒ หากพิจารณาถึงสถานการณและปจจัยของปญหายาเสพติดที่เพ่ิมสูงข้ึนในชวงที่ผานมา ที่
สําคัญมี ๖ ประการ ดังตอไปนี้ 
   ๑.๒.๑ การผลิตยาเสพติดที่แพรระบาดในประเทศไทย เชน ยาบา กัญชา เฮโรอีน 
ไอซ  เอ็กซตาซี ฯลฯ สวนใหญที่สุด มาจากการผลิตจากตางประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิง ประเทศ
เพื่อนบาน โดยความเชื่อมโยงระหวางกลุมผูผลิตและคายาเสพติดเหลานี้ กับกลุมการคายาเสพติดชาว
ไทยทั้งกลุมการคายาเสพติดตามแนวชายแดน กับกลุมการคาในพื้นที่ตอนใน เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
ยาเสพติดถูกแพรกระจายไปทั่วประเทศ ในขณะที่ปริมาณยาเสพติดตางๆที่ผลิตขึ้นในประเทศเพื่อน
บานมีปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้น ที่สําคัญ ไดแก ยาบา ซึ่งถือเปนยาเสพติดที่แพรระบาดสําคัญในขณะนี้ 
   ๑.๒.๒ การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูเสพยาเสพติดในประเทศไทย  ตั้งแตป ๒๕๔๖ – 
๒๕๕๐ ประมาณการผูเสพยาเสพติดในประเทศไทยเพิ่มจํานวนขึ้น จาก ๔๖๐,๐๐๐ คน เพิ่มเปน 
๕๗๐,๐๐๐ คน และยังมีกลุมประชากรที่มีอัตราเสี่ยงสูงตอการเขามาเก่ียวของกับยาเสพติด มากถึง 
๕๘๐,๐๐๐ คน ที่พรอมที่จะเขามาเกี่ยวของกับยาเสพติด  หากเมื่อเง่ือนไขและปจจัยเอื้ออํานวย 

   ๑.๒.๓ ขีดความสามารถของภาครัฐในการจัดการตอผูเกี่ยวของกับยาเสพติด ทั้ง
โดยวิธีจับกุมและวิธีบําบัดรักษาในระบบตางๆ ในแตละป มีประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ คน  ซึ่งไมถึง  
๓๐ % ของปญหาทั้งหมด ทําใหผูเก่ียวของกับยาเสพติดในสัดสวนที่มากกวา ยังคงอยูในสังคม/ชุมชน
ภายนอก และมีพฤติการณเก่ียวของกับยาเสพติด ไมทางใดก็ทางหนึ่ง  ตราบใดที่ยังไมมีวิธีจัดการกับ
บุคคลที่ยังอยูภายนอกไดอยางมีนัยยะสําคัญและเพียงพอ  การหยุดยั้งตอปญหายาเสพติดก็ยังเปนไป
ไดยาก 
   ๑.๒.๔ การพัฒนาประสิทธิภาพของมาตรการ ดําเนินงานภาครัฐกับผูเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด ใหมีขีดสามารถเพียงพอ มีคุณภาพ เพื่อไมใหบุคคลเหลาน้ีหวนกลับไปมีพฤติการณดาน
ยาเสพติดซ้ําอีก  เปนสิ่งที่สําคัญและแสดงใหเห็นถึงความคุมทุนของปจจัยการแกไขปญหาของรัฐ    
พบวา  ในแตละป มีผูถูกจับกุมคดียาเสพติด  กระทําความผิดและถูกจับกุมซ้ํา  ประมาณ ๑๖ % สวน   
ผูบําบัดรักษา จะเขาบําบัดรักษาซํ้า ประมาณ ๒๐ % ซึ่งทําใหยอดจํานวนของผูเก่ียวของกับยาเสพติด
ไมไดลดลง   



ปฏิบัติการ “รวมพลังประชาไทย  พนภัยยาเสพตดิ” (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) ๒ 

 
   ๑.๒.๕ ในชวง ๕ ปมานี้ แมรัฐบาลไดมีนโยบายแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจัง 
แตก็ยังปรากฏกลุมปญหายาเสพติดจํานวนหนึ่ง ทั้งที่เปนกลุมบุคคลและกลุมพื้นที่ ที่ยังไมไดรับ
ผลกระทบตอการแกไขปญหา และยังคงมีพฤติการณดานยาเสพติดอยางตอเน่ือง และอยูในระดับ
ที่เกินกวาปญหาปกติ กลุมปญหาเหลานี้ ไดแก กลุม/เครือขายการคายาเสพติดรายใหญ กลุมผูเสพติด
เร้ือรัง (hard core) กลุมผูกระทําความผิดซ้ําซาก กลุมพื้นที่ กทม.และปริมณฑล กลุมพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต กลุมพื้นที่นําเขายาเสพติดตามแนวชายแดนบางพื้นที่ กลุมพื้นที่ปลูกพืชเสพติดซ้ําซาก 
ฯลฯ กลุมปญหาเหลานี้ หากไมมีการแกไขปญหาอยางจริงจังและเปนผล ก็จะมีแนวโนมขยายตัวรุนแรง
มากขึ้น ซึ่งอาจกอตัวเปนฐานสําคัญของการกระทําผิดดานยาเสพติดตอไปในอนาคต 

  ๑.๒.๖ เง่ือนไข ปจจัยเสี่ยงทางสังคมที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้น สงผลใหการปองกันกลุม
เยาวชน ซึ่งถือเปนกลุมที่มีโอกาสเสี่ยงสูงตอปญหายาเสพติด มีความเขมแข็งนอยลง และเปนเหตุ
ใหแนวโนมของเยาวชนจะมีสวนเกี่ยวของกับยาเสพติดเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต จากผลการเฝาระวัง
ปจจัยเสี่ยงทางดานสังคมในเขตเมือง ตั้งแตปลายป ๒๕๔๙ –ปลายป ๒๕๕๐ จํานวน ๓ ครั้ง ปรากฏวา  
ปจจัยเสี่ยงของเยาวชนตอปญหายาเสพติดมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องถึง ๗ ปจจัย จาก ๑๒ ปจจัย
(ภาคผนวก ข.)  เมื่อรวมกับเง่ือนไขทางเศรษฐกิจ-สังคมของประเทศโดยรวม จะเปนเง่ือนไขเกื้อกูลตอ
การขยายตัวของปญหายาเสพติดได หากไมเรงปองกันกลุมเสี่ยงที่มีโอกาสเก่ียวของกับยาเสพติดอยาง
จริงจัง 

๑.๓ แนวโนมของปจจัยปญหายาเสพติดที่เพ่ิมสูงข้ึนดังกลาว ลวนเปนสิ่งที่เอ้ืออํานวยที่ทําให
จํานวนผูเก่ียวของกับยาเสพติดจะเพิ่มสูงข้ึนในแตละปในระยะตอจากนี้ และปญหาที่สรางความ
เดือดรอนใหกับประชาชนมากที่สุด ก็คือ ปญหาการแพรระบาดของยาเสพติด เพราะปญหานี้กระทบตอ
ความเดือดรอนของประชาชนโดยตรงมากกวาปญหาในดานอื่น   จึงเปนสิ่งที่จําเปน และตองการแก
อยางเรงดวนที่สุด   
 
๒. สาระสําคัญของนโยบายการแกปญหายาเสพติดของรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา 
  นโยบายดานยาเสพติดของรัฐบาล มุงเนน ๔ ประการสําคัญที่มีผลตอทิศทางการแกไขปญหา 
ยาเสพติดของประเทศ  ก็คือ 

  ๒.๑ ผูคา โดยจะเรงรัดปราบปรามใหตองไดรับโทษตามกฎหมาย 

  ๒.๒ ผูเสพ โดยถือ ผูเสพเปนผูปวย ที่จะตองลดปริมาณลงดวยการบําบัดรักษา 
  ๒.๓ กลุมเสี่ยง โดยจะปองกันกลุมเสี่ยง มิใหตกเปนเหยื่อของยาเสพติด 

  ๒.๔ ชุมชน โดยจะเนนกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการแกไขปญหา 
 จาก key word สําคัญของนโยบายดังกลาว  จึงจึงเปนที่จะตองแปลงนโยบายไปสูกระบวนการ
ปฏิบัติใหทุกหนวยที่เก่ียวของกับการแกไขปญหายาเสพติดรับไปดําเนินงาน ใหปรากฏผลอยางเปน
รูปธรรม โดยยึดเปนกรอบภารกิจเรงดวน 
๓. จุดมุงเนนและเปาหมาย 
  ปญหายาเสพติดมีหลายมิติปญหา แตที่มีขนาด ขอบเขต และเก่ียวของ สงผลกระทบตอ
ประชาชนอยางกวางขวางมากที่สุด สลับซับซอนมากที่สุด ก็คือ ปญหาการแพรระบาด ดังนั้น เพ่ือให
บรรลุตามนโยบายของรัฐบาล จึงกําหนดจุดมุงเนนและเปาหมาย ดังนี้  
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  ๓.๑ กําหนดใหการแกไขปญหาแพรระบาดยาเสพติด เปนสิ่งที่สําคัญและเรงดวนที่สุด ที่
จะตองลดระดับปญหานี้ใหลดลงอยางเห็นผลเปนรูปธรรมมากที่สุดในทุกจังหวัด โดยกําหนดจุดมุงเนน
ทางยุทธศาสตรไววา    “มุงลดปญหาแพรระบาด  ขจัดความเดือดรอนประชาชน”  
  ๓.๒ กําหนดเปาหมายทั่วไป ใหครอบคลุมปจจัยที่สงผลตอปญหาแพรระบาด ทั้งบุคคล ตวัยา 
สภาพปญหา และปจจัยเสี่ยง โดย 
   ๓.๒.๑ ลดระดับปญหายาเสพติด ทั้งในดานการผลิต การนําเขา  การคาและแพร
ระบาด โดย ศอ.ปส.กําหนดนโยบาย จุดมุงเนนเพื่อบรรลุถึงการลดระดับปญหา และหนวยปฏิบัติ
ในแตละระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ศตส.จ.ทุกจังหวัด กําหนดเปาหมายแตละประเภท ใหมีปริมาณ
มากเพียงพอ และชัดเจนที่จะสงผลกระทบตอการแกไขปญหายาเสพติดโดยรวม  
  ๓.๒.๒ กําหนดเปาหมาย สรางความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหา         
ยาเสพติดในทุกระดับใหสูงข้ึน ตั้งแตระดับภาพรวมประเทศ ภูมิภาค และรายจังหวัด  โดยกําหนด
ความพึงพอใจของประชาชน ในสัดสวนที่ไมต่ํากวาคาเฉล่ียของความพึงพอใจในแตละระดับจากการ
วัดผลของปฏิบัติการ เมื่อป ๒๕๕๐  (ภาคผนวก ค.) 
  ๓.๓ กําหนดเปาหมายเนนหนักเฉพาะ โดย กําหนดพื้นที่และกลุมปญหาท่ียังมีสถานการณ 
ยาเสพติดในระดับที่มากกวาปกติ เปนเปาหมายเฉพาะที่จะตองดําเนินการอยางเรงดวน จริงจังเพ่ือลด
ระดับปญหายาเสพติดในเปาหมายเฉพาะใหจงไดในระยะ ๖ เดือน ประกอบดวย 
   ๓.๓.๑ พ้ืนที่เปาหมายเนนหนัก ประมาณ ๒๕ จังหวัด ที่มีปญหายาเสพติดประเภท
ตางๆ ไดแก กลุมพื้นที่นําเขายาเสพติดตอเนื่อง กลุมพื้นที่ hearthland ของประเทศ กลุมพื้นที่ปญหา
ยาเสพติดซอนทับกับปญหาความมั่นคง   รวมทั้ง อําเภอท่ีมีปญหาและมีระดับความเสี่ยงของปญหายา
เสพในเกณฑสูงกวาอําเภออ่ืนๆอยางตอเนื่องหลายป ประมาณ ๒๔๐ อําเภอทั่วประเทศ  (ภาคผนวก ง. 
และภาคผนวก จ.) 
  ๓.๓.๒ เปาหมายบุคคล ที่เปนเครือขายการคาสําคัญ และ ผูเสพติดมาก/เร้ือรัง         
ที่ยังคงมีพฤติการณดานยาเสพติดอยางตอเนื่อง  
   พื้นที่และกลุมเปาหมายดังกลาว กําหนดจากฐานขอมูลและระยะเวลาของปญหา
ยาเสพติดที่คงอยูเปนเกณฑสําคัญ ในระยะปฏิบัติของแผนฯครั้งน้ี หากปรากฏขอมูลเปล่ียนแปลง 
ทั้งในสวนของพื้นที่ที่กําหนดนี้ หรือมีพื้นที่ใหม สามารถกําหนดปรับปรุง เปล่ียนแปลงไดตามความ
เปนจริงของปญหา 
 
๔. กลยุทธในการดําเนินงาน 

 เพ่ือใหแผนปฏิบัติการฯบรรลุผลตามเปาหมายที่จะลดการแพรระบาดยาเสพติดและสรางความ
พึงพอใจของประชาชนเพิ่มสูงข้ึน จึงกําหนดกลยุทธการแกไขปญหาในแผนปฏิบัติการฯนี้ คือ 

 กลยุทธ : ๓ ลด ๓ เพิ่ม ๓ เนน มีสาระสําคัญ ดังนี้ 
  ๔.๑ กลยุทธ ๓ ลด คือ การปฏิบัติ เพ่ือลดปจจัยปญหายาเสพติดใหมากที่สุด ประกอบดวย 

  ลดที่ ๑ ลดผูคา  ไดแก การปฏิบัติ ดวยมาตรการทางกฎหมายอยางจริงจัง  เพ่ือลด
จํานวนผูคายาเสพติดระดับตางๆใหเหลือนอยที่สุด 

   ลดที่ ๒ ลดผูเสพ ไดแก การปฏิบัติ เพ่ือลดจํานวนผูเสพในพื้นที่ใหเหลือนอยที่สุด
โดยวิธีที่เหมาะสมกับระดับการเสพของบุคคล  ซึ่งจําแนกเปนผูเสพ ผูติด ผูเสพติดเรื้อรัง 
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  ลดที่ ๓ ลดเยาวชนกลุมเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง  ไดแก การปฏิบัติ เพ่ือลดปจจัยเสี่ยง
ของเยาวชน เพ่ือปองกันมิใหเยาวชน ซึ่งเปนกลุมประชากรปญหามากที่สุดในปจจุบันเขาไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด 

  ๔.๒ กลยุทธ ๓ เพิ่ม คือ  การเพิ่มระดับปฏิบัติการของกลไกที่เก่ียวของกับการแกไขปญหา       
ยาเสพติดทุกภาคสวน เพ่ือใหปญหายาเสพติดไดรับการแกไขอยางไดผลมากที่สุด  ประกอบดวย 

   เพิ่มที่ ๑ เพิ่มมาตรการทางปฏิบัติของเจาหนาที่รัฐใหเขมแข็งและจริงจังมากขึ้น   
ไดแก  เพ่ิมระดับปฏิบัติการ  สรางความพรอมของมาตรการและระบบตางๆที่จะสงผลตอการลดปญหา
ยาเสพติดตามเปาหมายที่กําหนด 

   เพิ่มที่ ๒ เพิ่มบทบาทของภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น กลไก
ปกครองสวนทองที่ รวมเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด ไดแก เพ่ิมบทบาทใหภาคประชาชน 
พลังแผนดิน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใหตระหนักในฐานะหุนสวน เจาของปญหา ใหมีกระบวนการ
รวมกันอยางจริงจังในการเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด 

   เพิ่มที่ ๓ เพิ่มบทบาทของชองทางสาธารณะในการรวมเฝาระวังปญหายาเสพติด    
ไดแก เพ่ิมบทบาทของชองทางสาธารณะ  ใหกับประชาชน ส่ือตางๆ รวมเฝาระวังการปฏิบัติและ
สะทอนปญหาในพื้นที่ เพ่ือใหประชาชนทั้งประเทศรวมกันเปนเจาของปญหา 
  ๔.๓ กลยุทธ ๓ เนน คือ การปฏิบัติ อยางเขมขน จริงจัง โดยเนนหนักกลุมปญหาที่ยังเกินกวา
ระดับปกติ เพ่ือลดความรุนแรงของปญหายาเสพติดในกลุมพื้นที่เหลานี้ อันจะสงผลตอการลดระดับ
ของปญหายาเสพติดในภาพรวมของประเทศและระดับพื้นที่  ประกอบดวย 

   เนนที่ ๑ พื้นที่ กทม.และจังหวัดปริมณฑลบางพื้นที่ที่เกี่ยวเน่ือง ไดแก การปฏิบัติ 
เพ่ือลดระดับปญหายาเสพติดในพื้นที่ ดวยการบูรณาการและพัฒนาการบริหารจัดการใหม ใหเหมาะสม
กับระดับความเรงดวนของปญหา 
   เนนที่ ๒ พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ไดแก  การปฏิบัติ  เพ่ือลดระดับของปญหา  
ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนพื้นที่ที่มีปญหาความมั่นคงสูงสุดในปจจุบัน 

   เนนที่ ๓ พื้นที่นําเขายาเสพติดและพื้นที่ที่มีปญหาตอเน่ือง ซ้ําซาก ไดแก การ
ปฏิบัติ เพ่ือลดปญหาการนําเขายาเสพติดตามแนวชายแดน และในพ้ืนที่ที่มีปญหาตอเนื่อง ซ้ําซาก        
ไมวาจะเปนพื้นที่ลักลอบปลูกพืชเสพติด เชน ฝน พ้ืนที่คาและแพรระบาดยาเสพติด ฯลฯ ที่กระจายตัว
อยูในพื้นที่จังหวัดตางๆ ทั้งที่เปนพื้นที่เดี่ยวหรือเปนกลุม 
 
๕.แนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุเปาหมายในแตละกลยุทธ 
  ๕.๑ แนวทางการปฏิบัติเพื่อบรรลุตามกลยุทธ ๓ ลด เปนแนวทางที่มุงลดระดับปญหา       
ยาเสพติด ทั้งคาและแพรระบาดโดยตรง  ทั้งนี้ หากสามารถลดปญหายาเสพติดไดอยางตรงจุดมากขึ้น
เทาใด สถานการณยาเสพติดก็จะดีข้ึนเทานั้น    
   ๕.๑.๑ การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ  ใหทุกจังหวัดพิจารณาสภาพปญหา     
ยาเสพติดที่เปนจริงในพื้นที่ และกําหนดเปนเปาหมายใหชัดเจนที่จะลดปญหา    ดังนี้ 
    ๕.๑.๑.๑ เปาหมาย ลดจํานวนผูคา   ประกอบดวย 
     (๑) จํานวนกลุมการคายาเสพติด ระดับสําคัญที่มีเครือขายเชื่อมโยง 
และผูคายาเสพติดที่มีบทบาทแพรกระจายยาเสพติดในชุมชนจะตองถูกดําเนินการและลดจํานวนลง 
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     (๒) จํานวนผูคายาเสพติดที่สรางความเดือดรอนใหกับประชาชน 
และไดรับการแจงขอมูลผานชองทางสาธารณะตางๆ โดยผานการตรวจสอบ กล่ันกรองขอมูลที่
นาเช่ือถือ ในระดับหนึ่งแลวจะไดรับการจัดการ 

๕.๑.๑.๒ เปาหมาย ลดจํานวนผูเสพในหมูบาน/ชุมชน ไดแก จํานวนผูเสพ/
ผูใชที่ยังไมถูกจับกุมและบําบัดฯใหเขาสูคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใหไดมากที่สุด เพ่ือลดผูเสพใน
หมูบาน/ชุมชน 
    ๕.๑.๑.๓ เปาหมาย ลดจํานวนผูเสพท่ีตกคางตามพระราชบัญญัติ ฟนฟู
สมรรถภาพผูเสพยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕  ใหเขาสูระบบตามความเหมาะสม  ประกอบดวย 
     (๑) จํานวนผูเสพที่ตองเขาเง่ือนไขควบคุมตัวตามพระราชบัญญัติ
ฟนฟูฯ พ.ศ.๒๕๔๕ ใหเขาสูระบบควบคุมตัวมากยิ่งข้ึน   
     (๒) จํานวนผูเสพติดเรื้อรัง ผูที่มีพฤติกรรมถูกจับกุมซ้ําซาก หรือผูที่
บําบัดฯซ้ําซาก ใหอยูในระบบควบคุมตัวระยะยาวตามความเหมาะสม เพ่ือลดบุคคลเหลานี้มิใหมี
พฤติการณดานยาเสพติดตอเนื่องอยูในชุมชน 
     (๓) จํานวนผูเคยมีพฤติการณดานยาเสพติดในทุกระบบ ใหไดรับ
การชวยเหลือ ฟนฟูในดานตางๆอยางเหมาะสม สามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนปกติ  ไมหวนกลับไปมี
พฤติการณดานยาเสพติดอีก 
    ๕.๑.๑.๔ เปาหมาย ลดจํานวนเยาวชนกลุมเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง 
     (๑) จํานวนเยาวชนกลุมเสี่ยง โดยเฉพาะอยางย่ิง กลุมเยาวชนที่มี
โอกาสเส่ียงสูง มิใหเขามาเกี่ยวของกับยาเสพติด  เนนหนักพ้ืนที่มีอัตราความเสี่ยงตอปญหายาเสพติด
อยูในเกณฑสูงในแตละจังหวัด 
     (๒) ระดับปญหาของปจจัยเสี่ยงในแตละจังหวัดมีทิศทางที่ดีข้ึนอยาง
นอย ๘ ปจจัยเสี่ยง จาก ๑๒ ปจจัยเสี่ยงที่กําหนด เมื่อประเมินในระหวางแผนปฏิบัติการ 
  ๕.๑.๒ แนวทางการลดจํานวนผูคา  การลดบทบาทและอิทธิพลของผูคายาเสพติดใน
แตละระดับ จะสงผลทางจิตวิทยาและสรางความเชื่อมั่นอยางสูงตอมาตรการแกไขปญหายาเสพติดของ
รัฐ  จึงใหดําเนินการ  ดังนี้  

   ระดับประเทศ 
    ๕.๑.๒.๑ ใหสํานักงานตํารวจแหงชาติ (โดย กองบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด และ ฯลฯ) สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร และ 
หนวยงานที่มีบทบาทปราบปรามยาเสพติดอื่นที่ไดรับมอบหมาย ฯลฯ จัดระบบ กลไกดําเนินการ
สืบสวน ปราบปรามกลุมการคายาเสพติดที่เปนเครือขายระดับสําคัญที่ปรากฏจากฐานการขาว โดย
กําหนดเปนเปาหมายรวมกัน บูรณาการการทํางานรวมกัน ใชวิธีสืบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน การ
ขยายผล การดําเนินการดานการเงิน ดานภาษี และทรัพยสิน เปนเครื่องมือสําคัญในการริดรอนกลุม
การคายาเสพติดดังกลาว 
    ๕.๑.๒.๒ ใหหนวยงานปราบปรามที่เก่ียวของ รวมกับกรมราชทัณฑ จัดทํา
ระบบ มาตรการ จัดหาความพรอมของอุปกรณ จัดทําแผน และปฏิบัติการปองกันและปราบปราม
การคาและแพรระบาดยาเสพติดในเรือนจํา ที่คุมขัง เพ่ือมิใหกลุมการคายาเสพติดระดับตางๆ 
โดยเฉพาะอยางย่ิง นักคารายสําคัญ ใชเปนแหลงติดตอ ส่ังการ ซื้อขายยาเสพติดอีกตอไป 
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    ๕.๑.๒.๓ เรงรัด สืบสวน จับกุมผูกระทําผิดยาเสพติดที่มีหมายจับ โดยให
ความสําคัญกับผูหลบหนีหมายจับที่เปนผูคายาเสพติดระดับสําคัญ  
    ๕.๑.๒.๔  เรงรัด จัดระบบและพัฒนางานดานปราบปรามยาเสพติด และ
บังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง โดยใหตรวจสอบ ถวงดุลการใชอํานาจอยางถูกตอง ยุติธรรม ไมใหมีการ
ใชอํานาจในทางที่ผิด อันนําไปสูการสรางความเสื่อมเสียใหกับกระบวนการปราบปรามยาเสพติดใน
ภาพรวม  
    ๕.๑.๒.๕ เสริมประสิทธิภาพการประสานงานในกระบวนการยุติธรรม ในเรื่อง
ที่เก่ียวกับ การปลอยตัวชั่วคราวกับผูคายาเสพติดที่มีบทบาทสําคัญในระดับตางๆ  ใหสอดคลองกับการ
ปฏิบัติที่จะลดระดับจํานวนผูคายาเสพติดอยางแทจริง 

    ระดับภาค 
    ๕.๑.๒.๖ ใหหนวยงานปราบปรามยาเสพติดระดับภาค พัฒนากลไกความ
รวมมือระดับภาค ทั้งทางดานการขาว การสืบสวน การอํานวยการรวม เพ่ือรองรับการสืบสวน 
ปราบปรามกลุมการคายาเสพติดระดับที่สูงกวากลุมการคาระดับจังหวัด  
    ๕.๑.๒.๗ กําหนดกลุมการคายาเสพติดระดับสําคัญในภาค เปนเปาหมาย
สืบสวน ปราบปราม และจัดชุดปฏิบัติการ ระบบปฏิบัติการ เพ่ือดําเนินการตอกลุมการคาเหลานี้อยาง
จริงจัง จนสามารถสืบสวน จับกุมไดตามกฎหมาย รวมทั้งใชมาตรการทางดานทรัพยสินอยางบูรณาการ 
    ๕.๑.๒.๘ ใหแตละภาค จัดระบบ กลไก สําหรับตรวจสอบการใชอํานาจของ
การปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดใหมีความบริสุทธิ์ ยุติธรรม เปนที่พ่ึงพิงของประชาชนไดอยาง
แทจริง และเสริมประสิทธิภาพการประสานงานกระบวนการยุติธรรม ใหมุงสูการบังคับใชกฎหมายกับ
กลุมผูคา 
   ระดับจังหวัด 
    ๕.๑.๒.๙ ใหแตละจังหวัด มุงเนนการสืบสวน ปราบปรามกลุมผูคายาเสพติด
ระดับแพรระบาด ที่มีบทบาทสําคัญในการนํายาเสพติดไปแพรกระจายใหกับชุมชนตางๆในพื้นที่
จังหวัด เพ่ือลด supply ยาเสพติดในพื้นที่จังหวัด โดยเปาหมายผูคาเหลานี้ ใหกําหนดจากฐานขอมูล
การขาวที่มีพฤติการณระดับสําคัญในพื้นที่จริง 
    ๕.๑.๒.๑๐ ใหแตละจังหวัด ดํารงการกดดัน ปองปราม ปราบปรามการแพร
ระบาดยาเสพติดในชุมชนอยางตอเนื่อง เพ่ือสรางความมั่นใจใหกับประชาชนถึงการปฏิบัติที่จริงจังของ
เจาหนาที่ และลดระดับปญหาอยางเปนรูปธรรม โดยเฉพาะอยางย่ิง มุงเนนพื้นที่ที่มีปญหาตอเนื่องและ
ซ้ําซาก ที่เปนเปาหมายของจังหวัด 
    ๕.๑.๒.๑๑ ให ผอ.ศตส.จ.ทุกจังหวัด ดําเนินการประสานงานกระบวนการ
ยุติธรรมในระดับจังหวัด เพ่ือใหการบังคับใชกฎหมายในแตละข้ันตอนในจังหวัด เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถลดจํานวนผูคายาเสพติดไดอยางแทจริง 
    ๕.๑.๒.๑๒ ใหแตละจังหวัด พิจารณาจัดตั้งและพัฒนาประสิทธิภาพจุดตรวจ
ยาเสพติดในเสนทางที่เหมาะสมอยางนอยจังหวัดละ ๑ จุดตรวจ  โดยมีกําลังปฏิบัติการของเจาหนาที่     
ที่ชัดเจนและบูรณาการรวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ ดําเนินการสกัดกั้น ปองปรามและปราบปราม       
ยาเสพติดตามเสนทางสําคัญตางๆ 
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     ๕.๑.๓ แนวทางการลดผูเสพ ใหทุกจังหวัดดําเนินการลดจํานวนผูเสพอยางจริงจัง 
และใหปรากฏผลอยางเปนรูปธรรม   ดังนี ้
    ๕.๑.๓.๑ การลดจํานวนผูเสพในหมูบาน/ชุมชน ไดแก 
     (๑) ใชกลไกภายในจังหวัด เชน เจาหนาที่รัฐหนวยงานตางๆ ฝาย
ปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข ฝายทหาร  เจาหนาที่ กอ.รมน. ชุดปฏิบัติการที่ไดรับมอบหมายหนาที่อยู
แลว  วิทยากรกระบวนการ  โดยเฉพาะอยางย่ิง ใชบทบาทของกํานัน ผูใหญบาน กลไกปกครองสวน
ทองถ่ิน รวมทั้ง กลุมประชาชน-พลังแผนดิน-อาสาสมัครยาเสพติด ฯลฯ รวมกันสํารวจ คนหา ทํา
ประชาคมหมูบาน เปดเวทีชาวบาน ตามความเหมาะสมของแตละพ้ืนที่ เพ่ือหาจํานวนและบุคคลผูเสพ
ในประเภทตางๆ ที่ยังคงเหลืออยูในสังคมและหมูบาน/ชุมชน เมื่อทราบแลว รายงานมายังนายอําเภอ/
ในฐานะผอ.ศตส.อ.หรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อทราบขอบเขตและระดับปญหายาเสพติดในแตละพ้ืนที่ 
      (๒) ศตส.จ. รวบรวมขอมูลที่สํารวจตาม (๑) โดยรวมกับหนวยงาน
ตางๆ กําหนดจํานวนเปาหมายผูเสพ/ผูใชยาเสพติดที่จะดําเนินการ ในระบบเขาคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของแตละจังหวัด หรือ การดําเนินงานในรูปแบบอื่นในลักษณะใกลเคียงกัน วาสามารถ
ดําเนินการไดจํานวนเทาใดใน ๖ เดือนของแผนฯ 
    (๓) ใหทุกจังหวัด สรางทีมปฏิบัติการ หรือทีมบําบัดรักษา หรือทีม
จัดทําคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ฯลฯ ใหมีความพรอมสําหรับการอบรมผูเสพที่ไดจากขอมูลขางตน
และตามเปาหมายที่กําหนดขึ้นในแตละจังหวัด รวมทั้ง แสวงหาสถานที่ที่เหมาะสมภายในจังหวัดที่จะ
จัดอบรมในคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวย  จังหวัดใดยังไมมีความพรอมในสวนนี้ ใหเรงจัดสรางทีมฯ
ของตนขึ้น  จังหวัดใดมีความพรอมอยูแลว ใหใชกลไกนี้ปฏิบัติงานแทน หรือจะพิจารณาสรางเพ่ิมเติม
ข้ึนใหม ก็ไดตามเหมาะสม 
    (๔) ใหทุกจังหวัด ดําเนินการจัดทําคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตอ    
ผูเสพที่กําหนดเปนเปาหมายใหครบจํานวนที่กําหนด และจัดระบบติดตาม ชวยเหลืออยางเหมาะสม 
โดยอาศัยกลไกของอําเภอ สาธารณสุข อนามัยในพื้นที่ อาสมัครสาธารณสุข/กลุมอาสาสมัครพลัง
แผนดิน ครอบครัว ฯลฯ  ภายหลังจากอบรมในคายแลว ทั้งนี้กระบวนการตางๆใหเนนการมีสวนรวม
ของชุมชนและประชาสัมพันธดวยกลไกตางๆท่ีมีอยูในจังหวัดใหกวางขวาง เพ่ือใหชุมชนและกลไกใน
สวนนี้ มีบทบาทในการชักชวนผูเสพใหเขาสูการรักษาในคายดังกลาวอยางจริงจัง   
    ๕.๑.๓.๒ การลดจํานวนผูเสพที่ตกคางตาม พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูเสพยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดแก 
     (๑) ใหทุกจังหวัดวิเคราะหขอมูลในขอบเขตพื้นที่ของตนวา การ
ปฏิบัติเพ่ือรองรับมาตรการบังคับบําบัดฯในจังหวัด เชน สถานที่รอตรวจพิสูจน  สถานที่บังคับบําบัด
แบบควบคุมตัว ทั้งแบบเขมงวดและไมเขมงวด  งบประมาณ ฯลฯ มีความสมดุลกันหรือไมกับจํานวนผู
เสพท่ีตองเขาเง่ือนไขตาม พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ หากยังไมมี
ความสมดุลกัน ใหพิจารณาเพิ่มเติมปจจัยตางๆใหพรอม เพียงพอกับผูที่จะตองเขาสูระบบนี้  หรือ
อยางนอยใหอยูในสถานการณที่ดีข้ึน 
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      (๒) ใหทุกจังหวัด จัดระบบชวยเหลือ สนับสนุนในลักษณะกลุม
จังหวัดที่ติดกันและใกลเคียงกันในการสงผูเสพเขาสถานบังคับบําบัดตาม พระราชบัญญัติฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ และสนับสนุนใหจังหวัดพิจารณาจัดกิจกรรม อบรม สราง
ความคิด ใหความรูกับผูเสพ ตั้งแตที่อยูในสถานรอตรวจพิสูจนเทาที่สามารถกระทําได 
     (๓) ใหทุกจังหวัด รวมกับ กลไกที่เก่ียวของกับมาตรการบังคับ
บําบัดฯ  หามาตรการที่เหมาะสมและจริงจัง  เพ่ือนําผูถูกจับกุมฯเขา  พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพ
ผูติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ ตามเงื่อนไขของแตละบุคคลใหมากที่สุด รายใดที่ควรเขาสูระบบควบคุมตัว 
ก็ใหดําเนินการตามนั้น  สําหรับรายใด ที่มีประวัติถูกจับกุมคดียาเสพติดหรือบําบัดฯซ้ํา เกินกวา ๓ ครั้ง
ข้ึนไป ใหสันนิษฐานวาเปนผูติด ควรประสานงานกับกลไกที่เก่ียวของในกระบวนการยุติธรรมภายใน
จังหวัด เพ่ือนําเขาสูระบบควบคุมตัวแบบเขมงวดหรือระบบตองโทษตามความเหมาะสมและความ
เปนไปได อยางนอยใหยึดเปนแนวทางปฏิบัติในระยะ ๖ เดือนของแผนนี้ ทั้งนี้ ใหความสาํคญักบับคุคล
ที่กระทําผิดและบําบัดรักษาซ้ําหลายๆครั้ง เปนอันดับตน เพ่ือลดผูเสพเหลานี้ออกจากชุมชน 
     (๔) ใหทุกจังหวัด ดําเนินการรณรงคใหสังคมยอมรับผูเสพที่กลับจาก
กระบวนการของคาย การบําบัด ฟนฟูฯในทุกระบบ และจัดใหมีกลไกของจังหวัดรับรองใหบุคคล
เหลานี้สามารถดํารงชีวิตไดอยางเปนปกติในสังคม ทั้งจากการยอมรับของสังคม/ชุมชน การใหโอกาสมี
งานทําตามเหมาะสม ทั้งอาชีพสวนตัวและงานประจํากับองคกรภาคสวนตางๆ การพัฒนาตนเองจาก
การศึกษาและทักษะความรู  ฯลฯ ทั้งนี้ ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณที่เหมาะสม
สําหรับบุคคลดังกลาวในการพัฒนาทางดานตางๆและการประกอบอาชีพ 
      (๕) ใหทุกจังหวัด สงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของผูที่ผานการรักษา 
ฟนฟูในรูปแบบตางๆ อยางเหมาะสม เพ่ือใหกําลังใจ เปนแบบอยางซึ่งกันและกัน ชวยเหลือใหกําลังใจ
กันเอง ใชกระบวนการการกลุมของบุคคลเหลานี้ดูแล ติดตามซึ่งกันและกัน สรางทัศนคติยกยองผูที่มี
ความเขมแข็งสามารถเลิกพฤติการณได โดยจัดกลุมในระดับหมูบาน  ตําบล หรือตามความเหมาะสม   
  ๕.๑.๔ แนวทางการลดกลุมเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง  สวนใหญของปญหาเหลานี้ เปน
ภารกิจของจังหวัด  ที่ตองดําเนินการ  ดังนี้ 
    ๕.๑.๔.๑ ใหทุกจังหวัด จัดใหมีหรือพัฒนาทีมปฏิบัติการจากหนวยงานตางๆที่
เก่ียวของ มีหนาที่รับผิดชอบและดําเนินงานลดและขจัดปจจัยลบ/ปจจัยเสี่ยงในพื้นที่จังหวัด โดยให
ความสําคัญกับ พ้ืนที่เขตเมือง และอําเภอสําคัญของจังหวัด ทั้งนี้ใหเขมงวดการปฏิบัติการบังคับใช
กฎหมายอยางจริงจัง 
    ๕.๑.๔.๒ ปจจัยเสี่ยงที่เปนเปาหมายที่จังหวัดจะตองลดระดับปญหาใหได 
ประกอบดวย   
      (๑) สถานบันเทิงที่ฝาฝนกฎหมาย/ระเบียบตามที่กําหนด เชน ใน
ดานเวลาเปด-ปด  การตรวจบัตรประชาชน หามมิใหผูที่มีอายุต่ํากวา ๑๘ ปเขาสถานบันเทิง การเสพ
และซ้ือขายยาเสพติด การควบคุมความดังของเสียง การหามสูบบุหร่ี ฯลฯ โดยเฉพาะอยางย่ิง สถานที่
ดังกลาวที่อยูติดกับสถานศึกษา 
     (๒) หอพักที่ยังไมไดจดทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมาย  
     (๓) รานอินเตอรเนต รานเกมสตางๆ ที่เปดดําเนินการตลอดเวลา
และปลอยใหเยาวชนต่ํากวา ๑๘ ปมาใชบริการอยางไมจํากัด  
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     (๔) แหลงมั่วสุมของเยาวชน เชน สวนสาธารณะ หางสรรพสินคา 
โตะสนุก ที่ปลอยใหมีการมั่วสุมของเยาวชน 
     (๕) ปฏิบัติตามกฎหมายมิใหเด็กเยาวชนอายุต่ํากวา ๑๘ ปเที่ยว
เตร็ดเตรในเวลากลางคืนเกินกวา ๒๒.๐๐ น. โดยไมมีผูปกครอง  ซึ่งผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ
คุมครองเด็ก  พ.ศ.๒๕๔๖ 
     (๖) ควบคุมการจําหนายสุราใหเปนไปตามกฎหมาย 
     (๗) การเลนพนันบอล  
       ฯลฯ 
    ปจจัยเสี่ยงเหลานี้ ใหจังหวัดพิจารณาใชอํานาจที่มีอยูตามกฎหมายอยาง
เครงครัด มิใหฝาฝน รวมทั้ง ใหดําเนินการควบคุม และใหเปนกิจการที่ข้ึนทะเบียนใหถูกตอง เชน 
หอพัก สถานประกอบการ รานตางๆ  เพ่ือลดระดับปจจัยเสี่ยงตอปญหาเยาวชนใหมากที่สุด 
    ๕.๑.๔.๓ ใหทุกจังหวัดเขมงวด กวดขัน มิใหมีการรวมกลุมของเยาวชนใน
ลักษณะของแกงคมอเตอรไซดซิ่ง กลุมกวนเมืองในรูปแบบตางๆ ที่ละเมิดและสรางความรําคาญ กับ
ประชาชน โดยใหวากลาว ตักเตือน ลงโทษ จับกุม ผูกระทําผิด ยึดยานพาหนะที่ใชอยางจริงจัง 
ดําเนินการตามกฎหมายตอรานที่ดัดแปลงสภาพของยานพาหนะดังกลาว และนําเยาวชน หรือ 
ผูปกครองเขารับการอบรม บมนิสัย เพ่ือใหเลิกพฤติการณเหลานี้   รายใดที่ฝาฝนและมีพฤติการณ
กระทําผิดซ้ํา ใหพิจารณามาตรการทางกฎหมายอยางจริงจัง 
    ๕.๑.๔.๔ ใหทุกจังหวัด ถือเปนภารกิจสําคัญในการแกไขปญหาเยาวชนกลุม
เส่ียงในสถานศึกษา โดย คนหา กลุมเสี่ยงในสถานศึกษาที่เปนเปาหมายเสี่ยงตอปญหายาเสพติดในแต
ละสถานศึกษา  และจัดกิจกรรมที่เหมาะสมตอการพัฒนากลุมเสี่ยงใหเปนเยาวชนที่ดี ลดและเลิก
พฤติกรรมเสี่ยง เชน การอบรมในหลักสูตรพัฒนาคุณธรรม การฝกอบรมในลักษณะทหาร การบําเพ็ญ
ประโยชนตอสังคมและผูยากไร ฯลฯ  
    ๕.๑.๔.๕ ใหทุกจังหวัด จัดใหมีปจจัยบวกในพื้นที่ เพ่ือเปนทางเลือกของ
เยาวชน และเปนการลดปจจัยลบอยางไดผล สรางเยาวชนใหมีภูมิปองกันยาเสพติด อันเปนการตัด
วงจรการเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดของเยาวชนกลุมเสี่ยง ไดแก การเพิ่มกิจกรรมทางเลือก กิจกรรม
เชิงสรางสรรค ลานกีฬา  ลานดนตรี ลานเยาวชน ฯลฯ ตามแนวความคิด จังหวัดปลอดภัย  ทั้งนี้ ให
จังหวัดจัดปจจัยบวกดังกลาวอยางมีผลเปนรูปธรรม 

 ๕.๒ แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามกลยุทธ ๓ เพิ่ม กลยุทธนี้ มุงใหเกิดการเพิ่มระดับ
การปฏิบัติในมาตรการตางๆของเจาหนาที่ในทุกระดับ เพ่ือใหระดับของการปฏิบัติที่เพ่ิมขึ้นนี้ ไปลด
ระดับปญหายาเสพติดในดานตางๆ 

  ๕.๒.๑ การกําหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ 
    เปาหมายที่ ๑ เพ่ิมระดับการปฏิบัติของเจาหนาที่ในมาตรการตางๆในทุก
จังหวัด ใหสามารถรองรับการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    เปาหมายที่ ๒ เพ่ิมบทบาทขององคกรภาคประชาชน องคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน และบทบาทของสาธารณะในการรวมเฝาระวัง  และรวมแกไขปญหายาเสพติดในทุกจังหวัด 
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   ๕.๒.๒ แนวทางการเพิ่มมาตรการทางปฏิบัติของเจาหนาที่ฯ ใหทุกหนวยที่เก่ียวของ
กับการแกไขปญหายาเสพติดเพิ่มระดับการปฏิบัติการใหมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดปญหายาเสพติดใหไดมาก
ที่สุด เทาที่กระทําได ภายใตแผนปฏิบัติการฯที่กําหนดรวมกันในระดับประเทศ โดย 
    ๕.๒.๒.๑ เพ่ิมระดับการปราบปรามยาเสพติดของทุกหนวยปราบฯ ทั้งใน
ระดับประเทศ  ภาค   จังหวัด และระดับพื้นที่ ใหเรงดําเนินการสืบสวน ปราบปรามกลุมผูคายาเสพติด
และพ้ืนที่ปญหายาเสพติด ที่กําหนดเปนเปาหมายดําเนินงาน ใหบรรลุผลในการลดผูคา 
    ๕.๒.๒.๒ เพ่ิมความพรอมใหกับการปฏิบัติการ นําผูเสพ/ผูใชจํานวนมาก
ตามที่กําหนดในเปาหมาย เขาสูกระบวนการของคายปรับเปล่ียนพฤติกรรมในทุกจังหวัด รวมทั้ง เพ่ิม
จํานวนสถานบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวในจังหวัดที่เปนเปาหมาย เพ่ือใหเกิดความสมดุล สามารถ
รองรับปริมาณของผูเสพที่ตองเขาเง่ือนไขของกฎหมายดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
    ๕.๒.๒.๓ เพ่ิมการปฏิบัติการ ควบคุมกลุมเสี่ยง และปจจัยลบที่เส่ียงตอปญหา
ยาเสพติดของเยาวชนในทุกจังหวัด ดวยมาตรการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด จริงจัง จนสามารถลด
ระดับปญหาดังกลาวไดอยางชัดเจนในทุกจังหวัด 
    ๕.๒.๒.๔ เพ่ิมความเขมแข็งใหกับกลไกอํานวยการดานยาเสพติดฯในแตละ
ระดับ ใหสามารถรองรับงานอํานวยการไดอยางเต็มที่  โดยเฉพาะอยางย่ิง การเพิ่มศักยภาพ และความ
พรอมในดานบุคคลากรใหกับฝายอํานวยการของ ศตส.จ. / ศตส.อ.  ซึ่งเปนกลไกระดับพื้นที่ 
   ๕.๒.๓. แนวทางการเพิ่มบทบาทของภาคประชาชนและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น   ในการแกไขปญหายาเสพติด   ถือเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  จึงใหดําเนินการ ดังนี้ 
    ๕.๒.๓.๑ ใหทุกจังหวัด ทบทวนและพัฒนาคุณภาพขององคกรภาคประชาชน 
กลุมพลังแผนดิน ที่จัดตั้งข้ึนเพื่อแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน และใหความสําคัญกับพื้นที่
เปาหมายที่จะแกไขปญหาเปนเปาหมายแรก โดยจัดใหมีการประเมินและพัฒนาศักยภาพของผูนําใน
พ้ืนที่ คัดเลือกอาสาสมัครหมูบาน/ชุมชน บูรณาการพลังจัดตั้งของชุมชนในภารกิจยาเสพติดที่อาจมี
หลายองคกรในพื้นที่เดียวกัน และ มอบภารกิจใหบุคคลเหลานี้ทําหนาที่เฝาระวังและรวมแกไขปญหา 
ยาเสพติดในพื้นที่  
    ๕.๒.๓.๒ เพ่ิมบทบาทขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน แกไขปญหายาเสพติด
ใหมากยิ่งข้ึน โดยใหแตละทองถ่ินมีสวนรับผิดชอบแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ตามความเหมาะสม  
ทองถ่ินใดที่จัดสรรงบประมาณดานยาเสพติด ใหนํางบประมาณดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา          
ยาเสพติดอยางเต็มที่ ใหความสําคัญในการจัดกิจกรรมชวยเหลือผูเสพ/ผูติดในดานอาชีพ/การงาน 
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในการเฝาระวังยาเสพติด จัดกิจกรรมการปองกันกลุมเสี่ยง จัดกองทุน
ชุมชนสนับสนุนกิจกรรมดานยาเสพติด ฯลฯ 
    ๕.๒.๓.๓ เพ่ิมบทบาทของกํานัน ผูใหญบาน เปนแกนนําสําคัญรวมกลุม
ชุมชนในพื้นที่ ใหรวมรับผิดชอบในการปองกัน เฝาระวัง การปราบปราม การหาขอมูล ขาวสาร          
ยาเสพติด ฯลฯ เพ่ือใหปญหายาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบลดระดับลง 
   ๕.๒.๓.๔ เสริมสรางและเพ่ิมความยั่งยืนของหมูบาน/ชุมชน และพัฒนาให
เปนหมูบานกองทุนแมของแผนดิน 
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   ๕.๒.๔ แนวทางการเพิ่มบทบาทของสาธารณะเพื่อรวมตรวจสอบและเฝาระวัง       
ยาเสพติด   เปนกระบวนการหนึ่งของการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแกไขปญหา          
ยาเสพติด โดยใหดําเนินการ ดังนี ้
     ๕.๒.๔.๑ ใหหนวยงานที่เหมาะสมในสวนกลาง และทุกจังหวัดจัดใหมีระบบ
แจงขอมูลขาวสารดานยาเสพติดของประชาชน และเมื่อตรวจสอบดวยกรรมวิธีขาวสารแลว ใหพิจารณา
จัดสงหนวยปฏิบัติในพื้นที่รับไปดําเนินการ แกไขปญหาตามที่ประชาชนแจง 
    นอกจากนี้ ใหสํานักงาน ป.ป.ส.เปนหนวยงานกลางรวบรวมขอมูล ขาวสารที่
แตละหนวยไดรับแจงจากประชาชน เก็บรวบรวมเขาดวยกัน เพ่ือจัดทําเปนฐานขอมูลอยางเปนระบบ 
และใชขอมูลเหลานั้น ประมาณสถานการณยาเสพติดภาพรวมและรายพื้นที่ 
     ๕.๒.๔.๒ ใหทุกจังหวัดพัฒนางานเฝาระวังยาเสพติด เพ่ือใหเปนระบบแจง
เตือนสถานภาพการคาและแพรระบาดของยาเสพติดในพื้นที่  และกําหนดมาตรการแกไขปญหาอันเกิด
จากระบบการเฝาระวังดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว 
 ๕.๓ แนวทางการปฏิบัติเพื่อใหบรรลุตามกลยุทธ ๓ เนน  เพ่ือเปนแนวทางในการลดระดับ
ปญหายาเสพติดในพื้นที่ ๒๕ จังหวัด และอีก ๒๔๐ อําเภอที่มีปญหาและมีระดับความเสี่ยงในเกณฑสูง 
การเพิ่มความเขมขนในการปฏิบัติในพื้นที่เนนหนักเหลานี้อยางเหมาะสม  จะมีสวนทําใหปญหา        
ยาเสพติดทั้งโดยภาพรวมและเฉพาะพื้นที่ลดระดับลงได  โดยใหมีแนวทาง ดังนี้ 
   ๕.๓.๑ การกําหนดเปาหมาย 
    ๕.๓.๑.๑ ลดระดับปญหายาเสพติดในทุกพ้ืนที่ที่มุงเนน เพ่ือสามารถลดระดับ
ปญหายาเสพติดในภาพรวมและในพื้นที่เปาหมาย  ทั้งเปาหมายเชิงปริมาณและคุณภาพ 
    ๕.๓.๑.๒ ปรับระบบบริหารจัดการการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่มุงเนน
ใหสอดคลองกับขนาดของปญหา และ ครอบคลุมโครงสรางหนวยหลักที่ปฏิบัติงานในพื้นที่นั้นๆ 
   ๕.๓.๒ แนวทางการดําเนินงาน ในพื้นที่ กทม.และจังหวัดปริมณฑลบางพื้นที่  
พ้ืนที่นี้ คิดเปน ๓๐ % ของปริมาณปญหาเปรียบเทียบกันในระดับประเทศ และถือเปนพื้นที่ 
hearthland ดานยาเสพติดอยางแทจริง  หากสามารถลดระดับหรือแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ กทม.
ไดมากเทาใด จะสงผลตอภาพรวมของประเทศมากขึ้นเทานั้น โดย 
   ๕.๓.๒.๑ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ 
กทม.และบางพื้นที่เก่ียวเนื่องในจังหวัดปริมณฑลใหมใหคลองตัวและเหมาะสมกับความรุนแรงของ
ปญหา โดยในระยะ ๑ ปจากนี้ ใหมีระดับนโยบายของรัฐบาลที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย เขารับผิดชอบ 
หรือกํากับ ดูแลการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ กทม.อยางจริงจัง รวมกับหนวยงานที่เก่ียวของ และ
จัดกลไกแกไขปญหาที่เช่ือมตอระหวางหนวยงานในสวนกลาง - กลไกใน กทม. - กลไกของจังหวัด
ปริมณฑล เพ่ือใหสนับสนุนซึ่งกันและกันอยางเหมาะสม 
   ๕.๓.๒.๒ เสริมความเขมแข็งใหกับชุมชนในพื้นที่ กทม.อยางจริงจัง โดย 
กําหนดชุมชนเปาหมายที่จะดําเนินการในระยะ ๖ เดือนอยางชัดเจน และอาศัยบทบาทและการมีสวน
รวมของชุมชน คนหาผูเสพในชุมชน จัดตั้งกลุมเฝาระวังยาเสพติดในชุมชน เดินเวรยามชุมชน พัฒนา
ผูนําชุมชนใหมีประสิทธิภาพ ติดตาม ชวยเหลือผูเสพที่ผานการบําบัด/จับกุม/คายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม ฯลฯ รวมทั้งประสานการดําเนินงานกับเจาหนาที่รัฐอยางใกลชิด 
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    ๕.๓.๒.๓ เพ่ิมและพัฒนาประสิทธิภาพของงานบังคับบําบัดฯในพื้นที่ กทม.
อยางจริงจัง โดย เพ่ิมจํานวนสถานบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวสําหรับ กทม.ใหมากข้ึน ใหเพียงพอตอ
การนําผูเสพที่ตกคาง ไมสามารถเขาระบบตามเงื่อนไขใน พรบ.ฟนฟูฯได เปนการนําผูเสพเหลานัน้ออก
จากสภาพแวดลอมเดิมของชุมชน  โดยกําหนดเปาหมายที่จะนําผูเสพเหลานั้น เขาสถานบําบัดฯ ภายใน 
๖ เดือน ใหมากพอที่จะสงผลตอระดับปญหายาเสพติด  กําหนดวิธีปฏิบัติเฉพาะกับรายใดที่มี
พฤติการณถูกจับกุมและบําบัดฯซ้ําซาก ใหดําเนินการประสานงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อนําเขาสู
ระบบตองโทษ เพ่ือใหมีการบําบัดฯระยะยาว รวมทั้ง ใหพิจารณามาตรการฟนฟู ชวยเหลือดานอาชีพ
และสังคมอยางเหมาะสม มิใหกลับไปมีพฤติการณซ้ําอีก ทั้งนี้ ใหพิจารณาดําเนินการใหสอดคลองกับ
การสรางความมีสวนรวมของชุมชนในการรักษาพ้ืนที่ตอไป 
   ๕.๓.๒.๔ เรงรัด ปราบปรามกลุมผูคาแพรระบาดในชุมชนที่เปนเปาหมายให
ลดนอยลง  ไมใหเปนเง่ือนไข จัดหายาเสพติดมาจําหนายใหกับผูเสพในชุมชน 
    ๕.๓.๒.๕ ใหบูรณาการการปฏิบัติระหวางมาตรการตางๆ อยางหนุนเสริมซึ่ง
กันและกัน โดยกําหนดเปาหมายพื้นที่เปนรายชุมชน และมีแนวทางดําเนินงานตอผูคา ผูเสพ กลุมเสี่ยง
อยางครบวงจร ครอบคลุมทั้งการแกไขปญหายาเสพติด และปญหาพ้ืนฐานรวมทั้ง ปจจัยเสี่ยงตางๆ
พรอมกับใชบทบาทของชุมชนเฝาระวัง รักษาพ้ืนที่ ภายหลังปญหายาเสพติดไดลดลงแลว  
   ๕.๓.๓. แนวทางการดําเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต ปญหายาเสพติดใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปน ๑ ใน ๓ ปญหาเรงดวนที่ประชาชนในพื้นที่ตองการแกไข จึง
กําหนดใหดําเนินการ ดังนี้ 
    ๕.๓.๓.๑ ใชการแกไขปญหายาเสพติด เปนเคร่ืองมือสําคัญ ดึงความรวมมือ
ของประชาชนในพื้นที่ และแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจจริงของรัฐที่จะแกไขปญหาตางๆใหกับประชาชน 
โดยปฏิบัติใหเห็นผลที่เปนรูปธรรมในการลดปญหายาเสพติดในระยะของแผนนี้ 
    ๕.๓.๓.๒ ใชการปฏิบัติงานเกาะติดมวลชนของชุดปฏิบัติงานมวลชนที่จัดตั้ง
ข้ึนในพ้ืนที่เปาหมาย ประสานกับ ศตส.อ. กลไกสวนทองที่และทองถ่ิน ทําการรณรงค สรางกระแส
ความตื่นตัวของประชาชนในหมูบาน/ตําบลที่จะรวมกันแกไขปญหายาเสพติด โดยนําเยาวชนที่เปนผู
เสพเขาสูโครงการญาลันนันบารู ทางสายใหม ในปริมาณที่มากพอที่จะสงผลตอการลดระดับปญหายา
เสพติด จนสรางผลกระทบทางบวกแกประชาชนวงกวาง และตอยอดจากโครงการนี้ ขยายผลไปสูการ
แกไขปญหายาเสพติดอยางสมบูรณ ครอบคลุมทั้งการดําเนินงานตอผูเสพ ผูเสพติด ผูคา และสราง
ความมีสวนรวมของประชาชนอยางแทจริง จนสามารถขยายผลไปสูการแกไขปญหาพ้ืนฐาน และปญหา
ความมั่นคงได 
    ๕.๓.๓.๓ เรงรัด สืบสวน ปราบปรามกลุม/เครือขายการคายาเสพติดราย
สําคัญ ที่มีความเชื่อมโยงหลายพื้นที่ และดําเนินมาตรการทางดานทรัพยสินแบบบูรณาการ เพ่ือริดรอน 
ทําลายโครงสรางการคาดังกลาว ภายใตการอํานวยการรวมกัน สนับสนุนซึ่งกันและกัน 
    ๕.๓.๓.๔ ใชความรวมมือของทุกภาคสวน ทั้งฝายพลเรือน ตํารวจ ทหาร 
บูรณาการรวมกัน ในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่นี้ ประกอบดวย กอ.รมน.ภาค ๔ สวนหนา-  
ศอ.บต. - ศตส.จ.ทุกจังหวัดใน จชต. – ตํารวจภูธรภาค ๙ และ สํานักงาน ป.ป.ส. ผนึกกําลังรวมกับ
ผูนําทางศาสนา ผูนําชุมชนตางๆ ใหสามารถแกไขปญหายาเสพติดอยางย่ังยืน 
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   ๕.๓.๔ แนวทางดําเนินงานในพื้นที่นําเขายาเสพติดตามแนวชายแดน และพื้นที่ที่มี
ปญหาตอเน่ือง ซ้ําซาก  พ้ืนที่เหลานี้ ยังไมไดรับการแกไขในชวงที่ผานมา ทําใหปรากฏปญหาตอเนื่อง
เปนเวลาหลายป และเร่ิมมีแนวโนมขยายตัวเพิ่มขึ้นได หากไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง มีลักษณะ
หลายปญหา หลายพื้นที่กระจายตัวในจังหวัดตางๆ ตามลักษณะปญหาเฉพาะ  โดยใหดําเนินการ ดังนี้ 
    ๕.๓.๔.๑ พ้ืนที่ที่ลักลอบนําเขายาเสพติดตามแนวชายแดนอยางตอเนื่อง 
กําหนดพื้นที่ ๒๒ อําเภอ ใน ๙ จังหวัด ที่มีสถานการณดังกลาว เปนเปาหมายมุงเนนพิเศษ โดย ให 
ศตส.กองทัพภาค/กอ.รมน.ภาค ที่รับผิดชอบ จัดทําแผนยุทธการสกัดกั้นในพื้นที่ จัดกําลังปฏิบัติการ 
เสริมงานในพื้นที่เพ่ือลาดตระเวน เฝาตรวจ เสนทาง และจุดลอแหลมตอการนําเขายาเสพติด   สืบสวน 
ปราบปรามกลุมการคาในพื้นที่เพ่ือลดผูคา  ดําเนินการบําบัดรักษาเพื่อลดผูเสพ รวมทั้ง สรางความ
เขมแข็งใหกับชุมชนตามแนวชายแดนใหรวมกันเฝาระวังและสกัดกั้นยาเสพติดตามบทบาท 
    ๕.๓.๔.๒ พ้ืนที่เพาะปลูกฝนหนาแนน ตอเนื่อง กําหนดใหพ้ืนที่ ๖ อําเภอ ๓
จังหวัด เปนพื้นที่ที่มีสถานการณดังกลาว โดย ให ศตส.จ.รับผิดชอบ รวมกับงาน ป.ป.ส. จัดทําแผน
แกไขปญหาฝนเฉพาะพื้นที่  เรงรัด ลดพื้นที่ปลูกฝนใหเหลือนอยลง ทําการรณรงค ปฏิบัติการจิตวิทยา
ใหเลิกปลูกฝน ควบคูกับการใชมาตรการพัฒนาชาวเขาที่ปลูกฝน เพ่ือเปดทางเลือกใหมที่เหมาะสม  ใช
มาตรการทางกฎหมายตอกลุมนายทุนที่สนับสนุนการปลูกฝนอยางเครงครัด ฯลฯ 
    ๕.๓.๔.๓ พ้ืนที่คาและแพรระบาดยาเสพติดที่มีสถานการณตอเนื่อง  โดยมี ๒ 
ประเภท ไดแก 
    ประเภทที่ ๑ ระดับจังหวัด กําหนดจังหวัดที่มีสถานการณปญหายาเสพติดใน
เกณฑความเสี่ยงของปญหายาเสพติดที่สูงมากกวาจังหวัดอื่น นอกเหนือจากจังหวัดที่ระบุขางตน อีก ๗  
จังหวัด ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี สงขลา สุราษฏรธานี 
เปนพื้นที่คาและแพรระบาดเปาหมายที่จะตองดําเนินการอยางเต็มที่และจริงจัง 
    ประเภทที่ ๒ ระดับอําเภอ กําหนด  ๒๔๐ อําเภอจากทั่วประเทศ ที่มีปญหา
และระดับความเสี่ยงของปญหายาเสพติดมากกวา ๓๐ % ของหมูบานทั้งหมดในแตละอําเภอและมี
ความเสี่ยงอื่น เปนเปาหมายเรงดวน 
    โดยพื้นที่ทั้ง ๒ ประเภท ใชแนวทางพิสูจนทราบเงื่อนไขของสถานการณ     
ยาเสพติดที่เปนปจจุบันในพื้นที่เหลานี้ จัดทําแผนแกไขปญหายาเสพติดเฉพาะพ้ืนที่ ใหครอบคลุมทั้ง
การดําเนินการตอผูคา ผูเสพ กลุมเสี่ยงและปจจัยเสี่ยงตามขอมูลที่ปรากฎ  สรางการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการเฝาระวังปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง และสรางความยั่งยืนในการแกไขปญหา ฯลฯ 
 
๖. การบูรณาการการปฏิบัติ 
  เพ่ือใหทุกหนวยสามารถปฏิบัติงานอยางเปนเอกภาพ บูรณาการระหวางกัน จึงใหดําเนินการ 
ดังนี้ 
  ๖.๑ ใหทุกหนวยที่เก่ียวของในแตละภารกิจ จัดทําแผนปฏิบัติการอยางชัดเจน เปนรูปธรรม 
ตาม กลยุทธ ๓ ลด ๓ เพ่ิม ๓ เนน  และเห็นผลถึงการลดระดับปญหาไดในระยะของแผน โดย 
  ๖.๑.๑ ภารกิจที่กําหนดเปนเปาหมายทั่วไป   ให ศตส.จ.ทุกจังหวัด เปนเจาภาพ
รับผิดชอบ และจัดทําแผนปฏิบัติการลดระดับปญหายาเสพติดในพื้นที่  
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    ๖.๑.๒ ภารกิจที่ไดระบุไวเปนการเฉพาะ  ใหหนวยซึ่งเปนเจาภาพรับผิดชอบรวมกับ
สํานักงาน ป.ป.ส. จัดกลไกบริหารจัดการใหเหมาะสม สอดคลองกับระดับของปญหาภายในระยะ ๑ ปที่
จะตองมุงเนนลดปญหาในพื้นที่เหลานี้ และจัดทําแผนปฏิบัติการ จัดสรรกําลังและทรัพยากร ใหเปน
หลักประกันวาสามารถลดระดับปญหาได   
  ๖.๒ การแปลงนโยบาย ขอส่ังการไปสูการปฏิบัติของทุกหนวยที่เก่ียวของ รวมทั้ง ศตส.จ. ให
กําหนดเปาหมายแตละประเภทในทุกกลยุทธที่รับผิดชอบอยางชัดเจน และมีปริมาณที่มากพอที่จะลด
ระดับปญหา  ปรับแผนงาน งบประมาณในระยะ ๖ เดือนของปงบประมาณ ใหสอดคลองกับภารกิจที่
กําหนด และบูรณาการงบประมาณอยางชัดเจน ทั้งงบประมาณจากสวนกลาง งบประมาณของสํานักงาน 
ป.ป.ส. งบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ ใหสนับสนุนภารกิจซึ่งกันและกัน และมุงสู
การบรรลุภารกิจ เปาหมายที่กําหนดในแผน 
  ๖.๓ ให ศตส.จ.เปนกลไกกลางในการจัดทําแผน กําหนดเปาหมาย การบูรณาการงบประมาณ
และการปฏิบัติ ใหบรรลุเปาหมายในทุกกลยุทธที่เก่ียวของ  
   ๖ .๔  ให ผู ต ร วจราชการสํ านั กนายกรั ฐมนตรี  และผู ต รวจราชการ ในสั ง กัดของ
กระทรวงมหาดไทย และกลไกอื่นที่ ศอ.ปส. จะพิจารณาจัดตั้งข้ึน มีหนาที่ในการตรวจ ติดตาม ความ
คืบหนาของการปฏิบัติงานตามแผนฯ และรายงานผล พรอมทั้งขอเสนอแนะให ศอ.ปส. ไดทราบเปน
ระยะ 
  ๖.๕ ใหทุกหนวยรายงานผลการปฏิบัติงานตามหวงเวลาและแบบที่กําหนด เพ่ือสามารถติดตาม
ผลการปฏิบัติไดอยางตอเนื่อง  
 ๖.๖ ใหสํานักงาน ป.ป.ส. จัดประเมินผลการดําเนินงานในทุกจังหวัดและทุกแผนปฏิบัติการที่
ระบุเฉพาะ เพ่ือพิจารณาวา พ้ืนที่ใดสามารถลดระดับปญหาไดมาก-นอยเพียงใด  
   

***************************************** 
 
 
 
 



ปฏิบัติการ “รวมพลังประชาไทย  พนภัยยาเสพตดิ” (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑) ๑๕ 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
ก. ผังโครงสรางปฏิบตัิการ “ รวมพลังประชาไทย  พนภัยยาเสพตดิ” 
ข. ปญหาสภาวะเสี่ยงของเด็ก/เยาวชน 
ค. สรุปผลการสํารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนรายจังหวัด  
ง. จังหวัดที่มีปญหาและระดับความเสี่ยงในเกณฑสูง ๒๕ จังหวัด 
จ. รายชื่ออําเภอที่มีเกณฑสูงตอปญหายาเสพติดที่จะตองมุงเนนเปนพเิศษ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปฏิบัติการ “รวมพลังประชาไทย  พนภัยยาเสพติด”
(๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๑)

จุดมุงเนน “มุงลดปญหาแพรระบาด  ขจัดความเดือดรอนประชาชน”

กลยุทธ “๓ ลด ๓ เพ่ิม ๓ เนน”
๓ ลด

๑. ลดผูคา
๒. ลดผูเสพ
๓. ลดเยาวชนกลุมเสี่ยง/ปจจัยเสี่ยง

๓ เพ่ิม
๑. เพิ่มความเขมขนเจาหนาที่
๒. เพิ่มบทบาทภาคประชาชน อปท.
๓. เพิ่มบทบาทสาธารณะรวมเฝาระวงั

๓ เนน
๑. เนนพื้นที่ กทม./ปรมิณฑล
๒. เนนจังหวัดชายแดนภาคใต
๓. เนนพื้นทีป่ญหาซ้ําซาก ตอเนื่อง

กลยุทธ ๓ ลด กลยุทธ ๓ เพิ่ม กลยุทธ ๓ เนน

เปาหมาย
๑. เพิ่มระดับการปฏิบตัเิจาหนาท่ี
๒. เพิ่มบทบาทองคกรภาคประชาชน

อปท. และสาธารณะในการเฝาระวัง

เปาหมาย
๑. ลดระดับปญหายาเสพติด ๒๕ จังหวัด

และ ๒๔๐ อาํเภอ
๒. ปรับระบบบรหิารจดัการใหเหมาะสม

เปาหมาย
๑. ลดผูคา ๒. ลดผูเสพในชุมชน
- กลุมการคาเครอืขาย                 ๓. ลดผูเสพท่ีตกคาง
- ผูคาระดับแพรระบาด                  - ผูเสพท่ีตองเขาเง่ือนไขฟนฟูฯ
- ผูคากระทําผดิซ้าํจากการประกนั        - ผูเสพตดิเรือ้รัง
- ผูคาหลบหนีประกนั/หมายจับ          - ผูเคยมีพฤตกิารณ
- ผูคาในเรอืนจํา ๔. กลุมเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง
- นกัคาชาวตางชาติ

๑. การลดผูคา
 ๑.๑ แนวทางการลดผูคา

ระดับประเทศ
- ปราบปรามกลุมการคา
ระดับสําคัญ

- พัฒนางานดานปราบและ
กระบวนการยตุธิรรม

- ปองกนัและปราบปรามการคา
แพรระบาดในเรอืนจํา

 ๑.๒ แนวทางการลดผูคา
ระดับภาค

- ปราบปรามกลุมการคา
ระดับภาค

- พัฒนางานปราบปรามระดับภาค
- พัฒนางานกระบวนการ
ยตุิธรรมระดับภาค

 ๑.๓ แนวทางการลดผูคา
ระดับจังหวัด

- ปราบปรามผูคาระดับ
แพรระบาด

- ปองกนัการแพรระบาดในชุมชน
- จัดตั้งจุดตรวจจงัหวัดละ ๑ จุด

๓. แนวทางการลดกลุมเสี่ยง/
ปจจัยเสี่ยง

 ๑) จัดทีมปฏิบตักิารจังหวัด
 ๒) ควบคุมปจจยัเสี่ยง
 ๓) เขมงวดกับการบังคับใชกฏหมาย
 ๔) แกปญหาเยาวชนกลุมเสี่ยง
 ๕) เพิ่มปจจัยบวก ปองกนัเยาวชน

๒. การลดผูเสพ
 ๒.๑ แนวทางการลดผูเสพในชุมชน

- กลไกจังหวัด คนหาผูเสพ/
ผูตดิทีห่ลงเหลอื

- กําหนดเปาหมาย
- สรางทีมปฏิบัตกิาร/ทีมบําบดั
- นําเขาคายปรับเปล่ียน
พฤตกิรรม

- ชวยเหลือ ฟนฟู
 ๒.๒ แนวทางการลดผูเสพท่ีตกคาง

ในระบบตาม พ.ร.บ.ฟนฟูฯ 
พ.ศ.๒๕๔๕

- วิเคราะหความพรอมจังหวัด
- จัดสถานที/่งบ ตามเปาหมาย
- จัดหาสถานทีเ่ฉพาะสําหรับ
ผูเสพตดิเรือ้รัง

- นําผูเสพเขาสูระบบใหมากที่สุด
- ปรับเจตคติของสังคม/ชุมชน
- สงเสริมการรวมกลุมผูผาน
การบําบดั

๑. แนวทางการเพิ่มการปฏิบัติ
เจาหนาท่ี

 ๑) เพิ่มระดับการปราบปราม
 ๒) เพิ่มความพรอมในการปฏิบตัิ

คนหา และนําเขาบําบัด
 ๓) เพิ่มการปฏิบตัติอกลุมเสี่ยง

ปจจัยลบ
 ๔) เพิ่มความเขมแข็งกลไก

อํานวยการทกุระดับ

๒. แนวทางการเพิ่มบทบาท
องคกรภาคประชาชน
องคกรปกครองสวนทองถิน่

 ๑) ทบทวนและพัฒนาคุณภาพ
องคกรภาคประชาชน
กลุมพลังแผนดนิ

 ๒) เพิ่มบทบาท อปท. ในพืน้ที่
 ๓) เพิ่มบทบาทของกาํนนั ผญบ.
 ๔) พัฒนาความเขมแข็งใหเปน

หมูบานกองทุนแมของ
แผนดนิ

๓. แนวทางการเพิ่มบทบาท
ของสาธารณะในการเฝาระวัง

 ๑) จัดระบบรับแจงขอมูลขาวสาร
ประชาชน

 ๒) พัฒนางานเฝาระวัง

๑. พื้นที่ กทม./ปริมณฑล
 ๑) ปรับปรุงระบบบริหารจดัการ
 ๒) เพิ่มและพฒันาประสิทธิภาพ

งานบังคับบําบดั
 ๓) เสริมความเขมแขง็ใหกับชุมชน
 ๔) ปราบปรามกลุมการคาแพรระบาด

๒. พื้นทีจั่งหวัดชายแดนภาคใต
 ๑) ใชยาเสพตดิ เปนเคร่ืองมือ

ดึงมวลชน
 ๒) เกาะตดิงานมวลชน และ

นําผูเสพเขาคาย
 ๓) ปราบปรามกลุมการคา/เครอืขาย
 ๔) บูรณาการรวมกับทุกภาคสวน

๓. พื้นทีซ่้าํซากตอเนือ่ง
 ๑) พื้นที่ปญหาการนาํเขายาเสพตดิ
 ๒) พื้นที่ปลูกฝนซ้ําซาก
 ๓) พื้นทีค่าและแพรระบาดตอเนือ่ง

การจดัทําแผนงาน งบประมาณ
๑. ภารกิจทีไ่ดรับ
- ภารกิจทั่วไป ให ศตส.จ. รับผดิชอบ
- ภารกิจเฉพาะกรณี ใหหนวยงานรวมกับ
ป.ป.ส. จัดกลไกใหเหมาะสม

๒. ปรับแผนรอบ ๖ เดอืนหลัง และ
บูรณาการงบประมาณจากทกุสวน

การตดิตามและประเมนิผล
๑. กํากับตดิตาม โดยผูตรวจราชการสํานกันายกรัฐมนตรี

ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และกลไกอืน่ที่
ศอ.ปส. กําหนด

๒. ทุกหนวยงานรายงานผลทกุวงรอบทีก่ําหนด
๓. ประเมนิผลทุกจังหวัด และทุกแผนปฏิบตักิาร

ภาคผนวก ก ผังโครงสรางปฏิบัติการ “รวมพลังประชาไทย  พนภัยยาเสพติด”



 

ภาคผนวก ข. 
ปจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของเดก็/เยาวชน 

********************* 

จากการเฝาระวังและการสํารวจประเมินมาตรการจัดระเบียบสังคมเปนการสะทอนมุมมองของประชาชนที่พัก
อาศัยอยูในเขตเทศบาลเมืองและกรุงเทพมหานคร ที่มีตอภาวะเสี่ยง โดยสํานักงาน ป.ป.ส.ไดมอบให
สถาบันทางวิชาการ(ศูนยวิจัยฯ เอแบค) ติดตามเฝาระวังและสํารวจ  ภาวะเสี่ยงและมาตรการจัด
ระเบียบสังคม ในหวงแผนปฎิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป ๒๕๔๙ - ๒๕๕๐ มีผล
ดังน้ี 
 
ตารางแสดงคารอยละของตัวอยางที่ระบุภาวะเสี่ยงและมาตรการจัดระเบียบสังคมที่เคยพบเห็นหรือรับรูวา
มีเกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชนที่พักอาศัยและละแวกใกลเคียง เปรียบเทียบผลการสํารวจ ปฏิบัติการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ตั้งแต ป ๒๕๔๙ -  ๒๕๕๐ จํานวน ๓ ครั้ง 
 

ภาพรวมทั่วประเทศครั้งที ่
ผลสํารวจปจจัยเสี่ยงของเยาวชน ๑ 

ปลายป ๔๙ 
๒ 

กลางป ๕๐ 
๓ 

ปลายป ๕๐ 
๑. สถานบริการ/สถานบันเทิงเปด-ปด เกินเวลา ๓๑.๓ ๓๕.๑ ๓๙.๑ 
๒. สถานบริการ/สถานบันเทิง สงเสียงดังรบกวน ๒๙.๗ ๓๔.๕ ๓๗.๑ 
๓. ปลอยใหเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เขาไปในสถานบริการ/สถาน
บันเทิง 

๓๖.๐ ๔๒.๒ ๔๕.๒ 

๔. จําหนายสุราและบุหร่ีใหเด็กต่าํกวา ๑๘ ป ๔๙.๒ ๕๑.๔ ๕๓.๑ 
๕. มั่วสุมเสพยาในหอพัก /คอนโด/บานเชา/อพารทเมนต ๓๗.๕ ๓๙.๑ ๔๐.๑ 
๖. นักเรียน/เยาวชน/เด็กเรรอน มั่วสุมในมุมอับ/ที่ลับตา/     
    สวนสาธารณะ 

๔๔.๓ ๔๓.๗ ๔๕.๖ 

๗. เปดรานขายเครื่องดื่มแอลกอฮอลใกลสถานศึกษา/ศาสนสถาน ๔๕.๐ ๔๓.๙ ๔๗.๑ 
๘. มั่วสุมเสพยาเสพติดในรานเกมส/อินเตอรเน็ต ๒๙.๘ ๓๓.๕ ๒๘.๗ 
๙. ซื้อขายยาเสพติดในหอพกั/คอนโด/บานเชา/อาพารทเมนต - - ๒๙.๕ 
๑๐. ซื้อยาเสพติดในรานเกมส/อินเทอรเน็ต - - ๒๐.๖ 
๑๑. เด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป เที่ยวเตร็ดเตรในชวงเวลาหลัง ๒๒.๐๐ น. ๕๘.๑ ๖๑.๓ ๖๐.๕ 
๑๒. การมั่วสุมรวมกลุมของเด็ก/เยาวชน อาทิ แกงคมอเตอรไซคซิ่ง ๕๗.๙ ๕๙.๓ ๕๘.๘ 
 



 
ภาคผนวก ค. รายงานผลการสํารวจประเมินปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพตดิ 

(๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ -  ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐)  ระยะเวลา  ๑๐ เดือน 
“ความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหายาเสพตดิของรัฐบาลจําแนกรายจังหวัด” 

 

ภาค
ภูมิศาสตร 

ความพึงพอใจระดับภาพรวม 
จําแนกรายพื้นที่สํานักงาน ปปส.ภาค

ความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหายาเสพติด
ของรัฐบาลจําแนกรายจังหวัด 

ภาค ๕ 
(๙ จังหวัด) 

๗๘.๖ 
(ลําดับที ่๘) 

๑) อุตรดติถ (๘๖.๘) 
๒) นาน (๘๕.๔) 
๓) แพร (๘๓.๘) 
๔) พะเยา (๘๒.๕) 
๕) เชียงราย (๗๗.๘) 

๖) แมฮองสอน (๗๗.๕) 
๗) ลําปาง (๗๕.๑) 
๘) เชียงใหม (๗๕.๐) 
๙) ลําพูน (๗๑.๐) 

ภาคเหนือ 

ภาค ๖ 
(๘ จังหวัด) 

๘๔.๑ 
(ลําดับที ่๒) 

๑) สุโขทัย (๘๘.๑) 
๒) กําแพงเพชร (๘๖.๑) 
๓) พิษณุโลก (๘๖.๑) 
๔) พิจิตร (๘๕.๑) 

๕) เพชรบูรณ (๘๒.๕) 
๖) ตาก(๘๒.๔) 
๗) อุทัยธาน ี(๘๑.๔) 
๘) นครสวรรค (๗๘.๔) 

ภาค ๑ 
(๙ จังหวัด) 

๗๖.๗ 
(ลําดับที ่๙) 

๑) อางทอง (๘๓.๒) 
๒) ชัยนาท (๘๓.๒) 
๓) อยุธยา (๘๐.๘) 
๔) สิงหบุรี (๗๙.๘) 
๕) ลพบุรี (๗๗.๙) 

๖) สระบุรี (๗๗.๖) 
๗) นนทบุรี (๗๓.๕) 
๘) สมุทรปราการ (๗๐.๓) 
๙) ปทุมธาน ี(๖๓.๖) 

ภาคกลาง 

ภาค ๗ 
(๘ จังหวัด) 

๗๙.๑ 
(ลําดับที ่๗) 

๑) ราชบุรี (๘๗.๗) 
๒) สุพรรณบุรี (๘๕.๔) 
๓) ประจวบครีีขันธ (๘๔.๕)
๔) สมุทรสงคราม (๘๒.๙) 

๕) เพชรบุรี (๗๖.๕) 
๖) กาญจนบุรี (๗๕.๘) 
๗) นครปฐม (๗๓.๒) 
๘) สมุทรสาคร (๖๖.๖) 

ภาค
ตะวันออก ภาค ๒ 

(๘ จังหวัด) 
๘๐.๐ 

(ลําดับที ่๖) 

๑) ตราด (๘๖.๗) 
๒) สระแกว (๘๔.๗) 
๓) ปราจีนบุรี (๘๒.๕) 
๔) จันทบุรี (๘๒.๑) 

๕) ฉะเชิงเทรา (๗๙.๙) 
๖) ชลบุรี (๗๘.๘) 
๗) นครนายก (๗๔) 
๘) ระยอง (๗๑) 

ภาค ๓ 
(๘ จังหวัด) 

๘๐.๙ 
(ลําดับที ่๕) 

๑) สุรินทร (๘๗.๗) 
๒) บุรีรัมย (๘๗.๖) 
๓) นครราชสีมา (๘๕.๐) 
๔) ยโสธร (๘๐.๙) 

๕) ศรีสะเกษ (๗๙.๗) 
๖) ชัยภูมิ (๗๗.๗) 
๗) อุบลราชธานี (๗๕.๙) 
๘) อํานาจเจรญิ( ๗๒.๕) ภาค

ตะวันออก  
เฉียงเหนือ ภาค ๔ 

(๑๑ จังหวัด) 
๘๒.๔ 

(ลําดับที ่๔) 

๑) สกลนคร (๘๕.๒) 
๒) เลย (๘๕.๒) 
๓) ขอนแกน (๘๔.๖) 
๔) นครพนม (๘๓.๖) 
๕) อุดรธานี (๘๒.๖) 
๖) รอยเอ็ด (๘๒.๕) 

๗) หนองคาย (๘๑.๗) 
๘) มหาสารคาม (๘๑.๖) 
๙) กาฬสินธุ (๘๑.๕) 
๑๐) หนองบัวลําภู (๗๙.๒) 
๑๑) มุกดาหาร (๗๗) 



 
ภาค

ภูมิศาสตร 
ความพึงพอใจระดับภาพรวม 

จําแนกรายพื้นที่สํานักงาน ปปส.ภาค
ความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหายาเสพติด

ของรัฐบาลจําแนกรายจังหวัด 

ภาค ๘ 
(๗ จังหวัด) 

๘๓.๓ 
(ลําดับที ่๓) 

๑) กระบี่ (๘๘.๓) 
๒) ชุมพร (๘๘.๒) 
๓) พังงา (๘๒.๕) 
๔) นครราชสีมา (๘๒.๓) 

๕) ภูเก็ต (๘๑.๑) 
๖) ระนอง (๘๑.๑) 
๗) สุราษฎรธานี (๗๙.๕) 
 ภาคใต 

ภาค ๙ 
(๗ จังหวัด) 

๘๔.๒ 
(ลําดับที ่๑) 

๑) ปตตานี (๘๙.๔) 
๒) ยะลา (๘๗.๗) 
๓) นราธิวาส (๘๕.๘) 
๔) สงขลา (๘๕.๒) 

๕) พัทลุง (๘๓.๒) 
๖) ตรัง (๘๐.๙) 
๗) สตูล (๗๗.๕) 

กทม. กทม. 
(๑ จังหวัด) 

๗๐.๒ 
(ลําดับที ่๑๐) 

๑) กทม. (๗๐.๒)  

ที่มา : ศูนยวจิัยเอแบค นวตักรรมทางสังคม การจดัการ และธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
หมายเหตุ   

    ๑) ความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหายาเสพตดิของรัฐบาลภาพรวมทั่วประเทศ ในหวง
ระยะเวลา ๑ ธันวาคม ๒๕๔๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ อยูที่รอยละ ๘๐.๘ ดําเนนิการสํารวจโดยศูนยวิจัยเอแบค 
นวัตกรรมทางสังคม การจัดการ และธุรกจิ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

    ๒) ความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหายาเสพตดิของรัฐบาลเรียงจากมากไปหานอย        
ในแตละพ้ืนที ่
     ๓) ที่ผานมาสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับสถาบันการศึกษา ไดดําเนินงานสํารวจความพึงพอใจในการ
ดําเนนิงานแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาลอยางตอเนือ่ง กลุมเปาหมายประชาชนทั่วไป อายุ ๑๘ ปข้ึนไปใน
ภาพรวมทั่วประเทศ ป พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๕๐ สรุปไดดังนี ้

ป พ.ศ. ระยะเวลาการสํารวจ ความพึงพอใจฯ (รอยละ)
๑ กุมภาพันธ - ๓๐ เมษายน ๒๕๔๖ ๙๕.๔ 
๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ ๘๕.๕ 

๒๕๔๖ 

๑ สิงหาคม – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๖ ๘๗.๔ 
๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ – ๓๑ มกราคม ๒๕๔๗ ๘๗.๖ 

๑ กุมภาพันธ – ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ ๘๖.๒ 
๑ พฤษภาคม – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ๘๕.๐ 

๒๕๔๗ 

๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ๘๔.๕ 
๑ เมษายน – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๔๘ ๘๒.๖ 
๑ กรกฎาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๘ ๘๒.๖ 

๒๕๔๘ 

๑ ตุลาคม – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๘ ๘๙.๗ 
๒๕๔๙ ๑ มีนาคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๙ ๘๖.๑ 
๒๕๕๐ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๐ ๘๐.๘ 



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ผูเสพที่จะเขา มีการแจง มีผูบําบัด มีผูถูกจับกุม มีผูเสพรายใหม มีผูถูกจับกุม มีปจจัย มีหมูบานที่มี ผูถูกจับกุม มีการ มีการ
ระบบบังคับ ขอมูลจาก ซ้ํามาก ซ้ํามาก ที่เขาบําบัดมาก ที่เปนรายใหม เสี่ยงตอ ยาเสพติด คดียาเสพติดกระทําผิด ปลูกฝน นําเขายาเสพติด
บําบัดมาก ประชาชนมาก    มาก ปญหามาก ตอเนื่องมาก คดีอาญามาก ตอเนื่อง มาก(ชายแดน)
กทม. กทม. กทม. กทม. กทม. กทม. กทม. กทม. กทม.

สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี ปทุมธานี
นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี นนทบุรี

ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี ชลบุรี
สมุทรสาคร สมุทรสาคร สมุทรสาคร

นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม นครปฐม
อยุธยา อยุธยา อยุธยา อยุธยา อยุธยา

เชียงใหม เชียงใหม เชียงใหม เชียงใหม เชียงใหม เชียงใหม เชียงใหม
(เนน ๔ อําเภอ) (เนน ๔ อําเภอ)

เชียงราย เชียงราย เชียงราย เชียงราย
(เนน ๑ อําเภอ) (เนน ๕ อําเภอ)

ตาก ตาก ตาก
(เนน ๑ อําเภอ) (เนน ๒ อําเภอ)

กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี กาญจนบุรี

สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี
สงขลา สงขลา สงขลา

แมฮองสอน

(พิเศษ)

ภาคผนวก ง. จังหวัดที่มีปญหาและระดับความเสี่ยงในเกณฑสูง ๒๕  จังหวัด



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ผูเสพที่จะเขา มีการแจง มีผูบําบัด มีผูถูกจับกุม มีผูเสพรายใหม มีผูถูกจับกุม มีปจจัย มีหมูบานที่มี ผูถูกจับกุม มีการ มีการ
ระบบบังคับ ขอมูลจาก ซ้ํามาก ซ้ํามาก ที่เขาบําบัดมาก ที่เปนรายใหม เสี่ยงตอ ยาเสพติด คดียาเสพติดกระทําผิด ปลูกฝน นําเขายาเสพติด
บําบัดมาก ประชาชนมาก    มาก ปญหามาก ตอเนื่องมาก คดีอาญามาก ตอเนื่อง มาก(ชายแดน)

(พิเศษ)

(เนน ๑ อําเภอ)
นราธิวาส
ปตตานี
ยะลา

สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
ราชบุรี ราชบุรี ราชบุรี

อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี อุบลราชธานี
(เนน ๑ อําเภอ)

นครพนม
(เนน ๔ อําเภอ)

หนองคาย
(เนน ๓ อําเภอ)

มุกดาหาร
(เนน ๑ อําเภอ)

สระแกว
(เนน ๑ อําเภอ)

ชองที่ ๑-๙  : วัดจากจังหวัดแรกที่มีระดับปญหาสูงในแตละขอ ๑๐ อันดับแรก
ชอง(พิเศษ)  :  เปนพื้นที่ที่มีสัดสวนของปญหาสูงเมื่อเปรียบเทียบกับปญหาเดียวกันของพื้นที่อื่น ๆ



พื้นที่ที่มีการปลูกฝนหนาแนนตอเนื่อง (๖ อําเภอ ใน ๓ จังหวัด) 
 
๑. จ.เชียงใหม ไดแก   อ.อมกอย  อ.เชียงดาว  อ.แมแตง และ อ.ไชยปราการ 
๒. จ.เชียงราย   ไดแก    อ.เวียงปาเปา    
๓. จ.ตาก         ไดแก   อ.แมระมาด 
 

พื้นที่ชายแดนที่มีการนําเขายาเสพติดมาก ( ๒๒ อําเภอ ใน ๙ จังหวัด) 
  
๑. จ.เชียงใหม  ไดแก อ.แมอาย  อ.เชียงดาว  อ.ฝาง อ.ไชยปราการ 
๒. จ.เชียงราย  ไดแก อ.แมสาย อ.เชียงแสน  อ.เชียงของ  อ.เวียงแกน  อ.แมจนั 
๓. จ.ตาก  ไดแก อ.พบพระ  อ.แมสอด 
๔. จ.แมฮองสอน ไดแก อ.ปาย 
๕. จ.อุบลราชธาน ี ไดแก อ.เขมราฐ 
๖. จ. นครพนม  ไดแก อ.ทาอุเทน อ.บานแพง อ.ธาตุพนม อ.เมือง   
๗. จ.หนองคาย  ไดแก อ.เมือง อ.บึงกาฬ  อ.รัตนวาป 
๘. จ. มุกดาหาร    ไดแก อ. เมือง 
๙. จ. สระแกว  ไดแก อ.อรัญประเทศ 
 
 



ภาคภูมิศาสตร ภาค ปปส. จังหวัด อําเภอที่มีปญหาเกณฑสูง
กทม. กทม. กทม. ธนบุรี

วัฒนา
วังทองหลาง
ราชเทวี
คลองเตย
บางกอกนอย
บางรัก
บางเขน
พระโขนง
มีนบุรี
ลาดกระบัง
ยานนาวา
บางกอกใหญ
หวยขวาง
คลองสาน
ตลิ่งชัน
บางพลัด
ดินแดง
สาทร
บางซื่อ
จตุจักร
บางคอแหลม
สวนหลวง
จอมทอง
ลาดพราว
สายไหม
คันนายาว
บางนา
ทวีวัฒนา
พระนคร
ดุสิต
คลองสามวา
สะพานสูง
ปทุมวัน
ทุงครุ

รวม กทม. ๑ ๓๕
๑ ๓๕

ภาคผนวก จ.
รายชื่ออําเภอที่มีเกณฑสูงตอปญหายาเสพติดที่จะตองมุงเนนเปนพิเศษ

รวม กทม.



ภาคภูมิศาสตร ภาค ปปส. จังหวัด อําเภอที่มีปญหาเกณฑสูง

รายชื่ออําเภอที่มีเกณฑสูงตอปญหายาเสพติดที่จะตองมุงเนนเปนพิเศษ

กลาง ภาค ๑ นนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี
อําเภอปากเกร็ด
อําเภอบางบัวทอง
อําเภอบางกรวย
อําเภอบางใหญ

๕
ปทุมธานี อําเภอธัญบุรี

อําเภอคลองหลวง
อําเภอเมืองปทุมธานี
อําเภอลําลูกกา
อําเภอลาดหลุมแกว

๕
พระนครศรีอยุธยา อําเภอวังนอย

อําเภอทาเรือ
อําเภอพระนครศรีอยุธยา
อําเภอบางปะอิน
อําเภอเสนา

๕
ลพบุรี อําเภอเมืองลพบุรี

อําเภอโคกสําโรง
๒

สมุทรปราการ อําเภอพระสมุทรเจดีย
อําเภอเมืองสมุทรปราการ
อําเภอบางพลี
อําเภอบางบอ
อําเภอพระประแดง

๕
สระบุรี อําเภอเมืองสระบุรี

อําเภอหนองแค
๒

รวม ภาค ๑ ๖ ๒๔
ภาค ๒ จันทบุรี อําเภอโปงน้ํารอน

อําเภอสอยดาว
๒

ฉะเชิงเทรา อําเภอบางปะกง
อําเภอพนมสารคาม
อําเภอเมืองฉะเชิงเทรา

๓



ภาคภูมิศาสตร ภาค ปปส. จังหวัด อําเภอที่มีปญหาเกณฑสูง

รายชื่ออําเภอที่มีเกณฑสูงตอปญหายาเสพติดที่จะตองมุงเนนเปนพิเศษ

ชลบุรี อําเภอเมืองชลบุรี
อําเภอบานบึง
อําเภอศรีราชา
อําเภอบางละมุง
อําเภอพานทอง
อําเภอสัตหีบ

๖
ตราด อําเภอเกาะชาง

อําเภอเมืองตราด
๒

นครนายก อําเภอบานนา
อําเภอองครักษ

๒
ปราจีนบุรี อําเภอกบินทรบุรี

อําเภอศรีมหาโพธ์ิ
อําเภอเมืองปราจีนบุรี

๓
ระยอง อําเภอเมืองระยอง

อําเภอแกลง
อําเภอปลวกแดง
อําเภอบานคาย

๔
สระแกว อําเภอเมืองสระแกว

อําเภออรัญประเทศ
อําเภอคลองหาด

๓
รวม ภาค ๒ ๘ ๒๕
ภาค ๗ กาญจนบุรี อําเภอสังขละบุรี

อําเภอทามะกา
อําเภอเมืองกาญจนบุรี
อําเภอพนมทวน
อําเภอทามวง
อําเภอบอพลอย

๖
ประจวบคีรีขันธ อําเภอหัวหิน

อําเภอปราณบุรี
อําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ

๓
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นครปฐม อําเภอพุทธมณฑล
อําเภอสามพราน
อําเภอนครชัยศรี
อําเภอเมืองนครปฐม
อําเภอกําแพงแสน
อําเภอดอนตูม
อําเภอบางเลน

๗
เพชรบุรี อําเภอเขายอย

อําเภอทายาง
อําเภอเมืองเพชรบุรี
อําเภอชะอํา
อําเภอบานแหลม
อําเภอบานลาด

๖
ราชบุรี อําเภอโพธาราม

อําเภอเมืองราชบุรี
อําเภอดําเนินสะดวก
อําเภอบานโปง

๔
สมุทรสงคราม อําเภอเมืองสมุทรสงคราม

๑
สมุทรสาคร อําเภอกระทุมแบน

อําเภอเมืองสมุทรสาคร
๒

สุพรรณบุรี อําเภอสามชุก
อําเภอศรีประจันต
อําเภอเมืองสุพรรณบุรี
อําเภอสองพี่นอง
อําเภออูทอง
อําเภอบางปลามา
อําเภอเดิมบางนางบวช

๗
รวม ภาค ๗ ๘ ๓๖

๒๒ ๘๕
ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค ๓ นครราชสีมา อําเภอปากชอง

อําเภอเมืองนครราชสีมา
๒

รวม ภาคกลาง
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  อุบลราชธานี อําเภอเขมราฐ
อําเภอเมืองอุบลราชธานี
อําเภอพิบูลมังสาหาร
อําเภอวารินทรชําราบ

๔
ชัยภูมิ อําเภอเมืองชัยภูมิ

๑
อํานาจเจริญ อําเภอเมืองอํานาจเจริญ

๑
รวม ภาค ๓ ๔ ๘
ภาค ๔ นครพนม อําเภอบานแพง

อําเภอโพนสวรรค
อําเภอทาอุเทน
อําเภอเมืองนครพนม

๔
สกลนคร อําเภอเมืองสกลนคร

อําเภอพรรณานิคม
๒

หนองคาย อําเภอบึงกาฬ
อําเภอศรีเชียงใหม
อําเภอสังคม
อําเภอเมืองหนองคาย

๔
ขอนแกน อําเภอเมืองขอนแกน

๑
มุกดาหาร อําเภอเมืองมุกดาหาร

๑
รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด

๑
อุดรธานี อําเภอเมืองอุดรธานี

๑
รวม ภาค ๔ ๗ ๑๔

๑๑ ๒๒
เหนือ ภาค ๕ แมฮองสอน อําเภอปาย

๑
ลําพูน อําเภอเมืองลําพูน

อําเภอปาซาง
๒

รวม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
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  เชียงราย อําเภอเวียงแกน
อําเภอแมสาย
อําเภอเชียงแสน
อําเภอแมฟาหลวง
อําเภอเวียงปาเปา
อําเภอแมสรวย

๖
เชียงใหม อําเภอไชยปราการ

อําเภอเชียงดาว
อําเภอแมอาย
อําเภอฝาง
อําเภอเมืองเชียงใหม
อําเภอแมริม
อําเภอเวียงแหง

๗
รวม ภาค ๕ ๔ ๑๖
ภาค ๖ ตาก อําเภอพบพระ

อําเภอแมสอด
อําเภอเมืองตาก

๓
นครสวรรค อําเภอเกาเล้ียว

อําเภอเมืองนครสวรรค
อําเภอลาดยาว

๓
พิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก

๑
สุโขทัย อําเภอเมืองสุโขทัย

๑
อุตรดิตถ อําเภอน้ําปาด

อําเภอลับแล
อําเภอเมืองอุตรดิตถ

๓
พิจิตร อําเภอเมืองพิจิตร

๑
กําแพงเพชร อําเภอเมืองกําแพงเพชร

อําเภอคลองลาน
๒
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เพชรบูรณ อําเภอเขาคอ
๑

รวม ภาค ๖ ๘ ๑๕
๑๒ ๓๑

ใต ภาค ๘ กระบี่ อําเภอเมืองกระบี่
อําเภออาวลึก
อําเภอเหนือคลอง
อําเภอคลองทอม
อําเภอเกาะลันตา

๕
ชุมพร อําเภอหลังสวน

อําเภอเมืองชุมพร
๒

นครศรีธรรมราช อําเภอพรหมคีรี
อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช
อําเภอทุงสง
อําเภอทาศาลา

๔
พังงา อําเภอตะกั่วทุง

อําเภอเมืองพังงา
๒

ภูเก็ต อําเภอเมืองภูเก็ต
อําเภอถลาง
อําเภอกระทู

๓
ระนอง อําเภอเมืองระนอง

อําเภอละอุน
กิ่งอําเภอสุขสําราญ

๓
สุราษฎรธานี อําเภอเกาะพะงัน

อําเภอเกาะสมุย
อําเภอทาฉาง
อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
อําเภอพุนพิน
อําเภอกาญจนดิษฐ
อําเภอไชยา
อําเภอพระแสง
อําเภอบานนาสาร

รวม ภาคเหนือ
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๙
รวม ภาค ๘ ๗ ๒๘
ภาค ๙ ตรัง อําเภอเมืองตรัง

๑
นราธิวาส อําเภอสุไหงโกลก

อําเภอสุไหงปาดี
อําเภอแวง
อําเภอเจาะไอรอง
อําเภอระแงะ
อําเภอตากใบ
อําเภอบาเจาะ
อําเภอเมืองนราธิวาส
อําเภอย่ีงอ
อําเภอจะแนะ

๑๐
ปตตานี อําเภอทุงยางแดง

อําเภอไมแกน
อําเภอเมืองปตตานี
อําเภอกะพอ
อําเภอหนองจิก
อําเภอยะรัง
อําเภอแมลาน
อําเภอโคกโพธิ์
อําเภอมายอ
อําเภอสายบุรี

๑๐
ยะลา กิ่งอําเภอกรงปนัง

อําเภอยะหา
อําเภอเบตง
อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอบันนังสตา
อําเภอกาบัง

๗
สงขลา อําเภอสะเดา

อําเภอเมืองสงขลา
อําเภอสะบายอย
อําเภอหาดใหญ
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อําเภอจะนะ
๕

สตูล อําเภอควนโดน
อําเภอควนกาหลง
อําเภอเมืองสตูล
อําเภอทาแพ
อําเภอละงู
กิ่งอําเภอมะนัง

๖
รวม ภาค 9 ๖ ๓๙

๑๓ ๖๗
๕๙ ๒๔๐รวมทั้งประเทศ

รวม ภาคใต




