แนวทางการกําหนดเปาหมาย ป ๒๕๕๔
ตามปฏิบัติการ ประเทศไทยเขมแข็ง เอาชนะยาเสพติด ระยะที่ ๓
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๓ ไดใหความเห็นชอบหลักการของปฏิบัติการ ๕ รั้ว
ปองกัน ระยะที่ ๓ ในชั้ นตน และให สํานักงาน ป.ป.ส.รวมกับหนวยตางๆจัดทํารายละเอียดและเริ่ ม
ดําเนินการในตนเดือน พ.ย.๒๕๕๓ นั้น
เพื่อใหกระบวนการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ การจัดเตรียมขอมูลปญหา
เพื่อประมาณการเปาหมาย เปนสิ่งสําคัญ ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส.รวมกับ ศตส.มท. ไดมีการจัดประชุม
สัมมนาหนวยงานตางๆทุกจังหวัดแลว ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรี จึงขอความรวมมือ ศต
ส.จ. ไดดําเนินการ ดังนี้
๑.แนวทางการกําหนดเปาหมายของ ศตส.จ.ตามยุทธศาสตร ๕ รั้วปองกัน ๙ โครงการหลัก
เพื่อใหสอดคลองกับมติคณะรัฐมนตรี โดยขอให ศตส.จ.ไดจัดเตรียมขอมูลและมีแนวทาง ไดแก
๑.๑ รั้วชายแดน มีแนวทางกําหนดเปาหมาย คือ
๑.๑.๑ ใหจังหวัดแนวชายแดนทุกจังหวัด ไดกําหนดหมูบานเปาหมายตาม
แนวชายแดนที่เปนหมูบานเดียวกับหมูบานเปาหมายของ กอ.รมน.ในป ๒๕๕๔ เพื่อจะไดบูรณาการ
การดําเนินงานดวยกัน และสามารถกําหนดกิจกรรมที่สนับสนุนซึ่งกันและกัน
๑.๑.๒ หมูบานที่นอกเหนือจาก ๑.๑.๑ และจังหวัด เห็นสมควรกําหนดเปน
เปาหมายเพิ่มเติม สามารถดําเนินการได
๑.๑.๓ หมู บ านตามแนวชายแดนที่ ยั งคงป ญหายาเสพติ ดมากในพื้ นที่
จังหวัด ที่จะตองกําหนดเปนความเรงดวน ที่จะตองเรงรัดเปนการเฉพาะ ซึ่งอาจจะอยูใน ๒ ขอขางตน
แตตองการที่จะแยกชัดออกมา เพื่อกําหนดเปนเปาหมายพิเศษ
ทั้งนี้ ใหมีรายชื่อหมูบานที่ชัดเจน
๑.๒ รั้วชุมชน มีแนวทางกําหนดเปาหมาย คือ
๑.๒.๑ กําหนดใหหมูบานและชุมชนเปาหมายที่จะดําเนินการในป ๒๕๕๔
เปนหมูบานและชุมชนที่ไดเปนเปาหมายดําเนินการอยูแลวในป ๒๕๕๓ เพื่อเปนความตอเนื่องของ
การแก ไขป ญหา โดย จะกํ าหนดเป น จํ านวนเท าใด ให ศตส.จ.พิ จารณาตามความเหมาะสมของ
สถานการณปญหา ทั้งนี้ เมื่อกําหนดหมูบานดังกลาวแลว ใหดําเนินกิจกรรมตอยอดจากปที่ผานมา
(หมูบานและชุมชนดังกลาว เปนหมูบานและชุมชนที่ ศตส.จ.ไดสงรายชื่อมายัง ศปป.๑ ผานระบบขอมูล
รายงานตามแบบ ศปป.๑ ที่กําหนด)
๑.๒.๒ หมูบานกองทุนแมของแผนดิน เปนกระบวนการตอยอดที่สําคัญใน
การสรางความยั่งยืนของการแกไขปญหา ในป ๒๕๕๔ ให ศตส.จ.กําหนดหมูบานและชุมชนเปาหมาย
ที่จะดําเนินการเปนหมูบานกองทุนแมของแผนดินตั้งแตตนป โดยพิจารณาจาก
/หมูบาน...
หมูบานและชุมชนที่มีการแกไขปญหามาแลวอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่ง ควรจะคัดเลือกมาจาก
หมูบานในขอ ๑.๒.๑ เพื่อจะได จัดกิจกรรมตอเนื่องในการเตรียมการให เป นหมูบ านกองทุ นแมของ
แผนดินใหครบหลักเกณฑ เงื่อนไข ทั้งนี้ ใหกําหนดจํานวนที่เนนคุณภาพที่จะดําเนินการไดเปนหลัก
ไมเนนปริมาณที่มากเกินไป
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๑.๒.๓ ให ศตส.จ.พิจารณากําหนดเปาหมาย ในการพัฒนาใหเปนหมูบาน
กองทุนแมฯเขมแข็ง ตัวอยาง อําเภอละ ๑ หมูบาน เพื่อจะไดใหหมูบานตัวอยางดังกลาว เปนตนแบบ
ของหมูบานกองทุ นแมฯในอําเภอเดียวกัน โดยในชั้ นตน อาจจะกําหนดจํานวนกอน จากนั้น จึ งหา
รายชื่อที่เหมาะสม
๑.๒.๔ หากจะมีหมูบานและชุมชนที่นอกเหนือจากเปาหมายในป ๒๕๕๓ ให
ศตส.จ.พิจารณาเพิ่มเติมมาไดตามเหมาะสมของสถานการณ
๑.๒.๕ หมูบานและชุมชนที่ยังคงปญหายาเสพติดมากในพื้นที่จังหวัด ที่
จะตองกําหนดเปนความเรงดวน ที่จะตองเรงรัดเปนการเฉพาะ แตตองการที่จะแยกชัดออกมา เพื่อ
กําหนดเปนเปาหมายพิเศษ
ทั้งนี้ ใหมีรายชื่อหมูบานและชุมชนที่ชัดเจน
๑.๓ รั้วสังคม มีแนวทางการกําหนดเปาหมาย คือ
๑.๓.๑ ใหบูรณาการเปาหมายของรั้วสังคมและรั้วโรงเรียนดวยกัน โดยให
ศตส.จ.กําหนดโรงเรียนเปาหมายที่จะดําเนินการ(ดูใน รั้วโรงเรียน) และกําหนดบริเวณรอบโรงเรียน
เปนพื้นที่เปาหมายที่จะดําเนินการขจัดปจจัยเสี่ยงรอบโรงเรียน/สถานศึกษา ทั้งนี้ มีการกําหนด
พื้นที่และบริเวณอยางชัดเจน
๑.๓.๒ ให ศตส.จ.พิจารณาในภาพรวมของจังหวัดวา ปจจัยเสี่ยงใด ตอไปนี้
สถานประกอบการ หอพัก รานเกมส/อินเตอรเนต โตะสนุก แหลงมั่วสุม สวนสาธารณะ ฯลฯ เปนปจจัย
เสี่ยงที่สําคัญของจังหวัด และ ควรระบุเปนเปาหมายที่จะดําเนินการ
๑.๓.๓ ให ศตส.จ.บูรณาการเสริมสรางปจจัยบวก ในพื้นที่หมูบานและชุมชน
หรือ โรงเรียน ที่กําหนดเปนเปาหมายตามขางตน
๑.๔ รั้วโรงเรียน มีแนวทางการกําหนดเปาหมาย คือ
๑.๔.๑ ให ศตส.จ.พิจารณาโรงเรียน/สถานศึกษาที่มีความเสี่ยงตอปญหายา
เสพติ ด และปจจัยเสี่ยงที่เกี่ยวของ ที่จะต องช วยกันป องกันและแก ไขปญหา เป นเป าหมายของการ
ดําเนินการ (โดยอาจพิจารณาจากฐานขอมูลหลายๆอยาง เชน จากการบําบัดรักษา จากการจับกุม จาก
การขาวของชุดตํารวจ ชุดสารวัตรนักเรียน ฯลฯ ประกอบกัน)
๑.๔.๒ กําหนดใหโรงเรียน/สถานศึกษาในจังหวัดที่เปนเปาหมายขจัดปจจัย
เสี่ยงตามกิจกรรมในรั้วสังคม เปนเปาหมายโรงเรียนที่จะตองดําเนินการ เพื่ อ บู ร ณา การ เป าห มา ย
ระหวางรั้วสังคม และ รั้วโรงเรียน เขาดวยกัน
/๑.๔.๓ กําหนด…
๑.๔.๓ กําหนดใหโรงเรียน/สถานศึกษาในจังหวัดที่ มีความเสี่ยงสูงมากตอ
ปญหายาเสพติด เปนเปาหมายดําเนินการที่สําคัญ (พิจารณาจากการถูกจับกุม พฤติกรรมเสี่ยงในดาน
ตางๆ ที่อยูในเกณฑมากกวาแหลงอื่นๆ) เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานดานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการ
ติดตามดูแลชวยเหลือนักเรียน/นักศึกษาที่มีพฤติกรรมเสี่ยง รวมทั้งการบําบัด/ฟนฟูสมรรถภาพนักเรียน
กลุมเสพ/ติด และใหโอกาสศึกษาตอ
๑.๕ รั้วครอบครัว มีแนวทางกําหนดเปาหมาย คือ
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๑.๕.๑ ให ศตส.จ.กําหนดการสรางความเขมแข็งให ศูนย พัฒนาครอบครั ว
(ศพค.)ในพื้นที่หมูบาน/ชุมชนที่กําหนดเปนเปาหมายในป ๒๕๕๔ เพื่อจะไดบูรณาการการทํางานระหวาง
รั้วเขาดวยกัน
๑.๕.๒ ให ศตส.จ.จัดทําแผนงาน/โครงการ เนนการดําเนินการกับครอบครัว
ประเภทที่ ๑(ครอบครั วที่มี ป ญหายาเสพติ ด) โดยเน นครอบครั วที่มี ผู ถูกคุ มประพฤติ คดี ยาเสพติ ด
ครอบครั วที่ มี เ ยาวชนอยู ในสถานพิ นิ จ ฯ ครอบครั ว ที่ มี บุ คคลถู กคุ มขั งในเรื อนจํ าในคดี ย าเสพติ ด
ครอบครัวที่มีคนในครอบครัวมีการบําบัดยาเสพติดในระบบสมัครใจ-ชุมชน ฯลฯ โดยดําเนินการให
หนวยงานที่รับผิดชอบดังกลาวจัดกิจกรรมตามเหมาะสม
๑.๖ โครงการปราบปรามยาเสพติดฯ
มีแนวทางกําหนดเปาหมายเชิงคุณภาพ
โดยให ศตส.จ.ประสานงานจัดทําเปาหมายงานเชิงคุณภาพในจังหวัด ดังนี้
๑.๖.๑ วางเปาหมายที่จะจับกุมขอหาคดีสําคัญเพิ่มสูงขึ้น และมีการขยายผล
ภายหลังการจับกุมนับเปนคดีไดมากกวาปที่ผานมา
๑.๖.๒ วางเปาหมายที่จะดําเนินการยึด อายัดทรัพยสินใหไดทั้งจํานวนคดี
จํานวนทรัพยสินไดมากกวาปที่ผานมา
๑.๖.๓ วางเป าหมายที่ จะดํ าเนิ นการต อข อร องเรี ยนของประชาชนได ใน
จํานวนที่มากกวาปที่ผานมา และใหไดจํานวน รอยละ ๗๐ ของจํานวนรายที่สงขอมูล
๑.๖.๔ วางเปาหมายที่จะดําเนินการสนับสนุนมาตรการดานปราบปรามใน
หมูบาน/ชุมชนที่กําหนดเปนเปาหมายตามรั้วตางๆขางตน จนสามารถทําใหสถานการณดานการคาและ
แพรระบาดในพื้นที่ดังกลาวอยูในสถานการณที่ดีขึ้น
๑.๖.๕ วางเป าหมายที่จะดํ าเนิ นการตามมาตรการบั งคับใช กฎหมายต อ
ปจจัยเสี่ยงที่สําคัญ เชน สถานบันเทิง ฯลฯ จนสงผลใหสถานการณปญหาดังกลาวลดลงตามเปาหมายที่
กําหนดในรั้วสังคม
๑.๗ โครงการบําบัดรักษา มีแนวทางกําหนดเปาหมาย ดังนี้
๑.๗.๑ วางเปาหมายใหจํานวนผูเสพเขาบําบัดรักษาในระบบสมัครใจ-ชักชวนกระบวนการชุมชน หรือ ในระบบบังคับสมัครใจ มีจํานวนมากขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา
/๑.๗.๒ วางเปาหมาย...
๑.๗.๒ วางเปาหมายที่จะทําใหการดําเนินการในระบบบังคับบําบัดในจังหวัด
ไดรับการจัดการที่เหมาะสมกับสถานะของการเสพติด และมีการจัดการที่ดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปที่
ผานมา
๑.๗.๓ วางเปาหมายที่จะติดตาม ชวยเหลือ ฟนฟูอาชีพตามความเหมาะสม
กับผูเสพที่ผานการบําบัดในจังหวัดใหไดมากกวา รอยละ ๕๐ ของจํานวนผูผานการบําบัด
๑.๗.๔ วางเปาหมายดําเนินการดานบําบัดรักษากับผูเสพในพื้นที่หมูบานและ
ชุมชนเปาหมายใหไดตามจํานวนที่ตองดําเนินการ
๑.๘ โครงการปองกันยาเสพติดในสถานประกอบการ มีแนวทางกําหนดเปาหมาย
คือ
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๑.๘.๑ กําหนดสถานประกอบการที่มีความเสี่ ยงสูงต อปญหายาเสพติ ดใน
จังหวัด เปนเปาหมายสําคัญที่จะตองดําเนินการ โดยใหระบุถึงจํานวน ประเภท หรือ ชื่อเฉพาะ
๑.๘.๒ วางเปาหมายกําหนดสถานประกอบการที่จะดําเนินการดานใหโอกาส
ผูผานการบําบัดฯ โดยใหโอกาสพนักงานที่มีปญหาฯไดเขารับการบําบัดฯและรับผูเสพที่ผานการบําบัดฯ
เขาทํางาน เพื่อเปนการตอยอดความยั่งยืนกับโครงการบําบัดฯ
๑.๘.๓ วางเปาหมายกําหนดสถานประกอบการในพื้นที่อําเภอเนนหนัก เพื่อ
เปนสรางความเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
๑.๙ โครงการบริหารจัดการ
มีแนวทางกําหนดเปาหมาย คือ
๑.๙.๑ วางเปาหมายจัดประชุม ศตส.จ.เดือนละ ๑ ครั้ง
๑.๙.๒ วางเปาหมายบูรณาการโครงสรางระหวาง ศตส.จ.กับ กอ.รมน.จ.ให
เปนเอกภาพ
๑.๙.๓ วางเปาหมายบูรณาการงบประมาณจากทุกแหลงมาบูรณาการการ
จัดทําแผนรองรับปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๓
๒.แนวทางการกําหนดเปาหมายในการพัฒนาประสิทธิภาพของมาตรการในสวนของ ศต
ส.จ.
เปาหมายนี้ เปนสิ่งที่ไดกําหนดขึ้นเพิ่มเติมในปฏิบัติการฯ ระยะที่ ๓ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ของแตละมาตรการใหมากยิ่งขึ้น สามารถปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไดดียิ่งขึ้น โดยมีแนวทาง
สําหรับ ศตส.จ.แตละจังหวัด ดังนี้
๒.๑ แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการดานปองกัน ซึ่งเปนการลดจํานวนผู
เสพยาเสพติดรายใหม มีแนวทาง ดังนี้
๒.๑.๑ วางเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพดานปองกัน โดยกําหนดเปาหมายที่จะ
ลดสัดสวนของผูเสพยาเสพติดรายใหมในจังหวัดใหได รอยละ ๑๐ เมื่อเปรียบเทียบกับปที่ผานมา (วัด
จากจํานวนผูถูกจับกุมยาเสพติดรายใหมและผูบําบัดรักษารายใหม โดยพิจารณารายชื่อ หักจํานวนที่ซ้ํา
ออก)
/๒.๑.๒ กําหนด …
๒.๑.๒ กํ า หนด จํ า แนกกลุ ม ประชากรป ญ หายาเสพติ ด ที่ เ ป น รายใหม
กลุมใด ที่เปนประชากรกลุมที่มีความเสี่ยงในอัตราสูง เปนเปาหมายที่จะดําเนินการเพิ่มประสิทธิภาพ
ดานปองกันในลําดับตนๆของจังหวัด
๒.๑.๓ กําหนด จํ าแนกปจจัยเสี่ยงใดที่ มีความเสี่ ยงตอปญหายาเสพติดใน
อัตราที่สูงกวาปจจัยอื่นๆ ในจังหวัด เพื่อกําหนดเปนเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพดานปองกัน
๒.๒ แนวทางการเพิ่มประสิ ทธิภาพดานบังคับใชกฎหมายในจังหวัด มีแนวทาง
ดังนี้
๒.๒.๑ วางเป าหมายเพิ่มประสิ ทธิ ภาพชุ ดปฏิ บั ติ การสื บสวนปราบปราม
ตางๆ/ในจังหวัด/อําเภอสําคัญ ใหมีขีดความสามารถในดานการขาว การสืบสวนขยายผล การดําเนินการ
ดานทรัพยสิน และเพิ่มความพรอมใหกับทรัพยากรของชุดในดานตางๆ

๕

๒.๒.๒ วางเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานสอบสวนในการทําสํานวน
คดียาเสพติดใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถขยายผลไปยังตัวการและทรัพยสินโดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่
เปนรายสําคัญในจังหวัด
๒.๒.๓ วางเป าหมายเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการประสานงานในกระบวนการ
ยุติ ธรรมในจังหวั ดให มากขึ้นกวาป ที่ผ านมา โดยใหกําหนดประเด็ นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพของแต ละ
จังหวัดใหชัดเจน
๒.๓ แนวทางการกํ า หนดเป า หมายเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพมาตรการบํ า บั ด รั ก ษา
มีแนวทาง ดังนี้
๒.๓.๑ วางเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการชักชวน-คัดกรองเพื่อ
นําผูเสพเขาบําบัดโดยสมัครใจ โดยใหความสําคัญในการดําเนินการของอําเภอเนนหนัก
๒.๓.๒ วางเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพของสถานบําบัดรักษาในระบบตางๆใน
จังหวัด ใหมีปริมาณเพียงพอ หรือ มีจํานวนมากที่สุด ที่กระทําไดในจังหวัด
๒.๓.๓ วางเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพของการชวยเหลือ ฟนฟู ติดตาม ให
ครบวงจรทั้งระบบในจังหวัด เพื่อลดจํานวนผูเสพซ้ํา
๒.๓.๔ วางเป า หมายการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของการปฏิ บั ติ ม าตรการ
บํ าบั ดรั กษาในระบบต างๆในจั งหวั ด ปรั บปรุ งแก ไขป ญหาที่ ยั งดํ ารงอยู ให มากที่สุ ด โดยให กํ าหนด
ประเด็นปญหาสําคัญที่จะตองปรับปรุง แกไข
๒.๔ แนวทางการกําหนดเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพดานบริหารจัดการ แนวทาง
คือ
๒.๔.๑ วางเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพการเฝาระวังยาเสพติดในจังหวัด โดย
การพัฒนาประสิทธิภาพคณะเฝาระวังของจังหวัดและพัฒนางานขอมูล
๒.๔.๒ วางเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพอุปกรณ เครื่องมือใหเกิดความพรอม
ของฝายอํานวยการ ศตส.จ. มากขึ้น
/๒.๔.๓ วางเปาหมาย…
๒.๔.๓ วางเปาหมายเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทํารายงาน ติดตามผล ให
ทันเวลา และเปนระบบ
๒.๔.๔ วางเปาหมายพัฒนาประสิทธิภาพระบบขอมูลหองปฏิบัติการขอมูล
แนวทางการกําหนดเปาหมายที่แจงมาขางตนนี้ เปนการกําหนดเปาหมายใหสอดคลองกับมติ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ ป.ป.ส.มีกําหนดที่จะใหมีปฏิบัติการฯระยะที่ ๓ ใน
ตนเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ นี้ ดังนั้น ขอประสานงานให ศตส.จ.และหนวยงานที่เกี่ยวของไดมีการ
จั ดเตรี ยมขอมูลเพื่อประกอบการจั ดทําแผนตามขางต น เพื่อสามารถกําหนดเป าหมายได อย างตรง
ประเด็น ทั้งนี้ ศตส.จ.สามารถกําหนดเปาหมายที่เพิ่มเติมจากนี้ได
เมื่อได มีการประกาศปฏิบัติ การฯระยะที่ ๓ แลว ให ศตส.จ.ได จัดทําแผนงาน/โครงการ
รองรับโดยมีเปาหมายที่ไดเตรียมการตามขางตนนี้

