ข้อสังการการป้องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติด
ตามยุทธศาสตร์ รัวป้องกันของรัฐบาล
ของ
นายถาวร เสนเนียม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
รองผูอ้ ํานวยการศูนย์ปฏิบตั ิการต่อสูเ้ พือเอาชนะยาเสพติดกระทรวงมหาดไทย
ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ
กํากับดูแลการแก้ไขปั ญหายาเสพติดและผูม้ ีอิทธิพลในพืนทีภาคใต้
ในวันพฤหัสบดีที มิถุนายน
ณ โรแรมไดมอนด์ พลาซ่ า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
**************************
ข้อสังการใน เดือน
นโยบายการป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ของรั ฐ บาล (นายอภิ สิ ท ธิ
เวชชาชีวะ) ถือว่ าเป็ นนโยบายสําคัญเร่ งด่วนของรัฐบาลทีผู้ว่าราชการจังหวัด หน่ วย
ราชการทุกส่วนในพืนทีจังหวัดต้ องให้ ความสําคัญและเร่งรัดการดําเนินการให้ เกิดผล
อย่างเป็ นรูปธรรมภายในปี งบประมาณนี
. ให้ จั ง หวั ด ดํา เนิ น การปรั บ แผนป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด ให้
สอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ รัวป้ องกัน ตามสภาพภูมิสังคมและตามเป้ าหมายทีรัฐบาล
กําหนด โดยให้ จังหวัดกําหนดเป้ าประสงค์ ตัวชีวัด และเกณฑ์เป้ าหมายให้ ชัดเจน เช่น
การบังคับบําบัดกีราย การปราบปรามผู้ค้ารายใหญ่กีราย การทําประชาคมครบถ้ วนทุก
หมู่บ้านหรือไม่ ฯลฯ และให้ นาํ แผนโดยระบุงบประมาณทียังไม่ได้ ดาํ เนินการส่งให้ ผม
ภายใน วัน
. กระทรวงมหาดไทยให้ ความสําคัญอย่ างยิงกับการทําประชาคมโดยวิธีลับ
เพือค้ นหาผู้ค้า/ผู้เสพ/ผู้เกียวข้ อง ซึงต้ องกระทําด้ วยความโปร่งใส และมีส่วนร่วมจาก
ประชาชนในพื นทีอย่ างแท้ จ ริ ง และนําบัญชี ผ้ ู ค้า/ผู้ เสพ/ผู้ เกียวข้ องมากําหนดเป็ น
เป้ าหมายทีจะดําเนินการแก้ ไข

. ให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดให้ ความสําคัญกับการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพ
ติดโดยเป็ นประธานการประชุ ม ศตส.จ. ด้ วยตนเอง โดยมีผ้ ู บั งคั บการตํารวจภูธ ร
จั ง หวั ด นายแพทย์ ส าธารณสุ ข จั ง หวั ด และหั ว หน้ าส่ ว นราชการที เป็ นเจ้ าภาพ
ยุทธศาสตร์ รัวป้ องกันร่วมประชุมด้ วยตนเอง ทังนีเพือแสดงให้ เห็นถึงความจริงจัง
และความตังใจของข้ าราชการ เจ้ าหน้ า ที ทุกหน่ วยทีจะบู รณาการและประสานการ
ทํางานอย่างเข้ มแข็ง โดยขอให้ ส่งรายงานการประชุม ศตส.จ. ให้ ผมได้ รับทราบทังแต่
เดือนมกราคม
ถึงปัจจุบัน
สําหรับระดับอําเภอก็ให้ นายอําเภอเป็ นประธานการประชุม ศตส.อ. ด้ วยตนเอง
โดยให้ ผ้ ู กาํ กับการสถานี ตํา รวจภูธ รอําเภอ และหั ว หน้ าส่ ว นราชการทีเป็ นเจ้ า ภาพ
ยุ ท ธศาสตร์ รั วป้ องกัน ร่ ว มประชุ ม และให้ รายงานการประชุ ม ศตส.อ. ให้ ผ้ ู ว่ า
ราชการจังหวัดทราบทุกเดือน
. ขอให้ ศตส.จ. ยึดเป้ าหมายเป็ นฐานในการป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพ
ติดให้ ชัดเจน เช่น เป้ าหมายหมู่บ้านทีปรากฏข่าวสารยาเสพติด , หมู่บ้าน การ
นําผู้เสพเข้ ารับการบําบัด , คน ทังนีเพือให้ เห็นผลงานทีเป็ นรูปธรรมภายใน
ระยะเวลาทีจํากัด
. จากข้ อมูลในรายงานการประชุมกระทรวงมหาดไทยประจําเดือนมิถุนายน
การจั บ กุ ม นั ก ค้ า ยาเสพติ ด ตามข้ อ ร้ อ งเรี ย น เดื อ นทีผ่ า นมา มี ก ารจั บ กุ ม
คดี ผู้ต้องหา คน สะท้ อนให้ เห็นส่วนหนึงว่ าประชาชนยังเข้ ามามีส่วนร่ วมใน
การป้ องกันและแก้ ไขปั ญหายาเสพติดน้ อย จึงต้ องการให้ ทุกจังหวัดสร้ างระบบการ
ร้ องเรียน ร้ องทุกข์อย่างจริงจัง โดยร้ องเรียนทีมือถือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยตรงและ
ร้ อ งเรี ย นทีผมโดยตรง ซึ งผมได้ เ ปิ ดตู้ ปณ. กระทรวงมหาดไทย เพื อรั บ เรื อง
ร้ องเรียนไว้ โดยเฉพาะ และขอให้ ผ้ ูว่าราชการจังหวัดส่งเรืองร้ องเรียนทุกเรืองมาทีผม
ด้ วย
. ให้ ศตส.จ./ศตส.อ. ขอความร่ วมมือและสนับสนุ นจากองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ นในจั ง หวั ด ทํา แผนงานป้ องกั น และแก้ ไ ขปั ญ หายาเสพติ ด การจั ด สรร
งบประมาณ และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ทังระยะสันและระยะยาว
. ให้ ทุกจังหวัดจัดให้ มีโครงการป้ องกันและแก้ ไขปัญหายาเสพติด “ จังหวัด
Best Practice” เพือให้ จังหวัดต่างๆ ได้ เรียนรู้ร่วมกันในการป้ องกันและแก้ ไขปัญหา
ยาเสพติดในกระบวนงานต่างๆ และจังหวัดใดทีทําได้ ดีกจ็ ะได้ รับการยกย่องและเชิดชู
ต่อไป

. ในการประกาศหมู่ บ้ า นปลอดยาเสพติ ด (หมู่ บ้ า นสี ข าว) หั ว ใจของการ
ประกาศ คือ การทีประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนประกาศเป็ นหมู่บ้านสีขาวด้ วยตนเอง
และทีสําคัญทีสุดต้ องรักษาความยังยืนให้ ได้
. ผมอยากเห็น ศตส.จ./ศตส.อ. สร้ างกระแสให้ ประชาชนประกาศสงครามกับ
ยาเสพติดเพือกดดันให้ “ผู้ค้าหยุด ผู้เสพเลิก ผู้เกียวข้ องตระหนัก” และเข้ ามามีส่วน
ร่วมในการแก้ ไขปัญหา
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