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นโยบายข้อ

๒

การสร้างความมั่นคง
และความปลอดภัยของประเทศ 
และความสงบสุขของประเทศ
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๒.๑	 รกัษาและป้องกันอธิปไตยและความมัน่คงภายในของประเทศ ท้ังทางบก ทางทะเล ทางอากาศ  

รวมทัง้ป้องกนัและปราบปรามภยัคุกคามต่าง ๆ  และภยัคกุคามรปูแบบใหม่ โดยมุง่เน้นการสร้างอ�านาจก�าลงัรบ 

ที่มีตัวตนและไม่มีตัวตนให้เข้มแข็ง การพัฒนาระบบเตรียมความพร้อมแห่งชาติ ระบบงานข่าวกรอง  

การจัดการข้อมูลที่เป็นเท็จทางสื่อออนไลน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชนด้านความมั่นคง รวมทั้งพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมให้มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ 

และร่วมพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ 

๒.๒	 ปลกูจิตส�านกึ	เกียรตภิมิู	และศกัดิศ์รคีวามเป็นชาตไิทย	การมจีติสาธารณะและการมส่ีวนร่วม	

ท�าประโยชน์ให้ประเทศ	 รักษาผลประโยชน์ของชาติ	 ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่	

ระหว่างกันของประชาชน โดยสถาบันการศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังวินัยของคนในชาติ หลักคิดที่ถูกต้อง 

สร้างค่านิยม “ประเทศไทยส�าคัญที่สุด” การเคารพกฎหมายและกติกาของสังคม ปรับสภาพแวดล้อม 

ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

๒.๓	 พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์	

ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล	 ความรักชาติ	 และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน พร้อมทั้งส่งเสริม 

ให้นักการเมืองมีคุณภาพ เป็นคนดีมีคุณธรรม มีความรู้ความสามารถ เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติ 

มากกว่าส่วนตน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเอื้ออ�านวยต่อการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า

อย่างมั่นคง

๒.๔	 สร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน โดยก�าหนดให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เฝ้าระวงั ดูแล และรกัษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ ความสงบสขุของประชาชน  

และปัญหายาเสพติดในระดับชมุชนและหมูบ้่านอย่างต่อเนือ่ง และสนบัสนนุให้ประชาชนมส่ีวนร่วมกบัภาครฐั 

ในการสร้างความปลอดภัยในพื้นที่

๒.๕	 แก้ไขปัญหายาเสพตดิอย่างจรงิจงัท้ังระบบ ด้วยการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างเคร่งครดั ปราบปราม 

แหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเก่ียวข้องอย่างเด็ดขาด 

ป้องกันเส้นทางการน�าเข้าส่งออกโดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การลดจ�านวนผู้ค้าและผู้เสพรายใหม่  

และให้ความรู้เยาวชนถึงภัยยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งฟื ้นฟู ดูแล รักษาผู้เสพผ่านกระบวนการ 

ทางสาธารณสุข 
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การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย

ของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
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๑.	 การรักษาและป้องกันอธิปไตยและความมั่นคงภายในของประเทศ 

	 ๑.๑	 การจัดท�าแผนบูรณาการขบัเคลือ่นยทุธศาสตร์ชาติด้านความมัน่คง	(พ.ศ.	๒๕๖๔-๒๕๖๕)	เพือ่ใช้เป็น 

กรอบทิศทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคงให้มีเอกภาพสามารถบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 ๑.๒	 การประชุมด้านความมั่นคง

	 	 ๑.๒.๑	 ร่วมประชุมรัฐมนตรกีลาโหมอาเซยีนกบัรัฐมนตรกีลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence 

Ministers’ Meeting Plus: ADMM-Plus) เพื่อความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรม ในการเตรียมความพร้อมรับมือ 

กับภัยคุกคามของภูมิภาค ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญในการส่งเสริมความร่วมมือของฝ่ายทหาร เพื่อรับมือกับสถานการณ์ 

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และความคืบหน้าการจัดท�าร่างปฏิญญาสมัยพิเศษ 

ของ ADMM-Plus เน่ืองในวาระฉลองครบรอบ ๑๕ ปี การก่อตั้งการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียน  

(ASEAN Defence Ministers’ Meeting: ADMM) และการประชมุ ADMM ครัง้ที ่๑๕ และการประชมุ ADMM-Plus  

ครั้งที่ ๘ ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
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	 	 ๑.๒.๒	 ร่วมประชมุเจ้าหน้าทีอ่าวโุสกลาโหมอาเซยีน (ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting: ADSOM) 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Teleconference: VTC) เพื่อให้ความเห็นชอบร่างเอกสารความร่วมมือริเริ่มใหม่ 

จ�านวน ๘ ฉบับ และผลการประเมินผลให้จัดการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหม 

ประเทศคู่เจรจาเป็นประจ�าทุกปี รวมทั้งพิจารณาร่างเอกสารปฏิญญาสมัยพิเศษเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ ๑๕ ปี

การก่อตั้งกลไก ADMM จ�านวน ๒ ฉบับ 

 ๑.๓ การเตรียมความพร้อมและการป้องกันประเทศ

	 	 ๑.๓.๑	 ฝึกการบริหารวิกฤตการณ์ระดับชาติ	 (C-MEX)	ประจ�าปี ๒๕๖๓ ซึ่งครอบคลุมประเด็น 

ภยัความมัน่คงทีส่อดคล้องกบัแนวโน้มสถานการณ์ภยัคกุคามความมัน่คงทีส่่งผลกระทบกบัประชาชนเป็นจ�านวนมาก 

ได้แก่ สาธารณภัยจากหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ ปัญหาขยะพลาสติกในมหาสมุทรที่กระทบกับ 

ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภัยคุกคามจากนวิเคลยีร์และรงัส ีการก่อการร้ายในพืน้ทีช่มุชน และการสร้างความเชือ่ 

หรือความตื่นตระหนกจากข่าวปลอมในโลกไซเบอร์ ตลอดจนก�าหนดแผนการด�าเนินงานให้มีเอกภาพและเป็นไป 

ในทิศทางเดยีวกนั ซึง่เป็นการยกระดับความพร้อมของหน่วยงานด้านความมัน่คงในการเตรยีมพร้อมและการตอบสนอง 

ต่อวิกฤตการณ์ การส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานมีการฝึกซ้อมเพื่อพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมในระดับ 

หน่วยงานและระดับประเทศ และทดสอบแนวทางการประสานความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนองค์ความรู ้

กับหน่วยงานต่างประเทศที่มีความเชี่ยวชาญในการรับมือกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

	 	 ๑.๓.๒	 ขับเคล่ือนแผนผนึกก�าลังและทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู่การปฏิบัติในพื้นท่ี  

โดยจดับรรยาย เรือ่ง แผนเตรยีมพร้อมแห่งชาต ิ(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) และให้ความรูใ้นส่วนของสาระส�าคญัของนโยบาย 

และแผนระดับชาติว ่าด ้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) โดยเฉพาะประเด็นการพัฒนา 

ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติให้แก่จังหวัดในเขตพื้นที่กองทัพภาคที่ ๓ ให้สามารถขับเคลื่อนแผนผนึกก�าลัง 

และทรัพยากรเพื่อการป้องกันประเทศไปสู ่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และให้สอดคล้องไปในทิศทาง 

เดียวกับนโยบายและแผนระดับชาติ 

  ๑.๓.๓ จัดท�าหลักเกณฑ์การก�าหนดสถานะ	

และสิทธิของบุคคลที่อพยพเข ้ามาและอาศัยอยู ่มานาน  

เพ่ือด�าเนินงานให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ประเด็นการพัฒนาการแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน  

ในส่วนของปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง เรื่อง การหลบหน ี

เข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย โดยเสนอนโยบายและจัดท�าทะเบียน

ประวัติกลุ่มเป้าหมายที่มีปัญหาสถานะและสิทธิบุคคล ผ่อนผัน 

จัดท�าหลักเกณฑ์ 
การก�าหนดสถานะ
และสิทธิของบุคคล 

ที่อพยพเข้ามา
และอาศัยอยู่มานาน
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ให้อยู่อาศัยชั่วคราวเพ่ือรอการส่งกลับ และการรับรองสถานะและสิทธิให้กลุ่มบุคคลท่ีอาศัยอยู่ในประเทศมานาน  

และได้จัดท�าหลักเกณฑ์การก�าหนดสถานะและสิทธิของบุคคลที่อพยพเข้ามาและอาศัยอยู่มานาน เพ่ือแก้ไขปัญหา

กลุ่มผูต้กส�ารวจ แต่มภีมิูล�าเนาต่อเนือ่งในประเทศไทย กลุม่ผูไ้ร้รากเหง้า และกลุม่นกัเรยีนนกัศกึษาทีม่ปัีญหาสถานะ

และสิทธิบุคคล 

  ๑.๓.๔ รักษาความมั่นคงทางทะเล	 ด�าเนินการผลักดันองค์ความรู ้ทางทะเลบรรจุในหลักสูตร 

การเรียนการสอนให้กับนักเรียนในทุกระดับช้ัน เพ่ือให้เกิดการสร้างการเรียนรู้ และความตระหนักรู้ถึงความส�าคัญ

ของทะเลอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 การเผยแพร่หนังสือ “ทะเลและมหาสมุทร	 และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล”  

และพิจารณาน�าเนื้อหาไปใช้ประกอบการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนตามบริบทความเหมาะสมของสถานศึกษา 

ในพื้นที่น�าร่อง ๒๒ จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานคร โดยเริ่มในภาคเรียนท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓  

จัดท�าโครงการการสร้างจิตอาสาเพ่ือรักษาชายฝั ่งท้องทะเล และจัดท�าโครงงานสิ่งประดิษฐ์ในการเก็บขยะ  

(หุ่นยนต์เก็บขยะ) 

	 	 ๑.๓.๕ จัดก�าลังป้องกันชายแดนประจ�าปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔ จ�านวน ๓๒,๑๔๐ นาย (ไม่รวมก�าลัง 

ในส่วนของกองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรภาค ๔ ส่วนหน้า) รวมทั้งยุทโธปกรณ์ที่จ�าเป็น  

เพื่อปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนรอบประเทศ

	 ๑.๔ การขับเคล่ือนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	

ไปสู่การปฏิบัติ	ภายใต้กรอบนโยบาย 5P (Policy, Prevention, Prosecution, Protection และ Partnership) 

และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ โดยจัดท�าแผนบูรณาการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน โดยให้ความส�าคัญ 

กับการสร้างช่องทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกับภาคีเครือข่าย ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในพื้นที่  

พร้อมจัดชุดตรวจบูรณาการในสถานประกอบกิจการ นายจ้างกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ ตรวจตามการข่าว และตรวจจับกุม

แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายและการค้ามนุษย์ในจังหวัดร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงและฝ่ายปกครองในพื้นที่

อย่างเข้มข้น คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๖๕ และแรงงานได้รับการคุ้มครอง ไม่ตกเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน 

และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ�านวน ๑๔,๕๐๖ แห่ง ๑๘๙,๗๙๕ คน

 ๑.๕ การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบท่ีเลวร้าย		

ส่งเสรมิ พฒันา และก�ากบัดแูลให้แรงงานทีเ่ป็นกลุม่เสีย่งได้รบัการคุม้ครองตามกฎหมาย นายจ้าง ลกูจ้าง ท้ังแรงงานไทย 

และแรงงานต่างด้าวในกิจการกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้แรงงานเด็ก  

การบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

เช่น กิจการเกี่ยวเนื่องประมงทะเล กิจการผลิตสินค้าจากอ้อย 

กิจการผลิตเครื่องนุ่งห่ม กุ้ง ปลา ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปีก ฟาร์มหม ู

หรอืฟาร์มเลีย้งสตัว์ประเภทอืน่ ๆ  กจิการก่อสร้าง งานทีเ่ข้าข่าย 3D 

[(งานทีม่ลีกัษณะสกปรก (Dirty) งานทีม่คีวามยากล�าบาก (Difficulty) 

และงานทีเ่สีย่งอนัตราย (Dangerous)] รวมท้ังสถานประกอบกิจการ 

ที่อยู่โดดเดี่ยว ห่างไกลชุมชน หรือสถานประกอบกิจการขนาดเล็ก 

ที่มีลูกจ้าง ๑-๑๐ คน ด�าเนินการตรวจสถานประกอบกิจการ  

จ�านวน ๑,๖๕๖ แห่ง ลูกจ ้างได ้รับการคุ ้มครอง จ�านวน  

๕๒,๖๒๘ คน

ตรวจสอบ 
สถานประกอบกิจการ 

๑,๖๕๖ แห่ง
ลูกจ้างได้รับการคุ้มครอง

๕๒,๖๒๘ คน
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	 ๑.๖ การคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	ด�าเนินการบูรณาการตรวจคุ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเล 

ในพ้ืนที่ ๒๒ จังหวัด เพื่อคุ ้มครองแรงงานในเรือประมงทะเลไม่ให้ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน  

และได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

ด�าเนินการตรวจเรือประมง จ�านวน ๔๑๑ ล�า ลูกจ้างได้รับ 

การคุม้ครอง จ�านวน ๕,๖๕๐ คน นอกจากนี ้ด�าเนนิโครงการ 

ศูนย์ประสานแรงงานประมง ๒๒ จังหวัด	เพื่อแก้ไขปัญหา

การขาดแคลนแรงงานในประเภทกิจการประมง ป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ในรูปแบบแรงงานประมง 

และส่งเสริมให้ผู ้ประกอบการกิจการประมงได้ปฏิบัติ 

ตามกฎหมาย สร้างความตระหนกัรูแ้ละจัดระเบยีบแรงงาน

ต่างด้าวในภาคประมง จ�านวน ๑๖๗,๑๒๑ คน

	 ๑.๗ การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	 ด�าเนินการพิจารณาค�าขอและจัดท�าทะเบียนคนต่างด้าว 

ทีย่ืน่ขอใบอนญุาต เพือ่ให้การพจิารณาอนญุาตท�างานให้แก่คนต่างด้าวทีเ่ข้ามาท�างานในประเทศเป็นไปตามกฎระเบียบ 

ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่ก�าหนด มีคนต่างด้าวได้รับอนุญาตท�างาน จ�านวน ๓๘๓,๓๐๔ คน และตรวจสอบการท�างาน

ของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ เพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชก�าหนดการบริหารจัดการการท�างาน 

ของคนต่างด้าว พ.ศ. ๒๕๖๐ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน มีคนต่างด้าว  

นายจ้าง และสถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ จ�านวน ๔๓,๓๘๘ แห่ง ๓๗๓,๑๕๑ คน

	 ๑.๘ การป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	 ด�าเนินการให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมาย

จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน ป้องกันปัญหาการถูกหลอกลวงไปท�างานต่างประเทศ รวมท้ังป้องกันไม่ให้ 

ตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ จ�านวน ๗๒๙,๑๖๐ คน รวมทั้งสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกัน

ปัญหาการค้ามนุษย์ เพ่ือให้แรงงานต่างด้าว นายจ้าง/สถานประกอบการ และผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ 

ในสิทธิ หน้าที่ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และป้องกันการละเมิดสิทธิ การบังคับใช้แรงงาน การกักขัง หน่วงเหนี่ยว 

การถูกทารุณกรรม และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน จ�านวน ๓๐,๓๒๒ คน และเตรียมความพร้อมให้คนหางาน  

เพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในการไปท�างานต่างประเทศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ให้คนหางานที่ประสงค์จะไปท�างานในต่างประเทศ และประชาชนท่ัวไปได้มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับวิธีการ 

และขั้นตอนการไปท�างานต่างประเทศโดยถูกกฎหมาย จ�านวน ๒,๑๘๑ คน

	 ๑.๙ การจัดตั้งจุดสกัดก้ันการเคลื่อนย้ายแรงงาน	 ในพื้นที่บริเวณจุดตรวจให้มีความเข้มข้นสอดคล้อง 

กับสถานการณ์ปัจจุบนั เช่น ๑) จุดตรวจจุดสกดักัน้การเคลือ่นย้ายแรงงาน ถนนบางนา-ตราด กโิลเมตรท่ี ๔.๕ ขาออก 

และ ๒) จุดตรวจจุดสกัดก้ันฯ บางเขน บริเวณถนนเทพรักษ์ โดยแบ่งพื้นที่เฝ้าระวัง ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับที่ ๑ 

พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพแออัดและมีความเสี่ยงต ่อการติดเช้ือสูงการปฏิบัติจัดเจ ้าหน้าท่ีเฝ ้าระวัง/ 

สายตรวจเฝ้าระวัง ตลอด ๒๔ ช่ัวโมง เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้ายและการเข้าออกของคนงานอย่างเคร่งครัด  

ระดับที่ ๒ พื้นที่แคมป์คนงานที่มีสภาพไม่แออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือ ปานกลาง การปฏิบัติจัดเจ้าหน้าท่ี 

เฝ้าระวัง/สายตรวจเฝ้าระวัง ทุก ๔ ชั่วโมง เพื่อท�าการส�ารวจยอดคนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง และระดับที่ ๓  

พ้ืนที่แคมป์คนงานท่ีมีสภาพไม่แออัดและมีความเสี่ยงต่อการติดเช้ือต�่า การปฏิบัติจัดเจ้าหน้าท่ีสายตรวจเฝ้าระวัง 

ทุก ๘ ชั่วโมง 
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	 ๑.๑๐ การจัดตั้งด่านตรวจระหว่างรอยต่อพื้นที่สีแดงเข้ม 
จ�านวน ๒ จุด ได้แก่ ๑) ด่านตรวจรอยต่อข้ามจังหวัดปทุมธานี 
บรเิวณหน้าโรงพยาบาลธญับรุ ีจงัหวัดปทมุธาน ีและ ๒) ด่านตรวจ 
รอยต่อข้ามจังหวัดอยุธยา บริเวณใต้ทางต่างระดับหินกอง  
จังหวัดสระบุรี เพื่อติดตามการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมรับทราบปัญหา
ข้อขดัข้องจากการปฏิบติังานของฝ่ายความมัน่คง เพิม่ความเข้มงวด 
กวดขันในการคัดกรอง ชะลอ และสกัดกั้นการเดินทางข้ามจังหวัด
ของประชาชน รวมทั้งสร้างความเข้าใจ และขอความร่วมมือ
ประชาชน หลีกเลี่ยง จ�ากัดงดการเดินทางเข้าออกจังหวัดในพื้นที่
ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดโดยไม่มีเหตุจ�าเป็น โดยให้อยู่ภายใต้
มาตรการการควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๘ (โควิด-๑๙) 
อย่างเคร่งครัด

๒.	 การปลูกจิตส�านึก	 เกียรติภูมิ	 และศักดิ์ศรีความเป็นชาติไทย	 การมีจิตสาธารณะ	

และการมส่ีวนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ	รกัษาผลประโยชน์ของชาต	ิความสามคัคปีรองดอง	

และความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกันของประชาชน	

	 ๒.๑	 การด�าเนินโครงการเสริมสร้างเครือข่ายและช่วยเหลือประชาชน	
	 	 ๒.๑.๑	 เสริมสร้างเครือข่ายด้านกิจการพลเรือนในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา เพื่อส่งเสริม
ให้เยาวชนได้รับทราบและมีจิตส�านึกในการร่วมท�ากิจกรรมต่าง ๆ และแสดงออกถึงความกตัญญูต่อบุพการี 
และผู้มีพระคุณ ครู/อาจารย์ ชาติบ้านเมืองและการพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนรักษา 
และสืบทอดความเป็นชาติไทยให้คงอยู ่ตลอดไปภายใต้เครือข่าย “ชมรมกตัญญูคลับ” ซึ่งด�าเนินการโดย 
มณฑลทหารบก (มทบ.) จ�านวน ๓๕ หน่วย
	 	 ๒.๑.๒	 จัดกิจกรรมชมรมกตัญญูคลับร่วมกับ มทบ. เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยรับซื้อผลิตผลทางการเกษตร และร่วมกับก�าลังพล 
จติอาสาพระราชทานจัดกจิกรรมท�าความสะอาดโรงพยาบาลสนาม เพือ่เตรยีมความพร้อมในการรกัษาผูป่้วยโควดิ-๑๙  
รณรงค์สร้างความเข้าใจในการป้องกัน รวมถึงเชิญชวนประชาชนให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-๑๙  
การมอบเครื่องอุปโภคบริโภค และผลผลิตทางการเกษตรให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ นอกจากนี ้ได้บ�าเพญ็สาธารณะประโยชน์ด้วยการสร้างฝายชะลอน�า้ รกัษาความชุม่ชืน้ 
ให้ป่าเกิดความอุดมสมบูรณ์

	 ๒.๒	 การด�าเนนิโครงการสร้างความปรองดองสมานฉนัท์
โดยผ่านกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน	
	 	 ๒.๒.๑	 จัดกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ในพื้นที่ร่วมกับคณะกรรมการหมู ่บ้าน จ�านวน ๓,๐๔๖ ต�าบล  
ลงพื้นที่อย ่างน ้อย ๖,๐๙๒ ครั้ ง  เพื่อปลูกฝ ังปลูกจิตส�านึก 
และร่วมแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน สร้างความสามัคคีปรองดอง
สมานฉนัท์ ท�าให้ประชาชนมคีวามเข้มแขง็ รวมถงึเข้าใจความต้องการ 
ของคนในหมูบ้่าน/ชมุชน รู้จักการวางแผนเพือ่ส่งต่อแผนเพือ่น�าไปสู่ 
การบูรณาการเชื่อมโยงแผนพัฒนาพื้นที่ (One Plan) 

จัดกิจกรรม 
สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์
ในพื้นที่ ๓,๐๔๖ ต�าบล 

๖,๐๙๒ ครั้ง

จัดตั้งด่านตรวจ
ระหว่างรอยต่อพื้นที่ 

สีแดงเข้ม  
เพื่อควบคุมการระบาด

ของโควิด-๑๙
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  ๒.๒.๒	 ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ จ�านวน ๔๘๙ ชุด  

ชุดละ ๓ คน และผู้ที่รับผิดชอบโครงการฯ จ�านวน ๓๓ จังหวัด รวม ๑,๕๐๐ คน เพื่อลงพื้นที่ด�าเนินการขับเคลื่อน 

การสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ผ่านกลไกคณะกรรมการหมูบ้่าน และชดุปฏบิตักิารฯ ได้ลงพืน้ทีเ่พือ่ปฏบิติัหน้าทีแ่ล้ว 

จ�านวน ๓,๑๙๐ หมู่บ้าน

	 	 ๒.๒.๓	 ส่งเสริมให้หมู่บ้านมีแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้วอย่างน้อย ๒๒,๐๖๙ แผน และหมู่บ้านสามารถ

น้อมน�าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เพื่อให้ประชาชนรู้จักประมาณตนในการใช้จ่าย ลดการเป็นหนี้

 ๒.๓	 การด�าเนนิกจิกรรมค่ายเยาวชนสมานฉนัท์	โดยส่งเสรมิการจดัการแข่งขนักฬีาและการออกก�าลงักาย 

เพื่อสันติสุข ยกระดับการจัดการแข่งขันฟุตบอลและเพิ่มกีฬาที่เป็นอัตลักษณ์ประจ�าท้องถิ่น คือ กีฬามวยไทย  

ให้ลงไปสู่พ้ืนที่ในระดับต�าบลเพื่อแก้ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ท�าให้เด็ก เยาวชนและประชาชน 

เกดิความรกัความสามัคคใีนชมุชน และระหว่างชุมชน ลดปัญหาความขัดแย้ง และความรนุแรงต่าง ๆ  ห่างไกลจากยาเสพตดิ 

อบายมุขทั้งปวง รวมถึงประชาชนในพื้นที่มีความเข้าใจการด�าเนินงานของภาครัฐ ยอมรับและให้ความร่วมมือ 

กับภาครัฐเพิ่มขึ้น รวมทั้งใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ โดยการออกก�าลังกายและเล่นกีฬา และสามารถต่อยอดไปสู ่

การเป็นนักกีฬาอาชีพ โดยมีนักกีฬาที่เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๓๔,๒๔๕ คน 

	 ๒.๔	 การส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีก�าหนดทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม  

และสร้างความสงบสุข ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา คือ เกษตรก้าวหน้า การค้าชายแดน การท่องเที่ยวเชื่อมโยง 

สูอ่าเซียนบนพืน้ฐานความเข้มแขง็ของชมุชนผ่านยุทธศาสตร์พระราชทาน “เข้าใจ	เข้าถงึ	พัฒนา” สร้างการมส่ีวนร่วม 

ของประชาชน ในพืน้ทีโ่ดยใช้มิตทิางวฒันธรรมเป็นสือ่กลาง และต่อยอดสร้างเศรษฐกจิชมุชน ภายใต้ชือ่ “โครงการเสรมิสร้าง	

สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง”	ด�าเนินการในพื้นท่ีเป้าหมายจ�านวน ๕๕ ต�าบล และต�าบลนอกพื้นท่ีเป้าหมาย 

จ�านวน ๖๐ ต�าบล มผีูเ้ข้าร่วมกจิกรรม จ�านวน ๗๓,๙๘๖ คน ส่งผลให้ เด็ก เยาวชน และประชาชนในพืน้ท่ี เกดิการรบัรู้ 

เข้าใจ มีค่านิยมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม 

สามารถอยูร่่วมกนัได้อย่างสนัตสิขุ และเกดิการน�าทนุทางวฒันธรรมมาสร้างคณุค่า และมลูค่าเพิม่ทางเศรษฐกจิ ดงันี้ 

  ๒.๔.๑ จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ์โดยจัดอบรม ให้ความรู้ ความส�าคัญของสถาบัน

พระมหากษตัริย์ และการอยูร่่วมกันในสงัคมพหุวฒันธรรม ประกวดเรยีงความภายใต้หวัข้อ “สถาบันพระมหากษตัรย์ิ

กับชาวนราธิวาส” นิทรรศการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

	 	 ๒.๔.๒ จัดกิจกรรมขับเคล่ือนพิพิธภัณฑ์เมืองนราธิวาสเพ่ือการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม  

โดยจัดแสดงนิทรรศการถาวร และนิทรรศการหมุนเวียน จ�านวน ๓ ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก ่

นักท่องเที่ยวและผู้มาเยือน รวมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชน ในเรื่องราวของพัฒนาการทางประวัติศาสตร์  

มรดกทางวัฒนธรรม ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิต มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดนราธิวาส  

ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของประชาชนหลากหลายเช้ือชาติ ศาสนา ในสังคมพหุวัฒนธรรม  

มีประชาชนทั่วไปทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่เข้าชมนิทรรศการรวมจ�านวน ๘,๙๕๐ คน 

	 	 ๒.๔.๓ จัดกิจกรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและเพิ่มรายได ้ 

ประกอบด้วย กิจกรรมโขนเยาวชนชายแดนใต้ กิจกรรมค่ายเยาวชนพหุวัฒนธรรม กิจกรรมเกลอกันกาแวกีตอ  

กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแขง็ของชมุชนในการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม เช่น ศกึษาแหล่งเรยีนรูท้างวฒันธรรม  

และการอยูร่่วมกนัในสงัคมพหวุฒันธรรม อบรมอาบน�า้ศพตามหลักศาสนาอสิลาม และกจิกรรมส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม

ท้องถิน่ชายแดนใต้ตามความต้องการของพืน้ที ่เช่น เสวนาหวัข้อ “การอยูร่่วมกนัต่างศาสนาและการเรยีนรู ้ความแตกต่าง 

เพื่อป้องกันความแตกแยก” อบรมถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ



25รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๒.๔.๔ จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร

ขับเคลื่อนงานส่งเสริมพหุวัฒนธรรม ประกอบด้วย กิจกรรม 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรจังหวัดชายแดนใต้ เช่น จัดแข่งขัน 

กีฬาพื้นบ้าน กิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมจิตอาสา และจ้าง 

อาสาสมัครวัฒนธรรม ซึ่งเป็นบุคลากรในพื้นที่เป็นอาสาสมัคร 

วัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนการด�าเนินงานตามภารกิจ 

ในการแก้ ไ ขป ัญหาและ พัฒนา จั งห วัดชายแดนภาคใต้ 

มีผู้ได้รับประโยชน์จากการจ้างงาน จ�านวน ๑๘,๕๐๐ คน 

	 	 ๒.๔.๕	 ด�าเนินโครงการรู้รักสามัคคีและวินัยของชาติ	(พลเมืองดี	มีจิตสาธารณะ)	โดยการรวบรวม

บริบทและประเด็นปัญหาของพื้นที่ น�ามาพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อปลูกจิตส�านึก  

เกียรติภูมิ และศักด์ิศรีความเป็นชาติไทย การมีจิตสาธารณะและการมีส่วนร่วมท�าประโยชน์ให้ประเทศ  

รักษาผลประโยชน์ของชาติ ความสามัคคีปรองดองและความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างกัน 

	 ๒.๕	 การด�าเนินกิจกรรมจิตอาสาผู้สูงอายุ	

	 	 ๒.๕.๑	 จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสา	 พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เนื่องในวันคล้าย 

วนัพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร วนัชาติ 

วันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันอาสาสมัครสากล พร้อมทั้งน�าอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

เข ้าร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ชุมชนย่านตลาดสะพานขาว และตลาดโบ๊เบ๊ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด สวยงาม แก่ชุมชน 

และผู้มาติดต่อขอรับบริการ 

	 	 ๒.๕.๒	 จัดกิจกรรมจิตอาสาความมัน่คงของมนษุย์ “ชีวติใหม่	ใต้ร่มพระบารม.ี..เราสร้างไปด้วยกนั” 

เพือ่เฉลมิพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัฯ เนือ่งในวนัคล้ายวนัพระราชสมภพ และร่วมแสดงความจงรักภกัดี 

และน้อมร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณท่ีหาท่ีสุดมิได้ โดยกิจกรรมเป็นการมอบชุดยาหอมและยาสามัญประจ�าบ้าน 

จ�านวน ๑๐๐ ชุด และกจิกรรมจติอาสาท�าความสะอาดบ้านผูสู้งอาย ุการปรบัสภาพแวดล้อมฯ บ้านผูส้งูอายใุนชมุชน

ให้เหมาะกับการอยู่อาศัย เพื่อความปลอดภัยของผู้สูงอายุ จ�านวน ๒ ราย

	 	 ๒.๕.๓	 จัดกิจกรรมจิตอาสาบ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์	โดยศนูย์พัฒนาการจดัสวสัดกิารสังคมผูส้งูอายุ

บ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) พร้อมเจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห์ และงานพยาบาล ได้ลงพื้นที่จัดกิจกรรม “มีแล้ว

แบ่งปัน” โดยมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและความเดือดร้อนจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิม

พระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ อ�าเภอแม่ออน อ�าเภอพร้าว และอ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพ
พหุวัฒนธรรม 
๑๘,๕๐๐ คน
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๓.	 การพัฒนาและเสริมสร้างการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษัตรย์ิ	

ทรงเป็นประมุขที่มีธรรมาภิบาล	ความรักชาติ	และความเป็นน�้าหนึ่งใจเดียวกัน

	 ๓.๑	 โครงการส่งเสรมิวถีิชีวติแบบประชาธปิไตยอนัมพีระมหากษตัรย์ิทรงเป็นประมขุ	โดยวทิยากรแกนน�า 

ระดับอ�าเภอไปขยายผลให้แก่อาสาสมัครต้นแบบประชาธิปไตยระดับหมู่บ้านขับเคลื่อนหลักการส�าคัญของวิถีชีวิต  

๔ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การยึดหลักกฎหมาย ความมีเหตุผลและสันติวิธี ๒) การปฏิบัติตามเสียงข้างมาก 

รับฟังเสียงข้างน้อย ๓) ความรับผิดชอบและเสียสละเพื่อส่วนร่วม และ ๔) การมีส่วนร่วมกิจกรรมทางสังคม 

และการเมือง โดยผ่านกิจกรรม “๑ กิจกรรม ๑ เดือน ๑ หมู่บ้าน” ท้ังน้ี จังหวัดได้คัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบ

ประชาธิปไตยดีเด่นระดับจังหวัด จ�านวน ๗๖ จังหวัด จังหวัดละ ๓ รางวัล

 ๓.๒	 การเสริมสร้างวัฒนธรรมการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		

โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้ด้านวัฒนธรรม ด้านการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันม ี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จัดอบรม “การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการเมืองและวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

ในโรงเรียนเอกชน” จ�านวน ๔ รุ่น ๆ ละ ๒๐๐ คน ตลอดจนน�าผู้แทนโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียน 

โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอสิลามภาคใต้ ทีไ่ด้รบัรางวลัพระราชทาน เข้าเฝ้าฯ รบัพระราชทานรางวลัโรงเรยีนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม ประจ�าปีพุทธศักราช ๒๕๖๑ จ�านวน ๒๙ รางวัล 

๔.	 การสร้างความสงบและความปลอดภัยตั้งแต่ระดับชุมชน	

	 ๔.๑	 โครงการพัฒนาศักยภาพก�านัน	 ผู้ใหญ่บ้าน	 หลักสูตร	 ผู้ช่วยผู้บังคับกองร้อยและผู้บังคับหมวด	

ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน	(ชรบ.)	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๔ ด�าเนินการฝึกอบรม จ�านวน ๒ ครั้ง  

โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมจากจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จ�านวน ๒๙๐ คน 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๔.๒	 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการรักษา	

ความสงบเรียบร้อยและป้องกันตนเองของประชาชนในหมู่บ้าน	

จังหวัดชายแดนภาคใต้	 ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๔  

โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายส�าหรับการปฏิบัติงาน 

ให้แก่  ชรบ. จ�านวน ๑,๙๖๙ หมูบ้่าน หมูบ้่านละ ๒๐,๐๐๐ บาทต่อเดอืน 

ท�าให ้ประชาชนได้รับความปลอดภัยจากการปฏิบัติหน้าที่ 

รักษาความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน หมู่บ้าน ของชุดรักษา 

ความปลอดภัยหมู่บ้าน 

	 ๔.๓	 การจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-๑๙ โดยลงพื้นที่เพื่อพบประชาชน 

ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙ เพื่อมอบถุงยังชีพ หน้ากากอนามัย และสร้างการรับรู้ความเข้าใจและเชิญชวน 

ให้ประชาชนลงทะเบยีนฉดีวคัซนีเพือ่สร้างภมิูคุ้มกนั รวมถึงการเข้าร่วมกบัฝ่ายกจิการพลเรือนจดักจิกรรมส่งเสรมิอาชพี 

ต�าบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ตามตัวแบบทุนปรัชญาความมั่นคง 

 ๔.๔	 การจัดตัง้ศนูย์สนบัสนนุการเคลือ่นย้ายผูต้ดิเชือ้โควดิ-๑๙ เพือ่จดัยานพาหนะสนบัสนนุการเคล่ือนย้าย 

ประกอบด้วย ๑) จัดยานพาหนะที่พร้อมใช้งานทันที จ�านวน ๓๑ คัน ซึ่งได้สนับสนุนศูนย์เอราวัณ ส�านักการแพทย ์

และสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกวัน และจัดเพิ่มเติมอีก จ�านวน ๒๑ คัน หมุนเวียนปฏิบัติงานประจ�าศูนย์ฯ  

เป็นประจ�าทุกวัน ๒) จัดยานพาหนะที่พร้อมปฏิบัติเมื่อสั่ง (On call) เตรียมไว้ จ�านวน ๑๖ คัน ๓) จัดรถพยาบาล 

จ�านวน ๔ คัน และ ๔) จัดก�าลังพลจากส�านักงานแพทย์ กรมยุทธบริการทหาร เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ศูนย์สนับสนุน 

การเคลื่อนย้ายผู้ติดเชื้อโควิด-๑๙ ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคง ณ กรมยุทธบริการทหาร 

เพื่อประสานน�าส่งโรงพยาบาลหรือโรงพยาบาลสนามต่อไป

๕.	 การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ 

 ๕.๑	 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ	 เน้นการใช้สาธารณสุขในการแก้ไขปัญหา การแก้ไขกฎหมาย  

โดยค�านึงถึงสิทธิมนุษยชน การถูกตีตรา การลดทอนอาชญากรรม การน�าพืชเสพติดมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

การพัฒนาทางเลือกเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 

  ๕.๑.๑	 ส่งเสริมความร่วมมือระดับสากล	 เน้นการผลักดันในเวทีการประชุมระดับรัฐมนตร ี

และผูแ้ทนระดบัสงูของประเทศ เพือ่ขบัเคลือ่นนโยบายการแก้ปัญหายาเสพตดิแนวใหม่ ผลกัดนัการพฒันาทางเลอืก 

การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ส่งผลให้ประเทศไทยมีพันธมิตรภาคีเครือข่ายด้านการพัฒนาทางเลือก 

ระหว่างประเทศมากขึ้น การปรับแก้ประมวลกฎหมายยาเสพติดให้สอดรับเจตจ�านงของที่ประชุมสมัยพิเศษ 

ของสมัชชาแห่งสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติด (UNGASS 2016) การผลักดันนโยบายด้านพืชยาเสพติด 

เพื่อน�ามาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์จนเป็นผลส�าเร็จ

	 	 ๕.๑.๒	 ส่งเสริมความร่วมมือระดับอนุภูมิภาค	 เน้นการผลักดันเชิงนโยบายในอนุภาคลุ่มแม่น�้าโขง 

เพ่ือยกระดับการสกัดกั้นยาเสพติดภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสามเหลี่ยมทองค�า ๑๕๑๑ จาก ๖ ประเทศสมาชิก 

ได้แก่ ประเทศไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อควบคุมยาเสพติด ๖ ประเทศ ระยะ ๔ ปี  

(พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕) มุ่งเน้นการสกัดก้ันสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ไม่ให้เข้าสู่แหล่งผลิต โดยแต่ละประเทศได้น�าไป 

สนับสนุน
งบประมาณแก่ ชรบ. 
๑,๙๖๙ หมู่บ้าน
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ก�าหนดยุทธการและเริ่มปฏิบัติการโดยพร้อมเพรียงกัน ส่งผลให้สามารถจับกุมคดียาเสพติด รวม ๘๗๕ คดี  

ผู้ต้องหา ๑,๗๐๒ คน ยาบ้า ๔๑๓.๖๓ ล้านเม็ด ไอซ์ ๔๘.๖๑ กิโลกรัม เฮโรอีน ๔.๙๑ ตัน เคมีภัณฑ์ ๒๗๘.๔๒ ตัน 

และกาเฟอีน ๒๑.๕๖ ตัน (สามารถเป็นส่วนผสมในการผลิตยาบ้าได้ ๓๐๑.๘๕ ล้านเม็ด) 

  ๕.๑.๓	 ส่งเสริมความร่วมมือระดับภูมิภาค	 เน้นผลักดันการแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติดข้ามชาติ 

ที่ส�าคัญ คือ โครงการความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดระหว่างท่าอากาศยานนานาชาติ (Airport Interdiction 

Task Force: AITF) เพื่อสร้างเอกภาพของการปฏิบัติงานสืบสวนปราบปรามยาเสพติดระหว่างหน่วยงาน รวมถึง

การน�าเทคนคิการปฏบิตังิานทีท่นัสมยัมาใช้ และความร่วมมอืสกดักัน้และปราบปรามยาเสพตดิระหว่างท่าเรอืสากล 

ในอาเซียน (ASEAN Seaport Interdiction Task Force: ASITF) ส่งผลให้สามารถจับกุมกว่า ๖๑ คดี  

ยึดไอซ์ ๓๓.๕๙ กิโลกรัม ยาบ้า ๑๒,๐๐๐ เม็ด เฮโรอีน ๒๓๖.๗๒ กิโลกรัม กัญชา ๑๐ กิโลกรัม ยาอี ๒,๖๐๐ เม็ด 

โคเคน ๒๔.๒๖ กิโลกรัม 

	 	 ๕.๑.๔	 ส่งเสรมิความร่วมมอืระดบัทวภิาค	ีเช่น สาธารณรฐัประชาชนจนี สาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมา 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสิงคโปร์ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

มาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เครือรัฐออสเตรเลีย โดยประเทศไทยและคู่ประเทศภาคีจะประชุมร่วมกัน 

อย่างต่อเนื่องทุกปี การด�าเนินงานที่ส�าคัญ เช่น

   (๑) การปฏบิตักิารร่วมกนัแบบคูข่นานภายใต้ “ปฏบิติัการกวาดล้างเครอืข่ายการค้ายาเสพติด	

ไทย-จนี	๑๕๑๑/๒๐๒๑” เน้นตดัวงจรเครอืข่ายการค้ายาเสพตดิ ด้วยการขยายผลยดึทรพัย์สิน และตดิตามผูต้้องหา

หลบหนหีมายจบัโดยมพ้ืีนทีป่ฏบิติัการหลกัของไทย คอื จงัหวดัเชยีงใหม่และเชยีงราย ส่วนพืน้ทีป่ฏบิตักิารหลกัฝ่ายจนี 

คือ มณฑลยูนาน และมณฑลกว่างซี 

   (๒) โครงการพฒันาทางเลอืกเพือ่ปลูกพชืทดแทนพืชเสพตดิในหมูบ้่านอดุมไซ เมอืงเวยีงทอง 

แขวงบอลิค�าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง และสถาบันวิจัย 

และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เพื่อส่งเสริมให้ปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนการลักลอบปลูกพืชเสพติดในพื้นท่ี

แขวงบอลิค�าไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป 

	 ๕.๒	 ด้านการปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย	 โดยยกระดับการสกัดก้ันยาเสพติด สารต้ังต้น 

และเคมีภัณฑ์ โดยเพิ่มความเข้มงวดในช่องทางตามแนวชายแดน ทางท่าอากาศยานนานาชาติ และทางท่าเรือ  

มุ่งเน้นท�าลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดตามมาตรการทางทรัพย์สิน การสืบสวนขยายผล การใช้มาตรการสมคบ 

มาตรการฟอกเงิน มาตรการทางภาษี และการบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ เพื่อมุ่งลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติด

ในพื้นที่แพร่ระบาด และลดความเดือดร้อนของประชาชน ดังนี้

  ๕.๒.๑	 ด�าเนินการจับกุมยาเสพติดทั่วประเทศ ๓๐๖,๘๘๐ คดี ผู้ต้องหา ๓๑๘,๖๕๒ คน ของกลาง

ยาบ้า ๔๖๓.๗๑ ล้านเม็ด ไอซ์ ๒๘,๗๒๑ กิโลกรัม และกัญชา ๒๔,๑๘๖ กิโลกรัม รวมท้ังขยายผลใช้มาตรการ 

ต่อผู้กระท�าผิดฐานสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการปราบปรามผู้กระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด โดยมีการจับกุมและแจ้งข้อหา ๒,๘๐๒ คน และมาตรการยึดและอายัดทรัพย์สินเครือข่ายยาเสพติด  

เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ล้านบาท สามารถยดึทรพัย์สนิได้มลูค่า ๖,๕๙๐.๗๘ ล้านบาท เกนิเป้าหมายทีก่�าหนดไว้ ผลส�าเรจ็

ดังกล่าวเกิดจากการด�าเนินงานภายใต้ปฏิบัติการ	“ยุทธการพิทักษ์ไทย	ยึดทรัพย์	ตัดวงจรยาเสพติด”	นอกจากนี้  

มผีลการด�าเนนิการยดึอายดัทรพัย์ผูก้ระท�าความผิดภายใต้ปฏบิตักิารพาลปีราบยา ประจ�าปี ๒๕๖๔ รวมยดึและอายดั

ทรัพย์สินเพื่อรอการตรวจสอบ ๓๘๘.๓๘ ล้านบาท 
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  ๕.๒.๒	 ด�าเนนิการแก้ไขปัญหายาเสพตดิในพืน้ทีแ่พร่ระบาดภายใต้ “ปฏบิตักิารชมุชนสขีาวสร้างสขุ” 

โดยการปิดล้อมตรวจค้นหมูบ้่าน/ชมุชนแพร่ระบาดเป้าหมาย ๒๓,๑๔๐ แห่งทัว่ประเทศ เป็นปฏบิตักิารต่อเป้าหมาย 

หมู่บ้าน/ชุมชน รวม ๑๐,๔๕๗ แห่ง สามารถจับกุม 

ผู้กระท�าผิด ๑๐,๘๖๕ คน น�าเข้ากระบวนการบ�าบัด 

๙,๑๐๗ คน จ�าแนกเป็นแบบสมคัรใจ ๓๔๖ คน บังคบับ�าบัด 

๘,๗๖๑ คน ยดึอายดัทรพัย์สนิ ๖๕.๔ ล้านบาท ของกลาง

ยาบ้า ๖,๐๙๓,๑๖๐ เม็ด ไอซ์ ๙๑.๖ กิโลกรัม เฮโรอีน 

๑๖๔ กรัม คีตามีน ๒๖๐ กรัม เอ็กซ์ตาซี ๑๐,๖๙๐ เม็ด 

ยาแก้ไอ ๑,๓๓๕ ขวด กัญชาแห้ง ๖๐๙.๘ กิโลกรัม  

ต้นกัญชา ๖๗๔ ต้น น�้าต้มกระท่อม ๙๗,๔๓๙ ลิตร  

และฝิ่น ๑.๔ กิโลกรัม 

	 	 ๕.๒.๓	 น�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการสืบสวนสอบสวน	 โดยการพัฒนาบุคลากรให้ม ี

ความรู้เท่าทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงน�าระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้สนับสนุนภารกิจการสืบสวน

เป้าหมายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เช่น ระบบสืบค้นและรวบรวมข้อมูลการซื้อขาย 

ยาเสพติดในสื่อสังคมออนไลน์ ระบบตรวจพิกัดโทรศัพท์ระยะไกล ระบบตรวจพิกัดโทรศัพท์ระยะใกล้  

ระบบกล้องสบืสวน รวมถงึระบบตรวจสอบป้ายทะเบยีนรถยนต์อตัโนมตั ิและได้สบืสวนขยายผล การซ้ือ-ขายยาเสพตดิ 

ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ และจัดส่งบัญชีผู้ใช้งานเพื่อด�าเนินการปิดกั้น/ระงับช่องทางการซื้อ-ขาย จ�านวน ๔๑ บัญชี 

สามารถจับกุมคดียาเสพติด ๘๔ คดี 

	 ๕.๓	 ด้านการป้องกันยาเสพตดิ	ได้ด�าเนนิการในมิติประชากรเป้าหมาย โดยสร้างการรบัรู ้เพิม่ภมูคิุม้กนัเพือ่ลด 

ผู ้เสพรายใหม่ และในมิติพื้นที่เป้าหมาย สร้างพื้นที่ปลอดภัย ปรับสภาพแวดล้อม เพื่อป้องกันยาเสพติด 

ในกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มแรงงาน และกลุ่มประชาชนทั่วไป ส่งผล ดังนี้

  ๕.๓.๑	 สร้างการรับรู้และเพิ่มภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชากรทั่วไป ๕๑,๕๓๖,๕๘๙ ราย จ�าแนกเป็น  

เดก็และเยาวชน ๘,๙๕๘,๖๑๐ ราย แรงงาน ๑,๒๖๖,๐๐๙ ราย และประชาชน ๔๑,๓๑๑,๙๗๐ ราย ผ่านช่องทางต่าง ๆ  

เช่น หอกระจายข่าวประจ�าหมูบ้่าน เสยีงตามสายในโรงเรยีน สถานประกอบการ และสือ่สังคมออนไลน์ (Social Media) 

และสร้างภูมิคุ ้มกันในกลุ ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาโดยจัดท�าคู ่มือการสอนยาเสพติดในสถานศึกษา  

ภายใต้ชื่อ “รู้คิด รู้ทัน ป้องกันยาเสพติด” (Be Smart Say No To Drugs)

	 	 ๕.๓.๒	 สร้างพื้นที่ปลอดภัย โดยการดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยง เพ่ิมปัจจัยบวก และควบคุมเฝ้าระวัง

ปัจจยัเสีย่งในสถานศึกษา สถานประกอบการ และหมูบ้่าน/ชุมชน ครอบคลมุ ๔,๙๔๖ ต�าบล/๕๐ เขต คดิเป็นร้อยละ 

๖๘.๓๙ ของ ๗,๒๕๕ ต�าบล/๕๐ เขตทั่วประเทศ และจัดท�าโครงการสร้างพื้นที่ปลอดภัยในหมู่บ้านชุมชน 

ภาคเหนือตอนล่าง รวม ๖,๐๐๙ แห่ง เพื่อสร้างความเข้มแข็ง ค้นหาผู้เสพ และขยายผลจากผู้เสพไปยังผู้ค้า  

ด�าเนินการยึดทรัพย์ ๙๗ คดี มูลค่า ๑๓.๑๑ ล้านบาท 
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	 	 ๕.๓.๓	 บ�าบดัรักษายาเสพตดิ นอกจากการบ�าบดัรกัษา 

ในระบบปกติ ได้พัฒนาแนวทางการน�าชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบ�าบัดรักษาผู้ใช้ผู ้เสพยาเสพติด (Community Based 

Treatment and care: CBTx)  พัฒนาศักยภาพครอบครัว

ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลบุตรหลานที่ใช้ยาเสพติด 

และภายหลังการบ�าบัดรักษาการพัฒนาแนวทางการติดตาม  

ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัด โดยผลักดันให้อาสาสมัครสาธารณสุข 

ประจ�าหมูบ้่าน มบีทบาทในการติดตามผูผ่้านการบ�าบดัพฒันานโยบาย 

ยา เ สพติ ด แนว ใหม่ โ ด ย ใ ช ้ ก า รส า ธ า รณ สุขน� า  ไ ด ้ แ ก่  

๑) คลินิกให้ค�าปรึกษาด้านจิตสังคมในระบบศาล ๒๕ แห่ง  

เพื่อป ้องกันการกระท�าผิดซ�้ า  และ ๒) การลดอันตราย 

จากการใช้ยาเสพติดในผู ้ป ่วยยาเสพติดทุกรายทั่วประเทศ  

เพื่อรองรับผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้าถึงได้ยาก ส่งผลให้สามารถ 

น�าผู ้เสพยาเสพติดเข้าสู ่กระบวนการบ�าบัดรักษาในทุกระบบ 

๑๘๗,๐๑๓ ราย ให้บรกิารเพือ่ลดอันตรายจากยาเสพติด ๓๖,๖๔๓ ราย 

ตดิตามดแูลผูผ่้านการบ�าบัด ๒๐๐,๖๑๑ ราย และให้การช่วยเหลอื

ผู้ผ่านการบ�าบัด ๓,๔๕๐ ราย 

	 ๕.๔	 ด้านการบรหิารจัดการอย่างบรูณาการ	ได้ปรบัปรงุแก้ไขกฎหมายและระเบียบทีเ่กีย่วข้องกบัยาเสพตดิ 

เพือ่ปรบัปรงุและพัฒนาให้มคีวามทนัสมยัสอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาตแิละแผนการปฏริปูประเทศปรบัปรงุบทบญัญตัิ

ให้สอดคล้องกับ UNGASS-2016 และแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับนโยบายการควบคุมตัวยาเสพติดที่เป็นปัญหา

และอุปสรรคหรือภาระต่อการด�ารงชีวิตของประชาชน ดังนี้

	 	 ๕.๔.๑	 พัฒนาพืชกระท่อมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ	 โดยพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับท่ี ๘)  

พ.ศ. ๒๕๖๔ (ถอดพชืกระท่อมจากยาเสพติดให้โทษ) มผีลใช้บังคบัวนัท่ี ๒๔ สงิหาคม ๒๕๖๔ และร่างพระราชบัญญตัิ

พืชกระท่อม พ.ศ. .... (การก�ากับดูแลและป้องกันการใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิดภายหลังถอดจากจากเสพติดให้โทษ) 

สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติเห็นชอบในวาระที่ ๑ แล้ว

	 	 ๕.๔.๒	 ด�าเนินโครงการบ�าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด	 ได้ด�าเนินการอบรมผู้ต้องขัง 

ทีต่ดิยาเสพตดิตามหลกัสตูรต่าง ๆ  ได้แก่ หลกัสตูรชุมชนบ�าบัด จ�านวน ๙,๐๑๕ คน หลกัสูตรววิฒัน์พลเมอืงราชทณัฑ์

ด้วยกระบวนการลูกเสือ (ลูกเสือวิวัฒน์เพื่อพลังแผ่นดิน) จ�านวน ๒,๓๔๒ คน หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ส�าหรบักลุ่มผู้เสพยาเสพตดิและผูค้้ารายย่อยในเรอืนจ�า/ทณัฑสถาน จ�านวน ๒๑,๒๖๖ คน หลกัสตูรฟ้ืนฟสูมรรถภาพ

ผู้ต้องขังติดยาเสพติดก่อนพ้นโทษในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน จ�านวน ๑๓,๙๙๐ คน
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 	 ๕.๔.๓	 โ ค ร งกา ร เ รื อนจ� าปลอดยา เ สพ ติด  

ได้ด�าเนินการควบคุมปราบปรามยาเสพติด โทรศัพท์มือถือ 

และสิ่งของต้องห้ามในเรือนจ�า/ทัณฑสถาน โดยการจู่โจมตรวจค้น 

ท�าให้เรือนจ�า/ทัณฑสถานท่ัวประเทศเกิดการตื่นตัว และหารือ

ร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

โทรศัพท์ และสิ่งของต้องห้ามต่าง ๆ รวมถึงมีการปรับปรุง

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาสภาพแวดล้อมโดยรอบภายในเรือนจ�า  

ทั้งนี้ ได้จู่โจมตรวจค้นกรณีปกติ จ�านวน ๕๕,๙๑๓ ครั้ง กรณีพิเศษ 

โดยกรมราชทัณฑ์ร่วมกับต�ารวจ ทหาร จ�านวน ๔๗๙ ครั้ง  

มีผลการสกัดกั้นและตรวจค้น ดังนี้ ๑) โทรศัพท์ ๗๐ เครื่อง  

๒) ยาบ้า ๒,๖๙๒ เม็ด และ ๓) ยาไอซ์ ๒๔.๐๒ กรัม 

	 	 ๕.๔.๔	 ด�าเนินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจ�า	 :	 กิจกรรมรณรงค์

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ	(TO	BE	NUMBER	ONE)	ในเรอืนจ�า	ได้น้อมน�าแนวทางโครงการรณรงค์ป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวด ี

องค์ประธานโครงการ มาปรับใช้กับผู้ต้องขังในเรือนจ�า ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือสร้างจิตส�านึก 

ให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าในตนเอง เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิต และได้รับความรู้เก่ียวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด 

อย่างถูกต้อง ตลอดจนผู้ต้องขังมีพื้นที่ในการท�ากิจกรรมที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ โดยด�าเนินงานภายใต ้

กรอบแนวคิด “ปรบัทุกข์	สร้างสขุ	แก้ปัญหา	พฒันา	EQ” ท้ังจากการเรยีนรู้ด้วยตนเองและการเข้าร่วมกจิกรรมกลุม่  

ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งทั้งทางร่างกายและจิตใจ พัฒนาส่งเสริมศักยภาพของผู้ต้องขังในการด�าเนินชีวิต 

ทั้งขณะต้องโทษ และในสังคมภายหลังพ้นโทษ 

	 	 ๕.๔.๕	 บูรณาการระบบบริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	ดังนี	้

	 	 	 (๑) ด�าเนนิโครงการ	TO	BE	NUMBER	ONE	ในสถานศกึษา ปี ๒๕๖๔ เพือ่อบรมให้ความรู ้

ความเข้าใจในกระบวนการด�าเนินงานกิจกรรมส�าคัญในการขับเคลื่อนโครงการ มีผู้เข้าร่วมในสถานศึกษาทุกระดับ 

ทั่วประเทศ 

   (๒) ค่ายพัฒนาทักษะชีวิตรู ้ทันภัยยาเสพติด	 เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันและปลูกจิตส�านึก  

โดยประสานกับส�านกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ เพือ่จดัท�าร่างแนวทางการจดัค่ายในพืน้ที่

เป้าหมายแพร่ระบาดเร่งด่วน A ใน ๒๒ จังหวัด ๕๙ อ�าเภอ ให้กับนักศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

จ�านวน ๒๗ รุ่น 

   (๓) ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเอกชน	 โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานศกึษาให้แก่ครใูนโรงเรยีนเอกชน ตัง้แต่ระดบัประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนต้น 

และมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน ๙ รุ ่น จัดค่ายผู ้น�าเยาวชนวิถีใหม่ ห่างไกลยาเสพติด จ�านวน ๑๐ รุ่น  

และอบรมทักษะชีวิต สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด หลักสูตร ๔ วัน ให้แก่นักเรียนในโรงเรียนเอกชน จ�านวน ๒ รุ่น  

จ�านวน ๓,๒๐๐ คน และมโีรงเรยีนทีไ่ด้รบัการพฒันาให้สามารถจดักจิกรรมในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ�านวน ๓๔๖ แห่ง 

ด�าเนินโครงการ
เรือนจ�า

ปลอดยาเสพติด
โดยจู่โจมตรวจค้น 
๕๕,๙๑๓ ครั้ง
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	 	 ๕.๔.๖	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ	สร้างความรู ้

ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ความรู้เก่ียวกับการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพตดิในสถานประกอบกจิการ จ�านวน ๑,๓๓๕,๑๕๙ คน ตรวจประเมนิในสถานประกอบกจิการ

จนกระทั่งผ่านเกณฑ์คู่มือการด�าเนินงานมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 

จ�านวน ๑,๕๘๖ คน และด�าเนินโครงการโรงงานสีขาว จ�านวน ๒,๔๙๙ คน 

	 	 ๕.๔.๗	 ด�าเนนิโครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพือ่เพิม่โอกาสในการประกอบอาชพี	

เพ่ือฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะผู้ผ่านการบ�าบัดยาเสพติด เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ  

ทักษะฝีมือแรงงาน สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการท�างาน มีผู้เข้ารับการฝึก  

จ�านวน ๒,๔๒๐ คน 

	 	 ๕.๔.๘	 ด�าเนินโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ		

เพื่อรณรงค์สร้างจิตส�านึก สร้างเสริมภูมิคุ ้มกันและป้องกันยาเสพติดแก่แรงงานในสถานประกอบการที่ม ี

ลูกจ้างต�่ากว่า ๑๐ คนลงมา และในกลุ่มแรงงานนอกระบบ เพื่อให้ตระหนักถึงปัญหาของยาเสพติด และพร้อมให้ 

ความร่วมมือป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งมีสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า ๑๐ คน แสดงความจ�านง 

เข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน ๑๓,๑๓๙ แห่ง แรงงานในสถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด จ�านวน ๕๐,๘๐๘ คน และเป็นแรงงานนอกระบบมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด จ�านวน ๔๗,๙๑๙ คน นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ๑๙๖ แห่ง  

ลูกจ้าง ๓๔,๒๔๓ คน และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ๑๔๑ แห่ง ลูกจ้าง ๒๔,๙๑๒ คน เพื่อเสริมสร้าง

ภูมิคุ้มกันในการป้องกันยาเสพติด แรงงานมีภูมิคุ้มกันปลอดภัยจากยาเสพติด 


