
                                                                        
    
   กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
   ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท 
   เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
                                                                                         พฤษภาคม 2563 
   วป         /63 

แผนปฏบิตัิการปอ้งกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม   ยา
เสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

อ้างถึง :  1) ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
  2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2564) 
 3) ค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา 
 4) ร่างแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 – 2565 
 5) แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2563 
 6) ยุทธศาสตร์ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 

7) นโยบายการบริหารราชการ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ ด้านการป้องกันและปราบปราม           
ยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

8) นโยบายรองผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ (งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม) ด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

9) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ      
พ.ศ.2563  

10) ค าส่ัง กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี 410/2562 ลงวันท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2562           
เรื่อง ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
(ศอ.ปส.ตชด.) 

 11) แผนท่ีประเทศไทยมาตราส่วน 1 : 50,000 ระวางครอบคลุมประเทศไทย 

1. สถานการณ ์ 

 ก. สถานการณท์ัว่ไป 
  1) สถานการณย์าเสพตดิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ 

แหล่งผลิตยาเสพติดท่ีส าคัญของโลกยังคงอยู่ในพื้นท่ีสามเหล่ียมทองค า กลุ่มผู้ผลิตมี
ความสามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องและไม่จ ากัด และจากสถานการณ์การผลิตยาเสพติดในพื้นท่ีสามเหล่ียมทองค าท่ี
เพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้ยาเสพติดจ านวนมากถูกลักลอบส่งออกกระจายไปยังประเทศต่าง ๆ ท้ังในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ และนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปรากฏผลการจับกุมในประเทศต่าง ๆ ได้เป็นจ านวนมาก
และปัจจุบันพบว่าปัญหายาเสพติดกลุ่มเมทแอมเฟตามีน โดยเฉพาะไอซ์ ได้ขยายตัวรุนแรงมากขึ้นในภูมิภาคโดย
สะท้อนจากผลการจับกุมในประเทศต่าง ๆ ท่ีมีปริมาณสูงขึ้น ไอซ์ท่ีลักลอบล าเลียงเข้าประเทศไทยและประเทศ
ต่าง ๆ มีฐานการผลิตอยู่เขตพื้นท่ีอิทธิพลของกลุ่มชาติพันธุ์ ติดอาวุธ ในบริเวณรัฐฉานตอนเหนือของ
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  
   ในห้วงระยะเวลา ๕ ปีท่ีผ่านมา ประเทศไทยและประเทศสมาชิกในลุ่มแม่น้ าโขงได้ร่วมกัน
แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีสามเหล่ียมทองค าภายใต้กลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ในโอกาสต่าง ๆ  

ชุดท่ี      ของ   100   ชุด 

หน้าท่ี   1   ของ     12  หน้า  
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แผนปฏบิตัิการปอ้งกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม   ยา
เสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

โดยเฉพาะแผนการสกัดกั้นยาเสพติดและเคมีภัณฑ์ตามแนวชายแดน ๓ ประเทศ คือ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่งผลให้กลุ่มขบวนการเปล่ียนเส้นทาง
ล าเลียงจากเดิมท่ีเคยเข้าประเทศไทยเป็นหลัก ผ่านทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจุบันพบว่า      
กลุ่มขบวนการเปล่ียนเส้นทางการล าเลียงโดยผ่านไปทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไปทาง
ประเทศเวียดนาม หรือผ่านสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ลงสู่ทะเลอันดามันก่อนล าเลียงเข้าสู่ประเทศท่ีสาม 
หรือล าเลียงเข้าไทยทางฝ่ังตะวันตกของจังหวัดตาก และจังหวัดกาญจนบุรี  

     ปัจจุบันประเทศไทยยังคงเผชิญปัญหาการลักลอบน ายาเสพติดเข้าประเทศอย่างรุนแรง            
และต่อเนื่อง ปริมาณยาเสพติดท่ีลักลอบน าเข้าต่อครั้ง มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก ส าหรับยาเสพติดท่ี         
พบมีการแพร่ระบาดมากท่ีสุดในประเทศไทยยังคงเป็นยาบ้า ไอซ์  และกัญชา ตามล าดับนอกจากนี้พบว ่า       
คีตามีน เริ่มเป็นท่ีนิยมและมีการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเท่ียวกลางคืนมากขึ้น ในขณะเดียวกันประเทศไทย        
ยังคงถูกใช้เป็นแหล่งพักยาเสพติด และเส้นทางผ่านล าเลียงยาเสพติดประเภท ไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา               
ไปยังประเทศท่ีสามอีกด้วย  
   ส าหรับปัจจัยท่ีท าให้ยาเสพติดถูกล าเลียงเข้าไทยเป็นจ านวนมาก มาจากปัจจัยภายนอก
ประเทศเป็นหลัก เนื่องจากประเทศไทยอยู่ติดกับแหล่งผลิตยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า และจากการท่ีแหล่งผลิต
บริเวณสามเหลี่ยมทองค าที่ยังคงสามารถผลิตยาเสพติดได้เป็นจ านวนมากอย่างไม่จ ากัด โรงงานผลิตที่มี
อยู่เป็นจ านวนมาก การน าเข้าสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่น าไปสู่การผลิตสามารถจัดหาได้อย่างต่อเนื่อง  
เทคโนโลยีการผลิตท่ีมีความทันสมัยมากขึ้น รวมถึงกลุ่มเครือข่ายนักค้ายาเสพติดข้ามชาติท่ีเข้าไปเคล่ือนไหว   
ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อต้องการขยายตลาดยาเสพติดท้ังในและนอกภูมิภาค และรวมไปถึงความต้องการ
ภายในประเทศยังมีอยู่สูง โดยเฉพาะยาบ้า ดังนั้น เมื่อก าลังการผลิตยาเสพติดนอกประเทศมีการเพิ่มปริมาณ
การผลิต เพื่อให้ตัวยาเข้าสู่ตลาดมากขึ้น จึงท าให้มีปริมาณยาบ้าถูกส่งเข้ามาในประเทศไทยมากขึ้น ส่งผลให้
ราคาต่ าลง เช่นเดียวกับ ไอซ์ ซึ่งปัจจุบันมีราคาลดต่ าลงกว่าในอดีตมาก 
   นอกจากนี้ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด ได้พัฒนาและปรับเปล่ียนรูปแบบการค้ายาเสพติด         
โดยน าเทคโนโลยีการติดต่อซื้อขายผ่านส่ือสังคมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญท่ีเอื้อให้การค้า       
ยาเสพติดขยายวงกว้างออกไปอย่างรวดเร็ว กลุ่มผู้ค้าหลีกเล่ียงการส่งมอบยาเสพติดให้กับกลุ่มผู้ซื้อโดยตรง    
แต่จะใช้ว ิธ ีต ิดต่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์แล้วแจ้งจุดวางยาเสพติด (Dead Drop) เป็นการตัดตอนใน
กระบวนการส่งมอบไม่ต้องผ่านตัวแทนหรือคนกลางในพื้นท่ีชายแดนอย่างเช่นในอดีต จึงไม่ต้องเสียค่าส่วนต่าง
จ านวนมาก การสั่งซื้อยาเสพติดจึงสามารถได้ปริมาณที่มากขึ้นในจ านวนเงินที่เคยสั่งซื้อเท่า เดิม และยัง
เป็นการต่อต้านการสืบสวนขยายผลจากทางฝ่ายเจ้าหน้าท่ี ประกอบกับยังพบว่า กลุ่มนักค้าทุกระดับ       
(รายย่อย รายกลาง รายใหญ่) นิยมซื้อขายยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์  ควบคู่กับการส่งมอบยาเสพติด
ผ่านทางพัสดุไปรษณีย์ ระบบโลจิสติกส์ท้ังของภาครัฐและภาคเอกชนมากขึ้น เนื่องจากการให้บริการขนส่ง
ระบบโลจิสติกส์มีจ านวนมาก รวมท้ังยังมีปัจจัยเกี่ยวกับการท าธุรกรรมทางการเงิน การโอนเงินผ่านระบบ
อิเลคทรอนิกส์ท่ีสะดวก รวดเร็ว ท าให้เป็นการยากต่อการสกัดกั้น ติดตามจับกุม และสืบสวนขยายผลของเจ้าหน้าท่ี 
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แผนปฏบิตัิการปอ้งกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม   ยา
เสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

    สถานการณ์การลักลอบน าเข้ายาเสพติดและเส้นทางล าเลียงยาเสพติดท่ีส าคัญของ
ประเทศไทย กลุ่มผู้ค้ายาเสพติดยังคงใช้เส้นทางล าเลียงยาเสพติดผ่านตามแนวชายแดนไทย-เมียนมา                
ทางภาคเหนือ ทางด้านจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน เนื่องจากเป็นพื้นท่ีท่ีอยู่ใกล้แหล่งผลิต
และแหล่งเก็บพักยาเสพติดของกลุ่มผู้ผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อล าเลียงน ายาเสพติด เข้าสู่พื ้นที่ชั้น     
ในเขตปริมณฑล และกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดยังปรับเปลี่ยนวิธีการและ
เส้นทางล าเลียงโดยล าเลียงเข้าพื้นท่ีประเทศไทยผ่านทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางด้าน จังหวัดเลย 
หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร มากขึ้นซึ่งเป็นพื้นท่ีชายแดนด้านท่ีติดแม่น้ าโขง สามารถน ายาเสพติดขึ้น
เรือข้ามแม่น้ าโขง และเลือกจุดขนถ่ายได้โดยง่ายเพราะบริเวณจังหวัดชายแดนด้านท่ีติดล าน้ าโขงมีพื้นท่ีเป็น
แนวยาวก าลังเจ้าหน้าท่ีไม่สามารถดูแลได้ท่ัวถึง จึงง่ายต่อการขนถ่ายยาเสพติดขึ้นเรือ เพื่อล าเลียงเข้าสู่พื้นท่ี
ช้ันในของประเทศไทย และปัจจุบันสถานการณ์ท่ีต้องเฝ้าระวัง คือ พบว่ายาเสพติดจะถูกล าเลียงเข้ า      
ประเทศไทยด้านชายแดนตะวันตก ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดตาก มากขึ้น ท้ังนี้ เพื่อหลบเล่ียง         
การต้ังด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด ตามเส้นทางสายหลักและเส้นทางสายรองของเจ้าหน้าท่ี   

 2) สถานการณ์แนวโน้ม ปี พ.ศ.2563                                    
  ก) ชายแดนภาคเหนือเป็นเส้นทางหลักในการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศไทย 
ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีแนวโน้มที่จะใช้เป็นเส้นทางในการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น 
นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการจับกุมยาเสพติดที่ลักลอบน าเข้าจากพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศเพิ่มขึ้น      
ทั้งความถี่และปริมาณยาเสพติด เนื่องจากเจ้าหน้าที่เข้มงวดเส้นทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือ      
จึงท าให้ผู้ค้ายาเสพติดหลบเล่ียงหันมาใช้เส้นทางภาคตะวันตกทดแทน 
  ข) ในห้วงท่ีผ่านมาการล าเลียงยาเสพติดโดยการขนส่งทางน้ าเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ โดยมีปัจจัย
ส าคัญจากหลายสาเหตุ เช่น การปรับเปล่ียนเส้นทางล าเลียงเพื่อหลบเล่ียงการสกัดกั้นของเจ้าหน้าท่ีตามแนว
ชายแดนอื่นๆ และการล าเลียงทางน้ าเอื้อต่อการลักลอบล าเลียงครั้งละมากๆ และยากล าบากต่อการป้องกัน
และปราบปราม ท้ังยังสามารถลักลอบล าเลียงน าเข้ายาเสพติดได้ตลอดพื้นท่ีชายฝ่ังทะเล 
  ค) ภาวะการขยายตัวของการผลิตยาเสพติดกลุ่มประเภท เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า และ ไอซ์)       
ท่ีมีก าลังการผลิตอย่างไม่จ ากัด จนเกิดภาวะล้นตลาด ท าให้ยาเสพติดมีราคาถูกลง และอาจส่งผลท าให้เกิด  
การกระตุ้นความต้องการของกลุ่มผู้ค้าและผู้เสพมากขึ้น  
  ง) การใช้คีตามีนควบคู่กับเอ็กซ์ตาซี ในกลุ่มนักเท่ียวกลางคืนมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะ       
ในสถานบันเทิง ในเขตพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึงจังหวัดท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวส าคัญ 
  จ) ปัญหาส าคัญท่ีมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้นในอนาคต คือ การเช่ือมโยงเครือข่าย        
ยาเสพติดกับการพัฒนาของระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ควบคู่กับการขนส่งพัสดุจะเป็นปัจจัยท่ีส่งผล ต่อ
การแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น เนื่องจากสามารถกระจายสินค้าได้อย่างรวดเร็ว และไม่จ ากัดพื้นท่ี ซึ ่งปัจจุบัน 
พบว่า มีการสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดโดยอาศัยระบบเครือข่ายสังคมออนไลน์ เข้ามาเป็น  
ช่องทางในการติดต่อส่ือสาร ลักลอบซื้อขายยาเสพติด ท้ังทางทวิตเตอร์ ไลน์ และ เฟซบุ๊ค ท่ีสามารถสร้าง
พื้นท่ีติดต่อกันส่วนตัวได้ 
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 ข. สถานการณ์เฉพาะ 

  1) สถานการณ์ภายนอกประเทศ 
    ก) ด้านไทย - เมียนมา ด้านประเทศเมียนมายังคงเร่งกวาดล้างจับกุมยาเสพติดของ      
ชนกลุ่มน้อยในเมียนมา อย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงให้ประชาคมโลกเห็นว่ารัฐบาลเมียนมามีความจริงจังในการ
ปราบปรามยาเสพติด ส าหรับกลุ่มว้าก็ยังคงเร่งระบายยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง โดยกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด
กลุ่มว้า เมืองปางซาง ลักลอบล าเลียงยาบ้า จากเมืองโก เขตเมียนมา น าไปส่งให้กับกลุ่มเครือข่ายหมู่บ้าน   
ตามแนวชายแดนตรงข้าม อ.แม่สาย จว.เชียงราย และยาเสพติดบางส่วน ล าเลียงเข้าสู่เขตไทย ผ่านบริเวณ
ช่องทางในพื้นท่ี อ.ฝาง จว.เชียงใหม่ และ กลุ่มว้า เมืองยอนใหม่ ได้ลักลอบล าลียงยาเสพติดไปยังแหล่งพักคอย
ในพื้นท่ีบริเวณแนวชายแดนไทย – เมียนมา โดยมีแหล่งพักท่ีส าคัญคือแหล่งพัก บ.แม่โจ๊ก และ บ.ผาขาว    
เขตเมียนมา เพื่อเตรียมลักลอบล าเลียงเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณช่องทางแนวชายแดนด้าน อ.แม่ฟ้าหลวง     
จว.เชียงราย และมีการลักลอบน ายาเสพติดเข้ามายังฝ่ังไทยเพิ่มความถี่มากขึ้นโดยมีกลุ่มเครือข่ายขบวนการ
ลักลอบน าเข้ามาตามเส้นทางบริเวณตามแนวชายแดนไทย เมียนมา พื้นท่ีต้องเฝ้าระวังการน าเข้ายาเสพติด
มากท่ีสุด คือบริเวณบ้านพระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี ด้านตรงข้าม อ.พญาตองซู เนื่องจากมี
เส้นทางเช่ือมต่อไปยัง บ.ตองไว ด้านตรงข้าม ช่องหกพันไร่ และอีกเส้นทางคือ อ.พญาตองซู บ.ไร่อ้อย           
บ.บ่อญี่ปุ่น พื้นท่ีส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ซึ่งมีเส้นทางหลายเส้นทางเช่ือมโยง สามารถเดินอ้อม จุดตรวจน้ าเกิ๊ก     
มาท่ี บ.ซองกาเรีย, เกษตรพื้นท่ีสูง, บ.แม่ต้ิว รอการน าเข้าในพื้นท่ีตอนใน โดยมีขบวนการค้ามนุษย์ ซึ่งคาดว่า
อาจซุกซ่อนยาเสพติดเข้ามาในไทย  
   ข) ด้านไทย - ลาว มีพื้นท่ีติดกับภาคเหนือการค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนลาว กลุ่มว้า
หันมาใช้ สปป.ลาว เป็นแหล่งพักยาเสพติดเพิ่มมากขึ้น โดยมีบ่อนคาสิโนคิงโรมัน บริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษ
เมืองต้นผ้ึงเป็นแหล่งพักยาท่ีส าคัญ เพื่อลักลอบล าเลียงเข้าเขตไทยโดยมีกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง บ.ดอนธาตุ     
เมืองต้นผ้ึง และ บ.ไชยเจริญ เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว เป็นผู้ล าเลียงเข้ามาในเขตไทยทางด้าน        
อ.เชียงแสน, อ.เชียงของ และ อ.เวียงแก่น จว.เชียงราย   และภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มนักค้าล าเลียง       
ยาเสพติดมาทางตอนเหนือแล้ว พักอยู่ตาม เกาะ ดอน บริเวณแม่น้ าโขง หมู่บ้านแนวชายแดนไทย ลาว      
เมืองไซพูทอง แขวงสะหวันเขต ตรงข้าม อ.ชานุมาน จว.อ านาจเจริญ , อ.โพธิ์ ไทร และ อ.นาตาล                     
จว.อุบลราชธานี เข้าสู่ประเทศไทยในรูปแบบต่างๆ ซุกซ่อนมากับตัวบุคคล , เครื่องมือทางการเกษตร และ
ปะปนมากับสินค้าอุปโภค – บริโภค, ซุกซ่อนตามร่างกาย โดยน าเข้าครั้งละ ๑๐๐ – ๒๐๐ เม็ด จ าหน่ายใน
ราคาเม็ดละ ๑๐๐ - ๓๐๐ บาท เมื่อเข้าสู่พื้นท่ีตอนในจะมีราคาเม็ดละ ๑๘๐ – ๔๐๐ บาท ส่วนกัญชาแห้ง    
อัดแท่ง น าเข้าครั้งละ 60 - 400 กก. 
 ค) ด้านไทย - กัมพูชา มีพื้นท่ีติดกับภาคตะวันออกมีเส้นทางล าเลียงแล้วน าเข้าช่องทาง/
เส้นทาง หรือตามจุดผ่านแดนท่ีมีการค้าขายบริเวณด้าน อ.ตาพระยา, อ.โคกสูง และ อ.อรัญประเทศ         
จว.สระแก้ว และบริเวณ อ.สอยดาว และ อ.โป่งน้ าร้อน จว.จันทบุรี ไปยัง อ.บ่อไร่ และ อ.คลองใหญ่ จว.ตราด
และมีการลักลอบน ายาเสพติดผ่านจุดผ่านแดนถาวร/ช่องทางธรรมชาติท่ีเอื้ออ านวยต่อการกระท าผิด ผ่านทาง
ช่องจอม อ.กาบเชิง จว.สุรินทร์, บริเวณด่านตรวจบ้านหนองเสม็ด ต.ล านางรอง อ.โนนดินแดง จว.บุรีรัมย์ , 
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บริเวณตลาดโอเสม็ด ฝ่ังกัมพูชา และบริเวณด้านตรงข้าม จว.ศรีสะเกษ โดยกลุ่มผู้ค้ารายย่อยลักลอบน าเข้า   
มาจ านวนไม่มากในรูปแบบนักท่องเท่ียว ซุกซ่อนน าเข้ามาฝ่ังประเทศไทย 
                       ง) ด้านไทย- มาเลเซีย บริเวณแนวชายแดนของไทย-มาเลเซีย กลุ่มคนไทยท่ีอาศัยอยู่ตาม
แนวชายแดนร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในมาเลเซีย ลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดประเภท ไอซ์ จ าหน่ายให้กับ
นักท่องเท่ียวตามสถานบันเทิงในพื้นท่ี ตามสถานประกอบการ ตลอดจนแหล่งชุมชนเมือง, หมู่บ้าน,   กลุ่ม
วัยรุ่น, นักเรียน และ นักศึกษาตามสถานศึกษาในพื้นท่ี และโดยเฉพาะน้ าต้มกระท่อมได้ระบาดมากขึ้นตาม
ชนบทในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน ตลอดจนนักศึกษาท่ีมาพักในเมืองท่ีห่างไกลผู้ปกครอง จะรวมตัวกันแล้วต้ังวงต้มน้ า
กระท่อมดื่มกินกันตามบ้านพักหรือบ้านเช่าในตัวเมืองและชุมชนต่าง ๆ 

  2) สถานการณ์ภายในประเทศ      
 ก) ในพืน้ที่ กองบงัคบัการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 1 ยังมีการแพร่ระบาดของ      ยา
เสพติด ในปัจจุบันพบว่ามีไอซ์และยาบ้า แพร่ระบาดในพื้นท่ี จว.จันทบุรี, ตราด, ระยอง และ จว.ชลบุรี    โดย
ไอซ์ และยาบ้าท่ีพบเป็นยาเสพติดท่ีมาจากพื้นท่ีภาคเหนือ ซึ่งจะน ามาพักไว้ที่ จว.ชลบุรี และ อ.แกลง      จว.
ระยอง แล้วกระจายน าส่งให้ผู้ค้าใน จว.จันทบุรี และ จว.ตราด ส่วนช่องทางใน จว.กาญจนบุรี ได้แก่ ช่องทาง
พระเจดีย์สามองค์ อ.สังขละบุรี ซึ่งเป็นพื้นท่ีเฝ้าระวังเรื่องการน าเข้ายาเสพติดมากท่ีสุดซึ่งผลิต      จาก
ประเทศเมียนมา ในส่วนพื้นท่ีรับผิดชอบ จว.เพชรบุรี มีการลักลอบปลูกกัญชาในพื้นท่ี อ.เมือง,            อ.ทับ
สะแก และ อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี และมีการลักลอบปลูกกระท่อมในพื้นท่ี อ.บางสะพาน และ                    
อ.บางสะพานน้อย จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
   ข) ในพื้นที่ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 2 ในพื้นท่ียังคงมีการ         แพร่
ระบาด อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากปริมาณยาเสพติดภายนอกประเทศยังมีอยู่เป็นจ านวนมาก ประกอบกับสารต้ัง
ต้น/เคมีภัณฑ์ มาจากทางจีนสามารถหาได้ง่าย ท าให้กลุ่มผู้ผลิตสามารถผลิตยาเสพติดได้มากขึ้น  โดยเฉพาะ 
"ยาบ้า" จะถูกล าเลียงจากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ชายแดนภาคเหนือของไทย แต่เมื่อมีการปราบปรามสกัดกั้น 
และต้ังจุดตรวจ จุดสกัดกั้น อย่างเข้มข้น กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติด จึงเริ่มปรับเปล่ียนเส้นทางล าเลียงจาก
ภาคเหนือหันมาเป็นน าเข้าทางจังหวัดชายแดนภาคตะวันออกเฉียง เหนือตอนบนของไทย ด้าน จว.เลย, 
หนองคาย, บึงกาฬ,นครพนม มุกดาหาร อ านาจเจริญและอุบลราชธานี ซึ่งมีพรมแดนความยาวและมี เกาะ 
แก่ง สันดอน ตามล าน้ ากว่า 69 แห่ง รวมไปถึงจุดผ่อนปรนถาวร 10 จุด จุดผ่อนปรนเพื่อการค้า 18 จุด และ
จุดผ่านแดนสะพานไทย – ลาว จ านวน ๓ แห่ง ซึ่งปัจจุบันสถานการณ์ยาเสพติด โดยเฉพาะ ยาบ้า น าเข้ามา
จากเมียนมาผ่าน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อน าเข้ามาพักยาเสพติดไว้ตามพื้นท่ีเป้าหมายใน 
19 หมู่บ้าน 6 แขวง สปป.ลาว ซึ่งต้ังอยู่ฝ่ังตรงกันข้าม 5 จังหวัดชายแดนไทยของภาคะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน ก่อนใช้ว่าจ้างขนย้ายมาเก็บซ่อนไว้ ในพื้นท่ีตามแนวชายแดนตาม เกาะ แก่ง ดอน          ในล าแม่น้ า
โขง เพื่อรอโอกาสน าเข้าไทยมีช่องทางท่าข้ามบริเวณหมู่บ้าน และช่องทางธรรมชาตินอกหมู่บ้าน   มีลักษณะ
เป็นท่าข้ามประเพณี มีจุดผ่อนปรน จุดผ่านแดนช่ัวคราว และจุดผ่านแดนถาวร ประชาชนสามารถข้ามไปมา
เพื่อติดต่อค้าขายท่องเท่ียวได้สะดวก ประชาชนท่ีอยู่ในพื้นท่ีชายแดนมีลักษณะของวัฒนธรรมประเพ ณีท่ี
คล้ายคลึงกัน มีการพบปะเย่ียมเยียนกันในลักษณะเครือญาติ จากสภาพภูมิประเทศท่ีสะดวกต่อ  การเดินทาง
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ไปมาหาสู่การคมนาคมขนส่งซื้อขายแลกเปล่ียนสินค้า ท าให้ผู้กระท าผิดกฎหมายใช้เป็นโอกาส      ในการ
กระท าผิดในด้านต่างๆ ได้แก่ การลักลอบล าเลียงยาเสพติดข้ามประเทศเพื่อจ าหน่าย 
 ค) ในพื้นที ่กองบงัคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 3 ยังมีการลักลอบล าลียง       ยา
เสพติดมายังแหล่งพักยาตามแนวชายแดน และจะลักลอบล าเลียงเข้าสู่ในเขตไทยอย่างต่อเนื่อง โดยมี     กลุ่ม
ผู้ค้าท้ังในเขต เมียนมา สปป.ลาว ลักลอบน ายาเสพติดเข้ามาในพื้นท่ีของ จว.เพชรบูรณ์, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, 
พะเยา, น่าน, เชียงใหม่, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน และ จว.ตาก ยังคงเป็นพื้นท่ีรองรับการลักลอบล าเลียงยาเสพ
ติดจากแหล่งผลิต และแหล่งพักในเขตประเทศเมียนมาเข้าสู่พื้นท่ีช้ันใน ขณะท่ีจ านวน             ผู้เสพ
ภายในประเทศยังไม่ลดลง โดยกลุ่มท่ีเกี่ยวข้องกับการค้าการล าเลียง ยังคงเป็นกลุ่มนักค้า ท่ีเป็นชนเผ่า เผ่าท่ี
ส าคัญได้แก่ ม้ง, มูเซอ, อาข่า, ลีซอ, เย้าและจีนฮ่อ โดยมีกลุ่มผู้ค้าในประเทศเมียนมาและ สปป.ลาว ลักลอบ
ล าเลียงมายังแหล่งพักยาตามแนวชายแดนไทยเพื่อรอจ าหน่ายให้กับกลุ่มผู้ค้าคนไทยต่อไป 
 ง) ในพื้นที่ กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 4  สถานการณ์ยาเสพติดในพื้นท่ี
ภาคใต้ตอนบนยังคงมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง กลุ่มเป้าหมายขบวนการเครือข่ายค้ายาเสพติดท่ีส าคัญ ลักลอบ
ล าเลียงมาจากชายแดนจากทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ลงสู่ภาคใต้ โดยเฉพาะ จว.ชุมพร 
เป็นประตูสู่ภาคใต้มีการขนส่งหรือลักลอบล าเลียงยาเสพติด ท่ีมีการค้ามากท่ีสุด คือ ยาบ้า ไอซ์ กัญชาแห้ง พืช
กระท่อม พื้นท่ีท่ีมีการจับกุม ได้แก่ จว.ชุมพร, ระนอง และ จว.สุราษฏร์ธานี ท าให้การลักลอบล าเลียงยาเสพติด
โดยเฉพาะยาบ้า ซึ่งเป็นท่ีต้องการของตลาดท้ังในกลุ่มผู้ค้า/เครือข่ายผู้ลักลอบขนยาเสพติดมีการปรับวิธีการรับส่ง
ของโดยไม่ไปรับด้วยตนเองให้ผู้อื่นไปรับแทน ผู้ค้ายาเสพติดน ามาส่งหรือให้ตัวแทน มาส่งให้ (เด็กเดินของ) แล้วนัด
สถานท่ีรับส่ง  ทางโทรศัพท์ การจ่ายเงินจะใช้วิธีการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร บางกลุ่มจะใช้เครดิตจ าหน่ายยา
ก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินภายหลัง ในพื้นท่ีภาคใต้ตอนบนสถานท่ีพักยาเสพติดอยู่ในพื้นท่ีรอยต่อ จว.ชุมพร กับ          
อ.บางสะพาน จว.ประจวบคีรีขันธ์, อ.หลังสวน จว.ชุมพร, อ.ท่าฉาง, อ.เวียงสระ และ อ.บ้านนาสาร จว.สุราษฏร์ธานี     
แล้วน ายาเสพติดเข้าพักคอยส่วนในพื้นท่ีภาคใต้ตอนล่างจะซุกซ่อนตามพื้นท่ีชายแดนไทย – มาเลเซีย กลุ่มคนไทย 
ท่ีอาศัยอยู่ตามแนวชายแดนร่วมมือกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในมาเลเซียลักลอบจ าหน่ายยาเสพติดประเภทไอซ์     
ให้กับ นักท่องเท่ียว นักเรียน นักศึกษากลุ่มวัยรุ่นในพื้นท่ีและในพื้นท่ีใกล้เคียง ยาบ้ายังคงเป็นยาเสพติด              
ท่ีแพร่ระบาดสูงสุด รองลงมาได้แก่ ไอซ์ ส่วนกัญชาแห้ง มีการแพร่ระบาดในกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง หรือ      
กลุ่มไม่มีงานท า ส่วนมากเป็นการล าเลียงผ่านลงสู่ภาคใต้ตอนล่าง พืชกระท่อมและกระท่อมบดผง ยังคงมีการ     
แพร่ระบาดในพื้นท่ีมีช่ือเรียกในกลุ่ม ผู้เสพว่า วัน – ทู – คอล หรือยาเฉ่ือย ซึ่งมีส่วนผสมของยาแก้ไอน้ าด า      
กาแฟโบราณ นมเปรี้ยว และมีการคิดสูตรผสมน้ าต้มพืชกระท่อมเพื่อเสพมากขึ้น โดยตรวจพบกลุ่มผู้เสพรายใหม่     
มีระดับอายุน้อยลงและมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเด็ก/เยาวชนว่างงานและกลุ่มผู้ใช้แรงงาน  
 ค. สมมุติฐาน 

   1) กลุ่มผู้กระท าความผิดมีขีดความสามารถในการกระท าความผิด และมีการสนับสนุนจาก          
กลุ่มผู้กระท าผิดท้ังภายในและภายนอกประเทศ 
   2) เจ้าหน้าท่ีรัฐมีการท างานอย่างบูรณาการด้วยการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารกับหน่วยงานภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน ในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
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   3) หน่วยท่ีมีขีดความสามารถในการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีต ารวจให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
กับการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม หรือการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ    
มากขึ้น 

2. ภารกิจ 

  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน       
(ศอ.ปส.ตชด.) ด าเนินการสกัดกั้นการลักลอบน าเข้ายาเสพติดวัตถุดิบและสารต้ังต้นตามแนวชายแดน 
ปฏิบัติการตัดฟันท าลายพืชเสพติดท่ีลักลอบปลูกตามแนวชายแดน รวมท้ังใช้มาตรการทางกฎหมายต่อ ผู้ค้า 
ผู้ผลิต กลุ่มเครือข่ายยาเสพติด ตลอดจนให้ข้อมูลด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องกับนักค้ายาเสพติดตามแนวชายแดน 
และให้การสนับสนุนการปฏิบัติแก่สวนราชการท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีรับผิดชอบเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกรูปแบบต้ังแต่บัดนี้เป็น ต้นไป 

3. การปฏิบัติ 

 ก. แนวความคิดในการปฏิบัติและยุทธศาสตร์เชื่อมโยง 
   1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) เป็นยุทธศาสตร์ท่ีน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง” โดยประเด็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ถูกก าหนดให้เป็นประเด็นส าคัญ
เร่งด่วนภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
           2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) ประเด็นการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อยู่ในยุทธศาสตร์ท่ี 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ       
เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่นคงและยั่งยืน 
   3) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
พ.ศ.2563  
     4) เจตนารมณ์ของ ผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  ต้องการให้มีการด าเนินการสนบัสนุนการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติตามนโยบายของรัฐบาล และ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ อย่างเป็นระบบ     โดย
มุ่งเน้นการปฏิบัติการด้านการข่าวโดยการสืบสวน เพื่อปราบปรามจับกุมการกระท าผิดในลักษณะกระบวนการ และ
กลุ่มเครือข่ายผู้กระท าผิดรายใหญ่ในพื้นท่ีชายแดนและพื้นท่ีท่ีมีสถานการณ์ด้านยาเสพติดรุนแรงอย่าง       เป็น
รูปธรรม โดยมีแนวทางในการด าเนินงาน ดังนี้ 
       ก) มุ่ งเน้นการปราบปรามจับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้ล าเลียงยาเสพติดในทุกระดับโดยมี         
การสืบสวนขยายผลจับกุมเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการด าเนินคดีตามกฎหมายอย่ างเด็ดขาดทุกราย             
ตามมาตรา 100/2 แห่ง พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522  
    ข) เสริมสร้างความร่วมมือกับนานาประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะ  
อย่างยิ่งกับประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีพื้นท่ีติดต่อกับประเทศไทย 
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  ค) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ด่านตรวจ จุดตรวจ จุดสกัด โดยน าเทคโนโลยีและ   
เครื่องมือท่ีทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
    ง) ระดมสรรพก าลังในการปราบปรามผู้ผลิต ผู้น าเข้าและพักยาเสพติดตามแนวชายแดน                     
ผู้ล าเลียงยาเสพติด ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นท่ีแพร่ระบาดตามข้อร้องเรียนของประชาชน   
    จ) มุ่งเน้นการสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงขนส่งยาเสพติดจากพื้นท่ีตามแนวชายแดน  
เพื่อป้องกันไม่ให้มีการล าเลียงยาเสพติดเข้าไปพื้นท่ีช้ันใน หรือแหล่งชุมชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆ 
  ฉ) ให้ความร่วมมือกับกรมราชทัณฑ์ในการปฏิบั ติการจู่โจมตรวจค้นยาเสพติด ส่ิงของ        
ต้องห้ามและโทรศัพท์มือถือ เพื่อหยุดยั้งไม่ให้มีการค้าและการส่ังการในเรือนจ า 
    ช) ส่งเสริม สนับสนุน และร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องจัดกิจกรรม โครงการด้าน        
การป้องกันการแพร่ระบาดยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษา และสถานประกอบการต่างๆ เพื่อตัดวงจรการ          
ค้ายาเสพติดและไม่ให้มีผู้เสพรายใหม่เกิดข้ึน 
  ซ) เพิ่ มประสิทธิภาพบุคลากรของหน่วย โดยจัดให้มีการฝึกอบรมด้านการสืบสวน                        
และปราบปรามยาเสพติด    
              ด) ด าเนินการท้ังทางอาญา ทางวินัย และทางปกครองกับข้าราชการต ารวจท่ีเข้าไปมี   
ส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด   
   ข. กรอบแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.
2563 ( ผนวก ข )  

 ค. มาตรการและแนวทางการด าเนนิการของ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม            ยา
เสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ( ผนวก ค ) 

 ง. ศูนย์อ านวยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ กองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน(ศอ.ปส.
ตชด.) 

    ๑) ก าหนดนโยบายแผนปฏิบัติการมาตรการแนวทางการปฏิบัติให้กับหน่วย ตชด. ในระดับ
พื้นท่ีให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) และขับเคล่ือนการปฏิบัติให้บังเกิดผล
เป็นรูปธรรม 
    ๒) อ านวยการ ประสานงาน ส่ังการ เร่งรัด ก ากับดูแล ตรวจสอบและติดตามประเมินผล       
การด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน เพื่อให้การแก้ไขปัญหา   
ยาเสพติดเป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีระบบการท างานแบบบูรณาการและสัมฤทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓) ประสานการปฏิบั ติกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องก าหนดแนวทางการปฏิบั ติท่ี ชัดเจน    
สอดคล้องกัน รวมทั้งประสานความร่วมมือกับทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่องท้ังด้านการข่าวและด้านปฏิบัติการ  

   ๔) วางแผนปฏิบัติงานด้านการข่าวเพื่อติดตามข่าวสารเกี่ยวกับยาเสพติดในพื้นท่ีชายแดน     
และกระจายข่าวกรองให้กับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในทุกระดับ  
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แผนปฏบิตัิการปอ้งกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม   ยา
เสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

   5) ด าเนินการอื่นเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล      
และส านักงานต ารวจแห่งชาติ 

   6) ประเมินผลการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของหน่วยต่างๆ ในสังกัด ตลอดจน
พิจารณาความดีความชอบแก่กรรมการ อนุกรรมการ คณะท างาน ชุดปฏิบัติการ และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน         
ตามท่ี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) ก าหนด  
    7) รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกัน        
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 ท่ีก าหนด (ผนวก ฉ)   

  จ. กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดนภาค 1 - 4 
   ๑) ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน     
ภาค ๑ – ๔ ( ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค ๑ – ๔ ) ขับเคล่ือนการปฏิบัติงานตามนโยบายของ ศูนย์อ านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.)                
   ๒) ด าเนินการสกัดกั้นปราบปรามและท าลาย การน าเข้า - ส่งออก ยาเสพติดตามแนวชายแดน
โดยใช้ก าลัง หมวดต ารวจตระเวนชายแดน/ชุดเฝ้าตรวจชายแดน ท่ีวางก าลังตามแนวชายแดนรวมถึง        
ด่านตรวจ/จุดตรวจ/จุดสกัด ของ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) (ผนวก ง) ในพื้นท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติ 
   3) สนับสนุนการจัดระเบียบและเสริมความมั่งคงหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดน และการสร้าง           
กลุ่มอาสาสมัครป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนชายแดนท่ีรับผิดชอบ โดยใช้ก าลังหมวดมวลชนสัมพันธ์           
ของกองร้อยปฏิบัติการเป็นหน่วยปฏิบัติ 
  4) ใช้มาตรการตัดฟันท าลายพืชเสพติดและควบคุมพื้นท่ีเพื่อลดพื้นท่ีปลูกรวมท้ัง จับกุม            
กลุ่มบุคคลท่ีปลูกพืชยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  5) ก าหนดมาตรการในการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรุนแรงพิเศษ 
บริเวณพื้นท่ีชายแดนท่ีรับผิดชอบ 
  6) ปฏิบั ติงานการข่าวในพื้นท่ีชายแดนอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะข่าวสารเกี่ยวกับการ           
ผลิตยาเสพติดบริเวณแนวชายแดน และการลักลอบล าเลียงยาเสพติดเข้าสู่ประเทศในพื้นท่ีรับผิดชอบ      
รวมทั้งการสนับสนุนข้อมูลด้านการข่าวที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามแนวชายแดนให้แก่หน่วยปฏิบัติในพื้นท่ี 
   7) สนับสนุน ส่วนราชการ หน่ วยงานของรัฐ และเอกชน ท่ีเกี่ยวข้องในการสกัดกั้ น                     
ยาเสพติดในพื้นท่ีรับผิดชอบตามขีดความสามารถ 
   8) จัดต้ังชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ชุดปฏิบัติการการข่าว และชุดรณรงค์ป้องกัน       
ยาเสพติด ตามท่ี ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน
(ศอ.ปส.ตชด.) ก าหนด (ผนวก จ) 
   9) รายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานผลการปฏิบัติตามท่ี ศูนย์อ านวยการป้องกัน   
และปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ก าหนด (ผนวก ฉ) 
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แผนปฏบิตัิการปอ้งกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม   ยา
เสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ฉ. กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน  

   1) จัดก าลังพล ยานพาหนะและอุปกรณ์ให้การสนับสนุนด าเนินการสกัดกั้น ปราบปรามและ
ท าลาย การน าเข้า - ส่งออก ยาเสพติดตามแนวชายแดนเมื่อได้รับค าส่ัง 
  2) สนับสนุนการปฏิบัติการควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีรุนแรงพิเศษ
และพื้นท่ีชายแดนเมื่อได้รับค าส่ัง           
  3) สนับสนุนส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนท่ีเกี่ยวข้องในพื้นท่ีป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามขีดความสามารถ 

 ช. กองบังคับการอ านวยการ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

  ๑) ด าเนินการทางธุรการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของก าลังพลท่ีปฏิบัติงานด้านยาเสพติด 
  ๒) ด าเนินงานด้านงบประมาณส าหรับการปฏิบัติงานของ ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ตลอดจนด าเนินการขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณท่ีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 
          ๓) สนับสนุนการปฏิบั ติงานอ านวยการด้านต่างๆ ของ ศูนย์อ านวยการป้องกันและ    
ปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) เมื่อได้รับค าส่ัง  
           ซ. กองบังคับการสนับสนุน กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 

  1) วางแผนและสนับสนุนยานพาหนะ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ท่ีทันสมัย และมีความจ าเป็น
ให้กับหน่วยปฏิบัติอย่างเพียงพอตามขีดความสามารถเมื่อได้รับการร้องขอ หรือเมื่อส่ัง 
  2) วางแผนและด าเนินการส่งกลับสายการแพทย์ให้กับหน่วยปฏิบัติเมื่อได้รับการร้องขอ       
หรือเมื่อส่ัง 

  3) สนับสนุนการปฏิบั ติ งานฝ่ายสนับสนุน ต่างๆ ของ ศูนย์อ านวยการป้องกันและ      
ปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) เมื่อได้รับค าส่ัง   

 ด. กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
  1) ด าเนินการฝึกอบรมยุทธวิธีต ารวจและหลักสูตรท่ีเกี่ยวกับการป้องกันปราบปราม            
ยาเสพติดใหเ้จ้าหน้าท่ีฝ่ายปฏิบัติการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องตามแผนการฝึกหรือตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา 
  2) ให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแนวความคิดในการป้องกัน และ สนับสนุนการป้องกัน
ปราบปราม เมื่อได้รับค าส่ัง   

 ต. ค าแนะน าในการประสาน 
   ๑) ค าส่ังนี้มีผลใช้บังคับต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีค าส่ังเปล่ียนแปลง    
  ๒) ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบังคับการต ารวจตระเวนชายแดน
ภาค 1 – 4 (ศอ.ปส.บก.ตชด.ภาค ๑ – ๔) ก าหนดนโยบายมาตรการ และแผนงานในการสกัดกั้น               
ยาเสพติดตามพื้นท่ีชายแดนให้สอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายของ ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ และ       
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แผนปฏบิตัิการปอ้งกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม   ยา
เสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.), ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาค (ศอ.ปส.กองทัพภาค), ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม  
ยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) 
  3) ให้ทุกหน่วยศึกษาและน ามาตรการตามกฎหมาย รวมท้ังระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม และการด าเนินการใดๆ ก็ตามให้       
ยึดหลักสิทธิมนุษยชน และกฎหมายเป็นส าคัญ         
  4) ให้ทุกหน่วยจัดท าค าส่ังปฏิบัติการรองรับเพื่ออ านวยการ ก ากับดูแล ติดตาม ประเมินผล 
และสนับสนุนการปราบปรามสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนของหน่วยในสังกัด ตามแนวคิดมาตรการ           
และแนวทางปฏิบัติท่ีก าหนดไว้ 
   5) งบประมาณในการด าเนินงานนอกเหนือจากงบประมาณปกติของหน่วย ให้ทุกหน่วย          
จัดท าโครงการ/แผนปฏิบัติการบูรณาการหรือประสานขอรับการสนับสนุนจาก ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดภาค (ป.ป.ส.ภาค), ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพภาค 
(ศอ.ปส.กองทัพภาค), ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด (ศอ.ปส.จว.), ศูนย์อ านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อ าเภอ (ศอ.ปส.อ าเภอ) และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
   6) ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยพิจารณาวางแผนบูรณาการการปฏิบัติของชุดปฏิบัติการการข่าว                    
ชุดปราบปรามยาเสพติด และชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติด ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ตามความเหมาะสม        
และสถานการณ์ในทันที 
4. ธุรการและการส่งก าลังบ ารุง 

  ก. การรายงาน : ให้ทุกหน่วยรายงานผลการด าเนินงานตามแบบรายงานท่ีก าหนด (ผนวก ฉ)                        
ให้ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) 
ทราบทุ กรอบ ๑ เดื อน ภายในวั นท่ี  3 ของเดื อนถั ดไป และการรายงานเหตุ ส าคั ญ เร่ งด่ วน ตามวิ ทยุ                     
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ท่ี 0030.134/222 ลงวันท่ี 17 เมษายน พ.ศ.2563 

  ข. การส่งก าลังบ ารุง : ตามสายงานปกติ 

5. การบังคับบัญชาและการสื่อสาร 
 ก. การบังคับบัญชา : ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ต้ังอยู่ท่ี ช้ัน ๗ อาคารจุลละพราหมณ์ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
เลขท่ี ๑๒๗๙ ถนนพหลโยธิน  แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ หมายเลขโทรศัพ ท์                 
๐ ๒๒๗๙ ๙๕๒๐ ต่อ 51316 หมายเลขโทรสาร ๐ 2278 5733 

   

 

 



                                                     ชุดท่ี     ของ 100   ชุด 

                                                                                              หน้าท่ี     ของ   12   หน้า       
    

แผนปฏบิตัิการปอ้งกนั ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปราม   ยา
เสพติด กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

  ข. การสื่อสาร : นปส. ของหน่วยมีผลบังคับใช้ 

       การตอบรับ : ทาง ว.   

 

      

 

   
 
  
 ผนวก ก : โครงสร้างการจัด 
ผนวก ข : กรอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส านักงานต ารวจแห่งชาติ พ.ศ.2563 (ศอ.ปส.ตร.) 
ผนวก ค : มาตรการและแนวทางการด าเนินการ ของ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด      
            กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) 
ผนวก ง : ด่านตรวจ จุดตรวจ ของ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
            กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) 
ผนวก จ : การจัดต้ังชุดปฏิบัติการต่างๆ ของ ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
            กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน (ศอ.ปส.ตชด.) 
ผนวก ฉ : แบบการรายงาน  
ผนวก ช : การแจกจ่าย 

 พลต ารวจโท 
         ( วิชิต  ปักษา ) 
      ผู้บัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 


