
 
บทที่ ๑ 

ข้อมูลทั่วไป 

๑.  เขตการปกครอง 
  ประกอบด้วย  ๓  อําเภอ  ๑๗  ตําบล  ๑๐๓  หมู่บ้าน  ๑๘๒,๙๕๐  หลงัคาเรือน  ๑  องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  ๑  เทศบาลนคร  ๒  เทศบาลเมือง  ๖  เทศบาลตําบล  ๙  องค์การบริหารส่วนตําบล 

๒.  จํานวนประชากร  รวม   ๓๔๗,๖๖๔  คน  (ป.ค. : มีนาคม  ๒๕๕๔) 
     ชาย   ๑๖๔,๘๒๒   คน   หญิง   ๑๘๒,๘๔๒   คน 

๓.  สถานศึกษา 
 ๓.๑  นอกระบบ      ๓ แห่ง 
      ๓.๓  ในระบบ            ๑๐๑ แห่ง 
  ๓.๒.๑  ระดับประถมศึกษา           ๙๐ แห่ง   ๒๙,๙๒๕ คน 
  ๓.๒.๒  ระดับมัธยม            ๓๔ แห่ง   ๒๒,๑๔๓ คน 
  ๓.๒.๓  ระดับอุดมศึกษา    ๘ แห่ง   ๑๑,๐๑๓   คน 

๔.  สถาบนัทางศาสนา            ๑๐๔ แห่ง 
 ๔.๑  วัด/ที่พักสงฆ์            ๓๗ / ๑๑    แห่ง 
 ๔.๒  มัสยิด              ๕๑       แห่ง 
 ๔.๓  โบสถ ์                ๕       แห่ง 

๕.  สถานสาธารณสุข 
 ๕.๑  โรงพยาบาล     ๓ แห่ง        ๖๒๓   เตียง 
 ๕.๒  สํานักงานสาธารณสุข    ๔ แห่ง       -      เตียง 
 ๕.๓  ศูนย์บริการสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน/ชุมชน  ๖ แห่ง 
 ๕.๔  แพทย์ ๑๐๖    คน   พยาบาล ๕๗๙ คน 
        อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน         ๑,๙๗๐ คน 

๖.  สถานประกอบการ 
 ๖.๑  ร้านให้เช่า แลกเปลี่ยน จําหน่ายวีดีทัศน์  ๒๐๑ แห่ง 
  ๖.๑.๑  ที่ได้รับอนุญาต      ๙๙ แห่ง 
  ๖.๑.๒  ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต   ๑๐๒ แห่ง 
 ๖.๒  ร้านเกม/คาราโอเกะ     ๘๓๙ แห่ง 
 ๖.๓  หอพัก/ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์          ๑,๒๙๕ แห่ง 
 ๖.๔  สถานประกอบการ/โรงงาน    ๘๙๕ แห่ง 
 ๖.๕  พ้ืนทีส่ร้างสรรค์     ๑๒๘ แห่ง 
  ๖.๕.๑  ลานกีฬา     ๑๐๓ แห่ง 
  ๖.๕.๒  ลานดนตรี      ๑๐ แห่ง 
  ๖.๕.๓  ลานสร้างสรรค์      ๑๐ แห่ง 
  ๖.๕.๔  ห้องสมุด         ๕ แห่ง 
  ๖.๕.๕  อ่ืน ๆ  (ระบุ)      - แห่ง 
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๗  สถานพินิจ/ทัณฑสถาน/เรือนจํา 
 ๗.๑  สถานพินิจ ฯ     ๑ แห่ง/ความจุ ๑๐๐ คน 
 ๗.๒  ทัณฑสถาน       - แห่ง/ความจุ    - คน 
 ๗.๓  เรือนจํา      ๒ แห่ง/ความจุ ๙๐๐ คน 
 
 

************************************************ 
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บทที่  ๒ 
ข้อมูลเก่ียวกับปัญหายาเสพติดและศักยภาพในการรองรับการดําเนินงาน 

๑. ข้อมูลเชิงพื้นที ่
 ๑.๑  จํานวนอําเภอที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด     ๓ อําเภอ 
 ๑.๒  จํานวนตําบลท่ีมีการแพร่ระบาดของยาเสพติด   ๑๗  ตําบล 
 ๑.๓  จํานวนหมู่บ้าน/ชุมชน  ที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ๗๘   หมู่บ้าน/ชุมชน 
 ๑.๔  จํานวนสถานศึกษาที่มกีารแพร่ระบาดของยาเสพติด  ๑๔    แห่ง 
 ๑.๕  จํานวนสถานประกอบการท่ีมีการแพรร่ะบาดของยาเสพติด  - แห่ง 

๒.  ข้อมูลบคุคล 
 ๒.๑  จํานวนผูเ้สพ/ผู้ติดยาเสพติด  (ที่ได้จากการประมาณการ)     ๑,๘๐๐ คน 
 ๒.๒  จํานวนผูค้้ายาเสพติด  (จากการประมาณการ)           ๗๐๐ คน 
  -  รายสําคัญ   ๓๐ คน 
  -  รายย่อย          ๕๗๐ คน 
  -  ตามหมายจับ   ๕๐ คน 
  -  เจ้าหน้าที่ของรัฐ    ๑ คน 
  -  เรื่องร้องเรียน   ๕๐ คน 
 ๒.๓  จํานวนกลุ่มเสี่ยง 
  -  เด็ก/เยาวชน อายุระหว่าง  ๑๒ - ๒๕  ป ี     ๗๒,๖๑๕ คน  (ประมาณการ) 
  -  ประชาชนทั่วไป  อายุระหว่าง  ๒๖ - ๖๐  ปี        ๑๗๙,๒๐๐ คน  (ประมาณการ) 

๓.  สถานที่บาํบัดรักษาและฟื้นฟู ฯ 
 ๓.๑  ระบบสมคัรใจ   ๒๔ แห่ง/รองรับได้ ๑๐๐ คน/ปี 
 ๓.๒  ระบบบังคับบําบัด     ๓ แห่ง/รองรับได้ ๖๐๐ คน/ปี 
 ๓.๓  ระบบต้องโทษ     ๒ แห่ง/รองรับได้ ๙๐๐ คน/ปี 
 ๓.๔  สถานที่ควบคุมตัวเพ่ือรอการตรวจพิสูจน์   ๑  แห่ง/รองรับได้    ๑๐๐ คน/ปี 
 ๓.๕  ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม     ๔ แห่ง/รองรับได้ ๔๐๐ คน/ปี 
 
 

*************************************************** 
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บทที่  ๓ 
แผนปฏิบัติการ  ประเทศไทยเข้มแข็ง  ชนะยาเสพติดยัง่ยืน 

ภายใต้ยุทธศาสตร์  ๕  รั้วป้องกัน  ระยะที่  ๓  (เมษายน  -  กันยายน  ๒๕๕๔) 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ๑.  สรุปงบประมาณรายจังหวัด  จําแนกตามส่วนราชการ 
 ๒.  สรุปงบประมาณ  จําแนกตามแนวทางและแหล่งงบประมาณ 
 ๓.  สรุปเป้าหมายและงบประมาณ   จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
 ๔.  แผนปฏิบัติการ ฯ  จําแนกตามตัวช้ีวัด 
 ๕.  แผนปฏิบัติการ ฯ  รายอําเภอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 



 6 



 7 



 8 



 9 



 10 



 11 



 12 



 13 



 14 



 15 



 16 



 17 



 18 



 19 



 20 



 21 



 22 



 23 



 24 



 25 



 26 



 27 



 28 



 29 



 30 



 31 



 32 



 33 



 34 



 35 



 36 



 37 



 38 



 39 



 40 



 41 



 42 



ผนวก  ข.  เปา้หมายปัจจัยเสี่ยง/แหล่งม่ัวสุม 

อําเภอ ชื่อสถานท่ี/ปจัจัยเสี่ยง 
สถานบริการ/สถานบันเทิง  เป้าหมาย  150  แห่ง 

อําเภอเมือง เจมส์คาเฟ่ อาร์ ซ ีเอ   
63 แห่ง เจมส ์คาเฟ่   

    โรงฝิ่น ผับ   
    ก.ท.ม.   
    พ้ิงค์ เลด้ี คลับ    
    เดอะ เลเวล ผบั(พ้ิงค์ เลด้ี คาเฟ่) 
    พ้ิงค์ เลด้ี 2002 
    บาซัง คาซ่า   
    แกรนด์พลาซ่า อาบอบนวด 
    สวนอาหารกุ้งจ๋า   
    มารีน่า ไนต์คลบั   
    ที ทูร ์   
  เคาบอย  
    ล็อบบ้ี   
    บอสซี ่ ผับ (เดอะ บาร์) 
    ล๊อบบ้ี  เลาจน์   
    กะตะไนท์บาร์ซ่า   
    ดาวน์ทาวน์  คอฟฟ่ีชอป 
    ทิมเบอร์ ฮัท   
    คลับ 215   
    บัดด้ี คอฟฟ่ีช๊อฟ   
    ชัวร์การ์เด้นท์ แอนด์ ผับ 
    สวนอาหารนิมิต   
    ภูกาน่า   
    ไลท ์เฮ้าส์   
    อีสานมิวสิค   
    ดิฟเฟอร์ ผับ   
    บาร์ซ่า   
    แฟนตาเชีย เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ กรุ๊ฟ 
    เอกเขนก(ยาลุมบา)   

  เมเจอร์คาเฟ่   



 ๔๔ 
อําเภอ ช่ือสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง 

 อําเภอเมือง สวนอาหารนิมิต 2 V.I.P.(ทับทิม) 
    สวนอาหารสร้อยทอง   
    สวนอาหารปลาทอง   
    สวนอาหารสมิหลา   
    พีกาซัส คลับ คาราโอเกะ อาซีเอ 
    ไมดาส   
    เอ็กโซน-โซน   
    ไต้ก๋ง   
    เมจิก สโตน   
    จามิน   
    ร้านริเวอร์เบียร์การ์เด้น 
    ร้านกิน-เล่า   
    ร้านไม้หมอนซฟู๊ีดแอนคาราโอเกะ 
    ร้านเดอะเบลด   
    กุ้งจ๋าครัวการ์เด้น   
    บ้านสวนเบียร์การ์เด้น 
    ร้านฟีเวอร์คอนเนอร์   
  ร้านอีสานการ์เด้น  
    ร้านบาลีก้า   
    ร้าน C-Mon coffee& Restaurant 
    ร้าน The Balcony   
    ร้านตะไคร้   
    ร้านเจมส์การ์เด้น   
    ร้าน CA-NA-LA   
    ร้านอาหารอีสานคลาสสิค & เรสเทอรองต์ 
    ร้านตําจอกการ์เด้น แอนด์ เรสเทอรองต์ 

    โดมการ์เด้น   

    โซฟาผับ แอนด์ เรสเทอรองต์ 

    เพลินจิต   

    ตะวันแดง (ซ.ตลิ่งชัน) ถ.ตะก่ัวป่า 

    ระเบียงไม้   

    เดอะ บาเล่   



 ๔๕ 
อําเภอ ช่ือสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง 

 อําเภอกะทู้    63 แห่ง   โฟร์ มังก้ี บาร์   
    เลอ มิ เทล คาเฟ่   
    ฮันน่ี นิว บาร์   
    ยูโร บาร์   
    บางลาเซ็กซี่ 9 บาร์ 2 
    ซันเซ็ท บาร์   
    มาการิต้า บาร์   
    แอปโซลูท บางลา คลับ 
    ไทแปน   
    อีริคชูทเตอร์ บาร์   
    ร๊อคอินไดส์ บาร์ 95   
    บาย่าบีช   
    เดอะ มอนตาน่า   
    เดอะ บานาน่า ดิสโก้เทค 
    แกงการู บาร์   
    ร๊อคฮาร์ด บาร์   
    ร๊อคซิต้ี เอ็กซ์ดรีม   
    โอ เค คลับ   
    ร้านคุณชายคาเฟ่&คาราโอเกะ 
    บ้านลายไม้   
    อีสานลานพร้าว   

    ร๊อคซี ่บาร์   

    กาแล็กซี ่   

    ทินไมน์  21   

    ดี คลับ ค๊อกโคไดส์ ดิสโก้เธค 

    เตกิล่า บาร์   

    ค๊อกโคไดส์  บาร์   

    มูแลงโรส คาบาเร่ โชว์ 

    โลลิต้า  บาร์   

    กา - ดอร์ บาร์   

    แตงโม คลับ   

    ลัคก้ี บาร์   

    ลิฟว่ิงรูม   



 ๔๖ 
อําเภอ ช่ือสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง 

    แฟรดด้ี บาร์   

    เวตดรีม บาร์   

    ฮุง แฟทส ์   

    คันทรี บาร์ แอนด์ พลู 

    เมจิก  บาร์   

    เดอะ ออริจินอล ชิปแลค บาร ์

    คลับ 53   

    แบล็คก้ี มังก้ี บาร์   

    ป่าตอง  ฮอลิวูด   

    คริสติน   

    โนเนม  บาร์   

    มาม่าชัง บาร์   

    ไทม์บิสโทร แอนด์ ผับ 

    มูแลง รูจน์   

    ไทยเกอร์ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

    ซุปเปอร์ บอย   

    ช้าง บาร์   

    โชว์เกิร์ล   

    ดิอาโบ อาโกโก้   

    อีสานเขียวรีเทิร์น   

    ลากูน่า   

    มุมเมืองลุง   

    สนามหญ้า   

    น้องใหม่คาราโอเกะ   

    มาลีคาราโอเกะ   

    คาสโนวา   

    น้องมินต์คาราโอเกะ   

    กวางทอง   

    ช้างคลับ   

    ละโว้   
 
 
  

  



 ๔๗ 
อําเภอ ช่ือสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง 

อําเภอถลาง  24 แห่ง ร้านยิวเซฟ   

    ภัตตาคารโตโต้อิลาเลียน 

    สวนอาหารบ้านพันล้าน 

    สวนอาหารเชฟคาเฟ่   

    ร้านคนเหนือคาราโอเกะ 

    ร้านต้นตาลคาราโอเกะ 

    พรสรรค์คาราโอเกะ   

    ลุงเสรฺฐคาราโอเกะ   

    ตะวันนาคาราโอเกะ   

    แพรวคาราโอเกะ   

    สาว 2009 คาราโอเกะ 

    น้องแป้งคาราโอเกะ   

    นิวคาราโอเกะ   

    บัดด้ีคารโอเกะ   

    น้องกบคาราโอเกะ   

    น้องแนน 2คาราโอเกะ 

    พ่อตาคาราโอเกะ   

    สองสาวคาราโอเกะ   

    น้องแนน คาราโอเกะ   

    น้องแอนด์คาราโอเกะ   

    ต้นสนคาราโอเกะ   

    ร้านคอมเซอรวิ์ส   

    ตู่อินเตอร์เน็ต   

    แฮป์ป้ีเกมส ์   

หอพัก/ที่พักเชิงพาณิชย์   เป้าหมาย  50  แห่ง 

อําเภอเมืองภูเก็ต 20 แห่ง ถ.เทพกษัตรี (ซอย ม.ราชภัฏภูเก็ต) 

    เลขที ่20/63  

    เลขที ่20/6  

    เลขที่ 22/5 หอพักหญิงเรณู 

    เลขที่ 9/71 อาคาร 2 (ตรงข้าม อบต.รัษฎา) 

    เลขที่ 1/136 

    เลขที่ 9/40-50 (10 ห้อง) 



 ๔๘ 
อําเภอ ช่ือสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง 

    เลขที ่8/119-122 (2 ช้ัน 32 ห้อง) 

    เลขที ่9/122-9/130 ( 2 ช้ัน 14 ห้อง) 

    
ห้องแบ่งเช่าไม่ทราบเลขที ่ช้ันเดียว ตรงข้ามวีพี
แมนช่ัน 

    ห้องเช่าไม่ทราบเลขที ่2 ช้ัน 34 ห้อง 

    เลขที ่8/16 ( เจ เค แมนช่ัน) 20 ห้อง 

    เลขที่ 9/4  

    เลขที่ 5/15 หอพักหญิงสุด 

    เลขที่ 57 ซ.แม่กลิ้ง ม.3 ต.รัษฎา 

    ซอยบุษบง ( บ้านสวนเด็ก) 
    ซอยดวงแข ( ซ.แม่ขํา) ม.3 ต.รัษฎา 
    ซ.ชูจิตร   
    เลขที่ 39/4 ( อาคาร 3 ช้ัน) ม.6 ต.รัษฎา 

    เลขที่ 39/3 รัษฎา อพาร์เม้นท์  ม.6 ต.รัษฎา 

อําเภอกะทู้ 5 แห่ง   เลขที ่96/2 มงคลแมนช่ัน 4 ช้ัน 

    เลขที ่123/55 อาคาร 3 ช้ัน 3 อาคาร หลัง มอ. 
    เลขที ่11/11 หน่ึงอพาร์ทเม้นท์ 
    เลขที ่9/3 เก็ตโฮ่อพาร์ทเม้นท์ 
  ข้างมหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ 

อําเภอถลาง  2  แห่ง   ถ.เทพกระษัตรี บริเวณวิทยาลัยเทคนิคถลาง 
    ถ.เทพกระษัตรี บริเวณหน้าโรงเรียนเมืองถลาง 

ร้านค้าแอบแฝงที่จําหน่ายยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายใกล้สถานศึกษา 
เป้าหมาย  50  แห่ง 

อําเภอเมืองภูเก็ต  25  แห่ง ร้านคาราโอเกะในศูนย์การค้าโรบินสัน ต.ตลาด
ใหญ ่อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต  1 แห่ง 

    

ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณถนน
นริศร ต.ตลาดใหญ ่อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ใกล้
กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย  จํานวน 2 แห่ง 

    

ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณถนน
รัตนโกสินทร ์ ต.ตลาดใหญ่ อ.เมืองภูเก็ต จ.
ภูเก็ต ใกล้กับโรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย จํานวน 2 
แห่ง 

    

ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณถนน
ปฏัก ต.กะรน  อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต ใกล้กับ
โรงเรียนวัดสุวรรณคีรเีขต  จํานวน 20 แห่ง 



 ๔๙ 
อําเภอ ช่ือสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง 

ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณถนน
วิชิตสงคราม   ต.กะทู้ อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ใกลกั้บ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ จํานวน 2 แห่ง 

อําเภอกะทู้  10 แห่ง 

ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมบริเวณถนน
สวัสดิรักษ ์ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต ใกล้กับ
มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์ จํานวน  8  แห่ง 
ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองด่ืมและร้าน
จําหน่ายสุราบริเวณถนนเทพกระษัตรี ต.เทพ
กระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ใกล้กับโรงเรียน
ถลางพระนางสร้าง จํานวน 10 แห่ง 

อําเภอถลาง  15 แห่ง 

ร้านจําหน่ายอาหารและเคร่ืองและร้าน
จําหน่ายสุราสุราบริเวณถนนเทพกระษัตรี ต.
เทพกระษัตรี อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ใกล้กับโรงเรยีน
เมืองถลาง จํานวน 5 แห่ง 

สวนสาธารณะแหล่งมั่วสุ่มแก๊งรถมอเตอร์ไซค์ซิ่ง 

เป้าหมาย  50  แห่ง 

อําเภอเมืองภูเก็ต จํานวน 21 ครั้ง/แห่ง     

    สวนสาธารณะสะพานหิน   

    สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9   

    สวนสาธารณะที่เรือคลองมุดง   

    สวนสุขภาพเขารัง   

    สวนสาธารณะหมู่บ้าน ซ.เฟ่ืองฟ้า   

    ลานนวมินทร ์   

    สถานประกอบการร้านคาราโอเกะ   

    ร้านเขียวตอง   

    ร้านเอ็มคลับ   

    สถานประกอบการสถานบันเทิง   

    เดอะไมค์สนุกเกอร์   

    สมายสนุกเกอร์   

    นิมิตสนุกเกอร์คลับ   

    สนุกเกอร์ ซ.ภูธร   

    
บางกอกสนุกเกอร์ 
 

  



 ๕๐ 
อําเภอ ช่ือสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง 

    

    สวนสาธารณะอ่าวฉลอง   

    สวนสาธารณะหาดปากบาง   

    สวนสาธารณะหาดในหาน   

    สวนสาธารณะหนองหาน กะรน   

    โต๊ะสนุกเกอร์ในซอยอนุสรณ ์   

    โต๊ะสนุกเกอร์ในซอยโคกโตนด   

อําเภอกะทู้ จํานวน 20 ครั้ง/แห่ง โรงแรมข้างคลบั   

   โต๊ะสนุกเกอร์ไม่มีช่ือ   

    โต๊ะสนุกบ้านกํานัน   

    ไทเกอร์พูลแอนบาร์   

    ป่าตองสนุกเกอร์คลับ   

    รอยัลปาล์มสนุกเกอร์   

    สวนสาธารณะโลมา   

    เชิงสะพานคอรัลบีช   

    หน้าหาดกะหลิม   

    ปากทางเข้าซอยบารมี 9 

    สวนสาธารณะคลองบางใหญ่ 

    โต๊ะสนุกเกอร์ไม่มีช่ือ   

    โต๊ะสนุกเกอร์ไม่มีช่ือ   

    โต๊ะสนุกเกอร์ไม่มีช่ือ   

    โต๊ะสนุกเกอร์ไม่มีช่ือ   

    โต๊ะสนุกเกอร์ไม่มีช่ือ   

    นํ้าตกกะทู้   

    เขื่อนบางวาด   

    สวนสาธารณะ   

    หน้าโรงเรียนราษฎร์ประชานุเคราะห์ 

อําเภอถลาง จํานวน 10 ครั้ง/ แห่ง หน้าโรงเรียนเมืองถลาง 

    บริเวณแยกอนุสาวรีย์   



 ๕๑ 

อําเภอ ช่ือสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง 

    ท่าเทียบเรืออ่าวปอ   

    ชายหาดท่าหลา   

    ขุมนํ้า รพช.   

    ศาลาหาดในทอน   

    หาดในยาง   

    สวนสาธารณหาดสุรินทร ์

    แม็กวันสนุกเกอร์   

    ร้านสายัณเกมส์   

ร้านเกมส์/อินเตอร์เน็ต 

เป้าหมาย  50  แห่ง 

อําเภอเมือง 25 แห่ง ร้านออนไลน์   

    ร้าน 68 อินเตอร์เน็ต   

    ร้านอินเตอร์เน็ต แอด คาเฟ่ 

    ร้านเอเคยู 5 ( แบมแบมอินเตอร์เน็ต) 

    ร้านเอ็น เอฟ อินเตอร์เน็ต 

    ร้านเอ็ม ซี เกมส์   

    ร้านคิงเน็ต   

    ร้านริชเน็ต   

    ร้านสยามเกมส์ออนไลน์ 

    ร้านสุขนิรันทรเ์น็ต   

    ฮ่าฮ่าเกมส์   

    เดอะอินเตอร์เน็ตพอยท์ 

    ซกซ่า อินเตอรเ์น็ต   

    ฮันน่ี อินเตอร์เน็ต แอนด์ เกมส์ 

    เจ เค อินเตอร์เน็ต   

    เจ ได   

    น้องต๋ี อินเตอร์เน็ต   

    กระปุกอินเตอร์เน็ต   

    น้องอูม เกมส ์   



 ๕๒ 

อําเภอ ช่ือสถานที่/ปัจจัยเสี่ยง 
    กระปุกอินเตอร์เน็ต   

    เอ็น แอนด์ พี อินเตอร์เน็ต 

    โกปลาเกมส ์   

    เล็กไซเบอร์   

    ดีเอ็นเอสโมบายแอนด์เกมส ์

    ดีเอสเอ็น อินเตอร์เน็ตแอนด์เกมส ์

อําเภอกะทู้ 10 แห่ง เอ็น อี อินเตอร์เน็ต   

    คลิกเน็ต   

    เพาว์เวอร์เน็ต   

    น้องพลอยอินเตอร์เน็ต 

    เอ ดี เน็ต   

    เอส แอนด์ แอล อินเตอร์เน็ต 

    ทีเน็ต   

    เฟิร์ต เน็ต   

    ห้องน่ังเล่น   

    แจ๊ค ไซเบอร์เน็ต   

อําเภอถลาง 15 แห่ง ท่าเรืออินเตอร์เน็ต   

    บุญเสริมเกมส ์   

    ต้ัมอินเตอร์เน็ต   

    บูมอินเตอร์เน็ต   

    อินเตอร์เน็ต ออนไลน์   

    JK คอมพิวเตอร์   

    นกอินเตอร์เน็ต   

    ชาดา   

    เก๋ คอมพิวเตอร์บริการ 

    คอมเซอร์วิส    

    พี แอนด์ พี ช๊อป   

    เอ็กซ์ คอมพิวเตอร์ เซอร์วิส 
    PC คอมพิวเตอร์   
    MJ internet   
    แอสมาสเตอร ์   



 ๕๓ 
 
ผนวก  ค.  เปา้หมายผู้ค้ายาเสพติด 

กิจกรรม เป้าหมาย หมายเหตุ 
๑. นักค้ายาเสพติดรายสําคัญ ๗  ราย 
๒.  นักค้ายาเสพติดรายย่อย ๑๕๐  ราย 
๓.  หมายจับคดียาเสพติด ๑๐  ราย 
๔.  ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด - 
๕.  ดําเนินการตามเรื่องร้องเรียน ๒๐  เรื่อง 

เป้าหมาย 
ตํารวจภูธรจังหวัดภูเก็ต 

 
 

กิจกรรม เป้าหมาย หมายเหตุ 
๑. นักค้ายาเสพติดรายสําคัญ ๕  ราย 
๒.  นักค้ายาเสพติดรายย่อย ๒๘  ราย 
๓.  หมายจับคดียาเสพติด ๑  ราย 
๔.  ตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ๒  ราย 
๕.  ดําเนินการตามเรื่องร้องเรียน ๒๑  เรื่อง 

เป้าหมาย 
ชุดเฉพาะกิจจังหวัดภูเก็ต 

(ฉก.จว.ภก.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๔ 
 
ผนวก  ง.  เปา้หมายการบําบัดรักษา 

กิจกรรม เป้าหมาย หมายเหตุ 
๑.  ระบบสมคัรใจ ๕๐  ราย สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
๒.  ระบบบังคับบําบัด ๑๘๔  ราย สํานักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต 
๓.  ระบบต้องโทษ ๕๐  ราย เรือนจําจังหวัดภูเก็ต  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๕๖ 

 
 
 
 
 

แผนปฏิบัติการปอ้งกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด  ประจําป ี ๒๕๕๔ 
ในห้วง  ๖  เดือนหลัง  (เมษายน  -  กันยายน  ๒๕๕๔) 

จังหวัดภูเก็ต 
 

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

ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดภูเก็ต 
(ศตส.จ.ภก.)  โทร./โทรสาร  ๐ ๗๖๒๑ ๐๑๕๙ 

มท.  ๖๗๙๒๙ 



 ๕๗ 

สารบัญ 
หน้า 

บทที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป         ๑ 

บทที่  ๒  ข้อมูลเก่ียวกับปัญหายาเสพติดและศักยภาพในการรองรับการดําเนินงาน  ๓ 

บทที่  ๓  แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด     ๔ 
  ในห้วง  ๖  เดือนหลัง  (เมษายน - กันยายน  ๒๕๕๔) 

ภาคผนวก :  สรุปเป้าหมายการดําเนินงาน        
  ก.  เป้าหมายพ้ืนที่ดําเนินการ 
   -  พ้ืนที่เป้าหมายแยกตามจังหวัด  อําเภอ              ๒๕ 
   -  พ้ืนที่เป้าหมาย  (ปรากฏขา่วสาร)              ๒๙ 
   -  พ้ืนที่เป้าหมาย  (ศูนย์การเรียนรู้)              ๓๒ 
   -  พ้ืนที่เป้าหมาย  (กองทุนแม่)                                                         ๓๓ 
   -  พ้ืนที่เป้าหมาย  (Clean & Seal)              ๓๕ 
   -  พ้ืนที่เป้าหมาย  (กขคง)                ๓๘ 
   -  จุดตรวจ/จดุสกัดตอนใน               ๔๑ 
   -  โรงเรียนเป้าหมาย                ๔๒ 

  ข.  เป้าหมายปัจจัยเสี่ยง/แหล่งมัวสุม  (ช่ืออําเภอ/เทศบาล  ช่ือสถานที ่ ที่ต้ัง)           ๔๓ 

  ค.  เป้าหมายผูค้้ายาเสพติด                  ๕๓ 
       (ผู้ค้ารายสาํคัญ , ผู้ค้ารายย่อย , ตามหมายจับ , เจ้าหน้าที่รัฐ , เรื่องร้องเรียน , 
       ตรวจสอบทรัพย์สิน) 

  ง.  เป้าหมายการบําบัด  (ระบบสมัครใจ , ระบบบังคับบําบัด , ระบบต้องโทษ ,  ๕๔ 
      ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม , การติดตามดูแลช่วยเหลือและสนับสนุน) 
 
 
 
 
 

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

 
 

 



 ๕๘ 
 
 
 
 
 
 
 


