


รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ และเป็นปัญหาส าคัญที่ต้องเร่งด าเนินการ
แก้ไขปัญหา โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทยปี (2563 – 2565) ซึ่งได้
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน ในการป้องกันและ
ปราบปรามแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหา และน าไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” 

เพื่อเป็นการติดตาม เร่งรัด และก ากับการปฏิบัติงานของหน่วยงานส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยจึงได้ก าหนดประเด็นการเสริมสร้างความสงบเรียบร้อย
และความมั่นคงภายในโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นแผนการตรวจราชการ
กระทรวงมหาดไทย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่
ติดตามการด าเนินงาน

โดยจากการลงพื้นที่ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เขตตรวจราชการที่ 14
พบว่า จังหวัดอ านาจเจริญมีการด าเนินการโครงการระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่นคงจังหวัดอ านาจเจริญ AMNAT – GIS (อ านาจ – จีไอเอส) ซึ่งด าเนินการโดย ศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดอ านาจเจริญ เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของจังหวัดอ านาจเจริญ 
ซึ่งเป็นโครงการนวัตกรรม ที่ใช้ระบบฐานข้อมูลกลางและเป็นเครื่องมือให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
ในจังหวัดอ านาจเจริญ 



ระบบฐานข้อมูลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงจังหวัดอ านาจเจริญ AMNAT - GIS 
(www.amnat-gis.com) เกิดจากข้อจ ากัดในการด าเนินงาน และประสบปัญหา ดังนี้

1. ข้อมูลกระจายอยู่ตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ไม่มีฐานข้อมูลกลางหรือ
ข้อมูลที่ได้การยอมรับจากทุกหน่วยงาน
2. ไม่มีข้อมูลเชิงลึกปัญหายาเสพติดในพื้นที่ประกอบการตัดสินใจของ
ผู้บังคับบัญชาในการก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา
3. เกิดความล่าช้าการส่งต่อข้อมูลร้องเรียนจากประชาชน
4. ขาดการมีส่วนร่วมในการท างานของทุกภาคส่วน
5. ระบบ NISPA ของส านักงาน ป.ป.ส. เป็นเพียงระบบพื้นฐานที่ใช้งาน
ทุกจังหวัด ยังขาดข้อมูลเชิงลึกที่สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้
อย่างเป็นรูปธรรม

จากปัญหาและอุปสรรคข้างต้นจังหวัดอ านาจเจริญ จึงได้พัฒนาระบบ AMNAT-GIS ขึ้น เพื่อเป็น
ฐานข้อมูลกลางและเครื่องมือให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์จังหวัดอ านาจเจริญ ประเด็นการพัฒนาที่ 4
การพัฒนาคน ชุมชน และการจัดการภาครัฐให้มีคุณภาพ มั่นคง และทันสมัย ซึ่งเป็นพันธกิจ มุ่งเน้นให้หมู่บ้าน /
ชุมชน มีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมป้องกันยาเสพติด ซึ่งมีความส าคัญในการขับเคลื่อนภารกิจของ
กระทรวงมหาดไทย



ขั้นตอนที่ 1 การรวบรวมข้อมูลเป็นขั้นตอนส าคัญ ซึ่งใช้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ เนื่องจากปัญหาและอุปสรรค ในด้านการจัดเก็บข้อมูล เช่น ข้อมูลเดียวกัน
แต่จัดเก็บกระจายในหลายระบบ ส่งผลต่อกระบวนการขอใช้ข้อมูลที่ซับซ้อนและใช้ระยะเวลานาน 

ส าหรับการด าเนินการของจังหวัดอ านาจเจริญนั้น ได้รวบรวมข้อมูลบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจาก 
ข้าราชการฝ่ายปกครอง ต ารวจ สาธารณสุข และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น ชมรม TO BE NUMBER ONE
ส านักงานคุมประพฤติ เรือนจ า สถานพินิจฯ ศึกษาธิการ พร้อมทั้งข้อมูลพื้นฐาน เช่น สถานะหมู่บ้าน 
การร้องเรียน การจัดระเบียบสังคม เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาระบบ AMNAT - GIS

๑

๒
ขั้นตอนที่ 2 การ Re X-ray ข้อมูล โดย ฝ่ายปกครอง ส านักงานสาธารณสุข

จังหวัด/อ าเภอ  ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อ าเภอ รวบรวมและ
แบ่งกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ดังนี้ ผู้ค้า ผู้เสพ ผู้ติด กลุ่มเสี่ยง และ
กลุ่มที่เลิกพฤติกรรม/ตาย ท าให้สามารถก าหนดสถานะหมู่บ้านได้ตรงตาม
ความเป็นจริงย่ิงขึ้น



๑

๒

๓

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูล เป็นกลไกที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการด าเนินงานของ
หน่วยงาน เพื่อให้สามารถน าฐานข้อมูล (Data-base) ที่ได้รวบรวมไว้มาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยพัฒนาในรูปแบบ Dashboard คือ การน าขอ้มลูรายละเอียดต่าง ๆ มาสรา้งเป็นรายงานภาพรวม เพื่อให้
ผู้บริหารเข้าใจ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ตลอดจนการวางแผนในการบริหารจัดการ และ
ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าด าเนินการแก้ไขปัญหา  

การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของระบบAMNAT-GIS นั้น ได้น าระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ GIS-(geographic-information-system) มาใช้ โดยการป้อนข้อมูล (Data) ในระบบข้อมูลทาง
ภูมิศาสตร์ เพื่อแบ่งสถานะหมู่บ้านเป็นสีตามระดับความเสี่ยงจากฐานข้อมูลในระบบ ซึ่งจ าแนกออกเป็น หมู่บ้านสีแดง 
หมู่บ้านสีเหลือง หมู่บ้านสีเขียว และหมู่บ้านสีขาว เพื่อเป็นการบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ในการเฝ้าระวัง
กลุ่มเสี่ยงสูง นอกจากนี้ ระบบ AMNAT-GIS มีการพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลที่ได้รับการร้องเรียนจาก
ประชาชนในพื้นที่เพื่อบูรณาการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ทั้งนี้ ระบบต้องออกแบบมาตรการใน
การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในการเข้าถึงข้อมูล และรักษาความลับทางราชการ

ขั้ นตอนที่  3 การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในรูปแบบ Dashboard เพื่ อ ให้ ง่ ายต่อ
การบรหิารจัดการขอ้มูล และประสานหนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง รวมถึงการรักษาความปลอดภัยของระบบ



การสร้างช่องทางในการร้องเรียนและสร้าง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ทุกอ าเภอ ต าบล 
และหมู่บ้าน ผ่านช่องทางออนไลน์

จากเดิมประชาชนจะร้องเรียนผ่านศูนย์ด ารงธรรม และ
ส่งต่อเรื่องร้องเรียนตามสายงาน ซึ่งจะใช้เวลามาก จาก
ปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว การพัฒนาระบบ AMNAT- GIS
จึงมีการพัฒนาออกแบบและพัฒนาระบบการร้องเรียนผ่าน
ช่องทางออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทุกอ าเภอ 
หมู่บ้าน สามารถแจ้งข้อมูลร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ 
สามารถลดขั้นตอนในการเดินทางไปแจ้งร้องเรียนเบาะแส 
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการด าเนินการแก้ไขปัญหา
ให้ประชาชน อีกทั้งท าให้ลดขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่าย
ภาครัฐ และช่วยแก้ไขปัญหาประชาชนได้ทันเวลา ทั้งนี้ 
ระบบจะไม่จัดเก็บข้อมูลผู้ร้องเรียน

www.amnat-gis.com



๔

การจัดกิจกรรม Kick - off เพื่อประชาสัมพันธ์การใช้งาน 
ให้ แก่  นายอ า เภอ  ปลั ดอ า เภอ เจ้ าหน้ าที่ บั นทึ กข้ อมู ล 
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เป็นต้น 

จัดการฝึกอบรมวิทยากรระดับอ าเภอ ครู ก ระดับต าบล ครู ข 
และแกนน าหมู่บ้าน รวมกว่า 2,000 คน ให้สามารถใช้งานระบบ

การติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์กว่า 1,000 ป้าย ในหมู่บ้าน ชุมชน 
โรงเรียน วัด สถานที่ราชการ และตู้เหลือง - ด า กว่า 600 ตู้ เพื่อเป็น
ช่องทางเข้าถึงระบบโดยเฉพาะการร้องเรียน และน าไปถ่ายทอดให้
ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบและสามารถใช้งานได้



๕

• จังหวัดมีการประเมินผลการท างานของอ าเภอ 
ตามตัวชี้วัดในทุกเดือน

• การก ากับติดตามการท างานอย่างใกล้ชิด 
เพื่อรับทราบผลการท างาน ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะแนวทาง การปรับปรุงการท างาน 

• สรุปผลงานมอบโล่รางวัลดีเด่น ส าหรับอ าเภอที่มี
ผลการปฏิบัติที่ดี



การมีส่วนร่วมของประชาชนที่สามารถร้องเรียน ได้โดยตรง 
ผ่านทางเว็บไซต์ amnat-gis.com หรือ QR CODE บนตู้เหลือง-ด า 
หรือป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นช่องทางร้องเรียนทางลับได้
ตลอดเวลา ซึ่งสามารถระบุพิกัดใน Google-Map โดยเครื่องมือ
ดังกล่าวเป็นช่องทางการรายงานผลและติดตามการปฏิบัติ
ของชุดปฏิบัติการประจ าต าบล ท าให้ทราบเหตุการณ์ในพื้นที่ 
และสามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาได้ทันที

จากข้อมูลในระบบ AMNAT – GIS ในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ผู้บริหารสามารถใช้ข้อมูลในการสั่งการให้ตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น เช่น ชุดปฏิบัติการพิเศษ
ฝ่ายปกครองขยายผลจับกุม 683 เรื่อง 596 คดี ผู้ต้องหา 813 คน 
ของกลางยาบ้า จ านวน 34,839 เม็ด

ข้อมูลจากระบบ AMNAT – GIS ท าให้การค้นหาผู้เสพ
ยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาได้ง่ายยิ่งขึ้น 
ปี 2563 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 500 คน สถานพยาบาล 405 คน 
ปี 2564 ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 200 คน สถานพยาบาล 338 คน เป็นไปตาม
เป้าหมาย 



- หน่วยงานมีการคิดค้นพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
การปรับปรุงแก้ไขปัญหาทางด้านข้อมูลเชิงระบบด้านยาเสพติด
ให้ถูกต้องครบถ้วน และตอบสนองต่อการใช้งานได้อย่าง
ทันท่วงที 

- การรักษาความปลอดภัยของข้อมูลข่าวสารลับมีมาตรฐานสูง 

- บุคลากรมีการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

- ความร่วมมือจากประชาชนในพื้นที่

- ความร่วมมือและการให้การสนับสนุนจากภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง



ระบบ AMNAT-GIS เป็นโครงการนวัตกรรมของจังหวัดอ านาจเจริญ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
เชิงพื้นที่ ที่มีความน่าเชื่อถือสูง แม่นย าครบถ้วน และสามารถตอบสนองในการแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว 
สามารถเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังจังหวัดอื่น ๆ

จากการถอดบทเรียนการด าเนินโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดผ่านโครงการของ
จังหวัดอ านาจเจริญ พบว่ามีการพัฒนาระบบ AMNAT-GIS ขึ้น เพื่อใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการท างาน 
ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่มีความโดดเด่น ดังนี้

1. ข้อมูลมีความเป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ ยอมรับจากทกุฝ่ายและเกิดการบูรณาการการท างานร่วมกัน
2. ข้อมูลมีความยั่งยืน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบส่งต่อกันได้แม้จะมีการโยกย้าย ท าให้ระบบมีการใช้งาน

อย่างต่อเนื่อง และเป็นฐานข้อมูลด้านความมั่นคงที่ส าคัญของจังหวัด 
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการร้องเรียนทางลับได้ตลอดเวลา จึงสามารถตอบสนองความต้องการของ

ประชาชน แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว
4. ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์จังหวัด

ด้านการพัฒนาคน ความมั่นคง และทันสมัย 
5. ลดขั้นตอน เวลา และค่าใช้จ่าย เกิดความรวดเร็ว และเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ระบบ AMNAT- GIS จึงเป็นหัวใจส าคัญของการท างานด้านยาเสพติดของจังหวัดอ านาจเจริญ มีชีวิต 

มีส่วนร่วม มีความต่อเนื่อง มีการขับเคลื่อนและมีความยั่งยืน





คณะผู้จัดท า 

ที่ปรึกษา 
1. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
2. นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
3. นายพิจิตร บุญทัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14
4. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ
5. นายศิริพันธ์ ขุ่มด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ านาจเจริญ 

คณะผู้จัดท า 
1. ว่าที่ร้อยตรี ศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ ผู้อ านวยการส านักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์
2. นางศุภวรรณ บูชาดี ผู้อ านวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ
3. นายฐากร รุ่งเรือง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
4. นายธีรพจน์ พลเมือง ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 
5. นางสาวเจนจิรา ชูติยานันท์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ
6. นางสาวหทัยทิพย์ แก้วชัยวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
7. นายบัลลังก์ บวรเดชชนะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
8. นางวรฤทัย สุวรรณะ เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนงานมหาดไทย 
9. นางสาวณฏัฐ์ดารินทร์ อวนศรี เจ้าหน้าที่งานสนับสนุนงานมหาดไทย 

อนุเคราะห์ขอ้มูล 
1. นายฤทธิสรรค์ เทพพิทักษ์ ปลัดจังหวัดอ านาจเจริญ 
2. นายพิชิต โสภาลุน ป้องกันจังหวัดอ านาจเจริญ 
3. นายวิระกิต สิงห์คง เจ้าพนักงานปกครองช านาญการ 

เรียบเรียงเนื้อหา / ออกแบบ Info-Graphics
1. นางศุภวรรณ บูชาดี ผู้อ านวยการกลุ่มงานสนับสนุนผู้ตรวจราชการ
2. นายบัลลังก์ บวรเดชชนะกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 




