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แบบสอบถามชุ ดที่ 8
แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชน
ต่ อการดาเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของเจ้ าหน้ าทีต่ ารวจ
คำชี้ แจง โปรดเติ มข้อควำมลงในช่ องว่ำง หรื อทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่ กำหนดให้และให้ตรงกับ
ควำมเป็ นจริ งของท่ำนมำกที่สุด ข้ อมูลทั้งหมดนี้จะถือว่ าเป็ นความลับสู งสุ ดและจะไม่ มีการเปิ ดเผยต่ อบุคคล
หนึ่งบุคคลใดโดยเด็ดขาด
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลปั จจัยส่ วนบุคคล
1. ปั จจุบนั ท่ำนพักอำศัยที่จงั หวัด..........................................
2. เพศ
 1) ชำย

 2) หญิง

3. อำยุ...............ปี
4. กำรศึกษำสู งสุ ด
 1) ประถมศึกษำ

 2) มัธยมศึกษำตอนต้น

 3) มัธยมศึกษำตอนปลำย

 4) ปวช./ปวส.

 5) ปริ ญญำตรี

 6) สู งกว่ำปริ ญญำตรี

5. อำชีพของท่ำน
 1) ว่ำงงำน

 2) นักเรี ยน/นักศึกษำ

 3) ค้ำขำย/ประกอบธุ รกิจส่ วนตัว

 4) ข้ำรำชกำร/พนักงำนรัฐวิสำหกิจ

 5) ลูกจ้ำงบริ ษทั /ห้ำงร้ำน

 6) เกษตรกร (ทำไร่ , ทำนำ, ทำสวน)

 7) รับจ้ำงทัว่ ไป

 8) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................

6. ลักษณะชุมชนที่ท่ำนอำศัยอยู่
 1) กลำงเมือง/เทศบำล

 2) ชำนเมือง

 3) ชนบท/พื้นที่กำรเกษตร

 4) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................
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7. ลักษณะที่อยูอ่ ำศัยของท่ำนเป็ นอย่ำงไร
 1) บ้ำนพักส่ วนตัว

 2) บ้ำนเช่ำ

 3) แฟลต/อพำร์ทเม้นต์/คอนโดมิเนียม

 4) บ้ำนพักของทำงรำชกำร

 5) อื่นๆ (โปรดระบุ).................................
ส่ วนที่ 2 ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรดำเนินงำนในกำรป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
ของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจ
คำชี้แจง โปรดทำเครื่ องหมำย  ลงใน  ที่กำหนดให้และให้ตรงกับระดับควำมพึงพอใจของท่ำนมำกที่สุด
ระดับควำมพึงพอใจ
คำถำม
ด้ านการป้องกันยาเสพติด
1. กำรกำหนดให้จดั เจ้ำหน้ำที่ตำรวจเข้ำไปให้ควำมรู ้แก่กลุ่มเป้ ำหมำยวัยเสี่ ยง
คือ เด็กนักเรี ยนชั้นประถมศึกษำปี ที่ 6 เพื่อสร้ำงภูมิคุม้ กันและให้เกิดทักษะ
ในกำรปฏิเสธยำเสพติด (โดยครู ตำรวจ D.A.R.E.)
2. กำรเพิ่มควำมเข้มงวดในกำรควบคุมพื้นที่เสี่ ยง ได้แก่ หอพัก ร้ำนเกมส์
สถำนบริ กำร และแหล่งมัว่ สุ ม ที่ส่งผลกระทบต่อปั ญหำกำรแพร่ ระบำด
ยำเสพติด
3. กำรมอบหมำยให้มีเจ้ำหน้ำที่ตำรวจปฏิบตั ิกำรเกำะติด และเฝ้ ำระวังปัญหำ
ยำเสพติดในหมู่บำ้ น/ชุมชน และให้ขอ้ แนะนำอย่ำงใกล้ชิด
4. กำรชักจูงให้ผเู้ สพ/ผูต้ ิดยำเสพติด สมัครใจเข้ำสู่ กำรบำบัดรักษำ
เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
5. กำรให้ควำมช่วยเหลือผูท้ ี่ผำ่ นกำรบำบัดรักษำและฟื้ นฟูสมรรถภำพผูต้ ิดยำ
เสพติด โดยจัดให้มีกำรฝึ กอำชีพให้สำมำรถพึ่งพำตนเองได้และไม่เป็ นปั ญหำ
ของสังคมอีกต่อไป
6. กำรกำหนดให้เจ้ำหน้ำที่ตำรวจทุกคนต้องเข้ำรับกำรตรวจหำสำรเสพติด
ในปั สสำวะอย่ำงน้อยปี ละ 2 ครั้ง

น้อย
1

2

3

4

มำก
5

3

ระดับควำมพึงพอใจ
คำถำม
7. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้สื่อมวลชน ประชำชนร่ วมมือ สอดส่ องดูแล
หรื อแจ้งเบำะแสกำรกระทำที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ตำรวจ นักกำรเมือง
8. กำรขยำยช่องทำงให้ประชำชนสำมำรถแจ้งข้อมูลเบำะแสยำเสพติดได้
หลำยช่องทำง เช่น โทรศัพท์สำยด่วน 1599, 1688, 1386 อีเมล์
oncb@oncb.go.th และเว็บไซต์ www.thaidrugpolice.com เป็ นต้น
ด้ านการปราบปรามยำเสพติด
9. กำรกำหนดให้ตำรวจร่ วมกับทหำรเพิ่มควำมเข้มในกำรลำดตระเวนแนว
ตะเข็บชำยแดน เพื่อสกัดกั้นยำเสพติดจำกประเทศเพื่อนบ้ำนไม่ให้เข้ำสู่
ประเทศไทย
10. กำรกำหนดให้มีกำรตั้งด่ำนตรวจ จุดตรวจจุดสกัด บนเส้นทำงคมนำคม
ทำงบกเพื่อสกัดกั้นกำรลักลอบลำเลียงยำเสพติด มิให้เข้ำสู่ พ้นื ที่ชุมชนเมือง
11. กำรกำหนดให้มีกำรปิ ดล้อม/ตรวจค้น/กดดัน พื้นที่แพร่ ระบำดยำเสพติด
อย่ำงน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
12. กำรกดดัน จัดทำประวัติ และสื บสวนจับกุมผูค้ ำ้ รำยย่อยในหมู่บำ้ น/
ชุมชน
13. กำรเพิม่ มำตรกำรเพื่อยึด/อำยัดทรัพย์สินของนักค้ำยำเสพติดที่ได้มำจำก
กำรค้ำยำเสพติด
14. เจ้ำหน้ำที่ตำรวจควรให้ควำมสำคัญ และจริ งจังกับกำรปรำบปรำม
ยำเสพติด และไม่เลือกปฏิบตั ิไม่วำ่ จะเป็ นประชำชน ข้ำรำชกำรประจำหรื อ
ข้ำรำชกำรกำรเมือง และไม่มีขอ้ ยกเว้นให้กบั ผูม้ ีอิทธิ พล หรื อเครื อญำติของ
เจ้ำหน้ำที่ตำรวจ โดยเน้นให้เกิดควำมยุติธรรมและเท่ำเทียมกัน
15. กำรลงโทษขั้นเด็ดขำดกับเจ้ำหน้ำที่ตำรวจและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เข้ำไป
เกี่ยวข้องกับยำเสพติดทั้งทำงตรงและทำงอ้อม
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ส่ วนที่ 3 ท่ านไม่ พึ งพอใจในกำรดำเนิ น งำนป้ องกัน และปรำบปรำมยำเสพติ ดของเจ้ำหน้ำที่ ตำรวจใน
ประเด็นใดบ้ำง

ส่ วนที่ 4 ท่ านมีข้อเสนอแนะในกำรดำเนิ นงำนป้ องกันและปรำบปรำมยำเสพติดของเจ้ำหน้ำที่ตำรวจใน
ประเด็นใดบ้ำง

