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บทสรุปผู้บริหาร

ตามคำ�สั่งสำ�นักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ลงวันที่
9 กั น ยายน 2554 ได้ กำ � หนดให้ ทุ ก หน่ ว ยถื อ ปฏิ บั ติ เ ป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ร าชการตามยุ ท ธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากที่สุดและคำ�สั่ง
ศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 1/2555 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555
เรื่ อ งแผนยุ ท ธศาสตร์ พลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด พ.ศ. 2555 กำ � หนดวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการยุ ติ
สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดไม่สง่ ผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนภายในปี 2555
ด้วยกลยุทธ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง กำ�หนดแนวทางการขับเคลื่อนเป็น 4 ระยะ ตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดใน 7 แผนงานหลักได้กำ�หนดให้ ศพส. ทุกระดับ อันได้แก่
ศพส.อ. / ศพส.ข. / ศพส.จ. / กทม. ทัง้ 77 จังหวัดเป็นกลไกการปฏิบตั เิ พือ่ แก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
พื้นที่ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพื้นที่เป็นประจำ�ทุกเดือนทั้งนี้
สำ�นักงาน ป.ป.ส. จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำ�คัญ ประจำ�ปีงบประมาณ 2555 ดังนี้
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บทสรุปผู้บริหาร
แผนงานที่ 1
การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

1

การดำ�เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย 60,584 หมู่บ้าน / ชุมชน
ดำ�เนินการ 57,953 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95.66 พบว่ามี 62 จังหวัด ได้ดำ�เนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนตามเป้าหมายที่กำ�หนด

2

การทำ�ประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อทำ�การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้าในหมู่บ้าน/ชุมชน
ดำ�เนินการแล้ว 57,081 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยจังหวัดที่มีผลการดำ�เนินงานสูงสุด 5 อันดับ คือ
นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

3

การนำ�ผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำ�บัดรักษา มีผลการดำ�เนินงานรวม 147,032 คน โดยจังหวัด
ที่มีผ ลการดำ � เนิ น งานสู ง สุ ด 5 อั น ดั บ คื อ สมุ ท รปราการ นครศรี ธ รรมราช สุ พ รรณบุ รี
นครพนม และสงขลา

4

การจั บ กุ ม ผู้ ค้ า ยาเสพติ ด ดำ � เนิ น การรวม 18 , 211 คน โดยจั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการดำ� เนินงาน
สูงสุด 5 อันดับ คือ สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และชลบุรี

5

การจั ด ตั้ ง อาสาสมั ค รหมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน ดำ � เนิ น การ 3 , 096 , 168 คน โดยจั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการ
ดำ�เนินงานสูงสุด 5 อันดับ คือ กำ�แพงเพชร สมุทรปราการ อุบลราชธานี นครราชสีมา
และศรีสะเกษ

6

การดำ�เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 60,584 หมู่บ้าน/ชุมชน
ได้ดำ�เนินการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการจัดตั้งเป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ทั้งสิ้น (ครบเกณฑ์ 7 ขั้นตอน) 48,922 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.75

7
8

การเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงาน 2 ช่วงเวลา ระหว่างปีงบประมาณ 2554 และ 2555 พบว่า
มีผลการดำ�เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งสิ้น 38,394 ม./ช. และ 57,953
ม./ช. ตามลำ�ดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2554 และ 2555
นั้น มีสัดส่วนการดำ�เนินการเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 66.2

แผนงานที่ 2
การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
การดำ�เนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด โดยการนำ�เข้าสู่ระบบบำ�บัด
รักษาทัง้ 3 ระบบ เป้าหมายการนำ�ผูเ้ สพ/
ผู้ ติ ด เข้ า รั บ การบำ � บั ด รั ก ษา จำ � นวน 400, 000 ราย
ผลการบำ�บัดรักษารวม 560,046 ราย คิดเป็นร้อยละ
140.01 จังหวัดทีม่ ผี ลการดำ�เนินงานต่อเป้าหมายสูงสุด
5 อันดับ คือ บึงกาฬ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุดรธานี
และเลย โดยแบ่งผลการบำ�บัดรักษาออกเป็นระบบ
ต่างๆ ดังนี้
1.1 การบำ�บัดรักษาในระบบสมัครใจ เป้าหมาย
330,000 ราย ผลการดำ�เนินงาน 392,163 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 118.84 จังหวัดทีม่ ผี ลการดำ�เนินงานต่อเป้าหมาย
สูงสุด 5 อันดับ คือ บึงกาฬ ปัตตานี ชุมพร กระบี่
และอุดรธานี
1.2 การบำ�บัดรักษาในระบบบังคับบำ�บัด เป้าหมาย
50,000 ราย ผลการดำ�เนินงาน 148,026 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 296.05 จังหวัดทีม่ ผี ลการดำ�เนินงานต่อเป้าหมาย
สูงสุด 5 อันดับ คือ ชัยนาท เลย หนองบัวลำ�ภู ร้อยเอ็ด
และหนองคาย

1

1.3 การบำ�บัดรักษาในระบบต้องโทษ เป้าหมาย
20,000 ราย ผลการดำ�เนินงาน 19,857 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.29 จังหวัดทีม่ ผี ลการดำ�เนินงานต่อเป้าหมาย
สูงสุด 5 อันดับ คือ นครนายก กระบี่ พังงา พิจิตร

และนครสวรรค์

การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการ
บำ � บั ด รั ก ษา เป้ า หมาย 320, 000 ราย
ผลการดำ�เนินงานรวม ทั้งสิ้น 248,497
ราย คิดเป็นร้อยละ 77.66

2

การเปรี ย บเที ย บผลการดำ � เนิ น งาน
2 ช่ ว งเวลา ระหว่ า งช่ ว งที่ 1 (วั น ที่
11 กันยายน 2553 – 30 กันยายน 2554)
และช่วงที่ 2 (11 กันยายน 2554 – 30 กันยายน 2555)
พบว่ า ผลการดำ � เนิ น การแก้ ไขปั ญ หาผู้ เ สพ/ผู้ ติ ด
ยาเสพติดในช่วงที่ 1 มี จำ�นวน 199,725 ราย และ
ช่วงที่ 2 มี จำ�นวน 560,046 ราย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการดำ�เนินงานระหว่างช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 นั้น
พบว่า มีสดั ส่วนการดำ�เนินการเพิม่ สูงขึน้ ร้อยละ 180.4

3

แผนงานที่ 3
การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

1

การดำ�เนินการต่อสถานศึกษาเป้าหมาย 11,316 โรงเรียน ได้ดำ�เนินการเสริมสร้างการป้องกัน
ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาแล้วทั้งสิ้น 8,917 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.71

2

การสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาให้แก่นักเรียนชั้น ป.6 ทั่วประเทศ เป้าหมาย 413,719 คน
ดำ�เนินการแล้วทั้งสิ้น 566,172 คน คิดเป็นร้อยละ 141.21
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แผนงานที่ 4
การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย
ช่วงเวลา
ผลการดำ�เนินงาน

11 ก.ย. 53 – 30 ก.ย. 54
(ช่วงที่ 1)

11 ก.ย. 54 – 30 ก.ย. 55
(ช่วงที่ 2)

เปรียบเทียบ
ช่วงที่ 1และ 2

ผลการจับกุมภาพรวม
คดี

375,127

393,973

เพิ่มขึ้น 5.15%

ผู้ต้องหา (คน)

347,964

385,725

เพิ่มขึ้น 11.85%

นํ้าหนักของกลาง
ยาบ้า (เม็ด)

59,555,526.11

83,714,795

เพิ่มขึ้น 41.57%

เฮโรอีน (กิโลกรัม)

448.91

254.24

ลดลง 43.36%

กัญชา (กิโลกรัม)

14,631.45

18,347.66

เพิ่มขึ้น 25.41%

ไอซ์ (กิโลกรัม)

1,161.72

1,551.47

เพิ่มขึ้น 33.66%

โคเคน (กิโลกรัม)

26.77

21.59

ลดลง 19.35%

ผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ตาม พรบ. มาตรการฯ
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จำ�นวนคดีที่ตรวจสอบ
(คดี)

2,441

5,153

เพิ่มขึ้น 117.31%

มูลค่าทรัพย์สิน
(ล้านบาท)

1,329.12

1,761.74

เพิ่มขึ้น 31.78%

บทสรุปผู้บริหาร

1

การจับกุมผู้กระทำ�ความผิดคดียาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ จำ�นวนทั้งสิ้น 393,973 คดี
ผู้ต้องหา 385,725 คน

2

ก ารจับกุมผู้กระทำ�ความผิดคดียาเสพติดในคดีสำ�คัญ ตั้งแต่ข้อหาครอบครองเพื่อจำ�หน่าย
ขึ้นไป เป้าหมายผู้ต้องหา 61,111 คน จับกุมได้ 72,889 คน คิดเป็นร้อยละ 121.48 จังหวัด
ที่มีผลการดำ�เนินงานต่อเป้าหมายสูงสุด 5 อันดับ คือ พะเยา ตรัง เพชรบูรณ์ หนองบัวลำ�ภู
และพิษณุโลก

3

การดำ�เนินการตามมาตรการยึดทรัพย์สนิ นักค้ายาเสพติดทัว่ ประเทศ เป้าหมาย 8,111 คดี 1,611
ล้านบาท ดำ�เนินการแล้ว 5,158 คดี 1,751.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.23 และ ร้อยละ
119.47 ตามลำ�ดับจังหวัดที่มีผลการดำ�เนินงานต่อเป้าหมายด้านคดีสูงสุด 5 อันดับ คือ ลำ�พูน
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี อุดรธานี และอำ�นาจเจริญ

4

การเปรียบเทียบผลการจับกุมภาพรวม 2 ช่วงเวลา ระหว่างช่วงที่ 1 (วันที่ 11 กันยายน 2553 –
31 กันยายน 2555) และช่วงที่ 2 (11 กันยายน 2554 – 31 กันยายน 2555) พบว่า ผลการจับกุม
ผูก้ ระทำ�ความผิดคดี ยาเสพติดภาพรวมทัว่ ประเทศ ในช่วงที่ 1 จำ�นวน 375,127 คดี ผูต้ อ้ งหา
347,964 คน และช่วงที่ 2 จำ�นวน 393,973 คดี ผู้ต้องหา 385,725 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการดำ�เนินงานระหว่างช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 นัน้ พบว่า จำ�นวนคดี มีสดั ส่วนการดำ�เนินการ
เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5.15 และจำ�นวนผู้ต้องหา มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 11.85

5

การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ตาม พรบ. มาตราการฯ 2 ช่วงเวลา ระหว่าง
ช่วงที่ 1 (วันที่ 11 กันยายน 2553 – 31 กันยายน 2554) และช่วงที่ 2 (11 กันยายน 2554 –
31 กันยายน 2555) พบว่า ผลการตรวจสอบทรัพย์สินในช่วงที่ 1 จำ�นวน 2,441 คดี มูลค่า
ทรัพย์สิน 1,329.12 ล้านบาท และช่วงที่ 2 จำ�นวน 5,158 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 1,751.58
ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการดำ�เนินงานระหว่างช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 นั้น พบว่า
จำ�นวนคดี มีสัดส่วนการดำ�เนินการเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 117.31
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แผนงานที่ 5
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
การยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จาก “วาระแห่งชาติ” เป็น “วาระ
แห่ ง ภู มิ ภ าค” ในการเป็ น เจ้ า ภาพ
จัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านยาเสพติด
(Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug
Control) เพื่ อ ยํ้ า เจตนารมณ์ ก ารต่ อ สู้ กั บ ปั ญ หา
ยาเสพติดอย่างจริงจังร่วมกับประเทศอาเซียนในฐานะ
หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ยัง่ ยืน โดยความร่วมมือการดำ�เนินการปราบปรามและ
แก้ ไขปั ญ หายาเสพติดจะเป็นไปในทิศทางเดี ย วกั น
ระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งจะมุ่งเน้นความร่วมมือ
ในการสกัดกั้น การลักลอบการค้าในภูมิภาคของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และวางเป้าหมายให้กลุ่มเยาวชน
คนรุ่นใหม่ของอาเซียนปลอดจากยาเสพติด และนำ�
ไปสู่การเป็นเขตปลอดยาเสพติดภายในปี ค.ศ. 2015

1
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โครงการพัฒนาทางเลือกกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ในการขับเคลื่อนนโยบาย
วาระภูมิภาค และดำ�เนินการเชิงรุก
ต่อประเทศเพือ่ นบ้าน โดยเฉพาะอย่างยิง่ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) โดยกำ�หนดให้ความ
ร่ ว มมื อ ไทย – พม่ า ด้ า นการพั ฒ นาทางเลื อ กเป็ น
โครงการยุทธศาสตร์ในการดำ�เนินความสัมพันธ์กบั พม่า
ซึ่งนอกจากจะให้ผลโดยตรงในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการแล้ว ยังส่งผลต่อ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสร้างทางเลือกใหม่
ให้แก่ประชาชน ทำ�ให้ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการ
ปลู ก พื ช เสพติ ด หรื อ การค้ า ยาเสพติ ด การเพิ่ ม
ช่องทางการข่าว และการเข้าถึงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่
และที่สำ�คัญยังเป็นการเผยแพร่การปฏิบัติที่ดีที่สุด
ของไทย (Best Practice) ด้านการพัฒนาทางเลือก
เพื่อลดการปลูกพืชเสพติด ซึ่งพัฒนามากว่า 41 ปี
จากการทรงงานด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ฯ ตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างบทบาทนำ�
ในภูมิภาคของไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

2

บทสรุปผู้บริหาร

แผนงานที่ 6
การสกัดกั้นยาเสพติด

1

การดำ�เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ความมั่นคง โดยจัดตั้งชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำ�ปี 2555 รวม 1,549 หมู่บ้าน/ชุมชน 275 ตำ�บล 129 อำ�เภอ
31 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
● ชุ ด พั ฒ นามวลชนสั ม พั น ธ์ (ชพส.) จำ � นวน 117 ชุ ด ในพื้ น ที่ เ ป้ า หมาย 1 , 171 หมู่ บ้ า น
117 ตำ�บล 95 อำ�เภอ
● ชุดของศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ในพื้นที่เป้าหมาย
รวม 79 หมู่บ้าน/ชุมชน 37 ตำ�บล 16 อำ�เภอ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ
● ชุดของศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่เป้าหมาย
รวม 411 หมู่บ้าน/ชุมชน 73 ตำ�บล 32 อำ�เภอ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2

การสนับสนุนเครื่องกีดขวาง (ลวดหีบเพลงแถบหนาม) ตามช่องทางที่ล่อแหลมต่อการลักลอบ
ลำ�เลียงยาเสพติดในพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดนภาคเหนือ โดยในขณะนีไ้ ด้ด�ำ เนินการวางรัว้ ลวดหนาม
ตามช่องทาง ดังนี้
● ช่องทางต้นเสี้ยว ช่องทางหมากสา ต.เวียงพางคำ� อ.แม่สาย จ.เชียงราย
● ช่องทาง บ.ผาอี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย
● ท่าข้ามขี้เหล็ก ท่าข้ามสบาย ท่าข้ามศรีชัยภูมิ (ไม้ล้ม) จุดผ่อนปรนการค้าดินดำ� ต.เกาะช้าง
อ.แม่สาย จ.เชียงราย
● ช่องทางท่าข้าม บ.เวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
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แผนงานที่ 7
การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

1

การประเมินเปรียบเทียบตัวชี้วัด ตามคำ�สั่ง ศพส.ที่ 1/2555 ผลการดำ�เนินงานในรอบ 12 เดือน
(ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้สำ�รวจความคิดเห็น
ของประชาชนตลอดปีงบประมาณ 2555 ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้
1.1 ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ในระดับรุนแรงมากถึงมากที่สุด

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
23%

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
21.17%

1.2 ระดับความรุนแรง จำ�นวนผู้เสพ/ผู้ติด ในระดับมากถึงมากที่สุด

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

78.51%

54.75%
1.3 การมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555

38,394 หมู่บ้าน/ชุมชน

57,953 หมู่บ้าน/ชุมชน
1.4 ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำ�เนินการ

แก้ไขปัญหายาเสพติดในเกณฑ์ ปานกลางถึงมากที่สุด
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ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

71.81%

81.31%

บทสรุปผู้บริหาร

2

การจัดเก็บความคิดเห็นของประชาชน
2.1 ดัชนีการเมืองไทย โดยสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

“สวนดุสติ โพล” มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสติ จัดทำ�ดัชนีการเมืองไทย โดยมีตวั ชีว้ ดั รวม 25 ประเด็น

ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกว่าการเมืองไทยดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิมในแต่ละเดือน สรุปผลได้ดังนี้
2.1.1 ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย
ภาพรวม คะแนนเต็ม 11

2.1.2 ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด

ดัชนีการเมืองไทย ด้านการแก้ปัญหา
ยาเสพติด

เดือน

คะแนนเต็ม

ประเด็น

การแก้ปัญหายาเสพติด

สิงหาคม 2554

5.51

สิงหาคม 2554

5.16

กันยายน 2554

5.24

กันยายน 2554

5.16

ตุลาคม 2554

4.44

ตุลาคม 2554

5.19

พฤศจิกายน 2554

4.82

พฤศจิกายน 2554

4.71

ธันวาคม 2554

5.15

ธันวาคม 2554

5.12

มกราคม 2555

5.17

มกราคม 2555

5.16

กุมภาพันธ์ 2555

5.25

กุมภาพันธ์ 2555

5.66

มีนาคม 2555

5.23

มีนาคม 2555

5.59

เมษายน 2555

5.12

เมษายน 2555

5.37

พฤษภาคม 2555

5.32

พฤษภาคม 2555

5.32

มิถุนายน 2555

5.17

มิถุนายน 2555

4.95

กรกฎาคม 2555

5.15

กรกฎาคม 2555

5.11

สิงหาคม 2555

5.18

สิงหาคม 2555

5.19

กันยายน 2555

5.23

กันยายน 2555

4.68

15

2.2 การประเมินผลงาน 1 ปี รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

สวนดุสติ โพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสติ สำ�รวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการทำ�งานของรัฐบาล
ยิง่ ลักษณ์ ในรอบ 1 ปี เพือ่ ใช้เป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจของรัฐบาลในการดำ�เนินงานให้มปี ระสิทธิภาพ
และตรงตามความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น โดยสุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 7,147 คน ระหว่างวันที่ 11–25
สิงหาคม 2555 สรุปได้ดังนี้
ผลงานยอดเยี่ยมในรอบ 1 ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์

(%)

ผลงานยอดแย่ในรอบ 1 ปี รัฐบาลยิ่งลักษณ์

(%)

การแก้ไขปัญหายาเสพติด
การขึ้นเงินเดือน / ขึ้นค่าแรง
การดูแลคนในสังคม เช่น สวัสดิการคนชรา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
นโยบายสาธารณะ เช่น รถคันแรก นํ้า – ไฟฟรี

35.58
26.76
17.75
12.54
7.37

การแก้ปัญหาแพง
การแก้ปัญหานํ้าท่วม
การแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ
การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้
การส่งเสริมการเกษตร

32.12
19.45
18.39
15.76
14.28

3

การพัฒนาบุคลากร / โครงการที่สำ�คัญ
3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรภายในสำ�นักงาน ป.ป.ส. แบ่งเป็น 5 โครงการย่อย ดังนี้

– โครงการสัมมนาผู้บริหารสำ�นักงาน ป.ป.ส. : ทิศทาง ป.ป.ส. สู่อนาคต
– โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักบริหารระดับต้น
– โครงการคลื่นลูกใหม่หัวใจ ป.ป.ส.
– โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากรเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– โครงการสัมมนาเพิ่มพลังการสร้างแรงบันดาลใจสำ�หรับผู้บริหารสำ�นักงาน ป.ป.ส.
3.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 15
3.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ 18
3.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านยุทธวิธีการปราบปรามยาเสพติด
3.5 การจัดการองค์ความรู้ สำ�นักงาน ป.ป.ส. ประจำ�ปี 2555

4
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สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555

งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2555 จำ�นวน 9,454,929,300 บาท
มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำ�นวน 8,862,529,711.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.73

บทสรุปผู้บริหาร
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ข
ไ
้
ก
แ
ะ
ล
แ
ปี 2555
พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2555
จำ�นวน 9,454,929,300

สำ�นักงาน ป.ป.ส.
ได้รับ 2,252,828,200 บาท
ใช้ไป 2,089,666,011 บาท
(92.76%)
คงเหลือ 163,162,189

หน่วยงานอื่นๆ
ได้รับ 7,202,101,100 บาท
ใช้ไป 6,772,863,700.35 บาท
(94.04%)
คงเหลือ 429,237,399,65 บาท

รวมผลการเบิกจ่าย ปี 2555
จำ�นวน 8,862,529,711.35 บาท
(93.73%)
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2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน
โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาราชินี ปี 2555

สื บ เนื่อ งจากงานมหกรรมหมู่บ้า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น : รวมใจไทยทั้ง ชาติ
พิทักษ์ราชด้วยภักดีประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และร่วมสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 301,017,025.04 บาท
โดยเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรง
พระราชทานเงินดังกล่าว กลับยังหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ
ผ่านผู้ว่าราชการทั้ง 77 จังหวัดโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรในพื้นที่ใช้เงินที่
ทรงพระราชทานกลับไปนัน้ ดำ�เนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูบ่ า้ น/
ชุมชนของตนเอง และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถทรงมีพระราชดำ�รัสต่อนายกรัฐมนตรีและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า
เนือ่ งในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสดิ าลัย สวนจิตรลดา ทรงขอความร่วม
มืออย่างจริงจังจากรัฐบาล และคนไทยทั้งชาติ เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติด
และการร่วมกันดำ�เนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เพื่อเป็นการสนองพระราชดำ�รัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเพื่อเฉลิมฉลอง ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา จึงเป็นโอกาสอันดี
ที่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี
โดยการสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมสร้างพลังสังคมเพื่อต่อสู้เอาชนะ ยาเสพติด
ให้ได้อย่างยั่งยืน ศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ โดย
ความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี จึงได้จดั ทำ�โครงการหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ปี 2555 ภายใต้คำ�สั่ง ศพส. ที่ 9/2555
โดยมุ่ ง เน้ น บทบาทภาคประชาชนที่ มี จิ ต อาสาเข้ า ร่ ว มดำ � เนิ น การป้ อ งกั น และ
แก้ไขปัญหายาเสพติดโดยยึดหลักกระบวนการสันติวธิ ี คือไม่สร้างการกระทบกระทัง่
หรือสร้างความแตกหักระหว่างคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพ มุ่งเน้น
การให้อภัย ให้การโอกาสจากครอบครัว ชุมชน และสังคม ก่อเป็นพลังแห่งความรัก
ความสามัคคี อันเป็นพลังที่สามารถต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติดที่เป็นบ่อนทำ�ลาย
สังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ย่ังยืน โครงการฯ ยังได้น้อมนำ�
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้
ปวงชนชาวไทย เพือ่ ใช้เป็นทางแห่งการพัฒนาและเป็นการสร้างฐานรากความมัน่ คง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยไม่เพียงมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ แต่ยังได้ครอบคลุมไปถึง
แนวคิดและวิถชี วี ติ ทีส่ อดคล้องกับวัฒนธรรมประเพณีของหมูบ่ า้ น/ชุมชน การดำ�เนิน
การตามโครงการนี้ จึงเปรียบเสมือนการก่อกำ�เนิดหรือเริ่มต้นทุนแห่งความดีงาม
โดย “แม่” และน้อมนำ�แนวทางของ “พ่อ” มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน
นั่นเอง
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การดำ�เนินของโครงการฯ มีกิจกรรมการขับเคลื่อนงานที่สำ�คัญดังต่อไปนี้

1

ประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ โครงการหมูบ่ า้ นกองทุน
แม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี เป็นการประชุมเพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ให้กลไกปฏิบตั งิ าน หรือกลไกขับเคลือ่ นงานได้รบั ทราบ บทบาท ภารกิจ และแนวทาง
การดำ�เนินงานการประชุมฯ แบ่งออกเป็นสองส่วนตามกลไกการขับเคลื่อน ได้แก่

1.1) ครั้งที่ 1
กลไกขับเคลื่อนภาคประชาชน ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ลอดจ์ จังหวัดนครปฐม (30 พฤษภาคม –
1 มิถุนายน 2555) ประกอบด้วย วิทยากรกระบวนการแกนนำ�หมู่บ้าน/ชุมชน และเครือข่ายกองทุนแม่ฯ
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน

1.2) ครั้งที่ 2
กลไกขับเคลื่อนภาคราชการ (5 – 6 มิถุนายน 2555) ประกอบด้วย ศพส.จ. และ พช. จังหวัด ทุกจังหวัด
ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี มีผู้เข้าร่วมประมาณ 200 คน
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน

2
3

พ ธิ เี ปิด “โครงการหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” เมื่อวัน
ที่ 8 มิ ถุ น ายน 2555 ณ หอประชุ ม กองทั พ เรื อ
โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร)
เป็ น ประธานในพิ ธี มี หั ว หน้ า ส่ ว นราชการต่ า งๆ
เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำ�นักงานตำ�รวจแห่งชาติ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม กองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกว่า 500 คน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555
โดยส่วนกลางจัด ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร)
เป็นประธานในพิธี และส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน

4
5
6

เผยแพร่สอื่ สารคดีกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในรายการ “ใต้รม่ พระบารมี” โดยถ่ายทอดทางสถานี
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพือ่ เผยแพร่กจิ กรรมการดำ�เนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ประชาชน
รับทราบอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555

กิจกรรมขยายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ เพิ่มใหม่ ปี 2555 (มิถุนายน – สิงหาคม 2555)
เป็นการคัดเลือก และจัดเตรียมหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี 2555

กิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงสันติวธิ ี โดยกระบวนการรับรอง “ครัวเรือน
ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” และถวายรายชื่อ “ครัวเรือนปลอดภัยไร้ยาเสพติด” (กรกฎาคม –
สิงหาคม 2555) เป็นกิจกรรมที่จังหวัด และอำ�เภอ ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ เดิมและ
หมูบ่ า้ น/ชุมชนทีจ่ ะเข้ารับใหม่ปี 2555 จัดกิจกรรมรับรองครัวเรือน ซึง่ เป็นการประกาศเจตนารมณ์
ของกองทุนแม่ฯ ที่มุ่งเน้นการดำ�เนินการเชิงสันติวิธีไม่สร้างความแตกหักให้กับคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้า
ผู้เสพ โดยการให้โอกาส ให้อภัย และในช่วงตลอดเดือนสิงหาคมยังมีกิจกรรมลงนามในบัญชีรายชื่อครัวเรือน
ปลอดภัยไร้ยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
ที่จะมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาโดยมีครัวเรือนเข้าร่วมประมาณ 800,000–1,000,000 ครัวเรือน

7

กิจกรรม 1 กองทุน 1 กิจกรรม ปฏิบตั บิ ชู าเฉลิมพระเกียรติ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน เป็นการจัด
กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นกิจกรรมที่กำ�หนดให้
หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ ทั่วประเทศ ดำ�เนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพื่อถวาย
เป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยให้แต่ละหมู่บ้าน/
ชุมชน คิดกิจกรรมที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่
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มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมใจ เทิดไท้ราชินี สามัคคีทั้งแผ่นดิน (ดำ�เนินการในช่วง
เดือนสิงหาคม 2555) เป็นการนำ�หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ มาร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแส
ความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย
วันที่ 28 สิงหาคม 2555 จัดกิจ กรรมถวายพระพร ณ พระตำ � หนั ก ที่ ท รงใช้ ประทั บแรมเมื่ อ เสด็ จ
เยีย่ มราษฎรในต่างจังหวัด ได้แก่พระตำ�หนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร พระตำ�หนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาสและพระตำ�หนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2555เวลา 11.00 น. จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ณ โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานคร
เลขาธิการ ป.ป.ส. (พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว) นำ�คณะเจ้าหน้าที่ ปปส. ส่วนกลาง, ปปส. ภาค
รวมทั้งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ จำ�นวน 152 คน พร้อมด้วยสมุดลงนาม
ถวายพระพรที่ได้จากการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ฯ ในแต่ละพื้นที่ เข้าถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงหายจากอาการประชวร ด้วยความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อ
พสกนิกรในปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จนก่อเกิดเพื่อ กองทุนแม่ของ
แผ่นดินเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์และเกิดความร่มเย็นแก่ชุมชนเสมอ

กิจกรรมถวายรายชื่อ
“ครัวเรือนปลอดภัยไร้ยาเสพติด”
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ภาพกิจกรรมถวายพระพร
ณ พระตำ�หนักภูพานราชนิเวศน์
จังหวัดสกลนคร

ภาพกิจกรรมถวายพระพร
ณ พระตำ�หนักทักษิณราชนิเวศน์
จังหวัดนราธิวาส
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 5,700 คน

ภาพกิจกรรมถวายพระพร
ณ พระตำ�หนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
จังหวัดเชียงใหม่
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน

24

จัดกิจกรรมนิทรรศการ
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์
ภายใต้ชื่องาน
“จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น
ประมาณ 3,500 คน

ภาพกิจกรรมปปส. ภาค 1
ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล สำ�โรง
จังหวัดสมุทรปราการ
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555

ภาพกิจกรรม ปปส. กทม. ณ สโมสรตำ�รวจ กรุงเทพมหานคร
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555
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กองทุนแม่ของแผ่นดิน

ภาพกิจกรรม ปปส. ภาค 7
ณ โรงยิมเนเซี่ยม
จังหวัดราชบุรี
ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555

ภาพกิจกรรมปปส. ภ.3
จัดมหกรรมฯ ทุกจังหวัดในพื้นที่ ปปส. ภาค
โดยดำ�เนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 2555

ภาพกิจกรรม ปปส. ภาค 5 ณ สวนตุง เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 1 กันยายน 2555
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ตัวอย่าง ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าร่วมบุญมหากุศล
เฉลิมฉลอง 80 พรรษา มหาราชินี
กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กิจกรรมทอดผ้าป่า ร่วมบุญมหากุศล เฉลิมฉลอง 80 พรรษา มหาราชินี กองทุนแม่ของแผ่นดิน
ดำ�เนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555) เป็นกิจกรรมที่ให้หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ ได้ร่วม
ทอดผ้าป่า โดยกำ�หนดจัด จังหวัดละ 1 วัด รวมเป็น 77 วัด และให้มีการสมทบทุนทำ�บุญให้กับ
มัสยิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 3 มัสยิด รวมทั้งสิ้น เป็น 80 แห่งทั่วประเทศเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่มีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
และเพื่อเป็นการทำ�บุญมหากุศลร่วมกันในปีพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยคัดเลือก
วัดและมัสยิดที่มีการดำ�เนินการด้านยาเสพติด เช่น การบำ�บัด การอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น
กิจกรรม 1 ศูนย์เรียนรู้ 1 จังหวัดเศรษฐกิจพอเพียง เทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ดำ�เนินการ
ในช่วงเดือนกันยายน – ตุลาคม 2555) เป็นกิจกรรมทีพ่ ฒ
ั นาต่อยอดหมูบ่ า้ น/ชุมชนศูนย์การเรียนรูก้ องทุน
แม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ให้ดำ�เนินการตามแนวทางเศณษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง โดยจะมีการนำ�
หมูบ่ า้ น/ชุมชน เหล่านีม้ าอบรมและพัฒนาความรูใ้ ห้มศี กั ยภาพในการเป็นแหล่งการศึกษา เรียนรู้ ให้กับ
หมู่บ้านกองทุนแม่)
การดำ�เนินการต่างๆ ของโครงการฯ นับว่าสามารถสร้างกระแสให้เกิดการตืน่ ตัวของประชาชน
ในการเข้าร่วมดำ�เนินการตามกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินได้ในระดับทีน่ า่ พอใจ อย่างไรก็ตาม
การดำ�เนินการกองทุนแม่ของแผ่นดินยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการดำ�เนินการในเชิงคุณภาพและเป็นการ
ขับเคลือ่ นงานโดยภาคประชาชนอย่างแท้จริง สำ�นักงาน ป.ป.ส. ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งสร้างกระแสความร่วมมือของประชาชนทุก
ภาคส่วนให้เข้ามามีสว่ นร่วมและขยายทุนแห่งความดีงามนีอ้ ย่างต่อเนือ่ ง เพือ่ สนองพระราชปณิธาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงคาดหวังให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากสังคมไทย

....กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม......
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นโยบายของรัฐบาล

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2554
โดยนโยบายของรัฐบาลด้านยาเสพติดมีดังนี้

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำ�เนินการในปีแรก
กำ�หนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ” โดยยึดหลักนิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำ�บัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตาม
ช่วยเหลืออย่างเป็นระบบดำ�เนินการอย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศ
ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำ�เนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด
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เร่งนำ�สันติสขุ และความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชนกลับมาสูพ่ นื้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำ�นาจมืด โดยน้อมนำ�กระแสพระราชดำ�รัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการ
ส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อำ�นวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และคุณภาพชีวติ สร้างโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพืน้ ที่ เคารพอัตลักษณ์ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ท้ อ งถิ่ น ส่ ง เสริ ม การกระจายอำ � นาจการปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ในรู ป แบบที่ ส อดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะพื้ น ที่
โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ รวมทั้งปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริง
ของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม
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นโยบายที่จะดำ�เนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาล
นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ
1. พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศส่งเสริมให้กองทัพพัฒนาความสัมพันธ์

ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร้อมในการปฏิบตั กิ ารเพือ่ สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ พัฒนา
ความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งจะแก้ไขปัญหาต่างๆ
กับประเทศเพื่อนบ้านบนพื้นฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ดำ�เนินการสำ�รวจและจัดทำ�หลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญาที่มีอยู่
เพื่อมิให้เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อระงับยับยั้ง
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและ ยาเสพติดให้หมดไป
2. เร่งดำ�เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกันและบังคับใช้
กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรม
และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่ไปกับการ
จัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติ
กับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต
1. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน

ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำ�ลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
พลานามัยทีด่ ี สร้างนิสยั ความมีนาํ้ ใจเป็นนักกีฬาและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์เพือ่ หลีกเลีย่ งการหมกมุน่
มั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด
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เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555

ยุทธศาสตร์การดำ�เนินงาน
รัฐบาล ถือว่า ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องดำ�เน้นการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง และน้อมนำ�พระราชดำ�รัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำ�เร็จลุล่วง โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก กำ�หนดกลยุทธ์สำ�คัญที่จะดำ�เนินการ คือ 7 แผน
4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนงานยาเสพติด

กลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการ

1

ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการ ป.ป.ส. เป็นกลไกระดับชาติในการกำ�หนดนโยบาย
มาตรการและแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ

2

ร ะดับประเด็นยุทธศาสตร์ภาพรวม (Agenda) ศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นองค์กรอำ�นวยการ รับผิดชอบการอำ�นวยการ กำ�กับ
ติดตามการนำ�ยุทธศาสตร์ทกุ ด้านไปสูก่ ารปฏิบตั ิ ให้บรรลุเป้าหมาย รวมทัง้ ประเมินผลการ
ดำ�เนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่กำ�หนด

3

ร ะดับภารกิจ (Function) ศพส. กระทรวง กรม หน่วยงานรับผิดชอบการดำ�เนินงาน
ตามภารกิจ ที่รับผิดชอบ โดยเน้นการบูรณาการแผนงบประมาณ และบูรณาการภายใน
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดเอกภาพและมุ่งต่อการสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ระดับพื้นที่

4

ระดับพื้นที่ (Area) กลไกหลักรับผิดชอบเฝ้าระวังและดำ�เนินงานในพื้นที่ ได้แก่
4.1 ศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกรุงเทพมหานครและจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการ

จังหวัด/ผอ.ศพส.จ. และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร / ผอ. ศพส. กทม. เป็นผู้รับผิดชอบ

4.2 ศูนย์ปฏิบตั กิ ารพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขต และอำ�เภอ (ศพส. ข / อ.) โดยผูอ้ �ำ นวยการเขต

และนายอำ�เภอเป็นผู้รับผิดชอบ

4. 3 ศู น ย์ อำ � นวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด ระดั บ ภาคตามที่ จ ะมี คำ � สั่ ง ในระยะต่ อ ไป

ทำ�หน้าที่อำ�นวยการประสานและสนับสนุน ในภารกิจด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดใน
ระดับภาค
4.4 องค์กรอำ�นวยการประสานพื้นที่เฉพาะ ที่ ศพส. จะมีการจัดตั้ง ที่สำ�คัญ ได้แก่ การแก้ไข
ปัญหาพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ศพส. 315) การสกัดกั้นและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศพส.ชน.) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
(ศพส. จชต.)
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ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555
การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
การนำ�ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดไปสูก่ ารปฏิบตั ใิ ห้เป็นรูปธรรม กำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�แผน
งบประมาณ การปฏิบัติการ และการประเมินผลรองรับ ดังนี้

1

กำ�หนดแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555 ทุกส่วนราชการจัดทำ�แผนและงบประมาณประจำ�ปี 2555
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555

2
3

กำ�หนดแผนปฏิบตั ริ าชการรองรับแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 และ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2558)
การอำ�นวยการปฏิบัติ
3.1 การแปลงนโยบาย/แผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับ ให้มีการจัดทำ�แผนปฏิบัติการ
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554
3.2 ให้ทุกหน่วยงานที่มีงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำ�เนินงาน

ตามแผนตั ด โอนงบประมาณให้ กั บ หน่ ว ยปฏิ บั ติ ใ นภู มิ ภ าคและจั ง หวั ด และแจ้ ง ให้ ศพส.จ.
ได้รับทราบเพื่อบูรณาการการดำ�เนินงาน

4
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การกำ�กับ ติดตาม รายงาน และประเมินผล
4.1 รายงานข้อมูลสถานการณ์และการดำ�เนินงาน ตามวงรอบและรูปแบบที่ ศพส. กำ�หนด
4.2 สำ�นักงาน ป.ป.ส. ร่วมมือกับสถาบันวิชาการจัดให้มกี ารประเมินสถานการณ์และผลการ
ดำ�เนินงาน ทัง้ ระดับภาพรวม ระดับภารกิจ และระดับพืน้ ที่ รายงานศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) คณะกรรมการ ป.ป.ส. และคณะรัฐมนตรี เพื่อการปรับ
เป้าหมายและพัฒนาแนวทางการดำ�เนินงาน

กลยุทธ์การดำ�เนินงาน
7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง
7 แผน
แผนการสร้างพลังสังคมและ
พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/
ผู้ติด (Demand)

แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด
(Potential Demand)

แผนสกัดกั้นยาเสพติดตาม
แนวชายแดน

5

แผนการปราบปรามยาเสพติด
และการบังคับใช้กฎหมาย
(Supply)

แผนการบริหารจัดการ
แบบบูรณาการ

4 ปรับ
ปรับปรุงข้อมูลการข่าว
ให้ถูกต้องทันสมัย

ปรับบทบาทพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ปรับกฎหมาย “กฎระเบียบ”
ข้อบังคับ

ปรับทัศนคติของสังคมและ
ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

3 หลัก
หลักการแก้ไขปัญหา
โดยใช้หลักเมตตา

หลักนิติธรรมใช้การ “บำ�บัด”
“ป้องกัน” “ควบคู่” การปราบปราม

หลักการแก้ไขปัญหาโดยยึด
พื้นที่เป็นแนวตั้ง

6 เร่ง
เร่งดำ�เนินการ
ในด้านข้อมูล

เร่งลดจำ�นวนผู้เสพ
จากหมู่บ้าน/ชุมชน

เร่งแสวงหาความ
ร่วมมือกับต่างประเทศ
และสกัดกั้นยาเสพติด

เร่งปราบปรามผู้ค้า
ลดความเดือดร้อน
ของประชาชน

เร่งแก้ไขปัญหา
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงใน/
นอกสถานที่

เร่งสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข้มแข็ง

6

สถานการณ์ยาเสพติด
ปี 2555

จากปัญหาการผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีการจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติดภายในประเทศอย่างสมํ่าเสมอ นักค้ารายสำ�คัญ
ยังคงมีบทบาทในการบงการการซือ้ ขายยาเสพติดทัง้ ทีอ่ ยูภ่ ายในและภายนอกเรือนจำ�
การเกิดขึน้ ของผูเ้ กีย่ วข้องกับการค้าและผูเ้ สพทีเ่ ป็นรายใหม่ ชีใ้ ห้เห็นว่าปัญหายาเสพติด
ยังอยูใ่ นระดับทีร่ นุ แรงแม้วา่ สถิตกิ ารจับกุมและการบำ�บัดรักษาจะเพิม่ ขึน้ แต่กเ็ ป็นการ
บรรเทาปัญหาได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเห็นได้จากสถานการณ์ยาเสพติดในปี 2555
ซึง่ พบประเด็นสำ�คัญทีจ่ ะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดในปี 2556 สรุปได้ ดังนี้

การผลิตยาเสพติดภายในประเทศ
หากนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดยังคงเน้นความเข้มข้นของการปราบปรามและสกัดกั้น
ยาเสพติดตามแนวชายแดน ซึ่งจะทำ�ให้การจัดหายาเสพติดจากภายนอกประเทศได้ยากขึ้นมาตรการ
ดังกล่าว จะมีส่วนทำ�ให้สถานการณ์การลักลอบผลิตยาเสพติดทั้งยาบ้าและไอซ์ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ได้อีก ซึ่งในช่วงของการประกาศให้ยาเสพติดเป็นนโยบายหลักที่จะต้องดำ�เนินการอย่างจริงจังจะเห็นว่า
มีการจับกุมการลักลอบผลิตอย่างต่อเนือ่ ง โดยตัง้ แต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบนั มีการจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติด
ได้รวมทั้งสิ้น 25 แหล่ง อย่างไรก็ตามแหล่งผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศนอกจากจะอยู่ในพื้นที่กทม.และ
ปริมณฑลเหมือนเช่นทีผ่ า่ นมาบางส่วนอาจจะกระจายการผลิตไปยังพืน้ ทีร่ อบนอกเพือ่ ลดความสูญเสียและ
การเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ตำ�รวจ

การลักลอบนำ�เข้ายาเสพติด
พื้นที่การลักลอบนำ�เข้ากลุ่มเครือข่ายนักค้าจะยังคงใช้พื้นที่ชายแดนภาคเหนือเป็นหลักโดยเฉพาะ
พืน้ ที่ จ.เชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮอ่ งสอน แต่การลักลอบนำ�เข้าทางชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกลุ่มนักค้าต้องการหลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมในพื้นที่ภาคเหนือซึ่งมี
ความเข้มงวดมากขึ้น
ในการลำ�เลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดนเข้ามายังพื้นที่ตอนในกลุ่มการค้ามักจะอาศัยบุคคล
ในพื้นที่ทั้งกลุ่มคน 3 สัญชาติจากประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งชนกลุ่มน้อยต่างๆ ที่ปรากฏข่าวสารการ
จับกุมได้แก่ ม้ง มูเซอ จีนฮ่อ ลีซอ อาข่า ซึ่งชนกลุ่มน้อยดังกล่าวจะคุ้นเคยกับสภาพในพื้นที่สามารถ
หาเส้นทางที่หลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่ จึงทำ�ให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มนักค้า
ดังนั้นการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำ�เป็นที่จะต้องดำ�เนินการโดยเฉพาะ
กลุ่มม้ง ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์มากมีเครือข่ายกระจายอยู่ในประเทศมากกว่ากลุ่มอื่นๆ
แม้ว่าวิธีการซุกซ่อนลำ�เลียงยาเสพติด กลุ่มการค้าส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการเดิมๆ แต่ในช่วงหลัง
พบการลักลอบขนส่งโดยรถโดยสารประจำ�ทาง รถไฟ การส่งทางพัสดุไปรษณีย์ บ่อยครั้งขึ้น ดังนั้น
การประสานความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำ�กัด การรถไฟและกรมการขนส่งทางบก เพื่อกำ�หนด
มาตรการในการป้ อ งกั น เป็ น สิ่ ง ที่ จ ะต้ อ งพิ จ ารณาดำ � เนิ น การเพื่ อ ให้ เ หมาะสมและสอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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การประกาศนโยบายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล ทำ�ให้มกี ารดำ�เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเข้มข้นเอาจริงเอาจังของทุกภาคส่วน เห็นได้จากสถิติการจับกุมและสถิติการเข้าบำ�บัดรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น
แต่จากการสำ�รวจสถานการณ์ยาเสพติดจากประชาชนพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ยงั เห็นว่าสถานการณ์ ยาเสพติด
ในหมูบ่ า้ น/ชุมชนทีอ่ าศัยอยูย่ งั คงมีสถานการณ์รนุ แรง สอดคล้องกับการร้องเรียนเกีย่ วกับปัญหา ยาเสพติดจาก
ประชาชนที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่าการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชนยังไม่เกิดประสิทธิผล
เครือข่ายนักค้าทั้งรายกลางและรายย่อยยังคงมีพฤติการณ์ในพืน้ ที่ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากกำ�ลัง
เจ้าหน้าทีใ่ นการปฏิบตั งิ านมีอยูอ่ ย่างจำ�กัด ดังนัน้ การสร้างความเข้มแข็งให้กบั หมูบ่ า้ น/ชุมชน ให้สามารถป้องกัน
และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นนโยบายสำ�คัญทีจ่ ะต้องดำ�เนินการอย่างเร่งด่วนและต่อเนือ่ ง รวมทัง้ การดำ�เนิน
มาตรการทางกฎหมายที่ทำ�ให้ผู้ค้าเหล่านี้กลับสู่ชุมชนได้ช้าลง เช่นการคัดค้านการประกันตัวชั่วคราว เป็นต้น
สิ่งหนึ่งที่ทำ�ให้สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศยังคงดำ�รงอยู่ คือ การที่กลุ่มนักค้ารายสำ�คัญยังคง
มีบทบาทโดยเฉพาะอย่างยิง่ กลุม่ นักค้าทีถ่ กู ควบคุมตัวอยูใ่ นเรือนจำ� ซึง่ พบว่ายังมีการบงการให้เครือข่ายภายนอก
เรือนจำ�ดำ�เนินการการค้ายาเสพติดอยู่ ชี้ชัดจากสถิติการจับกุมที่พบคดีในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งคดีการผลิตและการค้ารายสำ�คัญ ดังนั้นการดำ�เนินการต่อกลุ่มนักค้ารายสำ�คัญที่ถูกจับกุมจะต้องมีมาตรการ
ดำ�เนินการอย่างเด็ดขาด นับตัง้ แต่กระบวนการดำ�เนินคดีจนกระทัง่ ถึงการดำ�เนินการควบคุมตัวตัง้ แต่การเข้มงวด
ในการเข้าเยีย่ ม รวมทัง้ การนำ�ระบบตัดสัญญาณโทรศัพท์มาติดตัง้ ในเรือนจำ�ทีม่ ปี ญ
ั หาการสัง่ การ เรื่องยาเสพติด
นอกเหนือจากที่ได้ติดตั้งไปแล้ว
ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การลักลอบส่งออกยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำ�ไปผลิตยาบ้าและไอซ์ มีการพบอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ผลิตได้พยายามเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดหาตั้งแต่การกว้านซื้อจากร้านขายยาภายในประเทศ การนำ�เข้าจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และ
เกาหลีใต้ เมื่อประเทศเหล่านี้เป็นที่เพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศนำ�เข้าที่หลากหลาย
ซึ่งล่าสุดที่พบเป็นการนำ�เข้าจากประเทศตุรกี ดังนั้นการพัฒนาการข่าวเพื่อสามารถแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง ถึงประเทศทีค่ วรต้องเฝ้าระวังวิธกี ารสังเกตสินค้าทีส่ �ำ แดงทีพ่ บว่ามักจะสำ�แดงเป็นสินค้าประเภทอืน่
การเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนอื่นๆที่ไม่ใช่พื้นที่เพ่งเล็ง เช่นด้าน จ.ตาก กาญจนบุรีและชายแดนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเป็นสิ่งที่จะช่วยให้การสกัดกั้นมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการเฝ้าระวังสารตั้งต้นตัวอื่นที่สามารถ
ใช้แทนอีเฟดรีนหรือซูโดอีเฟดรีน
นั ก ค้ า ชาวต่างชาติที่เข้ามาเกี่ยวข้องกั บการค้ า ยาเสพติ ด ในประเทศไทยนอกจากบุ ค คล 3 สั ญ ชาติ
จากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว กลุ่มแอฟริกันและกลุ่มจากประเทศเอเชียใต้ยังคงเป็นกลุ่มหลักที่มีการจับกุม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจับกุมที่ผ่านมากลุ่มผู้ลำ�เลียงเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการลำ�เลียงโดยไม่นำ�เข้า
ที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยตรงแต่จะใช้สนามบินในภูมิภาคภายในประเทศหรือการไปลงในสนามบินประเทศ
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เพื่อนบ้านและลักลอบนำ�เข้าทางชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออกแทน ดังนั้นจึงควร
เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในพื้นที่ชายแดนทุกจุดทั่วประเทศอย่างเข้มงวดรวมถึงการร่วมมือกับประเทศต้นทาง
ของนักค้าในการสกัดกั้นการลำ�เลียงยาเสพติด
จากการประมวลข้อมูลบุคคลพบว่าแนวโน้มของผู้กระทำ�ความผิดยาเสพติดที่ถูกจับกุมประมาณ 3 ใน 4
เป็นรายใหม่ สัดส่วนผู้กระทำ�ผิดในกลุ่มที่เป็นเยาวชนมีเพิ่มสูงขึ้นและแม้ว่าสัดส่วนโดยรวมส่วนใหญ่ของ
ผู้กระทำ�ผิดจะเป็นเพศชายแต่พบว่าการกระทำ�ผิดในเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง สิ่งบอกเหตุ
ดังกล่าวเหล่านี้ได้ปรากฏผลมาระยะเวลาหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะต้องมีการทบทวน
ถึงการป้องกันในกลุม่ เด็กและเยาวชนอย่างจริงจังโดยการประเมินการดำ�เนินการทีผ่ า่ นมารวมทัง้ การหาแนวทาง
ใหม่ๆ ที่ทำ�ให้เกิดการดำ�เนินการที่ได้ผล

การแพร่ระบาดยาเสพติด
เช่นเดียวกับสถานการณ์การค้าที่พบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสพ
และมีแนวโน้มสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาซึ่งกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น
และประถมศึกษา เป็น 2 กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด
ยาเสพติดทีแ่ พร่ระบาดแม้วา่ ยาบ้าจะยังคงเป็นตัวยาหลักแต่ในแง่ของสัดส่วนแล้วพบว่าค่อนข้างทีจ่ ะคงที่
ต่างจากไอซ์ที่มีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านการค้าและการเสพ ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่ทำ�ให้ทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงไอซ์และการโฆษณาชวนเชื่อที่เข้าใจถึงความต้องการของผู้เสพทำ�ให้ไอซ์สามารถ
ติดตลาดได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจำ�เป็นต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพทั้งการป้องกัน
และปราบปรามเพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของปัญหา
นอกจากยาบ้าและไอซ์ที่เป็นตัวยาหลักที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ปัญหาเฮโรอีนก็ยังไม่สามารถ
นิง่ นอนใจได้เนือ่ งจากยังมีการจับกุมและการเข้าบำ�บัดรักษาอย่างต่อเนือ่ ง ในส่วนของพืชกระท่อมและสีค่ ณ
ู ร้อย
แม้ว่าสถิติการเข้าบำ�บัดรักษาจะไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างเด่นชัดแต่การที่พบการจับกุมการลำ�เลียงพืชกระท่อมจาก
พื้นที่ กทม. และปริมณฑล และมีการจับกุมการลักลอบนำ�เข้าจากประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง ชี้ให้เห็นถึง
ความต้องการที่ยังคงมีอยู่สูง การกระจายตัวของผู้เสพสี่คูณร้อยไปในภูมิภาคอื่นๆ ประกอบกับเป็นสิ่งเสพติด
ที่มีราคาไม่สูง สามารถจัดทำ�ขึ้นมาเสพเองได้ง่าย ทำ�ให้มีโอกาสที่จะแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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ในส่วนของสภาพเงื่อนไขภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งประกอบไปด้วย

อัตราการว่างงานในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2555 อยูท่ ร่ี อ้ ยละ 0.58 หรือมีจ�ำ นวน 232,400 คน ลดลง

จากช่วงเวลาเดียวกันของปีทผี่ า่ นมาซึง่ อยูท่ รี่ อ้ ยละ 0.65 และการจ้างงานเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 0.6 ซึง่ ไม่สอดคล้องกับ
กิจกรรมการผลิตทีช่ ะลอตัวลงและการส่งออกทีล่ ดลง ส่วนหนึง่ เนือ่ งมาจาก ผูป้ ระกอบการยังรักษาการจ้างแรงงาน
เดิมไว้ แต่ปรับตัวโดยลดชั่วโมงการทำ�งานลง

ปัญหาผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นตํ่า
● ในระยะสั้น การปรับตัวของธุรกิจจะยังไม่ส่งผลให้ปรับลดคนงานจำ�นวนมากในทันที ผู้ประกอบการจะ

ปรับตัวโดยวิธกี ารลดต้นทุนการผลิตด้านอืน่ ๆ มากกว่าการปรับลดแรงงานซึง่ วิธกี ารปรับตัวคือ รับนักศึกษาฝึกงาน
แทนการรับพนักงานใหม่ การลดหรือการยกเลิกการทำ�งานล่วงเวลา การปรับลดจำ�นวนรถรับส่งพนักงาน
เปลี่ยนรูปแบบการจ้างพนักงานแบบรายเดือนเป็นแบบรายวัน ซึ่งจะทำ�ให้พนักงานขาดรายได้และสิทธิพิเศษ
ต่างๆ นอกจากนี้แรงงานรายวันในบางธุรกิจอาจมีความเสี่ยงในการถูกปลดออก เช่น ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร
ธุรกิจการทำ�ความสะอาดและความปลอดภัย
● ในระยะยาว ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีแนวโน้มจะนำ�เครื่องจักรมาแทนแรงงาน ในขณะที่กลุ่ม SMES
และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพตํ่าเสี่ยงที่จะปิดกิจการหากไม่สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งหอการค้าไทยคาดว่าในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2555 อาจจะมีกิจการดังกล่าวข้างต้นปิดตัวเอง
ถึงประมาณ 1 แสนราย

คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยยังคงมีปญ
ั หา การประเมินผลการสอบ Onet ในปี 2551 – 2554 ผลสัมฤทธิ์

การเรียนในวิชาหลักไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กที่จะออกมาสู่ตลาดแรงงานในอนาคต
ขณะทีใ่ นปี 2555 คาดว่าจะมีผจู้ บการศึกษาใหม่ ทีเ่ ข้าสูต่ ลาดแรงงาน จำ�นวน 5.3 แสนคน ในภาวะค่าจ้างแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจะระมัดระวังการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ซึ่งอาจทำ�ให้มีการชะลอการจ้างงานหรือจะจ้าง
ที่ตรงกับความต้องการเท่านั้น
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ในด้านราคาสินค้ามีการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 3.4 ขณะที่หนี้สินต่อครัวเรือนอยู่ในระดับที่ทรงตัว

ในปี 2554 ครัวเรือนที่มีหนี้สินมีร้อยละ 55.8 ลดลงจากร้อยละ 60.9 ในปี 2552 จำ�นวนหนี้สินเฉลี่ย
134,900 บาทต่อครัวเรือน วัตถุประสงค์ของการก่อหนี้ ส่วนใหญ่เพือ่ ใช้ในครัวเรือน อย่างไรก็ตาม คาดว่า
หนี้สินครัวเรือนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พิจารณาจากแนวโน้มเพิ่มขึ้น พิจารณาจากแนวโน้มยอดสินเชื่อ
คงค้างบัตรเครดิตทีเ่ พิม่ ขึน้ พิจารณาจากแนวโน้มยอดสินเชือ่ คงค้างบัตรเครดิตทีเ่ พิม่ ขึน้ และการให้สนิ เชือ่
เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพานิชย์ที่ยังเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ส่วนภาวะเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ที่เกิดจากการปรับเพิ่มราคาพลังงานภายในประเทศ

การปรับค่าโดยสารรถประจำ�ทาง การปรับขึ้นค่าไฟฟ้าและการปรับค่าแรงขั้นตํ่า ซึ่งจะส่งผลกระทบกับ
ภาวะค่าครองชีพของประชาชน

ปัญหาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปที่ยังไม่คลี่คลาย ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและ

การท่องเทีย่ วของประเทศไทยแล้ว คาดว่าจะสร้างความเสียหายให้กบั ประเทศถึงประมาณแสน 5–3 ล้านบาท

ปัญหาการสูบบุหรีห่ รือการดืม่ สุรา ซึง่ ถือเป็นปัจจัยเสีย่ งในการเข้าไปเกีย่ วข้องกับยาเสพติด จากการ

สำ�รวจของสำ�นักงานสถิตแิ ห่งชาติในปี 2554 พบว่าประชากรทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 15 ปี ขึน้ ไป มีผสู้ บู บุหรีจ่ �ำ นวน
11.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 การดื่มสุรา กลุ่มอายุ 25 – 59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่กลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 15 – 24 ปี มีจำ�นวน 2,463,000 คน ลดลง
ร้อยละ 3.2 ส่วนการเล่นพนันบอล จากการสำ�รวจพบว่าจากจำ�นวนเด็กประถมศึกษาทัว่ ประเทศ จำ�นวน
5 ล้านคน ติดการพนันบอลร้อยละ 6.64 เด็กมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จำ�นวน 7 ล้านคน
ติดการพนันบอล ร้อยละ 17.62

สถานการณ์การทีผ่ หู้ ญิงถูกทำ�ร้ายมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ โดยทุกๆ 1 ชัว่ โมงจะมีผหู้ ญิงถูกทำ�ร้ายร่างกาย

ประมาณ 3 คนส่วนใหญ่ถกู กระทำ�ความรุนแรงจากคูส่ มรสหรือแฟน มีสาเหตุหลักมาจาก ความสัมพันธ์
ในครอบครัวและการใช้สารกระตุ้น ในขณะที่ความสุขมวลชนรวมของคนไทย จากผลการสัมรวจของ
เอแบคโพล์ พบว่ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี 2555 จาก 6.66 ในเดือนมกราคม มาอยู่ที่ 5.79
ในเดือนกันยายน ปัจจัยสำ�คัญเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนที่ค่าครองชีพสูงขึ้น ปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนไทยให้ความสนใจ
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจำ�นวนมากขึน้ จากจำ�นวน 102,645 คน ในปี 2553 เป็น 193,315 คน ในปี 2554
ซึ่งสภาพเงื่อนไขภายนอกรวมทั้งสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็น
ปัญหาหลักของประเทศที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการกดดันที่มีประสิทธิภาพ
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สถานการณ์ไอซ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา มีการ
เปลีย่ นแปลงรูปแบบของตัวยาปริมาณสารบริสทุ ธิ์ รูปแบบการค้าเปลีย่ นไป แหล่งทีม่ าของ
ไอซ์มาจากหลายแหล่ง นอกจากนั้นยังพบว่ามีความพยายามลักลอบผลิตไอซ์ลักษณะเป็น
แหล่งเล็กๆ ใช้สารตัง้ ต้น สารเคมีและอุปกรณ์ทห่ี าซือ้ ได้งา่ ยมากขึน้ จากสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไป
สวพ. จึงได้ทำ�การศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างไอซ์ที่จับยึดได้ภายในประเทศ ทั้งทางกายภาพ
และทางเคมี เช่น ลักษณะผลึก ภาชนะบรรจุ ปริมาณความบริสทุ ธิ์ สารทีใ่ ช้เจือจาง สารที่
ใช้หลอกขายแทนไอซ์ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์สารปนเปือ้ นในไอซ์ (Impurity Profiling)
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกษาสามารถนำ�ไปวิเคราะห์แหล่งทีม่ า ลักษณะเฉพาะ และการเชือ่ มโยง
ตัวยาในแต่ละคดี เพื่อนำ�ข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุนการทำ�งานของเจ้าหนเที่ในการเฝ้าระวังตัว
ยาเสพติดเพื่อการป้องกัน และปราบปรามต่อไป

ลักษณะการศึกษา
การศึกษาในครัง้ นีเ้ ป็นการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเพือ่ ค้นหาลักษระเฉพาะของของกลาง
ไอซ์ในแต่ละคดี โดยแบ่งตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ
1. ของกลางจากกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่
2. ของกลางจากผู้ค้ารายย่อย

ของกลางจากกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่
เป็นของกลางที่จับยึดได้จากคดีพยายามลักลอบนำ�เข้ามาในประเทศ ก่อนนำ�ไปแบ่งจำ�หน่ายเป็น
รายย่อย ส่วนใหญ่เป็นคดีทมี่ ขี องกลางเป็นจำ�นวนมากในแต่ละคดี ในอดีตระหว่างปี 2539 – 2540 มีการ
จับกุมแหล่งผลิตยาบ้าในไทยได้จำ�นวนมาก ของกลางที่เป็นสารตั้งต้น สารเคมี และเคมีภัณฑ์ ที่นำ�มา
ใช้ผลิตผลึกเมทแอมเฟตามีนทีจ่ บั ยึดได้พบ ลักษณะเป็นผลึกชืน้ มีความบริสทุ ธิข์ องเมทแอมเฟตามีนอยูใ่ น
ช่วงร้อยละ 40 – 70 มีสอี อกเหลือง หรือสีนาํ้ ตาล มีกลิน่ ฉุน แสบจมูก ในสมัยนัน้ เรียกว่า “หัวเชือ้ ยาบ้า”
วัตถุประสงค์หลักคือนำ�ไปผสม ทำ�เป็นเม็ดยาบ้า หัวเชื้อยาบ้า หากนำ�ไปทำ�ให้บริสุทธิ์ขึ้น จะได้ผลึก
ที่เรียกว่า “ไอซ์”
มาในระยะหลังตั้งแต่ปี 2550 พบว่าผลึกเมทแอมเฟตามีนที่จับยึดได้นั้น มีลักษณะผลึกแห้ง
ขาว สะอาด และมีความบริสทุ ธิส์ งู อยูใ่ นระดับทีเ่ รียกว่าไอซ์ มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ส่วนใหญ่ลกั ลอบนำ�เข้า
จากตะวันออกกลางและจากชายแดนภาคเหนือของไทย

1.1 รูปแบบการบรรจุของไอซ์จากชายแดนภาคเหนือ และจากตะวันออกกลาง
ไอซ์ทั้งสองกลุ่มนี้ในช่วงปี 2552 มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในด้านลักษณะกายภาพของผลึก แต่
แตกต่างกันในเรื่องการบรรจุ และวิธีการซุกซ่อน รูปแบบการลักลอบนำ�เข้า ไอซ์ที่นำ�เข้าจากชายแดน
ภาคเหนือ ส่วนใหญ่บรรจุในถุงชายี่ห้อต่างๆ แต่ละถุงมีนํ้าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม หรือบรรจุใน
ถุงพลาสติก บนห่อบางครัง้ พบอักษรภาษาจีน ส่วนไอซ์ทลี่ กั ลอบมาจากตะวันออกกลางจะลักลอบเข้ามา
โดยการกลืนเข้าไปในร่างกาย หรือซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระ นอกจากนั้นยังพบในรูปแบบของเหลว
โดยนำ�ไอซ์มาละลายด้วยแอลกอฮอล์ บรรจุในภาชนะต่างๆ เช่น ขวดแชมพูสระผม ขวดนํ้าอัดลม
จากการวิเคราะห์ไอซ์ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะผลึกแตกต่างกันเล็กน้อย ที่น่าสนใจคือไอซ์ที่นำ�เข้าจากทาง
ชายแดนภาคเหนือของไทย มีการปรับปรุงคุณภาพดีขึ้น ทั้งทางกายกายภาพ และทางเคมี ดังแสดงใน
รูปที่ 1

แสดงลักษณะบรรจุ และลักษณะการซุกซ่อนไอซ์
จากตะวันออกกลาง และจากสามเหลี่ยมทองคำ�

ไอซ์จากตะวันออกกลาง

ไอซ์จากชายแดนภาคเหนือ

ผลึกขนาดใหญ่ ใส สีขาว แห้ง อัดเป็น
ก้อนทรงรี ละลายเป็นของเหลว ผสมกับ
สารอื่นทำ�เป็นรูปหล่อ

ผง ผลึก ใส สีขาว แห้ง บางครัง้ มีกลิน่ ฉุน
ห่อด้วยพลาสติก มีอักษรภาษาจีน บรรจุ
ในถุงชา นํ้าหนักถุงละ 1 กิโลกรัม
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1.2 ปริมาณความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนในไอซ์
จากการตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ของไอซ์ในแต่ละคดี ตั้งแต่ปี 2550 – 2555 ดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 ปริมาณความบริสุทธิ์ของไอซ์ ตั้งแต่ปี 2550 – 2555
จำ�นวนตัวอย่างที่ตรวจพบ คิดเป็นร้อยละ

ปริมาณเมทแอมเฟตามีน
บริสุทธิ์ที่ตรวจพบ (ร้อยละ)

2550

2551

2552

2553

2554

2555

0.01–50.00

3.75

7.20

1.15

4.84

2.72

2.62

50.01–60.00

7.51

10.17

1.73

1.02

1.27

2.05

60.01–70.00

7.85

9.32

4.03

1.02

1.91

2.67

70.01–80.00

12.63

16.53

5.19

6.37

6.19

7.19

80.01–90.00

18.09

15.68

18.73

31.21

32.30

33.18

90.01–99.99

50.17

41.10

69.16

55.54

55.60

52.40

พบว่าในปี 2552 ไอซ์มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงกว่าปีอื่นๆ มีประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณไอซ์ที่
จับยึดได้ และในช่วง 3 ปี (2553 – 2555) ความถี่ที่พบค่อนข้างคงที่ประมาณร้อยละ 50 ปริมาณความบริสุทธิ์
ที่พบรองลงมา คือ ความบริสุทธิ์ในช่วง 70.01 – 80.00 พบร้อยละ 15 – 33 แตกต่างกันในแต่ละปี และ
เช่นเดียวกันในช่วง 3 ปี พบค่อนข้างคงที่ ร้อยละ 30 สำ�หรับปริมาณความบริสทุ ธิใ์ นช่วงร้อยละ 70.01 – 80.01
พบเป็นลำ�ดับที่สามและค่อนข้างคงที่ในช่วง 3 ปีเช่นกัน โดยสรุปในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา ไอซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง
ในช่วงร้อยละ 70.00 – 99.99 พบมากถึงร้อยละ 85 – 88 ทีเ่ หลือประมาณร้อยละ 2 – 6 เป็นไอซ์ทมี่ คี วามบริสทุ ธิ์
ค่อนข้างสูงในช่วงร้อยละ 50.01 – 70.00 และร้อยละ 1 – 5 เป็นไอซ์ที่มีความบริสุทธิ์ตํ่าน้อยกว่าร้อยละ 50
รายละเอียดปรากฏดังตารางแสดงปริมาณเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ที่ตรวจพบในไอซ์ในระหว่างปี 2550 – 2555
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1.3 การวิเคราะห์สารปนเปื้อนในไอซ์
การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในไอซ์ของกลางนั้นสามารถบอกถึงแหล่งที่มาของตัวยาได้ในระดับหนึ่ง
ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ ที่สังเคราะห์ได้หลายวิธี แต่ละวิธีใช้สารตั้งต้น สารเคมี เคมีภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิต ที่แตกต่างกัน แต่ละวิธีจะมีสารที่เหลือตกค้างอยู่ ที่เรียกว่า “สารปนเปื้อน” ซึ่งอาจเกิดขึ้น
มาจากสารตัง้ ต้น สารเคมีทใี่ ช้ สารทีเ่ กิดขึน้ จากการทำ�ปฏิกริ ยิ าเคมีทไ่ี ม่สมบูรณ์ระหว่างการสังเคราะห์ จากการ
ตรวจวิเคราะห์สารปนเปือ้ นจากของกลางไอซ์ ตัง้ แต่ปี 2553 – 2555 สามารถแบ่งกลุม่ แหล่งทีม่ าของไอซ์ทจ่ี บั ยึดได้
ในประเทศ ออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงในตารางในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำ�นวนคดีไอซ์จากแหล่งต่างๆ ตั้งแต่ปี 2553 – 2555
กลุ่มตัวอย่างไอซ์

ความถี่ที่พบในแต่ละปี (ร้อยละ)
2553

2554

2555

ตะวันออกกลาง

39.35

20.73

5.26

สามเหลี่ยมทองคำ�

54.45

42.75

67.84

Kitchen Lab

5.69

2.94

0.58

กลุ่มอื่นๆ

0.36

33.58

26.32

จากตารางสามารถวิเคราะห์แหล่งที่มาของไอซ์ ได้เป็น 4 กลุ่มโดยประมาณ ได้แก่ กลุ่มไอซ์ที่มาจาก
ตะวันออกกลาง สามเหลี่ยมทองคำ� กลุ่มที่ผลิตโดยวิธี Kitchen Labและ กลุ่มอื่นๆ (ที่มีข้อมูลยังไม่เด่นชัด)
พบว่าในแต่ละปี ไอซ์ที่แพร่ระบาดมากที่สุดเป็นไอซ์มาจากสามเหลี่ยมทองคำ� จากตาราง 3 ปี ที่ผ่านมา
พบร้อยละ 45 42 และ 68 ตามลำ�ดับ โดยในปี 2555 พบมากที่สุด ร้อยละ 68 ส่วนไอซ์จากตะวันออกกลาง
พบมากทีส่ ดุ ในปี 2553 เป็นร้อยละ 40 และพบลดลงในปี 2554 พบร้อยละ 20.73 และ พบน้อยมากในปี 2555
พบร้อยละ 5.26 เท่านัน้ แสดงว่าปัจจุบนั ไอซ์จากตะวันออกกลางลดน้อยลง ส่วนใหญ่มาจากสามเหลีย่ มทองคำ�
สำ�หรับไอซ์ที่ผลิตจาก Kitchen Lab พบลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี โดยพบร้อยละ 63 และพบไม่ถึง
ร้อยละ 1 ในปี 2555 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ปรากฏดังตาราง
นอกจากแบ่งกลุ่มแหล่งที่มาแล้ว ยังสรุปได้ว่าไอซ์ส่วนใหญ่ผลิตโดยใช้อีเฟดรีน หรือ ซูโดอีเฟดรีน
เป็นสารตั้งต้นนอกจากนี้เริ่มพบการผลิตโดยวิธีที่เรียกว่า Kitchen Lab” ซึ่งมาจากการผลิตโดยใช้สารเคมี
วัสดุ อุปกรณ์ ที่หาซื้อได้ทั่วไปหลายครั้ง
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ของกลางจากกลุ่มผู้จำ�หน่ายรายย่อย
ไอซ์ที่นำ�มาจำ�หน่ายเป็นรายย่อย โดยนำ�มาจากของกลางรายใหญ่มาแบ่งย่อยๆ จำ�หน่ายให้กับ
ผู้เสพโดยตรง จากการตรวจวิเคราะห์ มีปริมาณความบริสุทธิ์ที่แตกต่างกันมาก มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่
ร้อยละ 40 – 90 ขึ้นอยู่กับผู้จำ�หน่ายแต่ละกลุ่ม นำ�ไปปรุงแต่งเองในภายหลัง จากการตรวจวิเคราะห์
พบสารปรุงแต่งหลายชนิด ได้แก่ ไดเมทิลซัลโฟน สารส้ม ผงชูรส กาเฟอีน พิมเสน การบูร และ
เมนทอล ไอซ์ในกลุม่ นีม้ ลี กั ษณะกายภาพ ได้แก่ ผลึก ผง สี ทีไ่ ม่แตกต่างกันมากนัก มักมีลกั ษณะเป็น
ผง ใส สีขาว สีขาวขุ่น สีขาวออกเหลือง ไม่มีกลิ่น แต่มีความหลากหลายในเรื่องภาชนะที่ใช้บรรจุ
นํ้าหนักที่บรรจุ และมีคุณสมบัติทางเคมีที่ต่างกันในเรื่องปริมาณความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีน
สารที่ใช้เจือจาง หรือปรุงแต่ง

2.1 ภาชนะบรรจุสำ�หรับการแบ่งขายรายย่อย
ภาชนะบรรจุไอซ์ปริมาณเล็กน้อย เพื่อจำ�หน่าย พบบรรจุในซองพลาสติกแบบมีซิปปิด – เปิด
ขนาดต่างๆ ในกลุ่มผู้จำ�หน่าย ผู้เสพ เรียกกันว่า 1 จี 6 (1 G) ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากนํ้าหนักของไอซ์
และซองพลาสติกรวมกันเท่ากับ 1 กรัม (GRAM) ซึ่งใน 1 G มีไอซ์หนักประมาณ 0.6 กรัม (หกร้อย
มิลลิกรัม) แต่ปัจุบันพบว่าไอซ์ 1 จี มีปริมาณไอซ์เปลี่ยนแปลงไป อยู่ในช่วง 600 มิลลิกรัม ถึง 1 กรัม
และพบการแบ่งบรรจุใหม่(มีปริมาณน้อยกว่าเดิม)โดยใช้ช้อนขนาดเล็ก ตักแบ่ง มีนํ้าหนักน้อยมาก
ประมาณ 50 – 200 มิลลิกรัม และเรียกกันในกลุ่มผู้จำ�หน่าย และผู้เสพ ว่า “1 ตัก” ดังแสดงในรูปที่ 2
และกำ�หนดราคาขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำ�ลังซื้อของผู้เสพ ซึ่งทำ�ให้ขยายฐานลูกค้าได้รวดเร็ว

รูปที่ 2

การบรรจุไอซ์รายย่อย

ซองบรรจุไอซ์ขนาดต่าง ๆ
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ไอซ์ 1 ตัก และไอซ์ 1 จี

สารที่ใช้ผสมในไอซ์เพื่อเพิ่มปริมาณ (ไอซ์เจือจาง)
จากตารางข้ า งต้ น ไอซ์ ใ นแต่ ล ะปี ที่ มี ป ริ ม าณความบริ สุ ท ธิ์ ข องเมทแอมเฟตามี น ตํ่ า ร้ อ ยละ
0.01 – 50.00 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไอซ์รายย่อยที่นำ�มาจำ�หน่าย พบการใช้สารเจือจางเพื่อเพิ่มปริมาณ หรือ
ปรุงแต่งด้วยสารอื่น ได้แก่ ไดเมทิลซัลโฟน สารส้ม ผงชูรส และกาเฟอีน ซึ่งไดเมทิลซัลโฟน เป็นสาร
ที่มีการใช้แพร่ระบาดมากในต่างประเทศ เป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น เมื่อผสมในไอซ์จะไม่สามารถแยกได้
และเมื่อนำ�ไปเสพ จะไม่เหลือตกค้างติดที่อุปกรณ์การเสพ หรือหากทดสอบด้วยการนำ�ไปละลายในนํ้า
สามารถละลายได้หมดเช่นเดียวกับไอซ์ทมี่ คี วามบริสทุ ธิส์ งู สารอีกชนิดหนึง่ ทีพ่ บว่ามีการนำ�ไปผสมในไอซ์
รายย่อย คือสารส้ม แต่จะเหลือเป็นคราบตกค้างทีอ่ ปุ กรณ์การเสพ และเมือ่ นำ�ไปละลายในนํา้ จะละลาย
ได้ไม่หมด เหลือเป็นตะกอนแขวนลอยอยู่ ดังนัน้ การเติมสารส้มลงไปในไอซ์จงึ เติมได้ในปริมาณไม่มากนัก
ตรวจพบในไอซ์ช่วงร้อยละ 30 – 50 โดยแตกต่างจากการเติมไดเมทิลซัลโฟนที่สามารถเติมได้ในปริมาณ
ที่มากกว่า บางครั้งตรวจพบมากถึงร้อยละ 80

สรุปผลการวิเคราะห์ไอซ์ในประเทศไทย
1. ไอซ์ที่ลักลอบนำ�เข้าในประเทศ ส่วนใหญ่ผลิตโดยใช้อีเฟดรีน หรือ ซูโดอีเฟดรีนจากยาลดนํ้ามูก

เป็นสารตั้งต้น
2. ไอซ์ทลี่ กั ลอบนำ�เข้ามา แบ่งได้เป็น 4 กลุม่ ได่แก่ (1) กลุม่ ไอซ์ทมี่ าจากตะวันออกกลาง (2) กลุม่ ไอซ์
จากสามเหลีย่ มทองคำ� (3) กลุม่ ทีผ่ ลิตโดยวิธี “Kitchen Lab” และจากกลุม่ อืน่ ๆ ในช่วงปี 2553 – 2555
พบไอซ์จากกลุ่มที่มาจากสามเหลี่ยมทองคำ�มากที่สุด
4. ไอซ์ที่มาจากตะวันออกกลางพบมากที่สุดในปี 2553 และลดลงในปี 2554 และ 2555
5. คณ
ุ ภาพของไอซ์ในช่วง 3 ปี ทีผ่ า่ นมา มีคณ
ุ ภาพค่อนข้างคงที่ ปริมาณความบริสทุ ธิข์ องเมทแอมเฟตามีน
สูงในช่วงร้อยละ 80.01–99.99
6. ไอซ์สำ�หรับการแบ่งขายรายย่อย มีการใช้สารปรุงแต่งต่างกันไป ในช่วงปี 2553 – 2555 พบการ
ใช้ไดเมทิลซัลโฟน และสารส้ม โดยในปี 2555 พบการใช้สารส้ม ประมาณร้อยละ 80 และ ใช้
สารไดเมทิลซัลโฟน ประมาณ ร้อยละ 20
7. การแบ่งขายรายย่อยไอซ์ 1 จี หนักประมาณ 600 มิลลิกรัม ถึง 1 กรัม ส่วนไอซ์ 1 ตัก หนักประมาณ
50 – 200 มิลลิกรัม
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การดำ�เนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ด้านนโยบาย
วันที่ 11 กันยายน 2554

นายกรัฐมนตรี ได้กำ�หนดให้การเอาชนะยาเสพติด
เป็น “วาระแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนในสังคมจะต้อง
ร่วมกันดำ�เนินการให้ประสบผลสำ�เร็จโดยเร็วโดยมี
บัญชาให้จดั พิธเี ปิดปฏิบตั กิ ารวาระแห่งชาติพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ณ ตึกสันติไมตรีท�ำ เนียบรัฐบาล โดย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วันที่ 16 กันยายน 2554

ร.ต.อ. ดร. เฉลิ ม อยู่ บำ � รุ ง รองนายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะ
ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ (ผอ.ศพส.) เปิดประชุมคณะกรรมการ ศพส.
ครัง้ แรก (1/2554) ณ
 สำ�นักงาน ป.ป.ส. เพือ่ เร่งขับเคลือ่ น
ปฏิบัติการ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”

วั น ที่ 17 กั น ยายน 2554 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

นายกรั ฐ มนตรี ไ ด้ กำ � หนดให้ ก ระทรวงสาธารณสุ ข จั ด พิ ธี
เผาทำ�ลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 40 ณ ศูนย์
บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมปฏิบัติการ
วาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมีรัฐมนตรี
และคณะผูบ้ ริหารจากหลายหน่วยงานร่วมพิธกี ารเผาทำ�ลาย
ยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งนี้เป็นคดียาเสพติดให้โทษ
ของกลางรวม 133,221 คดี นาํ้ หนักกว่า 821 กิโลกรัม และ
มูลค่ารวมกว่า 2.45 พันล้านบาท
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การดำ�เนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 30 กันยายน 2554 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง

รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวย
การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศพส.)
เป็นประธานการประชุมผู้นำ�ชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด ในพื้น ที่ก รุ ง เทพมหานครตามยุ ท ธศาสตร์
“พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ณ ห้องรอยัลจูบีลี่
อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีชดุ ปฏิบตั กิ าร
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้นำ�ชุมชนประชาชนในพืน้ ที่
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกว่า 3,000 คน

วันที่ 3 ตุลาคม 2554 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ (ผอ.ศพส.)เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติตามยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด” ณ ห้องประชุมชิดชัยวรรณสถิตย์ สำ�นักงาน
ป.ป.ส. ดินแดง

วันที่ 18 ตุลาคม 2554 เวลา 16.00 น. ร.ต.อ. ดร.

เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำ�นวยการ
ศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
(ผอ.ศพส.) พร้ อ มด้ ว ย พล.ต.อ. อดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ ว
เลขาธิการ ป.ป.ส. และ พล.ต.ท. วรพงษ์ ชิวปรีชา
ผูช้ ว่ ย ผบ.ตร. ลงพืน้ ทีช่ มุ ชนคลองเตย บริเวณล๊อค 4, 5
และ 6 เพื่อตรวจเยี่ยมการดำ�เนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด”
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วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
(ผอ.ศพส.)เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม

และผู้แทนแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554
และในวันเดียวกัน พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สำ�นักงาน ป.ป.ส. ร่วมบันทึกเทปรายการดังกล่าวด้วย ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2554 เวลา 15.00 น. ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง

รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศพส.) ร่วมกับ พล.ต.อ. เพรียวพันธ์
ดามาพงศ์ ผบ.ตร พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส.
พร้อมด้วย พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา ผบช.ปส.แถลงข่าวจับกุมผูต้ อ้ งหา
7 คน พร้อมของกลางยาบ้า 7.6 แสนเม็ด ยาไอซ์ 46 กิโลกรัม
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การดำ�เนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 9 ธันวาคม 2554 ศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

แห่งชาติ (ศพส.) จัดโครงการ “84 พรรษา เทิดไท้องค์ราชัน เอาชนะ
ยาเสพติด” เนือ่ งในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 84 พรรษา 
5 ธันวาคม 2554 โดยมี ร.ต.อ.ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง ในฐานะผู้อำ�นวยการ
(ศพส.) เป็นประธานในพิธี ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพมหานคร และเป็น
ประธานในการประชุมร่วมคณะกรรมการ ป.ป.ส.

วันที่ 20 ธันวาคม 2554 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บารุง รองนายกรัฐมนตรี

ผอ.ศพส. พร้ อ มด้ ว ย พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก รั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงยุติธรรม รอง ผอ. ศพส. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ปลัดกระทรวงมหาดไทย
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทีป่ รึกษาสำ�นักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
พลตำ�รวจโท จรัมพร สุระมณี ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำ�รวจแห่งชาติ และผู้ทรง
คุณวุฒพิ เิ ศษกองทัพบก แถลงเปิดศูนย์บญ
ั ชาการ และสำ�นักงานอำ�นวยการ
ร่วมศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (สอร. ศพส.)

วันที่ 7 มกราคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
(ผอ.ศพส.)เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
เอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมฟังและรับนโยบายกว่า  5,000 คน

วันที่ 7 มกราคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
(ผอ.ศพส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ มหาวิทยาลัยอีสาน
จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชน
เข้าร่วมฟังและรับนโยบาย
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วันที่ 9 มกราคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ (ผอ.ศพส.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
ณ โรงแรมนภาลัย จ.อุดรธานี โดยมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
เอกชนภาคประชาชน เข้าร่วมฟังและรับนโยบาย

วันที่ 21 มกราคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรีและ

ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติได้เดินทาง
ไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ณ โรงแรมราชศุภมิตร อ.เมือง จ.กาญจนบุรี เพื่อมอบนโยบายและเร่งรัด
การดำ�เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 8จังหวัดภาคตะวันตก โดยมี
พล. ต. อ. อดุ ล ย์ แสงสิ ง แก้ ว เลขาธิ ก าร ป.ป.ส. นายณรงค์ รั ต นานุ กู ล
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นางนฤมล ช่วงรังษี ผู้อำ�นวยการสำ�นักยุทธศาสตร์
สำ�นักงาน ป.ป.ส. และนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ปปส.
ภ. 7 ให้การต้อนรับ

วนั ที่ 27 มกราคม 2555 สำ�นักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

ภาค 3 (ป.ป.ส.ภ.3) ร่วมกับศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศพส. จ. ศก.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพืน้ ทีจ่ งั หวัดศรีสะเกษ ณ หอประชุม
ทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ
มีหัวหน้าหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมรับฟังการดำ�เนินงาน
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วั น ที่ 30 มกราคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิ ม อยู่บำ� รุ ง รองนายกรั ฐ มนตรี ใ นฐานะผู้อำ� นวยการ

ศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศพส.) เป็นประธานการมอบนโยบายป้องกัน
การแพร่ระบาดยาเสพติดในสถานบริการพื้นที่กรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติ ด โดยมี ผู้ แ ทนจากสถานบริ ก ารเข้ า ร่ ว มกว่ า  700 คน ณ ห้ อ งประชุ ม บุ ณ ยจิ น ดา  1 – 3
สโมสรตำ�รวจ ถนนวิภาวดี กทม.
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การดำ�เนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 นายกรัฐมนตรี เน้นยํ้านโยบายตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ

ยาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 และแถลงผลการดำ�เนินงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติด ในช่วง 4 เดือน แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัด ผู้บริหาร
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด รวม 800 คน ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบาล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำ�นวยการ

ศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมรอยัล ไดมอน อ.เมือง จ.เพชรบุรี
เพื่ อ มอบนโยบายและเร่ ง รั ด การดำ � เนิ น การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด เพชรบุ รี โดยมี
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส. นายวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่าราชการ จังหวัดเพชรบุรี
พล.ต.ต. วิรัช วัชรขจร ผู้บังคับการตำ�รวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี นายณรงค์ รัตนานุกูล รองเลขาธิการ
ป.ป.ส. และนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย ผู้อำ�นวยการ ป.ป.ส. ภาค 7 ให้การต้อนรับ

วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิ ม อยู่ บำ � รุ ง รองนายกรั ฐ มนตรี แ ละผู้ อำ � นวยการ

ศู น ย์ อำ � นวยการพลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ ได้ เ ดิ น ทางไปเป็ น ประธานการประชุ ม
เชิงปฏิบตั กิ ารการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี อ.เมือง จ.ราชบุรี
เพื่ อ มอบนโยบายและเร่ ง รั ด การดำ � เนิ น การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด ราชบุ รี โดยมี
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส. นายชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี
พลตำ � รวจตรี นิ พ นธ์ ภู่ พั น ธ์ ศ รี ผู้ บั ง คั บ การตำ � รวจภู ธ รจั ง หวั ด ราชบุ รี นายปิ ติ ธ รรม ฐิ ติ ม นตรี
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี นายณรงค์ รัตนานุกลู รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และนายศิรนิ ทร์ยา สิทธิชยั
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 ให้การต้อนรับ
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วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผู้อำ�นวยการ

ศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศพส.) เป็นประธานในการประชุม ศพส.
เพื่อสรุปผลการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ระยะที่ 1 ที่ผ่านมา
และหารือแนวทางการนำ�ผู้เสพเข้าระบบบำ�บัดรักษาพร้อมกับกำ�หนดแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ในไตรมาสที่ 2 โดยยึดหลัก 3 ยุทธ์ : ยุทธศาสตร์ ยุทธการ ยุทธวิธี
ณ ห้องประชุมสำ�นักงาน ป.ป.ส.ดินแดง กรุงเทพฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี เรียก

ประชุม ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีตำ�รวจ กำ�นันผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ของจังหวัดลพบุรีโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า  1,000 คนเพื่อขอความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้ช่วยกันแก้ไขปัญหา ยาเสพติด

วันที่ 4 มีนาคม 2555 นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดงาน

ต้านยา “รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยยาเสพติด” พล.ต.อ. เพรียวพันธ์
ดามาพงษ์ ผบ.ตร. มอบธงสัญลักษณ์ โดยมี พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
เลขาธิการ ป.ป.ส. แขกผูม้ เี กียรติ รวมทัง้ ศิลปินดาราเข้าร่วมงานพร้อมกัน
กล่าวปฏิญาณตน ไม่ขอยุ่งเกี่ยวยาเสพติดตลอดไปท่ามกลางเยาวชน
ที่ร่วมงานนับพันคน

วันที่ 9 มีนาคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี

และ ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ได้เดินทางไปเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารการป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติ ด พื้ น ที่ ภ าคเหนื อ ตอนบน ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่เพื่อมอบนโยบายและเร่งรัดการดำ�เนินการแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่ โดยมีพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ
ป.ป.ส. ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เชียงรายแม่ฮ่องสอน น่าน พะเยา
แพร่ ลำ�ปาง ลำ�พูน และผอ.ปปส.ภ.5 ให้การต้อนรับต้อนรับ

วันที่ 26 มีนาคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง รองนายกรัฐมนตรี

เป็นประธานพิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ บุคคลและองค์กรทีม่ ผี ลงาน
ยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจำ�ปี
2554 จำ�นวน 134 รายโดยมีดารานักแสดงในฐานะศิลปินต้นแบบของ
เยาวชนในการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติดเข้ารับรางวัลจำ�นวน 3 คน ได้แก่
รถเมล์–คะนึงนิจ จักรสมิทธานนท์, นํ้าฝน–พัชรินทร์ จัดกระบวนพล
และ อั๋น–วิทยา วสุไกรไพศาลณทำ�เนียบรัฐบาล
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การดำ�เนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 31 มีนาคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี และ

ผูอ้ �ำ นวยการศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ เป็นประธาน
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เพือ่ มอบนโยบายและ
เร่ ง รั ด การดำ � เนิ น งานแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ณ
ห้องประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

วันที่ 20 เมษายน 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง เป็นประธานในการประชุมศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ครัง้ ที่ 2/2555 เพือ่ สรุปผลการดำ�เนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ในภาพรวม รอบ 6 เดือน (11 กันยายน 2555 – 31 มีนาคม 2555) และ
แนวทางการดำ�เนินงาน รอบ 6 เดือน (1 เมษายน – 30 กันยายน 2555) ณ ห้องประชุม ชิดชัยวรรณสถิตย์
ชั้น 3 อาคาร 2 สำ�นักงาน ป.ป.ส.

วันที่ 19 พฤษภาคม 2555 พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรม ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
ในจังหวัดกาญจนบุรี ณ สำ�นักบังคับคดีจงั หวัดกาญจนบุรี โดยมี นายแดนไท เจริญ
ผู้บัญชาการเรือนจำ�จังหวัดกาญจนบุรี นายชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้บัญชาเรือนจำ�
อำ�เภอทองผาภูมิ นายจรรยา แผนสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยการสถานพินิจคุ้มครองเด็ก
และเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี นางชลาทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และ น.ส.สายรุ้ง มารมย์ ผู้อำ�นวยการสำ�นักงาน
บังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ

วันที่ 5 มิถนุ ายน 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง รองนายก

รัฐมนตรีในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติเป็นประธานการแถลงข่าวพิธเี ปิด
โครงการ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทิดไท้ 80 พรรษา
มหาราชินี” เพื่อขับเคลื่อนการดำ�เนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์
สำ�นักงาน ป.ป.ส.
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วันที่ 8 มิถุนายน 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานพิธีเปิด

“โครงการหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชิน”ี เนือ่ งใน
โอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้รู้ซึ้งถึงพระราชกรณียกิจและนํ้าพระราชหฤทัยของสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติดผ่านกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันที่ 15 มิถนุ ายน 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุงรองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการศูนย์อ�ำ นวยการ

พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศพ.ส.) เป็นประธานมอบนโยบาย ในพิธีเปิดการประชุม
เชิงปฏิบตั กิ ารขับเคลือ่ นแผนปฏิบตั กิ ารแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครและจังหวัดปริมณฑล
(ศพส.315) เพือ่ ขับเคลือ่ นแนวทางไปสูป่ ฏิบตั กิ ารแก้ปญ
ั หายาเสพติด แบบครบวงจร (ป้องกัน ปราบปราม
บำ�บัดฟื้นฟู)

วันที่ 26 มิถุนายน 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

“พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เทิดไท้ 80 พรรษา มหาราชิน”ี เนือ่ งในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถนุ ายน)
ประจำ�ปี 2555 ณ ลานพระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งเป็นผู้นำ�มวลชนจากทุกภาคส่วน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม 7 จังหวัด จำ�นวนกว่า  3 หมื่นคน และมวลชนทั่วประเทศ
กว่า  3 แสนคนกล่าวคำ�ประกาศเจตนารมณ์ ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เพื่อแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 29 มิถุนายน 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี และ

ผอ.ศพส. ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีซึ่งจัดขึ้นโดยกองบังคับการตำ�รวจ
ภูธรจังหวัดกาญจนบุรี และ ศพส.จ. กาญจนบุรี โดยมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดกาญจนบุรี
นำ�มวลชนและผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วันที่ 29 มิถุนายน 2555 นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงสาธารณสุข พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม นพ. ไพจิตร์ วราชิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็น
ประธานเผายาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 41 ตามแผนปฏิบัติการ
วาระแห่งชาติ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมีปริมาณยาเสพติด
ให้โทษของกลาง รวมกว่า  2,755 กิโลกรัม จาก 1,023 คดี มูลค่ารวม
กว่ า  6 , 900 ล้ า นบาท ที่ นิ ค มอุ ต สาหกรรมบางปะอิ น อ. บางปะอิ น
จ. พระนครศรีอยุธยา
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วันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้าตรวจเยีย่ มศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) เพือ่ ติดตามผลการขับเคลือ่ นงานด้านยาเสพติด
และเข้าชมระบบการบริหารจัดการ ของสำ�นักงานอำ�นวยการร่วมศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งขาติ (สอร.ศพส.) การปฏิบัติงานในห้องบริหารสถานการณ์ (TOC) ห้องศูนย์บัญชาการ (Command
Room) และห้องปฏิบตั กิ าร (War Room) รวมทัง้ เข้าร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์และการปฏิบตั ปิ ระจำ�วัน
(Morning Brief) ผ่านการประชุมทางไกล (Video Conference) พร้อมทัง้ ได้มอบนโยบาย ในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ โดยมี ร้อยตำ�รวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายก
รัฐมนตรี ในฐานะผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ. ศพส.) พร้อมด้วย
พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส.
พล.ต.ท. จรัมพร สุระมณี ผู้ช่วย.ผบ.ตร. และผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับงานด้านยาเสพติด
ให้การต้อนรับ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี ผู้อำ�นวยการศูนย์อำ�นวยการ

พลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศพส.)เป็ นประธานแถลงข่ า วพิ ธีล งนามบั นทึ ก ความร่ วมมื อ
6 หน่วยงาน พร้อมด้วย นายวิทยา บุรณศิริ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุข พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำ�บัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังที่ติดยาเสพติด
ในเรือนจำ�และทัณฑสถาน ณ ห้องศูนย์บัญชาการ ชั้น 4 อาคาร 2 สำ�นักงาน ป.ป.ส.
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การดำ�เนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง รองนายกรัฐมนตรี

ในฐานะผูอ้ �ำ นวยการศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติดแห่งชาติ
(ผอ.ศพส.) เป็นประธานการประชุมศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) ครัง้ ที่ 3 / 2555 เพือ่ สรุปผลการดำ�เนินงานตาม
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 3 (เมษายน – มิถนุ ายน
2555) และพิจารณาแนวทางการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น 3 อาคาร 2
สำ�นักงาน ป.ป.ส. ดินแดง

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 พล.ต.อ. เภา สารสิน เป็นประธาน

พิธีเปิดห้องรับรองแขกต่างประเทศ สำ�นักงาน ป.ป.ส. โดยมี
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยแขก
ผู้มีเกียรติอดีตเลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารสำ�นักงาน ป.ป.ส.
และข้าราชการสำ�นักงาน ป.ป.ส.เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ อาคาร 1
ชั้น 2 สำ�นักงาน ป.ป.ส.

วันที่ 21 สิงหาคม 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองนายกรัฐมนตรี

มอบนโยบายยาเสพติดเน้นการสกัดกั้นยาเสพติดเข้าสู่พื้นที่ตอนในพร้อม
ตรวจเยีย่ มการปฏิบตั งิ านของเจ้าหน้าทีท่ ที่ �ำ หน้าทีส่ กัดกัน้ การลักลอบนำ�เข้า
ยาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – พม่า

วันที่ 19 กันยายน 2555 สำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้จดั พิธมี อบโล่ประกาศเกียรติคณ
ุ

บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 134 ราย โดยมี ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศพส. เป็นประธานพร้อมกล่าวชื่นชมบุคคลและ
องค์กรที่ได้รับการประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม
อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธานี จ.นนทบุรี
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(1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555)

การจับกุมคดีสำ�คัญ สำ�นักงาน ป.ป.ส.เข้าร่วมสืบสวนหาข่าวและอำ�นวยการจับกุม มีทั้งสิ้น 198 คดี
ผูต้ อ้ งหา 351 คน ของกลางยาบ้า 13,548,004 เม็ด เฮโรอีน 44.45 กิโลกรัม ไอซ์ 417.65 กิโลกรัม กัญชา
แห้งอัดแท่ง 2,657 กิโลกรัม โคเคน 4.34 กิโลกรัม ยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 567,790 เม็ด และ
ชนิดผง 1.34 กิโลกรัม รายละเอียดเฉพาะคดีสำ�คัญๆ มีดังนี้

1

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 ตร.ภ.จว.ระยอง และสำ�นักงาน ป.ป.ส. ปปส.ภาค 2 จับกุม
ผู้ต้องหา 2 คน ในเครือข่ายเรือนจำ�แห่งหนึ่ง ซึ่งค้ายาบ้า ไอซ์เอ็กซ์ตาซีในพัทยาของกลาง
เอ็กซ์ตาซี 50 เม็ด ไอซ์ 106.6 กรัม ถุงพลาสติกใสสำ�หรับแบ่งบรรจุ 4 ห่อ เครื่องชั่งดิจิตอล
1 เครื่อง ที่ทาวนาอพาร์ทเมนต์ เลขที่ 24/56 หมู่ 5 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการ (ยอดเงิน ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554 จำ�นวน 7 ล้านบาทเศษ)

2

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554 บช.ปส. ศชต. สภ.โพธาราม และสำ�นักงาน ป.ป.ส. ขยายผล
จับกุมนายระวีโรจน์ สิริวรพันธ์ อายุ 44 ปี ที่อยู่ 60/6 หมู่ 3 ต.สร้อยฟ้า อ.โพธาราม
จ.ราชบุรี จากการขยายผลจากคดีจับกุมยาบ้า 75,400 เม็ด ไอซ์ 2,019 กรัม เมื่อเดือน มิ.ย.
2555 ที่ อ.หนองจิก จ.ปัตตานี ซึ่งผู้ต้องหาซัดทอดว่า นายระวีโรจน์ฯ ว่าจ้างให้ลำ�เลียง
ยาเสพติดไปยังภาคใต้ โดยเจ้าหน้าทีจ่ บั กุมนายระวีโรจน์ฯได้ทถ่ี นนเพชรเกษม หน้าสหกรณ์โคนมหนองโพ
ต.หนองโพ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ยึดทรัพย์สนิ ของนายระวีโรจน์ฯ มูลค่าประมาณ 35 ล้านบาท ต่อมา
ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 2 คน ทำ�หน้าที่เปิดบริษัทรับแลกเปลี่ยนเงินจากการค้ายาเสพติด และ
รับจ้างขนเงินทางเครื่องบินจาก อ.หาดใหญ่ไปส่งให้นายทุน และยังมีพฤติการณ์รับโอนเงินในระบบ
โพยก๊วนให้กับชาวมาเลเซีย และชาวไทย ในบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย โดยยึดทรัพย์สินประมาณ
15 ล้านบาท ทั้งสองคดีรวมมูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาท

3

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2554 สภ.แม่จนั ตชด. 327 และ ป.ป.ส.ภาค 5 จับกุมผูต้ อ้ งหา 5 คน
ทัง้ หมดเป็นชาวเขาเผ่าม้ง ภูมลิ �ำ เนาใน จ.เชียงราย และเชียงใหม่ ของกลางยาบ้า 370,000 เม็ด
ไอซ์ 15 กิโลกรัม รถยนต์ 3 คัน บนถนนสายภายในหมูบ่ า้ นท่าข้าวเปลือก หมู่ 7 ต.ท่าข้าวเปลือก
อ.แม่จัน จ.เชียงราย ของกลางยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในช่องลำ�โพง และยางอะไหล่รถ
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4

วันที่ 10 ธันวาคม 2554 บช.ปส. ภ.จว.เชียงราย สำ�นักงาน ป.ป.ส. และ ปปส. ภาค 5
ตั้งจุดตรวจจับกุมผู้ต้องหาภูมิลำ�เนา จ.เชียงราย และนครศรีธรรมราช รวม 5 คน ยาบ้า
1,768,000 เม็ด ไอซ์ 40 กิโลกรัม รถยนต์ 2 คัน เหตุเกิดทีห่ น้าตูย้ ามบ้านโล๊ะป่าห้า ถนนสาย
บ้านเด่น –ท่าข้าวเปลือก ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ต่อเนื่องสถานีบริการนํ้ามันพีที
ห้าแยกพ่อขุนเม็งราย อ.เมืองเชียงราย และ สถานีบริการนาํ้ มัน ปตท.ถนนสายเอเซีย หมู่ 1 ต.บางเดือ่
อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ทั้งสองรับสารภาพว่ารับจ้างลำ�เลียงยาเสพติดดังกล่าวไปส่งที่
จ.พระนครศรีอยุธยา จากนั้น จับกุมผู้รับมอบยาเสพติดอีก 2 คน

5

วันที่ 10 ธันวาคม 2554 บช.ปส. ศุลกากร สำ�นักงาน ป.ป.ส. ตม. และ อย.ท่าอากาศ
สุวรรณภูมิ จับกุมผู้ต้องหาสัญชาติฟิลิปปินส์ 2 คน ของกลางไอซ์รวม 7,750 กรัม จากการ
สอบสวนทั้งสองให้การตรงกันว่า ได้รับกระเป๋าของกลางซึ่งซุกซ่อนยาเสพติดจากประเทศ
เบนินโดยชายชาวไนจีเรีย ให้นำ�มาส่งที่ประเทศมาเลเซีย แล้วจะได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 3,500
ดอลล่าร์สหรัฐเหตุเกิดที่ หน่วยปรามปรามยาเสพติดสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
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ว นั ที่ 15 – 16 ธันวาคม 2554 ตร.ภ.6ภ.จว.พิษณุโลก ภ.จว.สุพรรณบุรี และ ปปส.ภ.7 จับกุม
เครือข่ายชาวม้งทีส่ ง่ ยาเสพติดมายังภาคกลางและภาคใต้ ผูต้ อ้ งหารวม 6 คน ของกลางยาบ้า
60, 000 เม็ด รถยนต์ 3 คัน เหตุเกิดที่โรงแรมลาติน่า ถ.เลี่ยงเมือง ต.บึงพระ อ.เมือง
จ.พิษณุโลกต่อเนือ่ ง สถานีบริการนาํ้ มัน คงทองทิพย์บริการ หมู่ 3 ต.จระเข้สามพัน อ.อูท่ อง
จ.สุพรรณบุรี

7

วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2554 ภ.จว.บึงกาฬ บช.ปส.
ตชด.244 และ ป.ป.ส.ภาค 4 จับกุมผูต้ อ้ งหาชาวลาว
และไทยรวม 4 คน ของกลางยาบ้ า 120,000 เม็ด
รถยนต์ 2 คั น เหตุ เ กิ ด ที่ บริ เ วณถนนสาย 212
(บึ ง กาฬ – นครพนม) ด้ า นหน้ า วั ด ภู อิ น ทร์ แ ปลง
บ้านท่าอินทร์แปลง หมู่ 5 ต.โคกก่อง อ.เมือง จ.บึงกาฬ ต่อเนือ่ ง
สถานี บ ริ ก ารนํ้ า มั น ปตท. อ.พั ง โคน จ.สกลนคร โดยยาบ้ า
ซุกซ่อนในล้อยางรถยนต์ ซึ่งวางอยู่ในกระบะท้ายรถยนต์คันหนึ่ง
ที่ใช้ลำ�เลียง ขณะที่อีกคันเป็นรถนำ�ตรวจเส้นทาง สารภาพว่า
นำ�ยาบ้าไปส่งที่ อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส

8

วันที่ 21 – 22 ธันวาคม 2554 บช.ปส. ตชด.ภาค 4 สภ.ทุง่ ใหญ่ และสำ�นักงาน ป.ป.ส. จับกุม
ผูต้ อ้ งหา 4 คน (ชาว จ.สงขลา 2 คน และมาเลเซีย 2 คน) พร้อมของกลางไอซ์ 50 กิโลกรัม
กระเป๋าเดินทางสีฟา้ จำ�นวน 2 ใบ รถยนต์ตู้ 1 คัน รถยนต์เก๋ง อีก 1 คัน เหตุเกิดทีห่ น้าบ้าน
เลขที่ 306/2 หมู่ 7 ต.ท่าชะมวง อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ต่อเนือ่ งบริเวณหลัก กม.37–38 ถ.สาย
41 หมู่ 4 ต.ทุ่งใหญ่ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช และลานจอดรถยนต์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน
สาขาหาดใหญ่ จ.สงขลา โดยชุดจับกุมประสานข้อมูลจากเจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจประเทศมาเลเซียว่ามีกลุม่ ผูค้ า้
ยาเสพติดในมาเลเซีย ใช้ช่องทางลำ�เลียงผ่านรถทัวร์นำ�เที่ยวระหว่างประเทศ จึงติดตามจับกุมผู้ต้องหา
ชาวไทย 2 คน ดังกล่าว ซึ่งขับรถยนต์ที่นำ�ยาเสพติดจากกรุงเทพฯ มายัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เพือ่ รอส่งมอบลูกค้าชาวมาเลเซีย 2 คน ซึง่ ถูกจับกุมได้ในภายหลังของกลางซุกซ่อนใต้พนื้ ด้านหลังรถยนต์
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วันที่ 15 มีนาคม 2555 สำ�นักงาน ป.ป.ส. ศรภ. ตร.ภ.5 และ บช.ปส. จับกุมกลุม่ การค้ายาเสพติด
ใน จ.เชียงราย ซึง่ มีพฤติการณ์จดั ส่งยาเสพติดจาก จ.เชียงราย ไปให้ผรู้ บั ในกรุงเทพฯ โดยซุกซ่อน
ยาเสพติดในบ้านเช่า บริเวณหลังสีแ่ ยกแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย ตัง้ แต่กลางเดือนมกราคม 2555
จนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 พิสูจน์ทราบว่ามีการลำ�เลียงยาเสพติดเข้ามาในบ้านดังกล่าวแล้ว
จึงแสดงตัวเข้าจับกุมได้ผตู้ อ้ งหา 3 คน ตรวจค้นภายในบ้านพบกล่องกระดาษขนาดใหญ่ จำ�นวน 6 กล่อง ภายใน
บรรจุยาบ้า รวมทัง้ สิน้ 2,500,000 เม็ด และไอซ์ 50 กิโลกรัม เตรียมจัดส่งไปยังกรุงเทพมหานคร สอบสวนเบือ้ งต้น
ผูต้ อ้ งหาให้การว่า เคยรับขนส่งพัสดุทมี่ ยี าเสพติดนี้ ส่งให้กลุม่ บุคคลดังกล่าวมาแล้ว 10 ครัง้ สำ�นักงาน ป.ป.ส.
อยู่ระหว่างสืบสวนเครือข่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำ�  แห่งหนึ่ง

10

วันที่ 16 พ.ค. 2555 ตร.ภ.3 สำ�นักงาน ปปส. และ ปปส.ภาค 3 ตรวจค้นบ้านเลขที่ 188
บ.สระนาํ้ ใส ต.โป่งตาลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จับกุมนายชินวัชร์ นัยตรีมติ ร ผูต้ อ้ งหา
ตามหมายจับศาล จ.เชียงราย ที่ 268/2554 ลงวันที่ 29 ก.ค. 2554 และมีชื่อในประกาศจับ
นักค้ายาเสพติดรายสำ�คัญของสำ�นักงาน ป.ป.ส. รางวัลนำ�จับ 500,000 บาท การจับกุมครั้งนี้
เริ่มจากการแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน 1386 ของสำ�นักงาน ป.ป.ส.แจ้งว่า พบนายชินวัชร์ฯ ใน อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา จึงประสาน ตร.ภ.3 เข้าตรวจสอบ และจับกุม ยึดอายัดทรัพย์สินเบื้องต้นมูลค่ากว่า 30
ล้านบาท
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วันที่ 6 มิถนุ ายน 2555 สภ. เมืองฉะเชิงเทรา สภ. ธัญบุรี และปปส. ภาค 1 จับกุมผูต้ อ้ งหา 1 คน
ของกลางเครื่องปั๊มยาบ้าแบบหัวเดียวพร้อมหัวตอกตรา WY จํานวน 1 เครื่อง ยาบ้า 2 เม็ด
ผงสีขาว 1 ถุง ของเหลวสีเหลือง 1 ขวด ผงสีส้มบรรจุในถุงขนาดเล็ก 1 ถุง ผงสีส้มบรรจุในถุง
ขนาดใหญ่ 1 ถุง เครื่องซีลพลาสติก 1 เครื่อง มอเตอร์ 1 ตัว ทะเบียนพาณิชย์ 1 ใบ และ
อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการผลิตยาบ้า เหตุเกิดทีร่ า้ นจูนอะไหล่ เลขที่ 111 / 204 หมูบ่ า้ นอยูเ่ จริญ 1 ม. 1
ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555 สภ. เมืองฉะเชิงเทราจับกุมผู้ต้องหา
1 คน ซึง่ สารภาพว่าเคยขนเครือ่ งปัม๊ ยาบ้าจากพัทยา มาไว้ทบ่ี า้ นเลขทีด่ งั กล่าว ต่อมาวันที่ 6 มิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา
เจ้าหน้าทีต่ �ำ รวจจึงเข้าตรวจค้นและพบของกลางอุปกรณ์การผลิตอยูใ่ นบ้าน ตรวจสอบพบว่ามีความเชือ่ มโยงกับ
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจําแห่งหนึ่ง
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วันที่ 18 สิงหาคม 2555 ตร.ภ. 5 บก.ตชด.ภ. 3 ปปส. กทม. และสำ�นักงาน ป.ป.ส. จับกุม
ผูต้ อ้ งหา 2 คน พร้อมยาบ้ารวม 200,000 เม็ด ทีล่ านจอดรถยนต์หา้ งสรรพสินค้าโฮมโปร ถนน
พระราม 2 แขวงแสมดำ�  เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ต่อเนื่องร้ามเสริมสวย น้องแฮร์ไสตล์
ทีทีแมนชั่น เลขที่ 46 ม.7 ถ.พระราม 2 แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ ผู้ต้องหา
รับสารภาพว่ารับจ้างจากชาวพม่า ซึ่งเป็นนักโทษเรือนจำ�แห่งหนึ่งใน จ.นนทบุรี เป็นเงิน 50,000 บาทให้เก็บ
รักษาและส่งยาให้ลูกค้า
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วันที่ 27 สิงหาคม 2555 ตร.ภ. 5 กกล. ผาเมือง และเจ้าหน้าที่ด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง อ.แม่จัน
จ.เชียงราย จับกุมผู้ต้องหาชาว จ.ปัตตานี และนราธิวาส 2 คน พร้อมไอซ์ 14 ห่อ นํ้าหนัก
15 กิโลกรัม เฮโรอีน 52 แท่ง นํ้าหนัก 21 กิโลกรัม ซุกซ่อนในถังนํ้ามันดัดแปลงของรถยนต์
ฟอร์ดเอสแคป สีดำ�  (กท 9748 เชียงราย) พร้อมบัตรแสดงตนที่ออกโดยหน่วยราชการ
เพือ่ ขอความสะดวกในการเดินทาง สารภาพว่า ขับรถไปรับ ยาเสพติดที่ อ.แม่สาย จ.เชียงราย
แล้วจะขับกลับไปส่งที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ได้รับค่าจ้างคนละ 100,000 บาท ต่อมาวันที่ 29 สิงหาคม 2555
บช.ภ.5 และ ปปส. ภาค 5 ขยายผลจับกุมเครือข่ายชาว จ.ยะลา ได้อีก 1 คน มีหน้าที่นำ�ถังนํ้ามันรถ
มาดัดแปลงเพือ่ ซ่อนยาเสพติด และเป็นเจ้าของรถฟอร์ดเอสเคป ที่ใช้ก่อเหตุ คดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
ยาเสพติดในมาเลเซีย
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วันที่ 6 กันยายน 2555 ปป. 11 ร่วมกับ ปปส. ภาค 5 และเจ้าหน้าที่ประจำ�ด่านผาหงส์
อ. ไชยปราการ จ.เชียงใหม่ ตรวจค้นรถยนต์โตโยต้า ทะเบียน ผท–7816 เชียงใหม่ ผลการ
ตรวจค้นพบยาบ้า 500,000 เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับใต้กระบะ แบบยกดั้มของรถยนต์
คันดังกล่าว และจับกุมผูต้ อ้ งหาได้ 2 คน สารภาพว่ารับจ้างจากเครือข่ายเรือนจำ�ในภาคเหนือ
ให้นำ�ยาบ้าจาก อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ ไปส่งในพื้นที่ตลาดไท จ.ปทุมธานี
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ในช่วง 1 ปี ทีผ่ า่ นมา พลตำ�รวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้วเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ด�ำ เนิน
การเชิงรุกในทุกด้าน ในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านยาเสพติด
โดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
ซึ่งกำ�หนดให้แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้น
ยาเสพติด สารเคมีและสารตัง้ ต้นในการผลิตยาเสพติดทีล่ กั ลอบเข้าสูป่ ระเทศ ภายใต้
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ โดยให้เน้นความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมีคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศซึ่งเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน ทำ�หน้าที่ในการกำ�กับ ติดตาม
และประสานการปฏิบตั ิ ซึง่ ได้ก�ำ หนดกรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ
เชิงรุกและแผนปฏิบัติการด้านต่างประเทศ ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดย
ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ทุก 2 เดือน และมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ภายใต้การผลักดันของเลขาธิการ ป.ป.ส. สรุปได้ ดังนี้

การดำ�เนินความร่วมมือระดับโลก

1

 ผลักดันแนวปฏิบัติสากลในการดำ�เนินงาน ด้านการพัฒนาทางเลือกและเผยแพร่แนว
พระราชดำ�ริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
ในการใช้แนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด โดยสำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้เป็น
เจ้าภาพจัดการสัมมนาระหว่างประเทศว่าด้วยการพัฒนาทางเลือกทีย่ ง่ั ยืนระหว่างวันที่ 6 – 11
พฤศจิกายน 2554 ณ จ.เชียงรายและเชียงใหม่ โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการ
ต่างประเทศ มูลนิธโิ ครงการหลวง มูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงฯ และสำ�นักงานส่งเสริมการจัดประชุม
และนิทรรศการ (สสปน.)
เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้สนับสนุนให้สำ�นักงาน ป.ป.ส. เป็นที่รู้จักในเวทีความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ให้มากยิง่ ขึน้ โดยได้ตอบรับทีจ่ ะร่วมมือกับ UNODC และคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติในการเป็นประธานการแถลงเปิดตัว
รายงานประจำ�ปีของ INCB ปี 2011 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส.

2

 เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้แทนกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมกรรมาธิการยาเสพติดแห่ง
สหประชาชาติ ครั้งที่ 55 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยประเทศไทยได้รับ
ความชืน่ ชมอย่างมาก ในฐานะทีม่ บี ทบาทสำ�คัญในการดำ�เนินงานด้านการพัฒนาทางเลือก
เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด นอกจากนี้ ประเทศไทยยังได้ร่วมอุปถัมภ์ 8 ข้อ
มติครอบคลุมทัง้ ด้านยุทธศาสตร์ การลดอุปสงค์และอุปทานยาเสพติด การพัฒนาทางเลือก
ความร่วมมือระหว่างประเทศ และกระบวนการยุติธรรม

3

 ในการประชุม CND ครั้งที่ 55 สำ�นักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงฯ กระทรวงการต่างประเทศจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำ�ริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูก
พืชเสพติดโดยพระเจ้าหลานเธอพัชรกิตยิ าภา เสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการร่วมกับ
Mr.Yuri Fedotov ผู้ อำ � นวยการบริ ห าร UNODC ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม สหประชาชาติ
กรุงเวียนนา
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การดำ�เนินความร่วมมือระดับภูมิภาค
เลขาธิการ ป.ป.ส.ได้ผลักดันวาระภูมิภาคด้านยาเสพติด โดยสำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านยาเสพติด (Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug Control)
ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม – 1 กันยายน 2555 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง) เป็นประธาน
เปิดการประชุม และพลตำ�รวจเอกประชา พรหมนอก รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย
และเป็นประธานทีป่ ระชุมทีป่ ระชุมได้เน้นยาํ้ ให้ทปี่ ระชุมเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านยาเสพติดนำ�ผลการประชุม
ไปพิจารณาดำ�เนินการต่อไป พร้อมทั้งได้มอบให้คณะกรรมการต่างๆ ของอาเซียนผนวกงานควบคุมยาเสพติด
ไว้ในภารกิจทีค่ ณะกรรมการฯ เกีย่ วข้องโดยประสานงานกับเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด และทีป่ ระชุม
ได้เน้นยํ้าการดำ�เนินการสกัดกั้นยาเสพติดและการป้องกันคนรุ่นใหม่ของอาเซียนให้พ้นภัยยาเสพติด
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ดำ�เนินการเชิงรุกในการดำ�เนินความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
เลขาธิ ก าร ป.ป.ส.ได้ ใ ห้ ค วามสำ � คั ญ กั บ การ
ดำ�เนินความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน เช่น การขอ
ความร่วมมือในการจับกุมนักค้ายาเสพติดตามหมายจับ
25 คน โดยมีเงินรางวัลนำ�จับ 12 ล้านบาท ผลักดัน
การส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านยาเสพติด 1 นาย
ไปประจำ�การ ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ นครหลวง
เวียงจันทน์ ในตำ�แหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการ
ควบคุมยาเสพติด การผลักดันให้มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจฯ ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนา
ทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนระหว่างไทย –
เมียนมาร์ ซึง่ ได้มกี ารลงนามในวันที่ 17 กันยายน 2555
เพื่ อ ดำ � เนิ น โครงการพั ฒ นาทางเลื อ กใน 2 พื้ น ที่ ใ น
รัฐฉานและเมืองสาด
ผลักดันให้มกี ารประสานความร่วมมือเมียนมาร์
ในการพิ สู จ น์ ท ราบแหล่ ง ผลิ ต ยาเสพติ ด และจั บ กุ ม
ผูต้ อ้ งหาหลบหนีหมายจับ ซึง่ ฝ่ายเมียนมาร์ได้ให้ความ
ร่วมมือในการจับกุมผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับตาม
ทีไ่ ทยร้องขอและอยูใ่ นระหว่าง การดำ�เนินการทางคดี
ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การสืบสวนสอบสวนและ

พัฒนาศักยภาพด้านการปราบปรามยาเสพติดให้แก่
เมี ย นมาร์ พั ฒ นาศั ก ยภาพด้ า นการบำ � บั ด รั ก ษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้แก่ สปป. ลาว
และกัมพูชา เสริมประสิทธิภาพด้านการตรวจพิสูจน์
ยาเสพติดให้แก่กัมพูชา และพัฒนาศักยภาพด้านการ
จัดเก็บข้อมูลให้แก่เวียดนาม มีการแลกเปลีย่ นตัวอย่าง
ยาเสพติดกับจีนและเมียนมาร์ เพื่อตรวจสอบแหล่ง
ผลิตยาเสพติดที่จับกุมได้
ให้ความสำ�คัญต่อการสกัดกั้นปัญหายาเสพติด
โดยเพิม่ ประสิทธิภาพการประสานความร่วมมือระหว่าง
สำ�นักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน
ไทย – เมียนมาร์ ไทย – สปป.ลาว และ ไทย – กัมพูชา
จำ�นวน 19 แห่ง และประสานความร่วมมือในการแจ้ง
เตือนก่อนการส่งออก (Pre–export Notification
online–PEN online)และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ในการลักลอบค้าเคมีภณ
ั ฑ์และสารตัง้ ต้นกับต่างประเทศ
ซึง่ ผลให้มกี ารจับกุมทัง้ ในประเทศไทยและในต่างประเทศ
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การดำ�เนินงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญด้านความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้าน
วันที่ 27 ตุลาคม 2554 นายจาง ซินเฟิง รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงรักษาความสงบภายใน
สาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลิว แยว่จิน เลขาธิการ
ป.ป.ส. จี น ได้ ห ารื อ กั บ เลขาธิ ก าร ป.ป.ส. โดยฝ่ า ยไทย
ได้ แ สดงความเสี ย ใจต่ อ เหตุ ก ารณ์ ก ารเสี ย ชี วิ ต ของลู ก เรื อ ชาวจี น และ
แจ้งข่าวสารทีบ่ ง่ ชีว้ า่ เป็นผลมาจากการขัดแย้งระหว่างกลุม่ บุคคล 2 กลุม่ คือ
กลุ่มนายหน่อคำ�และนายจ้าวเหว่ย ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

1

วันที่ 14 ธันวาคม 2554 Mr. Gary Lewis ผู้แทน UNODC
Regional Centre for East Asia and the Pacific
เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ป.ป.ส.เมื่อ โดย Mr. Gary ได้
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาทางเลือก โดยถือว่าประเทศไทย
เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาทางเลือกที่ประสบความสำ�เร็จและกล่าวถึง
สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย
ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมาว่ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555
นายโจเซฟเรแกน (Mr.Joseph Reagan) ผู้อำ�นวยการ DEA ประจำ�
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก เข้าพบเลขาธิการ ป.ป.ส. เพื่อหารือข้อราชการ
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสำ�นักงาน ป.ป.ส. กับ DEA ด้านการปราบปรามยาเสพติด

2

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 H.E. Mr. Jorge Castaneda Mendez 
เอกอัครราชทูตวิสามัญผูม้ อี �ำ นาจเต็ม แห่งสถานเอกอัครราชทูต
เปรูประจำ�ประเทศไทย พร้อมด้วย Mr. Emilio Irribarren
รองหัวหน้าสำ�นักงานสถานเอกอัครราชทูตเปรูประจำ�ประเทศไทย เข้าเยีย่ ม
คารวะเลขาธิการ ป.ป.ส. และเยี่ยมชมศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ

3
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ภาพการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ด้านความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

1. เลขาธิ ก าร ป.ป.ส. เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ทวิ ภ าคี
ไทย–ลาว ครั้งที่ 13ระหว่างวันที่ 8–9 ธันวาคม
2554 ณ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างความ
สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

2. เลขาธิการ ป.ป.ส. และหารือกับ
พลตำ�รวจตรี จ่อ จ่อ ตุน อธิบดีตำ�รวจพม่า

5. จัดการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทาง
เลือกที่ยั่งยืนให้แก่คณะผู้แทนระดับสูง
ของพม่ า ณ โครงการพั ฒ นาดอยตุ ง
จังหวัดเชียงราย วันที่ 2 มีนาคม 2555

3. เลขาธิการ ป.ป.ส. เยือนสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ ระหว่างวันที่
7 – 8 กุมภาพันธ์ 2555

6. ร่ ว มประชุ ม หารื อ เกี่ ย วกั บ แนวทาง
การดำ � เนิ น โครงการพั ฒ นาทางเลื อ ก
ณ จั ง หวั ด ท่ า ขี้ เ หล็ ก สาธารณรั ฐ แห่ ง
สหภาพเมียนมาร์

4. เลขาธิการ ป.ป.ส.
หารือกับ Mr.   HtweHla
อธิบดีกรมความก้าวหน้าพื้นที่ชายแดน
และชาติพันธุ์

7. เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้ความอนุเคราะห์
รั บ นายตำ � รวจระดั บ สู ง เมี ย นมาร์ คื อ
พันตำ�รวจเอก MyintThein ซึ่งประสบ
อุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศเมียนมาร์
มารักษาตัว ณ โรงพยาบาลตำ�รวจ
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11

การดำ�เนินการสำ�รวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติด

การสำ�รวจพืชเสพติด
ดำ�เนินการสำ�รวจพืชเสพติดโดยการบินสำ�รวจทางอากาศ 80 เที่ยวบิน เดินสำ�รวจ
ภาคพื้นดิน 24 ครั้ง โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ในการอ้างอิงรวมถึงวิเคราะห์พิกัดที่ตั้งและขนาดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด
พืชเสพติดสำ�คัญที่ดำ�เนินการเป็นหลัก คือ ฝิ่น ซึ่งได้ดำ�เนินการสำ�รวจ
ครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพในการปลูกฝิ่นจำ�นวน 76 พื้นที่สูง พื้นที่ละ 1 – 6 รอบ
พบพื้นที่ปลูกฝิ่นในฤดูกาลปลูกฝิ่นปี 2554/55 (ห้วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 –
มิถนุ ายน 2555) จำ�นวนทัง้ สิน้ 1,735 แปลง รวม 1,303.67 ไร่ ในเขตพืน้ ที่ 6 จังหวัด
ดังนี้

จังหวัด

ปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่น

อำ�เภอที่พบการปลูกฝิ่น

(แปลง)

(ไร่)

1) เชียงใหม่

1,293

951.54

อมก๋อย เชียงดาว แม่แตง แม่แจ่ม เวียงแหง ไชยปราการ
ฝาง พร้าว

2) ตาก

188

176.54

แม่ระมาด ท่าสองยาง อุ้มผาง

3) แม่ฮ่องสอน

159

116.63

เมือง ปายขุนยวม แม่ลาน้อย สบเมย ปางมะผ้า

4) เชียงราย

69

31.58

เมือง เวียงป่าเป้า เวียงแก่น แม่สรวย

5) กำ�แพงเพชร

19

23.82

คลองลาน

6) น่าน

7

3.56

ท่าวังผา เวียงสา ทุ่งช้าง

พืชเสพติดชนิดอื่นที่ดำ�เนินการสำ�รวจ ได้แก่ กระท่อม กัญชา และกัญชง โดยพบพืชกระท่อม
ในเขตอุทยานแห่งชาติ อ.มะนัง จ.สตูล ประมาณ 100 – 200 ไร่ และพบการปลูกเป็นแปลงๆ ละประมาณ
1 ไร่ จำ�นวน 5 แปลง ในพื้นที่ อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ ยังพบการปลูกบริเวณหมู่บ้าน
ของประชาชนจำ�นวน 1 – 2 ต้นต่อครัวเรือน ในเขตพืน้ ที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช อ.มะนัง จ.สตูล
อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ อ.นาสาร จ.สุราษฎร์ธานี อ.กงหรา จ.พัทลุงพื้นที่ จ.ชุมพร
และ จ.เชียงราย
ในส่วนของพืชกัญชาพบการปลูกที่ อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร 3 ไร่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 1.5 ไร่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี กว่า 10 ไร่ และพบการปลูกปะปนกับแปลงฝิ่นในเขตพื้นที่
อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ จำ�นวน 2 แปลง รวมประมาณ 1 ไร่พืชกัญชงมีการปลูกตามใบอนุญาตจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อ.ย.) ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกกัญชาให้เป็นพืชเศรษฐกิจ
ของ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง ใน 6 พื้นที่เขต จ.เชียงใหม่ เชียงราย น่าน และตาก
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การอำ�นวยการตัดทำ�ลายพืชเสพติด
ได้ประสานสนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการ
ตัดทำ�ลายฝิ่น โดย สพส. สนับสนุนงบประมาณในการดำ�เนินงาน รวมทั้ง
ชีเ้ ป้าหมายโดยจัดทำ�แผนทีแ่ ละข้อมูลแปลงฝิน่ ทีส่ �ำ รวจพบส่งกองทัพภาคที่ 3
และ กองบังคับการตำ�รวจตระเวนชายแดนภาค 3 ดำ�เนินการตัดทำ�ลาย
รวมทัง้ กำ�กับ ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการตัดทำ�ลาย ซึง่ สามารถตัด
ทำ�ลายฝิน่ ได้ 1,707 แปลง รวม 1,279.06 ไร่ หรือ ร้อยละ 98.11 ของพืน้ ที่
ปลูกฝิ่นทั้งหมดที่สำ�รวจพบ โดยดำ�เนินการทำ�ลายอุปกรณ์ในการปลูกฝิ่น
เช่น ท่อส่งนํ้า นํ้ายากำ�จัดศัตรูพืช ร่วมด้วย นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมให้
ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดทำ�ลาย และช่วยเหลือขั้นต้นโดยการ
มอบถุ ง ยั ง ชี พ ให้ แ ก่ ป ระชาชนและดำ � เนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต
(38 หมูบ่ า้ น) ในพืน้ ทีท่ ย่ี ากจนหรือไม่มที างเลือกในการประกอบอาชีพร่วมด้วย
ในส่วนของกัญชาได้เข้าดำ�เนินการตัดทำ�ลายหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ศพส.อ. ป่าไม้
และ ตชด. ดำ�เนินการตัดทำ�ลายได้ทั้งสิ้นกว่า 15 ไร่ (ร้อยละ 100 ของพื้นที่ปลูกกัญชาทั้งหมดที่สำ�รวจพบ)
ในส่วนของพืชกระท่อมมีการตัดทำ�ลายร่วมกับ ศพส.อ. ในเขต อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี รวมกว่า 5 ไร่

การบริหารและประสานการดำ�เนินงานโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน
บริหารและประสานสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานหลัก
ในการอำ�นวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ อย่างยัง่ ยืนมาตัง้ แต่ปี 2553 โดยพืน้ ที่
เป้าหมายเป็นพื้นที่ด้อยโอกาสที่มีการปลูกฝิ่นหนาแน่น/ซํ้าซาก/สำ�คัญ จำ�นวน 115 หมู่บ้าน ในเขต 15 ตำ�บล
7 อำ � เภอ 3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ตาก และแม่ ฮ่ อ งสอน ซึ่ ง ผลการดำ � เนิ น งานตามโครงการ
ในห้วงปี 2555 มีการดำ�เนินกิจกรรมต่างๆ และมีผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญดังนี้
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ถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากโครงการหลวงในด้านการปลูกพืช การเลีย้ งสัตว์ การตลาด การฟืน้ ฟูงาน
หัตถกรรมท้องถิ่น การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวม 18 เรื่อง จำ�นวน 144 ครั้ง เกษตรกร 6,712 ราย

การดำ�เนินการสำ�รวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติด

2

ส ่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ให้เพียงพอต่อการบริโภค
ในครัวเรือนแก่เกษตรกรจำ�นวน 614 ราย พื้นที่ปลูก 2,795 ไร่ ส่งเสริมการเพิ่มผลผลิตข้าวนาดำ�
แก่เกษตรกร 157 ราย พื้นที่ปลูก 528 ไร่ และส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนแก่
เกษตรกรจำ�นวน 311 ราย จำ�นวน 102 ไร่นอกจากนีย้ งั สนับสนุนฟาร์มสาธิตสุกร จำ�นวน 14 แห่ง
ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก จำ�นวน 24 แห่ง

3

ส ่งเสริมการสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น โดยการส่งเสริมปลูกพืชสร้างรายได้ระยะสั้น ได้แก่
ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว (ถั่วลิสงและถั่วแดงหลวง) แก่เกษตรกร 463 ราย พื้นที่ปลูก
1,929.28 ไร่และส่งเสริมการปลูกพริกกะเหรี่ยงแก่เกษตรกร 102 ราย พื้นที่ปลูก 135 ไร่ ในส่วน
ของพืชสร้างรายได้ระยะยาว ได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าแก่เกษตรกร 312 ราย พื้นที่ปลูก
626.55 ไร่ นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร
แก่กลุ่มสตรีจำ�นวน 15 กลุ่ม สมาชิก 203 ราย โดยสามารถจำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ได้ 1,159 ชิ้น
คิดเป็นมูลค่า 111,616 บาท

4

ส ่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์ป่าต้นนํ้าลำ�ธารจำ�นวน 6,715 ไร่ สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นจำ�นวน 100 ลูกและ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน จำ�นวน 460,000 กล้า พร้อมทั้งจัดทำ�
แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกจำ�นวน 13 ไร่

5

ส ง่ เสริมการพัฒนากระบวนการชุมชนเพือ่ แก้ปญ
ั หายาเสพติด โดยการบำ�บัดรักษาฟืน้ ฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพติดจำ�นวน 352 ราย จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 400 ราย (ร้อยละ 81.3) และจัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้ สร้างความตระหนักแก่ชุมชน กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมป้องกันแก้ไขด้านยาเสพติด
ในชุมชน จำ�นวน 34 หมูบ่ า้ น นอกจากนีย้ งั ได้รว่ มกับชุดปฏิบตั กิ ารมวลชนสัมพันธ์ท่ี 4 ตชด.ภาค 3
จัดให้มีการอบรมชุดรักษาความสงบและปลอดภัยประจำ�หมู่บ้าน (ชรบ.) จำ�นวน 3 หมู่บ้าน
จำ�นวน 60 ราย

6

เสริมสร้างความยั่งยืนโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพื่อพึ่งตนเอง จำ�นวน 14 กลุ่ม สมาชิก
รวม 362 ราย กลุม่ ยุวเกษตรกรรวม 8 กลุม่ สมาชิก 125 ราย จัดตัง้ กลุม่ เตรียมสหกรณ์การเกษตร
ระดับชุมชน จำ�นวน 5 พื้นที่ สมาชิก 519 ราย จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำ�นวน 2 กลุ่ม
สมาชิก 90 รายจัดตัง้ กลุม่ เยาวชนรักษ์ปา่ ไม้ จำ�นวน 10 กลุม่ สมาชิก 815 ราย จัดตัง้ และพัฒนา
กลุ่มเยาวชนในการปรับทัศนคติ ให้เกิดการเรียนรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด จำ�นวน 1 กลุ่ม
และสนับสนุนการรวมกลุม่ แกนนำ�หมูบ่ า้ นในลักษณะเครือข่ายเพือ่ เป็นแหล่งเรียนรู้ การแลกเปลีย่ น
ข้อมูล การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะนำ�ไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จำ�นวน
2 หมู่บ้าน
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การดำ�เนินการสำ�รวจ
และติดตามการปลูกพืชเสพติด
การสนับสนุนการลาดตระเวนป้องปรามการปลูกฝิ่น
ประสานสนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) และ กองบังคับการตำ�รวจตระเวนชายแดนภาค 3 (ตชด.
ภาค 3) ดำ�เนินการป้องปรามบริเวณพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
และพืน้ ทีเ่ ชือ่ มต่อกับ จ.ตาก พืน้ ทีเ่ ป้าหมายรวมจำ�นวน 79 หมูบ่ า้ น (พืน้ ทีเ่ ป้าหมาย ทภ.3 จำ�นวน 47 หมูบ่ า้ น
และ ตชด. ภาค 3 จำ�นวน 32 หมู่บ้าน) ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก กิจกรรมที่ดำ�เนินการ ได้แก่
ลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจค้น ปฏิบัติการจิตวิทยาและมวลชนสัมพันธ์ เพื่อกดดันหรือยับยั้ง
การตัดสินใจปลูกฝิ่น รวมทั้งช่วยเหลือความเป็นอยู่ขั้นต้นร่วมด้วย

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ดำ�เนินการพัฒนาระบบข้อมูลหมูบ่ า้ นโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แก้ปญ
ั หาพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ อย่าง
ยั่งยืน เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากการสำ�รวจหมู่บ้านจำ�นวน 115 หมู่บ้านภายใต้โครงการ ได้แก่ข้อมูลทั่วไปของ
ครัวเรือน ลักษณะที่อยู่อาศัย ข้อมูลด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน ข้อมูลด้านการถือครองที่ดิน สภาพปัญหา
และความต้องการ โดยให้สามารถประมวลผล วิเคราะห์อัตราความพอเพียงของการบริโภคข้าวกับพื้นที่
การปลูกข้าวในแต่ละปีของรายครัวเรือน และวิเคราะห์รายได้ผลผลิตกาแฟรายครัวเรือน

การงานวิชาการการสำ�รวจพืชเสพติดและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
1. ดำ�เนินการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านการใช้แผนที่ ระบบตรวจพิกดั ทางภูมศิ าสตร์ และอุปกรณ์

ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการตัดทำ�ลายพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นให้แก่ชุดปฏิบัติการที่
รับผิดชอบการตัดทำ�ลายฝิ่น จาก กองทัพภาคที่ 3 และ กองบังคับการตำ�รวจตระเวนชายแดนภาค 3
จำ�นวน 2 รุ่น รวมจำ�นวน 58 คน
2. จัดการศึกษาดูงานในการสำ�รวจพืชเสพติด การตัดทำ�ลายไร่ฝิ่น และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ รวมจำ�นวน 4 ครั้ง รวมทั้งจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้แก่บุคลากรภายใน เมื่อระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2555
ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น จ.เชียงใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
3. จัดนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับพืชเสพติดและเทคโนโลยีการสำ�รวจพืชเสพติด ในโอกาส
และวาระต่างๆ รวมจำ�นวน 4 ครั้ง
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กฎหมายด้านยาเสพติด
การพัฒนากฎหมาย
นโยบายรัฐบาลกำ�หนดให้ “การเอาชนะยาเสพติด”เป็น “วาระแห่งชาติ” เพือ่ แก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนือ่ ง โดยดำ�เนนยุทธศาสตร์ดา้ นการแก้ไขปัญหา
ผู้เสพยาเสพติดควบคู่กับยุทธศาสตร์การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิตและนายทุนรวมทั้ง
ทรัพย์สนิ ทีใ่ ช้เป็นทุนหมุนเวียนในการก่ออาชญากรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติดซึง่ เป็น
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน
การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักนิติธรรมถือว่ามีความ
สำ�คัญอย่างยิง่ ในการนำ�นโยบายไปสูก่ ารปฏิบตั ิ แต่เนือ่ งจากปัจจุบนั รูปแบบ วิธกี าร
ของการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีพัฒนาการไปอย่างหลากหลาย รวมถึง
แนวคิดการจัดการต่อผู้เสพในฐานะที่มิใช่อาชญากรแต่เป็นผู้ป่วยและเป็นเหยื่อของ
อาชญากรยาเสพติดนั้น ได้ถูกนำ�เสนอเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือกในกระบวนการ
ยุตธิ รรมรวมถึงการปฏิบตั ติ อ่ ผูเ้ สพในเชิงสาธารณสุขมากกว่าการดำ�เนินการทางอาญา
ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สกม. ได้พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่สำ�คัญ
เพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ข้างต้น ดังนี้

กฎหมายด้านยาเสพติด

1

การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 เพือ่ ให้เอือ้ ต่อการปราบปรามผูก้ ระทำ�ผิดในลักษณะนักค้ารายสำ�คัญ องค์กร
ยาเสพติดและดำ�เนินการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ ของกลางและทรัพย์สนิ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการกระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด การเพิ่มเติมอำ�นาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวกับการยึดและ
อายัดทรัพย์สินภายใต้ระบบการดำ�เนินการที่สามารถตรวจสอบได้ และกำ�หนดโทษให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปัจจุบนั ยิง่ ขึน้ ซึง่ ป.ป.ส. ได้ด�ำ เนินการเสร็จสิน้ แล้ว และคณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมือ่ วันที่ 9 ตุลาคม 2555
ลงมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่....)
พ.ศ. …….. และคณะกรรมการประสานงานสภาผูแ้ ทนราษฎรจะได้ด�ำ เนินการเสนอสภาผูแ้ ทนราษฎรพิจารณาต่อไป

2

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงนามในกฎกระทรวงออกตามความ
ในพระราชบัญญัตวิ ธิ พี จิ ารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เมือ่ วันที่ 12 มีนาคม 2555 จำ�นวน 3 ฉบับ
คือ กฎกระทรวง ว่าด้วยการปฏิบัติการอำ�พรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้
การควบคุมเพือ่ การสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงกำ�หนดคดีความผิด
เกีย่ วกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิง่ ของทีอ่ ้างว่าเป็นยาเสพติดไปตรวจพิสูจน์ พ.ศ. 2555 เพื่อให้การ
ปฏิบัติการตามกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีขั้นตอนปฏิบัติงานชัดเจน โปร่งใส ที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งในด้านการบริหารงานของฝ่ายรัฐและผู้เกี่ยวข้อง

3

ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดย สกม. ได้จัดทำ�
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ. ....มีสาระสำ�คัญในการ
ปรับปรุงแก้ไขคือการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและ
ให้อ�ำ นาจในการกำ�หนดกลไกการบริหารจัดการหรือศูนย์อ�ำ นวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับต่างๆ
เพือ่ นำ�นโยบาย มาตรการ หรือแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีไ่ ด้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับสถานการณ์ ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างการนำ�เสนอคณะอนุกรรมการทีป่ รึกษากฎหมาย สำ�นักงาน ป.ป.ส. พิจารณา
ต่อไป

4

ผลักดันนโยบายของรัฐบาล “ผู้เสพเป็นผู้ป่วย” มิใช่อาชญากรและให้ใช้หลักเมตตาธรรมในการ
บำ�บัดฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนำ�แนวคิดมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม
(decriminalization) และการสร้างมาตรการทางเลือกในการเข้าบำ�บัดรักษาโดยไม่ตอ้ งถูกดำ�เนินคดี
รวมถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติด การผลักดันได้รับการเห็นชอบในหลักการจาก
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ซึง่ ได้มกี ารประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ในการแก้ ไขปรั บ ปรุ ง พระราชบั ญ ญั ติ ฟื้ น ฟู ส มรรถภาพผู้ ติ ด ยาเสพติ ด พ.ศ. 2545 และขณะนี้ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่มีการแก้ไขปรับปรุงบางมาตรา
เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว ให้สามารถดำ�เนินการได้ไม่ติดขัดในทางปฏิบัติ
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มาตรการสมคบ/สนันสนุนช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้ ก ระทำ � ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พ.ศ. 2534 มาตรา 14
ได้กำ�หนดให้เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ในการจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำ�คาวมผิด
ตามมาตรา 6 (ข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือ) หรือ ตามมาตรา 8 (ข้อหาสมคบกันกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด)
ขณะดำ � รงตำ � แหน่ ง ในรอบ 1 ปี ( 1 ตุ ล าคม 2554 – 30 กั น ยายน 2555 ) เลขาธิ ก าร ป.ป.ส.
ได้พิจารณาแล้ว มีคำ�สั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้จับกุมหรือแจ้งข้อหาผู้กระทำ�ความผิด ตามมาตรา 6
และมาตรา 8 รวมทั้งสิ้น จำ�นวน 262 คดี รายละเอียดปรากฎตามสถิติดังแนบ

สถิติการขออนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหา คดีสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำ�ความผิด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534
*** เปรียเทียบ ***
– ปี พ.ศ. 2554 มีการขอคดีสมคบเข้ามา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 เป็นจำ�นวน ทั้งสิ้น 211 คำ�ขอ
– ปี พ.ศ. 2555 มีการขอคดีสมคบเข้ามา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555 เป็นจำ�นวน ทั้งสิ้น 262 คำ�ขอ

คำ�ขอ (คดี)
ประเภทคำ�ขออนุมัติ/มาตรา
ม.8
จับ
แจ้ง
ม.6

ปี

ผู้ต้องหา (คน)
6,8

ชาย

หญิง

2554

211

104

107

62

186

-

353

114

2555

262

155

107

44

176

42

428

188

ภ.1

ภ.2

ภ.3

พื้นที่รับผิดชอบคดี
ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9 บช.ปส. บช.น. สปป.

2554

4

2

35

21

80

6

0

12

2

43

3

3

2555

8

9

43

35

57

19

1

42

1

43

2

2

ปี

ปี

คำ�ขอ (คดี)

2554
2555

211
262

อนุมัติ
181
223

ผลการพิจารณา (คดี)
ไม่อนุมัติ ถอนเรื่อง
ระหว่างพิจารณา
16
1
20

2

17
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ผลการดำ�เนินงานด้านเงินสินบนรางวัล ปี 2555
งบประมาณ
1.1 งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2555 จำ�นวน 110,000,000 บาท
1 .2 ประชุมคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลส่วนกลาง จำ�นวน 2 ครัง้ มีมติเบิกจ่าย จำ�นวน
74,650,289 บาท
1. 3 เบิ ก จ่ า ยสำ � หรั บ การประชุ ม ครั้ ง ที่ 29 – 7/ 2554 (เนื่ อ งจากงบประมาณปี 2554 ไม่ เ พี ย งพอ) จำ � นวน
5,385,436.10 บาท
1.4 ตัดโอนให้คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค จำ�นวน 29,900,000 บาท
1.5 รวมเป็นเงินที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น จำ�นวน 109,935,725.10 บาท
1.6 คงเหลือ ณ ปัจจุบัน จำ�นวน 64,274.90 บาท

1

การปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงยุตธิ รรมเรือ่ งกำ�หนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
พ.ศ. 2549 ขณะนีร้ ะเบียบฯดังกล่าวอยูร่ ะหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลัง และในส่วนของ
ประกาศฯ ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรมเพื่อลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป

2

3

การจัดสัมมนาการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ณ โรงแรมพรีม่า วิวล่า อ.บางละมุง
จ.ชลบุรี ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบ
เจตนารมณ์และสาระสำ�คัญของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล
พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 และรับทราบสาระสำ�คัญของระเบียบฯ และประกาศฯ
ที่เสนอแก้ไข พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำ�เนินการตามระเบียบฯ และประกาศฯ
ดังกล่าวของอนุกรรมการภาคเพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำ�ไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

4
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ประสานและติดตามการดำ�เนินการของคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค 1 – 9 เพื่อ
ประชุมและรับทราบปัญหาอุปสรรคในภาคต่างๆ โดยได้ดำ�เนินการแล้วจำ�นวน 6 ภาค ดังนี้
คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค 7, 8, 1, 3, 9, 6 ตามลำ�ดับ

กฎหมายด้านยาเสพติด
สถิติการดำ�เนินการแต่งตั้ง การต่ออายุบัตรและการยกเลิกความเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
ข้อมูลของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน)
ลำ�ดับ

กระบวนการ

จำ�นวน (ราย)

1

การแต่งตั้ง

876

2

การยกเลิก

576

3

การต่อบัตร

769

หมายเหตุ
ตามคำ�สั่งสำ�นักงาน ป.ป.ส.ที่ 441/2554 ลว. 28 ธ.ค. 54
ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 54

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ที่มา : ส่วนประสานกำ�กับติดมตามเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สำ�นักกฎหมาย สำ�นักงาน ป.ป.ส.

ผลการดำ�เนินงานผลการดำ�เนินงาน ส่วนกฎหมายและนิติกรทั่วไป
ผลการดำ�เนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 สิงหาคม 2555
ที่
1
2
3

ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ส่วนกฎหมายและนิติการทั่วไป
การตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำ�
นิติกรรมสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา
การประสานการดำ�เนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดี
ปกครองที่สำ�นักงาน ป.ป.ส. เป็นคู่ความคดีแพ่ง
การให้คำ�ปรึกษา แนะนำ� และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การดำ�เนินการ
128 สัญญา
7 คดี
10 ข้อหารือ
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13

การพัฒนาบุคลากร
ด้านยาเสพติด

ในปีงบประมาณ 2555 สำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้ด�ำ เนินการพัฒนาบุคลากรผูป้ ฏิบตั งิ านด้านยาเสพติด
ทั้งเจ้าหน้าที่ของสำ�นักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่กำ�หนด
แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรตาม
ความจำ�เป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา จากการประเมินสมรรถนะบุคลากร ฯลฯ รวมจำ�นวน 325
โครงการ ใช้งบประมาณรวมเป็นเงินกว่า 76 ล้านบาท

การพัฒนาบุคลากรภายในสำ�นักงาน ป.ป.ส.
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานหลัก
ด้ า นการพัฒนาบุคลากร ซึ่งในปี 2555 ได้ รั บมอบหมายให้ ดำ� เนิ นการจั ด อบรมแก่ บุคลากร
ของสำ�นักงาน ป.ป.ส. ทุกระดับ โครงการเด่นที่สำ�คัญ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมของ
ข้าราชการสำ�นักงาน ป.ป.ส. ผูเ้ ข้าอบรมคือ ข้าราชการทุกระดับทุกคน โดยแบ่งการดำ�เนินการ
ออกเป็น 5 โครงการย่อย คือ

1

โครงการสัมมนาผู้บริหารสำ�นักงาน ป.ป.ส. : ทิศทาง ป.ป.ส. สู่อนาคต
กลุม่ เป้าหมายเป็นผูบ้ ริหารระดับสูงและระดับกลาง (ชำ�นาญการพิเศษขึน้ ไป) รวม 131 คน
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้เกิดการพัฒนาวิสยั ทัศน์และมุมมอง สามารถรองรับการเป็นนักบริหาร
และภารกิจ ในยุคแห่งการเปลีย่ นแปลง ซึง่ ได้ด�ำ เนินการจัดเมือ่ วันที่ 10–14 มกราคม 2555
ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส. และอาราญาน่า รีสอร์ทแอนด์สปา จังหวัดนครราชสีมา โดยผ่านกระบวนการอบรม
ในห้องเรียน กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ และการแบ่งกลุ่มสัมมนาโดยมีประเด็นในการสัมมนา คือ “กลยุทธ์
เพื่อพัฒนา ป.ป.ส. สู่องค์กรยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด”

2

โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักบริหารระดับต้นอย่างมืออาชีพ
กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการระดับชำ�นาญการ/ชำ�นาญงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวม 472 คน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร การเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นผู้นำ� และการสร้างเสริมคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างค่านิยมในการทำ�งาน
เป็นทีม ตลอดจนมีความสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ ซึง่ แบ่งการดำ�เนินการจัดออกเป็น
4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส. และ โรงแรมรอยัลเบญจา
กรุงเทพฯ รุน่ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์–2 มีนาคม 2555 รุน่ ที่ 3 เมือ่ วันที่ 6 – 9 มีนาคม 2555 และ
รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 2 – 5 เมษายน 2555 ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส. โดยผ่านกระบวนการอบรมในห้องเรียน
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการศึกษาดูงานด้านระบบงานและการปฏิบัติงาน สอร.ศพส. และด้านการ
บริหารจัดการของบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง

3

โครงการคลื่นลูกใหม่...หัวใจ ป.ป.ส.
กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
รวม 203 คน เพือ่ ให้สามารถเป็นนักคิดและนักปฏิบตั เิ พือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลง สามารถ
เผชิญความท้าทายต่างๆ ได้ด้วยความเชื่อมั่น ตลอดจนสามารถดำ�เนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติ ด ตามยุ ท ธศาสตร์ พ ลั ง แผ่ น ดิ น เอาชนะยาเสพติ ด ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผล รวมทั้งเกิดการบูรณาการการทำ�งาน เกิดความรักผูกพันสมัครสมานสามัคคี เกิดค่านิยม
การทำ�งานเป็นทีม สร้างภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ทดี่ ใี ห้องค์กร โดยจัดขึน้ 2 รุน่ คือ รุน่ ที่ 1 เมือ่ วันที่
20 – 23 มีนาคม 2555 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2555 ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส.

4

โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำ�นักงาน
ป.ป.ส. มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหายาเสพติดที่มีความเชื่อมโยง
กับต่างประเทศอย่างชัดเจน ถูกต้อง และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการ
วางมาตรการการทำ�งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ซึ่งแบ่งการดำ�เนินการออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 – 23 มิถุนายน 2555 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ปักกิง่ ) รุน่ ที่ 2 เมือ่ วันที่ 2 – 6 กรกฎาคม 2555 ณ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ และ
รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 10 – 15 กันยายน 2555 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซี่ยงไฮ้) มีผู้เข้าร่วมการศึกษา
ดูงาน รวมทั้งสิ้น 63 คน
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การพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด

5

โครงการสัมมนาเพิ่มพลังการสร้างแรงบันดาลใจสำ�หรับผู้บริหารสำ�นักงาน ป.ป.ส.
เป็นโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารระดับกลาง
ของสำ�นักงาน ป.ป.ส. สามารถรองรับการเปลีย่ นแปลงได้ทนั ต่อสถานการณ์ รวมทัง้ สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มความสามารถ
และทำ�ให้คนเก่ง (Talent People) สามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล ได้ ดำ � เนิ น การจั ด เมื่ อ วั น ที่ 30 กั น ยายน – 3 ตุ ล าคม 2555
ณ ประเทศมาเลเซียมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานรวม 33 คน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 15
หลั ก สู ต รนี้ เ ป็ น หลั ก สู ต รพื้ น ฐานสำ � หรั บ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในตำ � แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ สื บ สวนสอบสวน
ของสำ � นั ก งาน ป.ป.ส. จั ด ให้ กั บ ข้ า ราชการสำ � นั ก งาน ป.ป.ส.ตำ � แหน่ ง เจ้ า หน้ า ที่ สื บ สวนสอบสวน
ระดับปฏิบตั กิ าร–ชำ�นาญการหรือตำ�แหน่งอืน่ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายในการปราบปรามหรือประสานปราบปราม
ยาเสพติด โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรูค้ วามเข้าใจและทักษะในเรือ่ งการสืบสวน
ปราบปรามยาเสพติดอย่างเป็นระบบสามารถปฏิบตั งิ านด้านการสืบสวนหาข่าวและปราบปรามยาเสพติด
ได้อย่างถูกต้องลดหรือปราศจากการสูญเสียตลอดจนสามารถให้คำ�แนะนำ�และเป็นที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 23 ตุลาคม 2554 และ
วันที่ 4 – 27 มกราคม 2555 ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส., ค่ายนเรศวรอำ�เภอชะอำ�จังหวัดเพชรบุรี, วีเทรน
อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ดอนเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่ฝึกภาคสนามเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำ�นวน 28 คน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าทีป่ อ้ งกันและปราบปราม ยาเสพติดระดับต้น รุน่ ที่ 18
หลักสูตรนี้จัดให้กับข้าราชการสำ�นักงาน ป.ป.ส. ทุกคนซึ่งเริ่มดำ�รงตำ�แหน่งประเภทวิชาการ
ในระดับปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา นโยบาย บทบาท และภารกิจของสำ�นักงาน ป.ป.ส. เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกัน
และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด มี ทั ศ นคติ ที่ ดี ต่ อ ตนเองต่ อ ที ม งาน และต่ อ องค์ ก รที่ ต นสั ง กั ด จั ด ขึ้ น
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2555 ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส.,วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์
ดอนเมือง กรุงเทพฯ, สำ�นักปฏิบตั แิ สงธรรมส่องชีวติ จังหวัดนครราชสีมา และพืน้ ทีด่ งู านจังหวัดอุทยั ธานี
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำ�นวน 67 คน
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านยุทธวิธีการปราบปรามยาเสพติด
สำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านยุทธวิธีการปราบปราม
ยาเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการปราบปรามของสำ�นักงาน ป.ป.ส. เพื่อมุ่งเน้น
พัฒนาความรู้ ทักษะการฝึกยุทธวิธีการปราบปราม โดยเน้นตั้งแต่หลักการยุทธวิธี การปิดล้อมตรวจค้น
การจู่โจมตรวจค้น การจู่โจมล้อมจับ การยิงปืนทางยุทธวิธี ความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการตรวจค้น/
จับกุม การรักษาสถานที่เกิดเหตุ ซึ่งความรู้และทักษะดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การปฏิบัติการปราบปราม
อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการฝึกอบรมรวม 5 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6
กรกฎาคม 2555 รุน่ ที่ 2 ระหว่างวันที่ 9 – 13 กรกฎาคม 2555 รุน่ ที่ 3 ระหว่างวันที่ 16 – 20 กรกฎาคม
2555 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันที่ 23 – 27 กรกฎาคม 2555 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 – 10 สิงหาคม 2555
ณ โรงเรียนนายร้อยตำ�รวจ อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐมมีผู้เข้าอบรมจำ�นวน 250 คน

การจัดการองค์ความรู้สำ�นักงาน ป.ป.ส. ประจำ�ปี 2555
สำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้เริ่มดำ�เนินการจัดการองค์ความรู้มาตั้งแต่ปี 2548 และในปี 2555 ได้กำ�หนด
ให้มีคณะทำ�งานจัดการองค์ความรู้ฯ ขึ้น 16 คณะ ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ประจำ�ตามกอง/สำ�นัก/
สถาบัน ให้มผี ลงานจัดการองค์ความรูอ้ ย่างน้อยปีละ 1 องค์ความรู้ ทัง้ ยังมีการพัฒนาศักยภาพการจัดการ
องค์ความรู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่คณะทำ�งานทุกคณะ ทั้งยังดำ�เนินการนิเทศก์งานติดตามการ
จัดการองค์ความรู้อยู่เป็นประจำ�ตลอดทั้งปี นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดผลงานการจัดการองค์ความรู้
และผูม้ ผี ลงานการจัดการองค์ความรูด้ เี ด่นและให้มกี ารมอบรางวัลดังกล่าว ในวันคล้ายวันก่อตัง้ สำ�นักงาน
ป.ป.ส. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดยท่านเลขาธิการ ป.ป.ส.

การพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาคี
สำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้ด�ำ เนินการจัดฝึกอบรมเพือ่ พัฒนาบุคลากรให้แก่หน่วยงานภาคีดา้ นยาเสพติด
ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านปราบปราม ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านบริหาร จำ�นวน
หลายโครงการ/หลักสูตรด้วยกัน อาทิเช่น

การพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติด
- หลักสูตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จำ�นวน 10 รุ่น
- หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำ�ความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534/การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการฯ/
การประสานการบังคับใช้มาตรการริบทรัพย์สินฯ/การพัฒนาประสิทธิภาพการดำ�เนินคดีข้อหาสมคบ
สนับสนุนข่วยเหลือตามพระราชบัญญัติมาตรการฯ รวมจำ�นวน 20 รุ่น
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- การพัฒนาศักยภาพด้านการข่าว/เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว รวมจำ�นวน 8 รุ่น
- การพัฒนาศักยภาพการสืบสวนขยายผล/การสืบสวนปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในเรือนจำ�
รวมจำ�นวน 6 รุ่น
- การพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติดโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CD–ROM) รวมจำ�นวน 11 รุน่
- การพัฒนาบุคลากรด้านตรวจพิสูจน์ยาเสพติด รวมจำ�นวน 6 รุ่น
- การสัมมนาชี้แจงด้านกฎหมาย รวมจำ�นวน 4 ครั้ง
- การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมพืชเสพติด รวมจำ�นวน 3 รุ่น
- การประสานความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน (BLO) รวมจำ�นวน 4 ครั้ง
- การพัฒนาศักยภาพการสกัดกั้นยาเสพติด รวมจำ�นวน 11 รุ่น

การพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การพัฒนาศักยภาพชุดวิทยากรกระบวนการระดับอำ�เภอ จำ�นวน 10 รุ่น
- ก ารอบรมวิ ท ยากรป้ อ งกั น ยาเสพติ ด /ครู พ ระสอนศี ล ธรรมเพื่ อ การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ในโรงเรี ย น
รวมจำ�นวน 13 รุ่น
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้การบำ�บัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รวมจำ�นวน 7 รุ่น
- การอบรมวิทยากรติดตามดูแลผู้ผ่านกระบวนการบำ�บัดรักษายาเสพติด รวมจำ�นวน 10 รุ่น

การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร
หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฝ่ายอำ�นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รุน่ ที่ 3
จัดให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภาคี ป.ป.ส. ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจาก ศพส.จ./ศพส.อ./ศพส.อปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน
สร้างเครือข่ายการบูรณาการทำ�งานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เมือ่ วันที่ 10 – 15 กันยายน 2555 ณ โรงแรมปริน๊ ส์ตนั้ กรุงเทพฯ และ
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
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การพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด
การพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร International Narcotics Law Enforcement Training Course
สำ�นักงาน ป.ป.ส. โดยความร่วมมือของสำ�นักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร International Narcotics Law Enforcement โดยเป็น
ผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิก CICA (The Conference on Interaction and Confidence Building
Measures in Asia) จำ�นวน 24 ประเทศ ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน บาเรน อาเซอไบจัน กัมพูชา จีน
อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คาซักสถาน คีจีสถาน มองโกเลีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์
สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย ทาจิกสิ ถาน ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตอุสเบกิสถาน เวียดนาม และไทย รวม 24 คน
ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงเทพฯ และพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรAnti Drug Related Crime Training Course
สำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Anti Drug Related Crime Training Course ระหว่าง
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2555 ณ สำ�นักงาน ป.ป.ส. และสถานที่ฝึกปฏิบัติ จังหวัดปทุมธานีให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการปราบปรามของประเทศพม่าจำ�นวน 18 คนเพื่อมุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการกับปัญหาการต่อสู้ด้วยการใช้อาวุธรุนแรงโดยเฉพาะจากเหตุระเบิด ซึ่งความรู้และทักษะ
ดังกล่าวจะนำ�ไปสูก่ ารปฏิบตั กิ ารปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรม และเจ้าหน้าทีท่ ปี่ ฏิบตั งิ านสามารถนำ�ไปประยุกต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นำ�ไปสนับสนุนการสืบสวนปราบปรามทำ�ลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดได้ ส่งผล
ในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Narcotics Law Enforcement Training Course for Bhutanese
Delegation
สำ�นักงาน ป.ป.ส. โดยความร่วมมือของสำ�นักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดจากประเทศภูฏาน
จำ�นวน 10 คน เพือ่ เพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการปราบปรามยาเสพติด และเป็นการขยายความร่วมมือ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555
ณ กรุงเทพฯ และพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่
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การพัฒนาห้อง War Room เป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหาร (Management Information System) หรือ MIS ขององค์กร โดยการจัดทำ�
ระบบเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ประมวลผลวิเคราะห์ และแสดงผลเพื่อ
ดำ�เนินการลดปัญหายาเสพติดของประเทศ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในด้าน
การติดตามสถานการณ์/เหตุประจำ�วัน สถิติเปรียบเทียบ และเห็นภาพการดำ�เนินงานจริง
ด้ ว ยระบบสารสนเทศภู มิ ศ าสตร์ (Geographic Information System : GIS) ในเวลา
สถานการณ์ที่เป็นปัจจุบัน (Real Time) และยังสามารถใช้ในการวางแผนเชิงยุทธวิธีสำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
การพั ฒ นาห้ อ ง War Room เพื่ อ ให้ ส ามารถเชื่ อ มโยงใช้ ป ระโยชน์ ข้ อ มู ล ร่ ว มกั น กั บ
ทุกหน่วยงานด้าน ยาเสพติดทั้งระดับอำ�เภอ/จังหวัด/ระดับประเทศและระหว่างประเทศ คือ
การพัฒนาห้อง War Room ในระดับภูมภิ าค เพือ่ รองรับการก้าวสูป่ ระชาคม ASEAN ในปี 2015
สำ�นักงาน ป.ป.ส. มีแนวคิดในการพัฒนาห้อง War Room มาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา
มีการพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในสมัยที่ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว
ดำ�รงตำ�แหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. จึงได้มกี ารพัฒนาภาพรวมของห้อง War Room อย่างเป็นรูปธรรม

จากนั้นเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร) รองนายกรัฐมนตรี
(ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ �ำ รุง) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม (พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก) ได้เดินทาง
มาตรวจเยีย่ มห้อง War Room สำ�นักงาน ป.ป.ส. ณ ส.อร. ศพส. อาคาร 2 ชัน้ 4 สำ�นักงาน ป.ป.ส.
โดยขอให้น�ำ ระบบกำ�กับสัง่ การห้อง War Room ของสำ�นักงาน ป.ป.ส. ไปเป็นต้นแบบแก่หน่วยนโยบาย
ในระดับทีเ่ ป็นวาระแห่งชาติ สำ�นักงาน ป.ป.ส. ได้ให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาห้อง War Room ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นลำ�ดับ

กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาห้อง War Room : แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้

การบริ ห ารจั ด การข้ อ มู ล ได้ แ ก่ การออกแบบความสั ม พั น ธ์ ภ าพรวมของการพั ฒ นา
โครงข่ายข้อมูลในห้อง War Room และช่องทางของการได้มาซึ่งข้อมูลทั้งจากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก ในที่นี้จะยึดแนวทางของ 7 แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ
เป็นหลักในการจัดทำ�ฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและแสดงผล ข้อมูลยาเสพติดที่แสดงในห้อง
War Room มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
7 แผนหลั ก ประกอบด้ ว ย 1 . ข้ อ มู ล หมู่ บ้ า น/ชุ ม ชน 2 . ข้ อ มู ล บำ � บั ด 3 . ข้ อ มู ล ป้ อ งกั น 4 . ข้ อ มู ล
ปราบปราม 5. ข้อมูลชายแดน 6. ข้อมูลต่างประเทศ 7. ข้อมูลการจัดการ

1

การพัฒนา Hardware ได้มกี ารสำ�รวจปัญหาและปรับปรุงโครงสร้างด้าน Hardware ดังนี้
โครงข่ายการติดต่อสือ่ สาร Network : ทัง้ ทีผ่ า่ นระบบ Intranet เพือ่ เชือ่ มโยงกันระหว่าง
หน่วยงานภายใน และระบบ Internet เพื่อเชื่อมโยงกันกับหน่วยงานภายนอกพบว่ามี
ความล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูล ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ทางเทคนิคเพื่อขยายช่องสัญญาน
ในการติดต่อสื่อสารส่งผ่านข้อมูล การสำ�รวจเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล: เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สำ�หรับ Web และ Map ของระบบ GIS 2 ชุด และเพิ่มอุปกรณ์ขยายพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลกลาง
(Storage) 1 ชุด สนับสนุนเครื่องอ่านค่าพิกัด (GPS) ให้แก่ ปปส.ภาค 57 ชุด

2

การพัฒนา Software : มีการสำ�รวจความต้องการของ User มีการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ๆ
ที่จะนำ�มาใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่เดิมอย่างเหมาะสมตาม 7 แผนหลัก และสามารถแสดงผลให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ� ทันต่อสถานการณ์ มีความเป็นสากล
ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

3

การอำ�นวยการ/การกำ�กับและสั่งการ : มีการจัดทำ�คำ�สั่งและแต่งตั้งคณะทำ�งานฯ มีการ
จัดเวรอำ�นวยการเพือ่ ติดตามผลการดำ�เนินงาน ทัง้ จากระบบเฝ้าฟัง ระบบ license plate
การแจ้งเรื่องร้องเรียน 1386 และรายงานผลในการประชุม Morning Brief ทุกวัน มีการ
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดทำ� MOU ร่วมกับ กองทัพอากาศ การจัดทำ�
ข้อมูลภูมสิ ารสนเทศยาเสพติด มีการจัดหาสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้า เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาห้อง War Room เป็นต้น

4
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ทัง้ นีก้ ารพัฒนาห้อง War Room ทำ�ให้ สำ�นักงาน ป.ป.ส. มีระบบข้อมูลสารสนเทศทีส่ มบูรณ์แบบ
ทันสมัย มีช่องทางในการรับ – ส่งข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกและสามารถแสดงผลได้อย่าง
ชัดเจน นำ�ไปสู่ การชีส้ ถานการณ์ กำ�หนดพืน้ ทีเ่ ป้าหมาย กำ�หนดแนวทางปฏิบตั แิ ละการติดตามประเมิน
ผลเพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สำ�หรับผู้บริหาร และสามารถใช้ในการวางแผนเชิงยุทธวิธีสำ�หรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม ปัจจุบันมีการรายงานผลการดำ�เนินงานโดย ศพส.อ. ผ่าน Computer
ตามระบบและช่องทางทีก่ �ำ หนดมายังห้อง War Room และมีการเชือ่ มต่อ War Room จังหวัด ทำ�ให้
สำ�นักงาน ป.ป.ส. สามารถบริหารจัดระบบข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการควบคุมสถานการณ์ยาเสพติดของ
ประเทศลดลงอยู่ในสภาวะ ที่ควบคุมได้
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การดำ�เนินงานคณะอนุกรรมการ
กำ�กับติดตาม ผลการดำ�เนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด

คำ�สัง่ ศูนย์อ�ำ นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๖/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๖ มีนาคม
๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำ�กับติดตามผลการดำ�เนินงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นที่ปรึกษา มีรองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
อนุกรรมการ และมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ผู้บัญชาการ
ตำ�รวจปราบปรามยาเสพติด และส่วนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ เพื่อทำ�หน้าที่
ดำ�เนินการตรวจการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดระดับต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ คำ�สั่ง แผนงาน/งาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการ ที่ศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติก�ำ หนด จัดทำ�รายงานผลการปฏิบตั งิ านในการกำ�กับติดตามให้ประธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบทุกระยะ ดังนั้น เพื่อให้การดำ�เนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศ จึ ง จั ด ทำ �
“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำ�กับติดตามผลการดำ�เนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่”

แนวทางการตรวจราชการของคณะอนุกรรมการฯ มี 3 แนวทางหลัก ดังนี้
1. การออกตรวจราชการภาพรวมและแบ่งคณะอนุกรรมการออกเป็น 3 คณะ
รับผิดชอบการตรวจใน 3 ด้าน คือ
1.1 ค ณะด้ า นการสกั ด กั้ น และปราบปรามยาเสพติ ด โดยมี พลเอก ขวั ญ ชาติ กล้ า หาญ

เป็นประธาน
1.2 ดา้ นการบำ�บัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด โดยมี น.พ. จักรกฤษณ์ ภูมสิ วัสดิ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน
1.3 ด้านการป้องกัน การเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง และการบริหารจัดการ โดยมี นายธีรภัทร
สันติเมทนีดล รองปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วิธีการตรวจราชการ
ตรวจราชการภาพรวมทัง้ หมดรายจังหวัด เน้นการนำ�เสนอ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะของระดับ
จังหวัด โดยตรวจราชการในพื้นที่ที่เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีที่สุด Best Practice และพื้นที่
ที่ประสบปัญหาที่จำ�เป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยฝ่ายนโยบาย

กรอบเนื้อหาการตรวจราชการ
มุ่งเน้นกำ�กับติดตามเป้าหมายการดำ�เนินงานของ ศพส. ทุกระดับ ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ พื้นที่
ตัวอย่างที่มีกิจกรรมโดดเด่นต่อการดำ�เนินงาน (Best Practice) พื้นที่ท่ีมีปัญหาซํ้าซากหรือเป็นปัญหาที่มี
ความซํ้าซ้อน ปัญหาอุปสรรคต่อการดำ�เนินงานและข้อเสนอแนะทางนโยบายของหน่วยงานต่างๆ
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ผลการตรวจราชการ ปี 2555
คณะอนุกรรมการกำ�กับติดตามฯ ออกตรวจราชการใน 5 พื้นที่หลัก ดังนี้

1
2
3
4
5

การตรวจราชการในกลุม่ พืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม 2555 เพือ่ รับฟัง
ผลการดำ�เนินงานของ ศพส.จ. 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำ�ปาง
ลำ�พูน แพร่ น่าน พะเยา และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้น
ยาเสพติดชายแดนรวม 4 หน่วยงานได้แก่ ฉก.ม 3 ทพ.31 ศพส.ชน. และ ตร.ภูธรภาค 5
การตรวจราชการในกลุม่ พืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ระหว่างวันที่ 14 – 15 มิถนุ ายน
2555 รับฟังผลการดำ�เนินงานของ ศพส.จ. 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำ�นาจเจริญ
ศรีษะเกษ สุรนิ ทร์ บุรรี มั ย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร ละหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปราบปราม
ยาเสพติดและการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ ตร.ภูธร ภาค 3
กองทัพภาค 2 และ บก.ตชด.ภาค 2
ก ารออกตรวจราชการในพื้นที่ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2555 เพื่อรับฟัง
ผลการดำ�เนินงานภาพรวมของ ศพส.จ. 8 จังหวัด ได้แก่ ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและ
สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน รวม  หน่วยงาน ได้แก่ ตร.ภูธรภาค 2 กองทัพภาคที่ 1
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ บก.ตชด.ภาค 1
ก ารออกตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2555 เพื่อรับฟัง
ผลการดำ�เนินงานภาพรวมของ ศพส.จ. 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี
ยะลา นราธิวาส และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและสกัดกัน้ ยาเสพติดตาม
แนวชายแดน รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ ตร.ภูธรภาค 9 ตำ�รวจตะเวนชายแดนภาค 4 กองทัพ
ภาคที่ 4 ศูนย์ปฏิบัติการตำ�รวจจังหวัดชายแดนใต้และตำ�รวจนํ้า
ก ารออกตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2555 เพื่อรับฟัง
ผลการดำ�เนินงานภาพรวมของ ศพส.จ. 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง
นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและ
สกัดกัน้ ยาเสพติด ตามแนวชายแดน รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ ตร.ภูธรภาค 8 ตำ�รวจตะเวนชายแดน
ภาค 4 กองทัพภาคที่ 4 และกองทัพเรือภาคที่ 3

91

16

การบริหารจัดการงบประมาณ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี 2555

คณะรัฐมนตรีอนุมตั งิ บประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำ�ปี 2555
เป็ น เงิ น ทั้ ง สิ้ น 9 , 454 , 929 , 300 บาท โดยสำ � นั ก งาน ป.ป.ส. ได้ รั บ การจั ด สรร
งบประมาณ จำ�นวน 2,252,828,200 บาท (ร้อยละ 23.82) และจัดสรรให้หน่วยงาน
ต่างๆ มีรหัสงบประมาณด้านยาเสพติด 20 หน่วยงาน จำ�นวน 7,202,101,100 บาท
(ร้อยละ 76.17) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำ�ปี 2555 งบประมาณที่ได้รับ จำ�นวน
9 , 454 , 929 , 300 บาท ใช้ ไ ป จำ � นวน 8 , 862 , 529 , 711 . 35 บาท ( 94 %) คงเหลื อ
592,399,588.65 บาท (6%) โดยสรุปเป็นกราฟ ดังนี้

คงเหลือ
592,399,588
(6.68 % )

คงเหลือ
592,399,588
คงเหลือ
(6.68
%)
592,399,588
(6.68 % )
ใช้ ไป
8,862,529,711
(93.73 % )

คงเหลือ
163,162,189
(7.81 %)

ใช้ ไป
8,862,529,711
ใช้ ไป
(93.73
%)
8,862,529,711
(93.73 % )

คงเหลือ
163,162,189
คงเหลือ
(7.81
%)
163,162,189
(7.81 %)
ใช้ ไป
2,089,665,011
(92.76 %)

ใช้ ไป
2,089,665,011
ใช้ ไป
(92.76
%)
2,089,665,011
(92.76 %)
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การประเมินประสิทธิผลภาพรวม
แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด ปี 2555

การประเมินผลการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ทัง้ จาก
การประเมินผลทางวิชาการ และจัดประชุมสัมมนาในทุกจังหวัด รวมถึงระดับภาค
และประเทศ สามารถประมวลสรุปได้ ดังนี้

1. ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด
ในระดับความรุนแรงมากถึงมากที่สุด ประชาชนมองว่าสถานการณ์อยู่ใน
ระดับที่ร้อยละ 21.17 ระดับความรุนแรงจำ�นวนผู้เสพ/ผู้ติด ในประเทศไทยและ
ในระดับพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 54.75 และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การดำ�เนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเกณฑ์ปานกลางถึงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ
81.31

2. การประเมินภาพรวมการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์

1

ภ าพรวมการดำ�เนินงานทั้งหมด สามารถสร้างผลงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีแนวทาง โครงสร้าง และขั้นตอนการทำ�งานที่ชัดเจน
ประชาชนรับทราบถึงการทำ�งานของรัฐ มีความเชื่อมั่น และมีความ
พึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในเกณฑ์สูง

2

มาตรการด้านการปราบปราม/ป้องปราม เป็นมาตรการทีเ่ ป็นรูปธรรมชัดเจนทีส่ ดุ ปรากฎตามข่าว
สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ ทุกวัน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในภาพรวม

3

สถานการณ์ปัญหาอยู่ในระดับที่ชะงักของปัญหา หรือการควบคุมระดับปัญหาไม่ให้ขยายตัว
มากขึ้น (freezing) ในปีต่อไป จะต้องเน้นการลดระดับของปัญหา (reducing) ให้ได้

4

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยหลักสำ�คัญที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และมีผลกระทบต่อการ
ดำ�เนินนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดควรได้รับการพิจารณายกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติต่อไป

3. การบริหารจัดการและอำ�นวยการ

1

ม ีรูปแบบและวิธีการกำ�กับติดตามที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดของผลผลิต จากกระบวนการ
มีความชัดเจนจับต้องได้ การวัดระดับความสำ�เร็จ ควาคำ�นึงถึงความสำ�เร็จในผลลัพธ์ (Outcome)
ควรมีการศึกษาวิจัย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กำ�หนดตัวชี้วัด เป้าหมาย
และระดับความสำ�เร็จของผลผลิต ในแต่ละมาตรการ โดยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการกำ�หนด (bottom-up approach)

2

ควรให้ความสำ�คัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการและ
อำ�นวยการให้กบั ศพส.จ. และเพิม่ ความแข็งแกร่งของการปฏิบตั งิ านให้กบั ศพส.อ. โดยเสริมสร้าง
ให้เป็นรูปธรรม เกิดความเป็นปรึกแผ่นในเชิงโครงสร้าง ระบบอำ�นวยการและบุคลากร

3

บูรณาการการทำ�งานระหว่างหน่วยงานในระดับพืน้ ทีอยูใ่ นเกณฑ์คอ่ นข้างดี มีปญ
ั หาในการปฏิบตั ิ
ไม่มากนัก ควรจัดให้มกี ารประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร (Workshop) ระหว่างหน่วยงานในแต่ละแผนงาน
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และกำ�จัดเงื่อนไขต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป

4

แรงจูงใจในการดำ�เนินยุทธศาสตร์ ควรกำ�หนดมาตรการจูงใจทีเ่ ป็นรูปธรรม และผูป้ ฏิบตั สิ ามารถ
เห็นผลได้ทันที เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการทำ�งานมากยิ่งขึ้น

5

ในพื้นที่พิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีปัญหาการทับซ้อนเชิงโครงสร้างระหว่างการบริหาร
ราชการส่วนกลาง กับการบริหารแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร ควรสร้างกลไกอำ�นวยการ
ประสานงานพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
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4. มาตรการด้านการป้องกัน

96

1

การสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา ควรพัฒนากลไกและผลักดันการบูรณาการ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร

2

ย ุทธศาสตร์พลังแผ่นดินมีกลุ่มเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างไร
ก็ตามในการสร้างภูมิคุ้มกันมีความจำ�เป็นต้องใช้เวลาในการสร้างและสะสม ที่จะเปลี่ยนผ่านจาก
ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) จนเกิดเป็นทัศนคติความคิดที่ถูกต้อง (attitude) และ
กลายเป็นทักษะการใช้ชีวิตที่จากยาเสพติด (skill/practice) ซึ่งควรเริ่มเร็วขึ้นก่อนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6

3

ในกระบวนการสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั เด็กชัน้ ประถมศึกษา พบว่า มีการดำ�เนินการในหลายรูปแบบ
แตกต่างกันออกไปตามสภาพพื้นที่ อย่างไรก็ตาม การสร้างภูมิคุ้มกันจำ�เป็นต้องใช้เวลาในการ
สร้างและสะสม ในการปรับยุทธศาสต์ครั้งต่อไป ควรผลักดันยกระดับจากการอบรมเป็นการ
เรียนรูด้ ว้ ยการบรรจุอยูใ่ นหลักสูตร และมีการดำ�เนินการทีต่ อ่ เนือ่ ง รวมถึงการให้เด็กได้มสี ว่ นร่วม
ในการซึมซับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาให้มากยิ่งขึ้น

4

การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พบว่า ยังมีการดำ�เนินการไม่มากนัก
ทั้ ง ที่ มี ข้ อ มู ล ระบุ ว่ า เป็ น กลุ่ ม ที่ มี ค วามเสี่ ย งสู ง กว่ า กลุ่ ม ในสถานศึ ก ษา ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากขาด
หน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจน

การประเมินประสิทธิผลภาพรวม
5. มาตรการด้านการปราบปราม

1

2

ม าตรการด้านการปราบปรามเป็นมาตรการที่ประชาชน และผู้ปฏิบัติเห็นว่า ประสบผลสำ�เร็จ
ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด และในการดำ�เนินยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป อาจพิจารณาใช้แนวทางเดิม
อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้การทำ�งานด้านการปราบปรามได้ผลยิง่ ขึน้ และสำ�หรับยุทธศาสตร์ครัง้ ต่อไป
ควรผลักดันให้ความสำ�คัญการจับกุมข้อหาสำ�คัญ การสืบสวนขยายผลและการยึดทรัพย์มากยิง่ ขึน้
ร่วมถึงการสร้างความเชือ่ มัน่ กับแกนนำ�ประชาชนในพืน้ ทีใ่ นขัน้ ตอนการจับกุม การตัง้ ข้อหา และ
ร่วมติดตามการกระทำ�ผิดซ้ำ� เมื่อได้รับการประกันตัว
ก ารกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะนักค้ารายสำ�คัญ เป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะ
พิเศษ จำ�เป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีเครื่องมือ องค์ความรู้ ระบบข้อมูล กฎหมาย และ
ทีมปฏิบัติการที่พิเศษ จำ�เป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีเครื่องมือ องค์ความรู้ ระบบข้อมูล
กฎหมาย และทีมปฏิบัติการที่พิเศษกว่าเครื่องมือที่ใช้กับอาชญากรรมปกติทั่วไป

6. มาตรการด้านการบำ�บัดและฟื้นฟู

1

ม าตรการด้านการบำ�บัดฟื้นฟูเป็นมาตรการที่ต้องใช้ความพยายามทั้งเรื่องของกลไก กำ�ลังพล
งบประมาณ และวิธกี ารในการดำ�เนินการค่อนข้างมาก เริม่ ตัง้ แต่การค้นหา คัดกรอง บำ�บัดฟืน้ ฟู
ติดตาม และกระบวนการกลับคืนสู่สังคม แต่สิ่งสำ�คัญที่ควรได้รับการผลักดันเพิ่มความเข้มข้น
ให้มากขึ้น ขั้นตอนของการกลับคืนสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม ช่วยเหลือดูแลหลังบำ�บัด
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2

ข ั้นตอนของการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ หลังจากที่บำ�บัดเสร็จสิ้น ซึ่งอาจจะหวนกลับมาใช้
สารเสพติดอีก โดยมีบางส่วนใช้วิธีการเชิงตั้งรับด้วยการให้ผู้เสพมารายงานตัว เพื่อให้การติดตาม
ดูแล และช่วยเหลือหลังบำ�บัดเสร็จสิ้นไดบำ�บัดเสร็จสิ้นได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควรให้ความ
สำ�คัญและสร้างระบบการติดตามเชิงรุก

3

ค้นหาผู้เสพแบบสมัคใจ ผู้เสพส่วนใหญ่ไม่สมัครใจเข้ารับการบำ�บัด ซึ่งทำ�ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้วิธีการกดดัน เพื่อให้เข้าสู่การบำ�บัด ในการดำ�เนินยุทธศาสตร์ต่อไปควรปฏิบัติการเชิงรุกให้
ผู้เสพเข้ารับการบำ�บัดแบบสมัครใจ
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ในด้านการเสริมสร้างชุมชน
ชุมชนแพร่งภูธร กรุงเทพมหานคร :
บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

คนในชุมชนแพร่งภูธรเป็นผูท้ อ่ี ยูอ่ าศัยในชุมชนเป็นเวลานาน จึงเกิดกระบวนการ
พัฒนา โดยเริ่มจากกลุ่มแกนนำ�ชุมชนมีการพูดคุยกัน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในชุมชน
หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี กิจกรรมเพื่อ
การพัฒนาที่ชัดเจน ได้แก่
พ.ศ. 2540 การสร้างเอกลักษณ์ชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นที่เกิดจากความต้องการ
ให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย คนในชุมชนจึงพร้อมใจกันทาสีบ้านเรือน/อาคาร
ให้เหมือนกันทั้งหมด และเลือกใช้สีที่คงทนต่อความชื้น ทำ�ให้อาคารบ้านเรือนมี
ความสวยงามมาถึงปัจจุบัน
พ.ศ. 2557 เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
เครือข่ายภาคประชาชน ปปส. ADP พระนคร
พ.ศ. 2549 การจัดกิจกรรมในวันเด็ก โดยร่วมกันกำ�หนดภาพรวมของงานและ
แบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อการมีส่วนร่วม
พ.ศ. 2552 การสร้างเครือข่ายเรียนรู้เรื่องย่านเก่า ร่วมกับผู้ทำ�งานฟื้นฟู
ย่านเก่าที่จังหวัดแพร่ น่าน และเชียงใหม่

พ.ศ. 2553
• พัฒนาเว็บไซต์แพร่งภูธร (www.phraengphuthon.com) โดย เยาวชนในชุมชน จำ�นวน 15 คน
ริเริ่มการพัฒนาเว็บไซต์ และคนในชุมชนยังมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลของชุมชนเพื่อเผยแพร่
ไปสู่สาธารณชน
• ได้รับคัดเลือกให้เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจากสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในหลายมิติ เช่น
- การรวมตัวเพื่อเรียกร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ตามเจตนารมณ์ของชุมชน
- การจัดตั้งประชาคมชุมชนคลองเมืองสามแพร่ง ที่เป็นปัจจัยความสำ�เร็จในการแก้ไขปัญหาของ
ชุมชนและการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
- การจัดระบบและการใช้ประโยชน์จากนายทุน ภายใต้แนวคิด “อย่าถูกเขาใช้ แต่ต้องใช้เขา
ให้เป็นประโยชน์” โดยมีการนำ�รายได้จากกองถ่ายทำ�ภาพยนตร์มาเป็นค่าบำ�รุงรักษาชุมชน
การจัดกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การทำ�สือ่ จัดเวทีชมุ ชนเพือ่ การแลกเปลีย่ นเรียนรูใ้ นระดับชุมชน ระดับ
เขต ระดับกรุงเทพมหานคร ไปจนถึงระดับต่างประเทศ เช่น การมีกจิ กรรมร่วมกับ The Japan Foundation
เป็นต้น

ชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปราการ: ชุมชนเข้มแข็ง
ชุมชนนครทอง ซึง่ เข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เมือ่ วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 แต่เนือ่ งจาก
ชุมชนนครทองได้รับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทำ�ให้คณะกรรมการชุมชน
และชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความสำ�คัญ ที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่อย่างใด
ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านไม่รู้ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินคืออะไร ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ และมีกฎระเบียบการใช้เงิน
กองทุนประเภทนี้อย่างไรบ้าง เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำ�นวน 8,000 บาท จึงถูกนำ�ไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน
โดยขาดทิศทางอันชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก ในช่วงปีแรกๆ ที่ได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาชุมชนนำ�งบประมาณ
ส่วนนี้ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาแก่เด็กเยาวชนในชุมชน และใช้เป็นสวัสดิการสำ�หรับชาวบ้านที่เข้าร่วม
เดินเวรเฝ้าระวังยาเสพติด อย่างไรก็ตามพัฒนาการเกี่ยวกับความเข้าใจ การรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ดีขึ้นตามลำ�ดับจากโอกาสที่ได้อบรม และลงพื้นที่ดูงานในชุมชนตัวอย่างของ
จังหวัดต่างๆ ผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก อาทิ เทศบาลตำ�บลปากคลองบางปลากด สำ�นักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำ�นักงาน ป.ป.ส.) เป็นต้น ทำ�ให้แกนนำ�ชุมชนทราบวิธีการ
ต่างๆ ในการรักษา และเพิม่ พูนเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืนในการใช้ประโยชน์ โดยในปัจจุบนั
เงินกองทุนแม่ของชุมชนนครทองได้ถูกนำ�ไปใช้ในกิจกรรม และในกรณีที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การใช้เป็น
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เงินขวัญถุงสำ�หรับเด็กแรกเกิด ผู้ป่วย และคนชรา การนำ�ไปมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การนำ�ไป
สนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่ชมุ ชน การช่วยเหลือชาวบ้านในด้านอาชีพ ฯลฯ ขณะทีม่ ชี อ่ งทาง
ในการให้ชาวบ้านสนับสนุน หรือบริจาคเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างหลากหลายเช่นกัน อาทิ การจัด
ทอดผ้าป่าต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิน การที่ชาวบ้านคืนเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยสมบทเงินเพิ่ม
ให้เป็นจำ�นวนซึ่งมากกว่าเงินที่ตนยืมไป ฯลฯ ภาพที่เกิดขึ้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่กำ�ลังหมุนเวียนสร้าง
ประโยชน์ให้แก่ชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ คือระบบคิด และระบบการเงินทีช่ มุ ชนนำ�โอกาสทีไ่ ด้จากภายนอกชุมชน
มาสร้างชีวิตสำ�หรับผู้ด้อยโอกาสที่ต้องการความช่วยเหลืออันเกินกว่าความสามารถของตัวเอง การให้กำ�ลังใจ
แก่กันและสร้างความผูกพันให้ชาวบ้านมีต่อคนในชุมชนเดียวกัน การป้องกันปัญหายาเสพติดในลักษณะที่
มองปัญหาอย่างเป็นองค์รวมซึ่งไม่ได้จำ�กัดความคิดอยู่เพียงว่าจะต้องมุ่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรง
ตลอดจนยังเป็นระบบคิดทีไ่ ม่เป็นการแก้ปญ
ั หาทีป่ ลายเหตุ และทำ�งานตามนโยบายของหน่วยงานใดๆ โดยเฉพาะ
เนื่องจากการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นอำ�นาจการตัดสินใจของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในแนวทางการใช้เงินตามบริบท และปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดินทีช่ าวบ้านเลือกโดยตรงทำ�หน้าทีต่ ดั สินใจแทนชาวบ้านทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเดียวกัน ซึง่ ประโยชน์สขุ ทีช่ าวบ้าน
นครทองได้รบั จากกองทุนแม่ฯ อย่างตรงตามความต้องการของชาวบ้านเองภายใต้ความสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ช่วยให้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินดำ�รงอยู่สืบไป
ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

บ้านอู่ตะเภา จังหวัดฉะเชิงเทรา :
ชุมชนเข้มแข็ง บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนบ้านอูต่ ะเภา หมู่ 1 ตำ�บลบางกรูด อำ�เภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
ยึดหลักการให้อภัย ให้โอกาส ให้ความรัก ความเมตตาไม่ว่าจะเป็นกับผู้ต้องสงสัย ผู้เสพ ผู้ค้า เราอาศัยพลัง
ของชุมชนดูแลชุมชนเอง ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมกัน ทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยกระบวนการประชาคม โดยปี
พ.ศ. 2544 ร.ต.ต. ธวัช ชะนะ ตำ�รวจสายตรวจชุมชนและชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์สถานีตำ�รวจภูธรแสนภูดาษ
ได้นำ�ประสบการณ์แก้ไขปัญหายาเสพติดของชาวบ้านคลองจรเข้น้อย หมู่ 2 ตำ�บลเกาะไร่ อำ�เภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามาขยายแนวความคิดให้กับผู้นำ�และผู้อาวุโสของหมู่บ้านทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
สมาชิก อบต. ผูน้ �ำ ทางศาสนา พยายามทำ�ความเข้าใจว่ามาตรการปราบปรามของเจ้าหน้าทีเ่ พียงลำ�พัง ไม่สามารถ
แก้ปญ
ั หายาเสพติดได้ เพราะเป็นเรือ่ งทีเ่ ชือ่ มโยงกับปัญหาอืน่ ๆ ของชุมชนด้วย การแก้ไขปัญหาโดยทางราชการ
เมือ่ เสร็จแล้วก็จะยกกำ�ลังกลับ ปัญหาก็กลับคืนมาอีก วนเวียนตลอดเวลา ชาวบ้านต้องเลิกคิดทีว่ า่ “ธุระไม่ใช่”

100

ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ในด้านการเสริมสร้างชุมชน
หรือ “ชาวบ้านทำ�เองไม่ได้” โดยตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกัน ของคนทั้งชุมชนที่ต้องลุกขึ้นมา
ร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหา ขณะเดียวกันก็สำ�รวจสภาพปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเก็บไว้อย่างไม่เป็นทางการ
เพือ่ รวบรวมไว้วเิ คราะห์ วางแผนการดำ�เนินการในขัน้ ต่อไป ทัง้ นีท้ มี งานวิทยากรกระบวนการได้ใช้แบบสอบถาม
10 ข้อเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ครบถ้วน สาระสำ�คัญคือ หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหรือมีปัญหา
ต่างๆ จะไปปรึกษาใคร เพื่อให้ชาวบ้านคัดเลือกผู้นำ�ธรรมชาติเป็นประธานชุมชนเข้มแข็ง

บ้านนาสีดา จังหวัดอำ�นาจเจริญ : แก้ปัญหาด้วยประชาคม
บ้านนาสีดา ในอดีตเป็นหมูบ่ า้ นทีม่ คี วามอุดมสมบูรณ์ ตัง้ อยูใ่ นภูมปิ ระเทศทีเ่ หมาะสม ทำ�ให้มผี คู้ นอพยพ
เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ มากมาย เช่น การทำ�การเกษตร ทำ�ไร่ ทำ�นา รับจ้าง ทำ�ประมงและค้าขายต่างๆ
เป็นต้น นอกจากประชากรจะเพิม่ ขึน้ แล้วยังมีคนต่างถิน่ เข้ามาอาศัยอยูใ่ นหมูบ่ า้ นเพิม่ ขึน้ และมีกลุม่ ผูใ้ ช้แรงงาน
เพิ่มมากขึ้น หลังจากมีประชากรเพิ่มขึ้นปรากฏว่ามีปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนี้
• ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ มีการตัดไม้ทำ�ลายป่า
มากขึน้ เนือ่ งจากต้องการปรับพืน้ ทีเ่ พือ่ นำ�ไปใช้ประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่น ทำ�สวน ทำ�ไร่ และ
ทำ�นา
• ปญ
ั หาด้านสังคม บ้านนาสีดามีผอู้ าศัยอยูเ่ ป็นจำ�นวนมาก และหลากหลายอาชีพ จึงมีการนำ�ยาเสพติด
มาใช้ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และเยาวชนในหมู่บ้าน ทำ�ให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การลักเล็กขโมยน้อย
การก่อการทะเลาะวิวาท ทำ�ให้เกิดความไม่สงบสุขในหมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อน
อดีตทีผ่ า่ นมามีสถานการณ์การลักลอบนำ�เข้ายาเสพติดจากประเทศ สปป. ลาว อย่างต่อเนือ่ งโดยปี 2555
อ.ชานุมาน ถูกกำ�หนดเป็นอำ�เภอเน้นหนักทีต่ อ้ งมีการดำ�เนินการเข้มข้นกว่าอำ�เภออืน่ ส่งผลให้มกี ารขับเคลือ่ น
กลไกในพืน้ ทีท่ กุ ภาคส่วนอย่างจริงจังในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นทีต่ ดิ ชายแดน บ้านนาสีดา หมูท่ ี่ 2 ต.ชานุมาน อ.ชานุมาน
เป็นหมู่บ้านชายแดนติดกับ สปป. ลาว ที่มีการข่าวแจ้งว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติดจำ�นวนมาก มีสถานการณ์การ
ลักลอบนำ�เข้ายาเสพติดเพื่อผ่านไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาของหมู่บ้านจึงเกิดการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของ
การดำ�เนินการสร้างระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในการจัดระเบียบการ
เข้าออกของราษฎร สปป. ลาว บริเวณท่าข้ามประเพณีของหมู่บ้านพร้อมจัดทำ�ทะเบียนเข้าออกเพื่อการตรวจ
สอบจนได้รับการเสนอให้เข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 2549 และมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเนื่องจนได้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำ�เภอ ปี 2555 และได้รับการคัดเลือก
เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด ปี 2555
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บ้านโนนตูม จังหวัดกาฬสินธุ์ :
เฝ้าระวังยาเสพติด บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ในปี 2549 บ้านโนนตูม ได้รบั การคัดเลือกจากอำ�เภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้เข้ารับพระราชทาน
เงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ผ่านสำ�นักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) เมื่อวันที่
8 สิงหาคม 2549 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนในการดำ�เนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการพัฒนา
บ้านโนนตูม อย่างจริงจัง และความเอาใจใส่ในปัญหาของหมู่บ้าน แต่ขาดพลังส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่
เมือ่ บ้านโนนตูมได้รบั การยกระดับเป็นหมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทำ�ให้แกนนำ�ได้มโี อกาสไปอบรมในหลักสูตร
ต่างๆ และนำ�ความรู้มาประชุม ชี้แจง และบอกต่อให้กับชาวบ้าน ประจวบกับเมื่อชาวบ้านได้รู้ว่าหมู่บ้านของ
ตนเองเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซึ่งเป็นเงินพระราชทานมาเพื่อให้ราษฎร์ใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จึงมีพลังจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันเป็นหู เป็นตา และคอยสอดส่อง ดูแล
ลูกหลาน รวมทั้งรับรู้แนวทางการป้องกันแก้ไข โทษ พิษภัยของยาเสพติดจากแกนนำ� จากการประชุม ชี้แจง
และการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนตูม ได้ยึดหลักการดำ�เนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
เป็นแม่บทในการทำ�งานแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหลักการให้อภัย และให้ความเมตตา ทั้งกฎ ระเบียบ
โดยอาศัยความเชื่อ และความศรัทธาของประชาคมในหมู่บ้าน
ปัญหายาเสพติดจากที่มีผู้ค้าและผู้เสพ เมื่อมีการแจ้งข้อมูล สามารถนำ�ไปสู่การจับกุมนักค้ารายสำ�คัญ
2 ราย และนำ�ผูเ้ สพ จำ�นวน 4 คน เข้ารับการอบรมในค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ผูเ้ คยเกีย่ วข้องโดยเป็นผูเ้ สพ
ส่วนหนึ่ง ได้เลิกพฤติการณ์ มีครอบครัว และช่วยเป็นแกนนำ�เป็นพลังในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
“แนวทางสันติวธิ ”ี เป็นกระบวนการซึง่ หมูบ่ า้ นกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนตูม ได้ด�ำ เนินการตลอดมา
โดยลักษณะของผู้นำ�เข้าไปพูดคุยในครัวเรือนต่างๆ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผ่าน
กระบวนการบำ�บัดฟื้นฟูแล้ว หลักคิดที่ใช้ดำ�เนินการคือ หลักเมตตาธรรมใช้ความเป็นเครือญาติเป็นตัวนำ� ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
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บ้านนาเวียง หมู่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำ�ปาง :
จิตอาสาและการมีส่วนร่วมชุมชนเชิงวัฒนธรรม
ปี พ.ศ. 2552 ได้เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง ชาวบ้านเห็นความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้น บ้านนาเวียงจึงได้นำ�แนวทางกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ร่วมกับการพูดคุยปรึกษาหารือกัน ใช้เวทีประชาคมในการกำ�หนดกฎระเบียบของหมู่บ้าน
ใช้มาตรการทางสังคมเข้ากดดัน ใช้ระบบคุม้ เพือ่ แบ่งการรับผิดชอบดูแลสมาชิกในหมูบ่ า้ น โดยเชือ่ มประสานกับ
กลไกของ อสม. และผูป้ ระสานงานพลังแผ่นดินของหมูบ่ า้ น ร่วมกับการใช้ผนู้ �ำ ตามธรรมชาติทสี่ มาชิกในหมูบ่ า้ น
นับถือเข้ามามีสว่ นร่วม อาศัยความเป็นเครือญาติทผี่ กู พันกันและกัน รวมทัง้ การใช้วธิ กี ารทำ�งานแบบจิตอาสา
มีการเพิ่มศักยภาพให้คณะกรรมการด้วยการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพื้นที่อื่นทั้งในและต่างจังหวัด
พร้อมๆ ไปกับการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาสานต่องานเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการทำ�งานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้เกิดการทำ�งานที่มีประสิทธิภาพ หมู่บ้านนาเวียงได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบและ
เสริมสร้างศักยภาพการดำ�เนินงานโดยศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำ�ปาง และเข้ารับ
พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่ 19-21 กันยายน ปี 2552 และหมู่บ้านนาเวียงได้รับ
คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับพระราชทานรางวัลกองทุนแม่ดีเด่นประจำ�ปี 2553
บ้านนาเวียงได้น้อมนำ�กระแสพระราชดำ�รัส ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาใช้ป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน นำ�ทฤษฏีแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทูบนี มั เบอร์วนั และผูน้ �ำ ตามธรรมชาติ
มาขับเคลือ่ นงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแนวทางการดำ�เนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีผลการดำ�เนินงาน
สรุปได้ ดังนี้
การให้ประชาชนมีสว่ นร่วมในการสมทบทุนกับกองทุนศักดิส์ ทิ ธิต์ ามแนวทางแห่งศรัทธาของหมูบ่ า้ น
ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในหมูบ่ า้ นเกิดความตระหนักและหันมาร่วมกันทำ�งานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนอง
พระราชเสาวนีย์ มีความร่วมมือในการทำ�กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเต็มที่ เกิดเป็นการทำ�งานที่มี
ประสิทธิภาพ
นำ�เงินที่ได้รับการต่อยอดไปทำ�กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำ�ให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการดำ�เนินกิจกรรมของประชาชนทุกกลุ่มในหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมขบวนการ
ประชาธิปไตยผ่านการทำ�ประชาคม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำ� ร่วมประเมินผล
เกิดการปฏิสมั พันธ์พบปะพูดคุย แลกเปลีย่ น สถานการณ์ อันจะก่อให้เกิดการทำ�งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
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การสร้างกิจกรรมทางเลือกให้แก่กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำ�ให้
กลุ่มเยาวชนมีกิจกรรมทำ�ร่วมกัน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในทางที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านเงินทองทุนแม่ของแผ่นดิน
ทำ�ให้ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มีความมั่นคง เกิดสำ�นึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นทำ�ให้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมกับหันมาร่วมทำ�กิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
การดำ�เนินกิจกรรมทีต่ อ่ เนือ่ งมาตัง้ แต่ปี 2552 โดยใช้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติด การยกระดับคุณภาพชีวิต ทำ�ให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านลดลง
จนสามารถที่จะควบคุมได้

3

4

5

บ้านดงสระแก้วหมูท่ ่ี 4 ตำ�บลไผ่ลอ้ ม อำ�เภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ :
ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินนี าถ และหมูบ่ า้ นดงสระแก้วได้ด�ำ เนินงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2551 จนสามารถควบคุมปัญหายาเสพ
ได้ในระดับหนึ่ง คณะกรรมการบ้านดงสระแก้ว จึงได้มีโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประจำ�ปี 2551 และได้เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงพระราชทาน จำ�นวน 8,000 บาท ซึง่ ถือเป็นศิรมิ งคลสูงสุด
ของบ้านดงสระแก้ว โดยน้อมนำ�หลักปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้ “ทุนศักดิ์สิทธิ์ ทุนศรัทธา ทุน
ปัญญา” เป็นสิง่ ยึดเหนีย่ วและเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในหมูบ่ า้ นดงสระแก้ว และนำ�มาเป็นแนวทางดำ�เนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน
จากกระบวนการดำ�เนินงานที่มีความเข้มแข็ง และเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งผลให้กองทุน
แม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์อำ�นวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำ�เภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ให้เป็นศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ของแผ่นดินในระดับอำ�เภอ ตามนโยบาย 1 อำ�เภอ 1 ศูนย์
การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการเป็นสถานที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวทางการดำ�เนินงานตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในและนอกพื้นที่ โดยมี
สำ�นักงานพัฒนาชุมชนอำ�เภอลับแลเป็นพี่เลี้ยงในการดำ�เนินงาน ต่อมาสำ�นักงาน ป.ป.ส. กำ�หนดให้มีโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี และให้ทุกจังหวัดดำ�เนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีการบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
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จังหวัด คณะทำ�งานขับเคลือ่ นกองทุนแม่ของแผ่นดินในระดับจังหวัดได้มคี �ำ สัง่ แต่งตัง้ คณะทำ�งานประเมินความ
เข้มแข็งของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อดำ�เนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มี
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และลงไปตรวจติดตามการดำ�เนินงานของศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดินในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ทั้ง 9 อำ�เภอ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการยกระดับศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว เป็นศูนย์เรียนรู้ฯระดับจังหวัด

ศูนย์เรียนรูก้ องทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองปืนแตก จังหวัดเพชรบุรี :
เข้มแข็งเฝ้าระวังยาเสพติด
ปี พ.ศ. 2546 ผู้นำ�ของหมู่บ้านถูกลอบยิงเสียชีวิต ทำ�ให้เกิดปัญหาการบริหารเงินกองทุนฯ ในหมู่บ้าน
เกิดการสูญหายไม่สามารถติดตามได้ จึงได้มีการแต่งตั้งผู้นำ�ขึ้นใหม่ แต่ก็ดำ�รงตำ�แหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง
7 เดือน ก็ลาออกไปเพราะรับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดในหมู่บ้านไม่ไหว ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 ก็ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้นำ�ขึ้นมาใหม่ ชื่อ นายยนต์ สงวนสิน และมีการจัดตั้งทีมผู้นำ�ในชุมชนขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์
ของปัญหาที่เกิดในชุมชน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นยากต่อการแก้ไข เพราะสมาชิกในหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือ
โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ เพราะบางครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนมีสว่ นเกีย่ วข้องเสียเอง
จนปัญหายาเสพติดระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนที่อยู่ในวัยเรียน ประชาชนถึงจะรู้ว่าผู้ใดเกี่ยวข้องกับยาเสพติดบ้าง
แต่ก็ไม่มีใครกล้าแจ้งข่าวทางการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะผู้นำ�ที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงถูกรอบยิงเสียชีวิตจากการ
แจ้งเบาะแสนั่นเอง จึงเป็นที่หวาดระแวงแก่ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ เกิดเป็นปัญหาที่เรื้อรังเรื่อยมา
ซึง่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 หมูบ่ า้ นหนองปืนแตกได้รบั พระราชทานขวัญถุง กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำ�นวน
8,000 บาท มีการจัดประชุมชี้แจงทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยเชิญแกนนำ�ของหมู่บ้าน
ทีไ่ ด้รบั พระราชทานขวัญถุง เข้าร่วมการอบรม หมูบ่ า้ นละ 2 คน และในการนีส้ ารวัตรกำ�นัน (อรอุมา เหมือนแก้ว)
ก็เป็นแกนนำ�ของหมูบ่ า้ นทีเ่ ข้าร่วมการอบรม ทำ�ให้ได้รบั ทราบการแก้ปญ
ั หายาเสพติดจากกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ซึ่งมีวิทยากรจากสำ�นักงาน ป.ป.ส. บรรยายการแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีกระบวนการ 9 ขั้นตอน จึงได้มีการ
นำ�กระบวนการดังกล่าว มาดำ�เนินการในชุมชน สภาพปัญหาในชุมชนโดยทั่วไปไม่สามารถรวมกลุ่มชาวบ้านได้
ผูน้ �ำ ต้องใช้ความพยามอย่างมากดำ�เนินการแก้ไขปัญหา ซึง่ ก่อนหน้านีม้ หี น่วยงานต่างๆ เข้ามาให้ความช่วยเหลือ
แต่ยังไม่ดีขึ้น หลังจากมีการดำ�เนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน ร่วมกับทีมวิทยากรกระบวนการ
จากการรวมตัวของประชาชนที่แก้ไขปัญหายาเสพติดได้ จึงได้มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ก็ได้มีการขยายเครือข่ายเพิ่มในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมี สารวัตรกำ�นัน (อรอุมา เหมือนแก้ว)
เป็นวิทยากรกระบวนการร่วมกับหน่วยงานราชการ กับการดำ�เนินการในหมู่บ้านชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้
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จนเป็นผลสำ�เร็จ ณ ปัจจุบัน มีศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านจากการดำ�เนินการจากจิตอาสา 16 หมู่บ้าน วางแผน
ขยายเครือข่ายกับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่ม 20 หมู่บ้านชุมชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
โดยปัจจุบนั กองทุนแม่ บ้านหนองปืนแตก มีจ�ำ นวนครัวเรือนทัง้ สิน้ 207 ครัวเรือน สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุน
แม่ของแผ่นดินจำ�นวน 148 ครัวเรือน ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจำ�นวน 2 ครั้ง ได้รับครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำ�นวน 8,000 บาท และครั้งที่สอง เมื่อปี พ.ศ. 2554 จำ�นวน 66,000 บาทรวมเป็นเงิน
73,000 บาทหมู่บ้านมีการสมทบทุน (ทุนศรัทธา) โดยมีราษฎรร่วมกันสมทบ จำ�นวน 388,261 บาท ปัจจุบัน
หมู่บ้านมียอดสมทบเงินกองทุนแม่ จำ�นวน 462,261 บาท (เงินพระราชทาน + สมทบ)

บ้านนาปาบ จังหวัดสงขลา : สร้างชุมชนเข้มแข็ง

พ.ศ. 2548 บ้านนาปาบ ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้รับพระราชทาน
“เงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน” หลังจากทีไ่ ด้รบั การพระราชทานมาแล้ว กลุม่ ผูน้ �ำ และชาวบ้านบางส่วนในขณะนัน้
ร่วมกันจัดเวทีประชาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวบ้านให้
หันมามองชุมชนของตนเองและมีจิตสำ�นึกรักชุมชน จึงเริ่มก่อตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชาวบ้านในชุมชน โดยมีสภาผู้นำ�  49 ซึ่งมีคณะกรรมการทั้งหมด 49 คน ที่เกิดจากการรวมตัวของผู้นำ�
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ที่เป็นทางการและผู้นำ�ทางธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี กลุ่มกิจกรรม กลุ่มอาชีพ
กลุม่ องค์กรทางการเงิน และกลุม่ องค์กรต่างๆ ในชุมชน นอกจากนีย้ งั มีกรรมการทีป่ รึกษาคณะกรรมการหมูบ่ า้ น
มาร่วมคิดในการพัฒนาหมูบ่ า้ นให้กา้ วหน้า เพือ่ ช่วยกันแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนร่วมกัน ภายใต้แนวคิดการ
ทำ�งานของคณะกรรมการสภาผูน้ �ำ 49และคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านนาปาบ ร่วมกันดำ�เนินการ

นอกจากชุมชนจะทำ�งานกับกลุ่มต่างๆ และพัฒนาเครือข่ายในระดับชุมชนแล้ว ชุมชนบ้านนาปาบ นั้น
ยังทำ�งานแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับเครือข่ายระดับตำ�บล โดยชุมชนบ้านนาปาบ จะทำ�หน้าที่เป็นศูนย์
ประสานงานหลักของเครือข่ายอื่น เครือข่ายระดับจังหวัดนั้นชุมชนจะทำ�งานร่วมกับ สำ�นักงาน ปปส. ภาค 9
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่ และข้อมูลที่เป็นสถานการณ์ภาพรวม เพื่อง่ายต่อการประเมินสถานการณ์
ยาเสพติด นอกจากนี้ชุมชนยังมีเครือข่ายทำ�งานด้านยาเสพติดในระดับภูมิภาคเพื่อง่ายต่อการทำ�งานในระดับ
มหภาค
หลังจากบ้านนาปาบได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว เมื่อปี 2548 สมาชิกชุมชนบ้าน
นาปาบได้ร่วมมือและสามัคคีกันดำ�เนินการป้องกันยาเสพติด และให้การบำ�บัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชน
บ้านนาปาบ และมีการส่งเสริมเรือ่ งเศรษฐกิจพอเพียง ซึง่ ได้รบั การยอมรับจากบุคคลภายในชุมชนและนอกชุมชน
จึงส่งผลให้เมือ่ วันที่ 20 มกราคม 2550 ผูใ้ หญ่บา้ นวรเดช สุขขวัญ ผูใ้ หญ่บา้ นนาปาบ ได้รบั พระราชทานรางวัล
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่ชาวชุมชนบ้าน
นาปาบมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยรางวัลดังกล่าวเริ่มเกิดจากการที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นประกอบอาชีพ
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ผลการดำ�เนินงานที่สำ�คัญ
ในด้านการเสริมสร้างชุมชน
เกษตรกรรม ทำ�สวน ทำ�ไร่ เลีย้ งสัตว์ รวมถึงการปลูกผักไว้รบั ประทานเองในครัวเรือน และไว้ขายมาเป็นเวลา
หลายชั่วอายุคน และเมื่อได้รับการส่งเสริมจากสำ�นักงานเกษตรอำ�เภอรัตภูมิเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักในปี
พ.ศ. 2544 จึงทำ�ให้ชาวบ้านในชุมชนนัน้ สามารถขยายพันธุผ์ กั ไว้รบั ประทานเองในชุมชน มีผกั สวนครัวหลายชนิด
มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาอย่างครบวงจร และสามารถส่งขายในตลาดนัดในชุมชนได้ จนทำ�ให้เกิดการสร้างงาน
การสร้างรายได้ ทั้งยังทำ�ให้ชุมชนนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารมาบริโภค หลังจากนั้นจึงได้เกิดการ
รวมตัวของชาวบ้านในชุมชนที่ปลูกผักไว้รับประทานเอง ก่อตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต่อมา
ในปี 2551 บ้านนาปาบได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจำ�จังหวัดสงขลา
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คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ
ที่ ๑ / ๒๕๕๔
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕
--------------------------------ตามคํ า สั่ ง สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวั น ที่ ๙ กั น ยายน ๒๕๕๔ เรื่ อ ง
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งกําหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนําไป
ปฏิบัติ และให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการ
บูรณาการ นั้น
ในการประชุมศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อ
วั น ที่ ๑๖ กั น ยายน ๒๕๕๔ ได้ ใ ห้ ค วามเห็น ชอบแผนยุท ธศาสตร์ พลั งแผ่น ดิน เอาชนะยาเสพติ ด
ปี ๒๕๕๕ และการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพื่อให้บรรลุผลสําเร็จ ดังนั้น เพื่อให้การดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีคําสั่ง ดังนี้
๑. ให้มีแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง
๒. ให้ทุกหน่วยงานจัดตั้งกลไกการอํานวยการและการปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์อํานวยการ
พลังแผ่นดินเอาขนะยาเสพติดกระทรวง/กรม และระดับภาค รองรับแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาขนะยาเสพติด
๓. ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ โดย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูร ณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และให้สํานักงาน
ป.ป.ส. เป็นผู้ รั บผิด ชอบในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ ในภาพรวมตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๔. ในระดับจังหวัด/อําเภอ ให้ดําเนินการ ดังนี้
๔.๑ ให้ทุกจังหวัด/อําเภอ บูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณจากทุกแหล่ง
ของทุกหน่วยงานภายในจังหวัด/อําเภอ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔
๔.๒ ให้ทุกจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามข้อ ๔.๑ สําหรับการปฏิบัติ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ให้ดําเนินการ ดังนี้
๑) เร่งหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง/พื้นที่เสี่ยง ทุกจังหวัด
๒) คัดเลือกและฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการมวลชนระดับอําเภอ/วิทยากรกระบวนการ
ระดับอําเภอ
๓) คั ด เลื อ กและฝึ ก อบรม/พั ฒ นาวิ ท ยากรค่ า ยปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมฯ
๑ อําเภอ ต่อ ๑ ทีม

-๒-

๔) จัดหาสถานที่จัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ อําเภอละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๓๐๕๐ คน และในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ให้จัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ อย่างน้อยร้อยละ ๓๐
ของจํานวนอําเภอในแต่ละจังหวัด
๕) เร่งปฏิบัติการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อจูงใจให้ผู้เสพเข้าบําบัดโดยสมัครใจ
ทั่วประเทศ
๖) จัดเตรียมระบบติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด และระบบข้อมูลการติดตาม
๗) เร่งป้องกัน กวดขันพื้นที่เสี่ยง /กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา
และการแข่งรถซิ่ง /มั่วสุม
๘) คัดเลือกและฝึกอบรมวิทยากรเพื่อการป้องกันยาเสพติด เช่น วิทยากรตํารวจ ครู
สอนศาสนา และวิทยากรอื่น ๆ เพื่อดําเนินการในสถานศึกษา
๙) จัดชุดปฏิบัติการปราบปรามนักค้ารายสําคัญตามเป้าหมาย และจัดเตรียม
แนวทางการปฏิบัติในการซักถามข้อมูลจากผู้เสพทั้งที่ถูกจับกุมและบําบัดเพื่อขยายผลด้านการข่าว
และเชื่อมโยงไปสู่ผู้ค้ายาเสพติดระดับเครือข่าย
๑๐) เร่งดําเนินการด้านทรัพย์สินของผูค้ ้าและผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๓-๕ คดีต่อ
จังหวัด
๑๑) ปฏิบัติการเฝ้าตรวจและสกัดกั้นตามแนวชายแดนในพื้นที่ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเข้มข้น
๑๒) พิสูจน์ทราบสถานะปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา ๖๐,๕๘๔
หมู่บ้าน/ชุมชน
๑๓) จัดเตรียมห้อง Operation Room ของจังหวัด/อําเภอ และระบบรายงาน
ให้เชื่อมโยงกับส่วนกลาง
โดยมีรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามภาคผนวกแนบท้าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
ร้อยตํารวจเอก
(เฉลิม อยู่บํารุง)
รองนายกรัฐมนตรี
ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ

