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C

คํานํา
ปญหายาเสพติดไดสง ผลกระทบตอการดํารงชีวติ ของประชาชนโดยทัว่ ไป และมีแนวโนม
สถานการณที่จะทวีความรุนแรงขึ้น กอใหเกิดปญหาอาชญากรรมตางๆ มากมายที่เกี่ยวเนื่อง
กับยาเสพติด รัฐบาลไดใหความสําคัญเกีย่ วกับปญหายาเสพติด โดยถือวาเปนนโยบายเรงดวน
ที่รัฐบาลตองเรงดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด โดยคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดไดมมี ติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 และไดมีการจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ประจําป 2558 ขึ้น โดยมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ป 2558-2562
มีจดุ มุง หมายหลัก เพือ่ ลดปริมาณผูเ ขาสูก ารกระทําผิดเกีย่ วกับยาเสพติด นําคนออกจากวงจร
การกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จนไมสงผลกระทบตอสังคมและประชาชน โดยมีจุดเนน
การดําเนินงาน โดยใหความสําคัญตอการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
รายใหม การแกไขปญหาผูเ สพผูต ดิ สรางมาตรฐานการบําบัดรักษา การติดตามใหความชวยเหลือ
เพื่อมิใหกลับไปเสพซํา การสกัดกั้นยาเสพติดแบบบูรณาการ การทําลายโครงสรางเครือขาย
การคายาเสพติดและการปราบปรามเครือขายนักคาในเรือนจํา ความรวมมือระหวาประเทศ
โดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียน การบริหารจัดการบูรณาการในการแกไขปญหายาเสพติด
เพื่อใหสามารถแกไขปญหายาเสพติดไดอยางแทจริง การจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2558 ของสํานักงาน ป.ป.ส. เปนการรวบรวมผลการดําเนินงานดานการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดทีเ่ กิดจากการบูรณาการการทํางานรวมกันของทุกภาคสวน เพือ่ ขจัดปญหา
ยาเสพติดอยางจริงจัง
สํ า นั ก งานคณะกรรมการป อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ขอขอบพระคุ ณ
ทุ ก หน ว ยงานที่ไดใหความรวมมือกันในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางจริงจัง ทั้งหนวยงานในสวนกลาง และสวนภูมิภาค ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรภาค
ประชาชน และหวังเปนอยางยิง่ วาความรวมมือนีย้ งั คงดําเนินตอไป ตราบใดทีป่ ญ
 หายาเสพติด
ยังเปนปญหาที่สรางความเดือดรอนและบั่นทอนความมั่นคงของประเทศ

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม
พฤศจิกายน 2558
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ชัยพฤกษ เปนไมยืนตนขนาดใหญ สูง 15-25 เมตร ออกดอกราวเดือนกุมภาพันธถึงพฤษภาค
าคม
เมื่อดอกเริ่มบานจะมีสีชมพูและเปลี่ยนเปนสีแดงเขม เมื่อใกลโรยจะเปลี่ยนเปนสีขาว
ชัยพฤกษ เปนไมมงคล มีความหมายวา ตนไมแหงชัยชนะ ใบใชประดิษฐเปนพวงมาลัยสวมศีรษะ
เพื่อเปนเกียรติยศยิ่งใหญ แกกวีและนักดนตรีในสมัยโบราณ สําหรับของไทย ชอ ชัยพฤกษประดับเปน
มงคลหลายที่ เชน บนอินทรธนูขาราชการ และประดับประกอบดาวบนอินทรธนูและหมวกของทหารและ
ตํารวจทั้งหลาย
สํานักงาน ป.ป.ส. กําหนดให “ตนชัยพฤกษ. เปนตนไมประจําสํานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งมีที่มาจาก
สีชมพูของดอก ชัยพฤกษ ตรงกับวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2519 เปนวันกอตั้งสํานักงาน ป.ป.ส.
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เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ณ หอประชุม
โครงการชลประทาน สกลนคร (หวยเดียก)
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ความเปนมา
ในป พ.ศ. 2546 สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถไดเสด็แปรพระราชฐานไปประทับ
ที่ภูพานราชนิเวศน จ.สกลนคร และพระราชทาน
พระราชวโรกาสใหกลุม ราษฎรอาสาปองกันภัยยาเสพติด
และมวลชนกลุ  ม ต า งๆ ไดเข า เฝ า ฯ ณ หอประชุ ม
โครงการชลประทานสกลนคร (หวยเดียก) ในขณะนั้น
นายเพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. (ตําแหนง
ผอ.ป.ป.ส. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะนั้น) เปนชวง
ทีย่ าเสพติดระบาดหนักไปทัว่ ทัง้ ภาค จากการทํางานแกไข
ปญหายาเสพติดรวมกับกองทัพภาคที่ 2 ทําใหไดมี
โอกาสเขาเฝาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
เพื่ อ กราบบั ง คมทู ล ถวายรายงานเรื่ อ งสถานการณ
ยาเสพติด
การทํางานรวมกับกองทัพภาคที่ 2 ซึง่ เปนกองทัพทีป่ ระสบความสําเร็จในการเอาชนะคอมมิวนิสต โดยใชยทุ ธศาสตร
การเมื อ งนํ า การทหาร แนวทางคือการสร า งชุ ม ชนให เขม แข็ ง พบว า กระบวนการสร า งชุ ม ชนเข ม แข็ ง สามารถแก ไข
ปญหายาเสพติดได มีวิทยากรกระบวนการหลักคือ (พันเอกสุวรรณ เชิดฉาย) มีการนําผูคายาเสพติดมาเขารับการอบรม
ถือวาประสบความสําเร็จ ชาวบานที่เคยเปนผูคายาเสพติดและผูเสพ ลุกขึ้นมาสารภาพผิดและกลับเนื้อกลับตัวกันมาก มีการ
ขยายการอบรมไปหลายพืน้ ที่ สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ ทานเสด็จแปรพระราชฐานมาประทับที่พระตําหนักภูพาน
ราชนิเวศน สกลนคร เพื่อเสด็จไปเยี่ยมประชาชนตามหมูบานตางๆ หลายพื้นที่ที่ทําศิลปาชีพ ทางกองทัพภาค 2 ซึ่งได
กราบบังคมทูลถวายรายงานเรื่องสถานการณยาเสพติด จุดนี้ทําใหทางสํานักงาน ป.ป.ส. เขาไปมีสวนรวมในการทํางาน
แกไขปญหายาเสพติดกับกองทัพภาคที่ 2 มากขึ้น”
ทุกปทส่ี มเด็จพระนางเจาฯ เสด็จแปรพระราชฐานยังพระตําหนัก
ภูพานฯ ทรงโปรดเกลาใหกลุมพลังมวลชนตางๆ เขาเฝา มีการแสดง
การละเลนของชาวบานใหพระองคทอดพระเนตร เมือ่ วันที่ 21 พฤศจิกายน
2545 ที่โครงการชลประทานสกลนคร (หวยเดียก) สมเด็จพระนางเจาฯ
ไดพระราชทานทุนทรัพยสวนพระองคแก นายกิตติ ลิ้มชัยกิจ เลขาธิการ
ป.ป.ส. และตอมาเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2546 ทีห่ อประชุม โครงการ
ชลประทานสกลนคร (หวยเดียก) ไดพระราชทานพระราชทรัพยแก
พล.ต.อ.ชิดชัย วรรณสถิตย เลขาธิการ ป.ป.ส. อีกวาระหนึ่ง
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นับตัง้ แตป 2546 เปนตนมา สํานักงาน ป.ป.ส. ไดนาํ ยุทธศาสตรพระราชทานของสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ซึ่งตองการใหประชาชนในหมูบาน/ชุมชนรวมกันขจัดปญหายาเสพติดใหได ดวยพลัง
ความสามัคคีของประชาชนเอง โดยไดพระราชทานพระราชทรัพยสวนพระองคผานเลขาธิการ ป.ป.ส.
โดยมีพระราชประสงคใหนําไปใชสนับสนุนกิจกรรมของราษฎรที ่ ร  ว มกั น ป อ งกั น ยาเสพติ ด ในหมู  บ  า น/
ชุมชนของตนเอง โดยในป 2547 สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดนําพระราชทรัพยดังกลาวมาสมทบกับงบประมาณ
ของสํานักงาน ป.ป.ส. จัดตั้งเปนกองทุนเพื่อมอบใหหมูบาน/ชุมชนที่มีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด
โดยพระราชทานนามวา “กองทุนแมของแผนดิน” มีเปาหมายในการขจัดปญหายาเสพติดในพื้นที่หมูบาน/
ชุมชน ใหไดผลอยางยั่งยืน ดวยพลังสามัคคีของชาวบานและตอยอดการดําเนินงานไปสูการปองกันและแกไข
ปญ หาสังคมอื่นๆ มุงสรางความปรองดองและความสามั ค คี โดยยึ ดโยงกั บความจงรั ก ภัก ดีตอ สถาบั น
พระมหากษัตริยที่เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคน ซึ่งการดําเนินงานของหมูบาน/ชุมชนกองทุนแมขอแผนดิน
ไดใหความสําคัญกับบทบาทภาคประชาชนในการขับเคลื่อนงาน ทั้งนี้ การพระราชทานทุนดังกลาวเปนเงิน
ขวัญถุงใหแกหมูบ า น/ชุมชนทีม่ คี วามเขมแข็งในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบ า น/ชุมชนของตน

วัตถุประสงคของกองทุนแมของแผนดิน
1. เพื่อเปนกองทุนสาหรับปองกัน เฝาระวัง และแกไขปญหายาเสพติดแบบยั่งยืนใน หมูบาน/ชุมชน
2. เพื่อเปนศูนยรวมของความสามัคคี ความเสียสละ และการแสดงออกซึ่งการพึ่งตนเอง พึ่งพากันเอง
ของชุมชนในหมูบาน/ชุมชนที่มีการจัดตั้งกองทุน
3. เพื่อเปนกองทุนสําหรับการสงเสริมกิจกรรมการพัฒนาแบบพอเพียงในหมูบาน/ชุมชน
ตามแนวพระราชดําริ
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แนวทางการคัดเลือกหมูบาน/ชุมชน กองทุนแมของแผนดิน
กองทุนแมของแผนดิน ถือเปนกองทุนที่มีความศักดิ์สิทธิ์ หมูบาน/ชุมชนที่จะไดรับ
พระราชทาน จําเปนตองคัดเลือกเฉพาะหมูบาน/ชุมชนที่มีคุณภาพ หลักเกณฑในการคัดเลือกหมูบาน/
ชุมชน กองทุนแมของแผนดิน ประกอบดวย
1. ผูนําหมูบาน/ชุมชน มีความเขมแข็ง มีกิจกรรมที่ไดดําเนินการอยางเปนรูปธรรม
2. สมาชิกในหมูบาน/ชุมชน ใหความรวมมือในการเขารวมกิจกรรมที่จัดขึ้นในหมูบาน/ชุมชน
3. ประชุมหารือในหมูบาน/ชุมชน ในเรื่องยาเสพติดอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อรวมกันแกไขปญหา
4. กิจกรรมในหมูบาน/ชุมชน ดําเนินการโดยยึดหลักการพึ่งพาตนเอง
5. มีมาตรการทางสังคมในเรื่องยาเสพติด ประกาศเปนสาธารณะและใชอยางจริงจัง
6. มีกลไกการเฝาระวังยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน อยางเปนระบบและมอบหมายภารกิจที่ชัดเจน
โดยมีการบันทึกผลการเฝาระวังที่เปนลายลักษณอักษร
7. มีการคนหาปญหายาเสพติดโดยชุมชนเองอยูเสมอ ยอมรับผล/ไมปดบัง
8. มีกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ที่สอดคลองกับสภาพปญหาในพื้นที่
9. มีประชามติของคนในหมูบาน/ชุมชน เห็นชอบตอการเขารวมเปนหมูบานกองทุนแมของแผนดิน
10. มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดของหมูบาน/ชุมชน รองรับกองทุนแมของแผนดิน
11. มีการบูรณาการอยางเขมแข็งของกลุมองคกรชุมชนตางๆ ที่มีอยูในหมูบาน/ชุมชน
12. มีกิจกรรมการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอยางสมําเสมอ
เพื่อ ให ก ระบวนการคั ด เลื อ กเป นไปอย า งมีประสิท ธิ ภาพ หมู  บ  าน/ชุ ม ชนที ่
เขาเปนหมูบ า น/ชุมชน กองทุนแมของแผนดิน จะตองผานเกณฑบงั คับ ประกอบดวย
ขอ 7, 8, 9 และ 10 และตองผานเกณฑในขออืน่ ๆ อีก 3 ขอขึน้ ไป จึงจะมีคณ
ุ สมบัติ
ครบในการเสนอชื่อเขารับการคัดเลือก
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดพิธีมอบเงินพระราชทานกองทุนแมของแผนดินขึ้นทุกป
ซึง่ ในป 2558 มีการจัดพิธมี อบเงินพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน ป 2557-2558
ตอหนาพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ จํานวน 2,520 แหง
เมื ่ อ วั น ที ่ 3 สิ ง หาคม 2558 ณ ห อ งรอยั ล จู บ ิ ล ี ่ บอลรู ม อาคารชาเลนเจอร
อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธี
พรอมเปนสักขีพยานในการรับมอบเงินพระราชทาน กองทุนแมของแผนดิน ป 2557-2558 มีผูวาราชการจังหวัดหรือผูแ ทน
ทัง้ 77 จังหวัด เปนผูร บั มอบ พรอมถวายราชสดุดเี ฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินนี าถ
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นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการ ประกอบดวย ซุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินีนาถ ซุมความเปนมากองทุนแมของแผนดิน ซุมบุคคลไดรับประโยชนจากกองทุนแมของ
แผนดิน ซุมวิทยากรกระบวนการ และซุมกองทุนแมของแผนดินตอยอดเศรษฐกิจพอเพียง
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แนวทางการปฏิบัติการรับมอบกองทุนแมของแผนดิน ป 2558
1. ผูวาราชการจังหวัด 76 จังหวัดและผูวาราชการกรุงเทพมหานคร เปนผูแทนหมูบาน/ชุมชน
กองทุนแมของแผนดิน ป 2557-2558 เขารับมอบพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน
ตอหนาพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ
2. ใหผูวาราชการจังหวัด/ผูวาราชการกรุงเทพมหานครหรือผูแทน อัญเชิญกองทุนแมของ
แผนดินไวในสถานที่เหมาะสม เพื่อรอประกอบพิธีการและมอบใหกับหมูบาน/ชุมชน
กองทุนแมของแผนดิน โดยใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 30 วัน นับแตวันเขารับ
มอบเงินพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน
3. จังหวัด/กรุงเทพมหานครมอบเงินกองทุนแมใหกับหมูบาน/ชุมชน เมื่อผูแทนหมูบาน/ชุมชน
ไดรับเงินกองทุนแมเรียบรอยแลว ใหอัญเชิญเงินกองทุนแมของแผนดินกลับสูหมูบาน/ชุมชน
ของตนเอง โดยใหจัดพิธีการตอนรับการอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแมของแผนดิน
เขาสูหมูบาน/ชุมชน
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กิจกรรมตามปณิธานโครงการกองทุนแมของแผนดิน
จํานวนเงินทีแ่ ตละหมูบ า น/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินไดรบั ศอ.ปส.จ./กทม. ดําเนินการ
ชี้แจง แนวทางการนําเงินกองทุนแมของแผนดินไปใชใหเกิดประโยชน ซึ่งนอกเหนือจากนําไป
เปนเงินขวัญถุงเปนความศักดิส์ ทิ ธิข์ องหมูบ า น/ชุมชน กองทุนแมของแผนดินแลว ใหคณะกรรมการ
กองทุนแมของแผนดินในแตละหมูบาน/ชุมชน ไดนําไปใชสําหรับกิจกรรมเพื่อการแกไขปญหา
ยาเสพติดของแตละหมูบาน/ชุมชน เปนลําดับแรก แลวจึงนําไปแกปญหาอื่นที่เปนปญหา
ความเดือดรอนของหมูบานตอไป ปณิธานของกองทุนแมของแผนดิน มุงเนนกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมเฝาระวังปญหายาเสพติด เชน สนับสนุนการเฝาระวังเดินเวรยามจุดตรวจชุมชน
เพื่อปองกันปญหายาเสพติด
2. กิจกรรมปองกันกลุมเสี่ยงกลุมเสพและกลุมที่เคยคายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน มิใหกลับไป
มีพฤติกรรมซํา
3. กิจกรรมเสริมสรางความคิด ความรู การรวมกลุม การสรางความตื่นตัว การประชุม
และการแลกเปลี่ยนความรูในลักษณะของศูนยเรียนรู เพื่อใหเกิดกระบวนการเสริมสราง
ความเขมแข็งในหมูบาน/ชุมชน
4. กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบาน/ชุมชน เพื่อใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
5. กิจกรรมการสงเคราะหผูเดือดรอนหรือผูทุกขยากในหมูบาน/ชุมชน เพื่อลดทอนหรือขจัด
ปญหาความเดือดรอน เชน การสงเคราะหชวยเหลือเปนตัวเงินหรือวัตถุสิ่งของ
ปจจุบนั มีหมูบ า น/ชุมชนกองทุนแมของแผนดินทัว่ ประเทศ ตัง้ แตป 2547-2558 จํานวน
19,205 แหง ประกอบกับในปนี้สํานักงาน ป.ป.ส. มีแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 ไดกําหนดแนวทางใหประชาชนทั้ง 81,909 แหง ไดตระหนักถึง
ปญหายาเสพติด ในหมูบาน/ชุมชนของตนเอง และรวมตัวกันสรางหมูบาน/ชุมชนใหเขมแข็งเพื่อ
แกไขปญหายาเสพติด และตอยอดสูการเปนหมูบานกองทุนแมของแผนดิน
ป พ.ศ.

2547

2548

2549

2550

2551

2552

2553

2555

2556

2557

2558

รวม

หมูบานกองทุนแม

672

1,029

1,770

2,407

1,456

3,008

1,839

2,151

2,353

1,591

929

19,205
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“¤Ô´´Õ ·íÒ´Õ μ‹ÍμŒÒ¹ÂÒàÊ¾μÔ´”
¶ÇÒÂà»š¹¾ÃÐÃÒª¡ØÈÅ á´‹ÊÁà´ç¨¾ÃÐà·¾ÃÑμ¹ÃÒªÊØ´Ò ÊÂÒÁºÃÁÃÒª¡ØÁÒÃÕ
·Ã§ÁÕ¾ÃÐª¹ÁÒÂØ¤Ãº 5 ÃÍº (2 àÁÉÒÂ¹ 2558)
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ผลการดําเนินงานเนื่องในวันตอตานยาเสพติด
ประจําปงบประมาณ 2558
(26 มิถุนายน 2558)

“คิดดี ทําดี ตอตานยาเสพติด”
ความเปนมา
มติการประชุมสมัชชาใหญองคการสหประชาชาติ เมื่อเดือนมิถุนายน 2530 ไดกําหนดใหวันที่
26 มิถนุ ายน ของทุกป เปนวันตอตานยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยไดยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ
อยางแนวแนที่จะรวมกับประชาคมโลกในการรณรงคตอตานยาเสพติด โดยมีหนวยงาน/องคกรภาคีที่
เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนรวมกันจัดกิจกรรมรณรงคพิเศษตอเนื่องตั้งแตป 2532
จนถึงปจจุบนั
และเนือ่ งในโอกาสทีส่ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ
(2 เมษายน 2558) รัฐบาลไดกําหนดใหหนวยงานราชการและภาคเอกชน รวมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ
ตลอดป 2558 เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีที่พระองคทรงมีพระกรุณาธิคุณนานัปการตอประชาชน
และประเทศชาติ ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) จึงใหมีการจัดกิจกรรม
รณรงค ประชาสัมพันธเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําป 2558 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมารี
กรอบแนวคิด
ปจจุบันสถานการณยาเสพติดเปนปญหาสําคัญและมีแนวโนมที่จะขยายตัวมีความรุนแรงมากขึ้น
อยางตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุม เด็กและเยาวชน ซึง่ เปนกลุม ทีม่ โี อกาสเขาไปใชยาเสพติดไดงา ย ยุทธศาสตร
การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 จึงมุงเนนการสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติด ดังนั้น การที่จะใหเยาวชนไมหันไปเกี่ยวของกับยาเสพติดจึงตองสรางภูมิคุมกันโดยการ
ปลูกฝงเยาวชนใหเกิดการคิดดี ทําความดี และในโอกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงมีพระชนมายุ ครบ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ประกอบกับในวันที่ 26 มิถุนายนของทุกป เปนวันตอตาน
ยาเสพติดโลก สํานักงาน ป.ป.ส. จึงกําหนดแนวทางการจัดกิจกรรม ภายใตกรอบแนวคิดที่วา “คิดดี ทําดี
ตอตานยาเสพติด” เพอ่ื ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
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กิจกรรมที่สําคัญ
เนื่องในวันตอตานยาเสพติด

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรมไดกําหนดคําขวัญวันตอตานยาเสพติดประจําป 2558 คือ
“คิดดี ทําดี ตอตานยาเสพติด” โดยมุงเนนการรณรงคในกลุมเปาหมายเด็กและเยาวชน เพื่อปลูกฝง
ความคิดและประพฤติตนเปนคนดี ไมเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด อีกทั้งยังใหหนวยงาน องคกรภาครัฐ
ภาคเอกชน และประชาชนทั่ วประเทศ ตระหนั ก และมี จิ ต สํา นึก ในการตอ ต า นยาเสพติด รวมทั ้ ง ตั ้ง
ปณิธานทําความดีตอตานยาเสพติด เพื่อเทิดพระเกียรติและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ
จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จํานวน 4 กิจกรรม คือ
กิจกรรมที่ 1 คายศาสนธรรมสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติรวมกับสํานักงานเจาคณะจังหวัด ดําเนินการจัดคายฯ และ
สํานักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน เพื่อสรางภูมิคุมกันปองกันยาเสพติดใหกับเยาวชน
โดยนํานักเรียนชั้น ป. 5 - ป. 6 ใน 77 จังหวัด เขาคายศาสนธรรมฯ จังหวัดละ 1 คาย คายละ 100 คน
รวมนักเรียนเขารวมกิจกรรมฯ 7,700 คน
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กิจกรรมที่ 2 การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอนสรางภูมิคุมกันยาเสพติด
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. นําเยาวชนนักเรียนในสถานศึกษาและนอก
สถานศึกษา มาบรรพชาเปนสามเณรภาคฤดูรอนจํานวน 10 จังหวัดๆ ละ 60 รูป รวมทัง สิน จํานวน
600 รูป เพื่อสรางภูมิคุมกันยาเสพติดและถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
สํานักงาน ป.ป.ส. สวนกลางดําเนินการจัดกิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ณ อาคารสํานัก
ปฏิบัติธรรม วัดปากบอ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมี สมเด็จพระพุฒาจารย กรรมการ
มหาเถรสมาคม เจาคณะใหญหนตะวันออก เจาอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เปนประธาน
ฝายสงฆ และพลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานฝายฆราวาส
ทั้งนี้ไดจัดใหมีการถายทอดสด/รับสงสัญญาณ Live Streaming 6 จุดทางสถานีวิทยุโทรทัศน
แหงประเทศไทย NBT (ชอง 11) ในพื้นที่ตางๆ ไดแกวัดชาง จ.อางทอง, จิตภาวันวิทยาลัย จ.ชลบุร,ี
วัดพะไล จ.นครราชสีมา,วัดพระสิงหวรมหาวิหาร จ.เชียงใหม, วัดสันติวนั จ.พิษณุโลก และวัดสุทธิชลาราม
จ.สุราษฎรธานี
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กิจกรรมที่ 3 ตนไมแหงความดีและใบปณิธานตอตานยาเสพติด
ในเดือนพฤษภาคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการสนับสนุนให
เยาวชนในศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ภาคเยาวชนทุกจังหวัด เขียนปณิธานตอตานยาเสพติดลงบนใบไมและ
ติดใบไมปณิธานทีต่ น ไมแหงความดี จํานวน 10 ตน ตนละ 2,498 ใบ รวมใบ
ปณิธานทัง้ สิน้ กวา 24,980 ใบ ทัว่ ประเทศ

กิจกรรมที่ 4 การประกวดสุดยอดภาพถายกิกิจกรรมปองกันยาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการประกวดสุดยอดภาพถายฯ ระหวาง
เดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2558 ทัง้ ในระดับจังหวัด และระดับประเทศ
โดยระดับจังหวัด จัดใหมกี ารประกวดภาพถายและตัดสินภาพฯ ในชวง
ปลายเดือนพฤษภาคม 2558 และมอบรางวัลในวันที่ 26 มิถนุ ายน 2558
โดยนําผลงานที่ไดรับการตัดสินรางวัลชนะเลิศแตละจังหวัดมาตัดสินใน
ระดับประเทศ และมอบรางวัลในวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ณ สํานักงาน
ป.ป.ส. ดินแดง
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2. การเผาทําลายสารตั้งตน ซาฟรอล ยาเสพติดใหโทษประเภท 4
วันที่ 11 มิถนุ ายน 2558 เวลา 11.00 น. พลเอก ไพบูลย คุม ฉายา รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม
เปนประธานในพิธีเผาทําลายยาเสพติดใหโทษประเภท 4 (ไอโซซาฟรอลและซาฟรอล) จํานวน 16,165
กิโลกรัม ตามมาตรา 101 ทวิแหงพระราชบัญญัตยิ าเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 และตามระเบียบกระทรวง
สาธารณสุข วาดวยการเก็บรักษายาเสพติดใหโทษของกลาง พ.ศ. 2541 ซึง่ จัดขึน้ โดยสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) รวมกับกรมศุลกากร สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
(อย.) สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมวิทยาศาสตรการแพทย จังหวัดตราด จังหวัด
สมุทรปราการ และมีคณะทูตานุทตู เจาหนาทีป่ ระสานงานยาเสพติดประจําประเทศไทย รวมเปนสักขีพยาน
ณ บริษัทอัคคีปราการ จํากัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ
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3. การบันทึกเทปอานคําปราศรัยเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล สํานักงาน ป.ป.ส. นายวิตถวัลย สุนทรขจิต
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เขาพบและกลาวรายงานพรอมมอบของที่ระลึกตอ พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา
นายกรัฐมนตรี เนือ่ งในโอกาสบันทึกเทปอานคําปราศรัยเนือ่ งในโอกาสวันตอตานยาเสพติดโลก ประจําปพทุ ธศักราช
2558 เพื่อประกาศเจตนารมณและความตั้งใจจริงของรัฐบาลที่จะมุงมั่นดําเนินนโยบายการแกไขปญหายาเสพติด
ใหบรรลุผลสําเร็จ และออกอากาศเทปคําปราศรัยของนายกรัฐมนตรีผานโทรทัศนรวมการเฉพาะกิจแหง

ประเทศไทย ในวันศุกรที่ 26 มิถุนายน 2558 หลังขาวภาคคํา ทางสถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย
(NBT)
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4. การแถลงขาวเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําป 2558
พรอมเปดตัวพรีเซ็นเตอรรณรงคตอตานยาเสพติด ประจําป 2558
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายเพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. พรอม
คณะผูบ ริหาร สํานักงาน ป.ป.ส. และผูแ ทนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของรวมแถลงขาวการจัดกิจกรรมวันตอตาน
ยาเสพติดโลก ภายใตแนวคิด “คิดดี ทําดี ตอตานยาเสพติด” ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ดินแดง โดยมีวตั ถุประสงค
ใหเยาวชน ประชาชน หนวยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด เขารวมในการ
แกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนือ่ ง และสํานึกในพระกรุณาธิคณ
ุ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยในดานตางๆ นานัปการ

5. การประชุมเพื่อพัฒนาเครือขายขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติดอาเซียน
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น. นายเพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนประธาน
เปดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือขายขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติดอาเซียน ภายใต ASEAN-NARCO
(The ASEAN + 3 Workshop on Drug Monitoring Network of the ASEAN-NARCO) โดยมีผเู ขา
รวมการประชุมประกอบดวยผูแ ทนจากประเทศในภูมภิ าคอาเซียน 10 ประเทศ ไดแก ประเทศกัมพูชา บรูไน
ฟลปิ ปนส มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร อินโดนีเซีย และประเทศไทย รวมทัง้ ประเทศคูเ จรจา 3
ประเทศ ไดแก ประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลีใต รวมทั้งผูแทน UNODC สํานักงานเลขาธิการอาเซียน
นักวิชาการจากเครือขายองคกรวิชาการสารเสพติด โดยจัดการประชุมในระหวางวันที่ 22 - 24 มิถนุ ายน 2558
ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปารค ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation
Center) ขึ้น เมื่อปลายป 2557 หรือเรียกสั้นๆ วา ASEAN-NARCO ขึ้น เพื่อเปนศูนยกลางในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในกลุมประเทศอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพและสรางเครือขายความรวมมือกับ
ประเทศสมาชิกประสานใหเกิดความรวมมือดานการพัฒนาขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติดในลักษณะ
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เครือขาย (Networking) ภายใตASEAN-NARCO เพื่อการแลกเปลี่ยนและแจงเตือนสภาพปญหายาเสพติด
ในกลุม ประเทศอาเซียนและเกิดการเชือ่ มโยงขอมูลยาเสพติดของประเทศสมาชิกในรูปแบบเครือขาย ซึง่ การเชือ่ มโยง
ขอมูลยาเสพติดในรูปแบบเครือขาย กําหนดแผนการพัฒนาไว 3 ระยะ ไดแก
ระยะที่ 1 แสวงหาขอตกลงรวมกัน : เพือ่ ใหประเทศในภูมภิ าคอาเซียนเห็นประโยชนจากระบบขอมูล เฝาระวัง
ปญหายาเสพติดและเกิดความเห็นพองรวมกันเพื่อสรางเครือขายและรวมกันกําหนดกรอบขอมูลที่จะจัดทํา
รวมกันในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน มีการจัดทํา ASEAN Drug Report และจัดทําแผนปฏิบัติการ (Work
Plan) เพื่อกาวสูการพัฒนาฯ
ระยะที่ 2 การพัฒนาความรวมมือ : เพือ่ ใหประเทศสมาชิกรวมกันกําหนดแนวทางการเชือ่ มขอมูลยาเสพติดทีเ่ กิด
จากการเห็นพองรวมกัน ทั้งระบบ กลไก ชองทางการแลกเปลี่ยนขอมูล และกําหนดตัวบุคลากรในการอํานวย
การประสานงานเครือขาย เฝาระวังปญหายาเสพติด รวมถึงกําหนดแผนการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดความ
ตอเนื่องและยั่งยืน
ระยะที่ 3 การพัฒนาฐานขอมูลเครือขายเฝาระวังปญหายาเสพติด : พัฒนาขอมูลตามแนวทางการพัฒนา
ความรวมมืออยางตอเนื่อง เพื่อนําไปสูการสรางฐานขอมูล และระบบสารสนเทศยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน
มีการกําหนดแผนการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนในการเชื่อมโยงใชประโยชนขอมูลเพื่อการเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดรวมกันรวมถึงการพัฒนาขอมูลไปสูการจัดตั้ง Center of Excellent เพื่อการตรวจพิสูจน
สารเสพติดและเฝาระวังปญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน

6. การเผาทําลายยาเสพติดของกลางที่คดีถึงที่สุด ณ นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. นายยงยุทธ ยุทธวงศ รองนายกรัฐมนตรี เปนประธาน
ในพิธีเผาทําลายยาเสพติดใหโทษของกลาง ครั้งที่ 45 เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก พรอมดวย
นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข และผูแทนจากสํานักงาน ป.ป.ส. รวมเปน
สักขีพยานในพิธีเผาทําลายยาเสพติด ณ ศูนยบริการสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
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โดยการเผาทําลายยาเสพติดของกลางใหโทษครั้งนี้ เปนครั้งที่ 45 จํานวนของกลาง 7,340 กิโลกรัม
จาก 5,508 คดีที่มีการพิจารณาสิ้นสุดแลว การเผาทําลายยาเสพติด ประกอบดวย ยาบา 5,958 กิโลกรัม หรือ
ประมาณ 66 ลานเม็ด มูลคา 19,862 ลานบาท ไอซ 798 กิโลกรัม มูลคา 1,996 ลานบาท เฮโรอีน 418 กิโลกรัม
มูลคา 335 ลานบาท โคเคอีน 35 กิโลกรัม มูลคา 115 ลานบาท ยาอี 6 กิโลกรัม หรือประมาณ 27,000 เม็ด
มูลคา 24 ลานบาท ฝน 18 กิโลกรัม มูลคา 600,000 บาท รวมมูลคา 22,334 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีกัญชา
ของกลางจากกองบัญชาการตารวจปราบปรามยาเสพติด จํานวน 2,128 กิโลกรัม มูลคา 5 ลานบาท มาเผา
ทําลายรวมกันผานระบบไพโรไลติก อินซิเนอเรชั่น (Pyrolytic Incineration) ดวยอุณหภูมิไมตํากวา 850
องศาเซลเซียส จะทําใหเกิดการสลายตัวของโมเลกุลกลายเปนคารบอนในระยะเวลาอันรวดเร็วและไมกอใหเกิด
มลพิษในอากาศและสิ่งแวดลอม จากนั้นจะมีการนําเอาขี้เถาจากการเผายาเสพติดมาใหกรมวิทยาศาสตร
การแพทย เพื่อตรวจสอบวาไมมีสารเสพติดหลงเหลืออยูกอนจะทําการฝงกลบตามระบบ

7. พิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณบุคคลและองคกรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดน
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2558 อาเซียน
วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 14.00 น. พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปนประธาน
ในพิธีมอบโลประกาศเกียรติคุณบุคคลและองคกรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเดนในการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด ประจําป 2558 เนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) พรอมดวย พลเอก อนุพงษ เผาจินดา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
นายเพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. ผูบริหารจากหนวยงานที่เกี่ยวของ
ผูแทนจากหนวยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน รวม 500 คน
ณ หอประชุมใหญ กรมประชาสัมพันธ ซอยอารียสัมพันธ กรุงเทพมหานคร
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พิ ธี ม อบโล ป ระกาศเกี ย รติ คุ ณ บุ ค คลและองค ก รที่ มี ผ ลงานยอดเยี่ ย มและดี เ ด น ในการป อ งกั น
และแกไขปญหายาเสพติด จัดขึ้นโดย สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม รวมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน
โดยพิธีดังกลาวจัดขึ้นเปนครั้งที่ 22 เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณเนื่องในวันตอตาน
ยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ของทุกป ตามมติของสหประชาชาติ และเพื่อใหเกิดความตระหนักในบทบาท
และความสําคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปนที่มีจิตอาสา
สละเวลาทุมเทแรงกายแรงใจ รวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางจริงจังและตอเนื่อง อีกทั้งเพื่อ
สรางขวัญกําลังใจและยกยอง เชิดชูเกียรติแกบุคคลและองคกรที่อุทิศตนทํางานดานยาเสพติดจนมีผลงาน
เปนทีป่ ระจักษ ซึง่ ในปนม้ี บี คุ คล และองคกรทีไ่ ดรบั โล และใบประกาศเกียรติคณ
ุ ทุกประเภท จํานวน 197 ราย
และมีความพิเศษกวาทุกปทผ่ี า นมา เพราะมีการมอบโลเชิดชูเกียรติใหแกครอบครัวของผูเ สียชีวติ ในการปฏิบตั งิ าน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณใหแกผูบาดเจ็บในการปฏิบัติงาน
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดังนี้
1. โลประกาศเกียรติคุณในระดับยอดเยี่ยม จํานวน 3 ราย พรอมเงินรางวัลรายละ 100,000 บาท
2. โลประกาศเกียรติคุณบุคคลและองคกรในระดับดีเดน แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก
- ดานการพัฒนานโยบายการแกไขปญหายาเสพติด ประเภทบุคคล 14 ราย
- ดานการปองกันยาเสพติด ประเภทบุคคล 28 ราย/ ประเภทองคกร 26 ราย
- ดานการปราบปรามยาสพติด ประเภทบุคคล 32 ราย/ ประเภทองคกร 6 ราย
- ดานการบําบัดฟนฟูและพัฒนาผูติดยาเสพติดประเภทบุคคล 17 ราย/ประเภทองคกร 5 ราย
- ดานการสงเสริมการแกไขปญหายาเสพติด ประเภทบุคคล 25 ราย/ ประเภทองคกร 7 ราย
3. โลเชิดชูเกียรติผูเสียชีวิตในการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 8 ราย
4. ใบประกาศเกียรติคุณผูไดรับบาดเจ็บในการปฏิบัติงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติ
า พติด จํานวน 20 ราย
5. โลขอบคุณศิลปนที่รวมรณรงคตอตานยาเสพติด ในป 2558 จํานวน 6 ราย
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8. พิธีมอบโลรางวัลการประกวดสุดยอดภาพถายกิจกรรมปองกันยาเสพติดระดับประเทศ
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 เวลา 09.30 น. นายเพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนประธาน
ในพิธมี อบรางวัลการประกวด “สุดยอดภาพถายกิจกรรมปองกันยาเสพติด” ระดับประเทศ เฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ ณ หองประชุม
สํานักงาน ป.ป.ส. วัตถุประสงคของกิจกรรมเพื่อใหเกิดการรณรงคสรางกระแสการสรางภูมิคุมกันและ
ปองกันยาเสพติด ทั้งนี้เยาวชนที่ไดรับรางวัลระดับประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น 10 รางวัล โดยจะไดรับทั้ง
โลรางวัล เกียรติบตั ร และเงินรางวัล นอกจากนีย้ งั มีการเปดใหชมนิทรรศการภาพถายทีไ่ ดรบั รางวัลชนะเลิศ
ระดับจังหวัด รวมกับตนไมแหงความดีและใบปณิธานตอตานยาเสพติด และมีฐานกิจกรรม สรางความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับยาเสพติดใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักและรับทราบขอมูลที่ถูกตอง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุตธิ รรมรวมกับ ศูนยอาํ นวยการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมการประกวดภาพถาย
“สุดยอดภาพถายกิจกรรมปองกันยาเสพติด” พรอมกลอน 8 สุภาพ จํานวน 4 บท ในระดับจังหวัด
หลังจากนั้นไดคัดเลือกภาพถายที่ไดรับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด นํามาประกวดเพื่อคัดเลือกผูชนะเลิศ
ในระดับประเทศ ซึ่งผูสงผลงานเขาประกวดแบงออกเปน 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1
นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย/ ปวช./เยาวชนนอกสถานศึกษา
อายุไมเกิน 18 ป จํานวน 5 รางวัล ไดแก
- รางวัลชนะเลิศ ไดแก โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร ไดรับโล
รางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก โรงเรียนวัดหนองขุน 2
จังหวัดอุบลราชธานี ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตร
พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา
จังหวัดนครพนม ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตร
พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
- รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ไดแก โรงเรียนมัธยมศรี
สาเภาลูน จังหวัดสุรินทร และโรงเรียนสุราษฎรพิทยา
จังหวัดสุราษฎรธานี ไดรับโลรางวัลเกียรติบัตร พรอมเงิน
รางวัลๆ ละ 10,000 บาท
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ประเภทที่ 2
นักศึกษาระดับอุดมศึกษา/ปวส./เยาวชนนอกสถานศึกษาอายุตง้ั แต
18 ปขน้ึ ไป แตไมเกิน 25 ป จํานวน 5 รางวัล ไดแก
- รางวัลชนะเลิศ ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
จังหวัดเชียงใหม ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตร
พรอมเงินรางวัล 50,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิต
พาณิชยการ กรุงเทพมหานคร ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตร
พรอมเงินรางวัล 30,000 บาท
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ไดแก วิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมการตอเรือหนองคาย จังหวัดหนองคาย
ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล 20,000 บาท
- รางวัลชมเชย จํานวน 2 รางวัล ไดแก วิทยาลัยอาชีวศึกษา
รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด และทีมเยาวชนไทย
จังหวัดอุตรดิตถ ไดรับโลรางวัล เกียรติบัตร พรอมเงินรางวัล
10,000 บาท
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ยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562
การดําเนินงานเชิงนโยบายการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1. แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562
สํานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหนวยงานกลางในการกําหนดยุทธศาสตรและแผนการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 ขึ้น
โดยไดรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนหลายครั้งเพื่อศึกษาวิเคราะห
นโยบายและยุทธศาสตรที่เกี่ยวของ ผลการดําเนินงานในหวงที่ผานมา แนวโนมสถานการณปญหายาเสพติด
วิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และภัยคุกคาม เพื่อกําหนดแนวคิด ทิศทาง วิสัยทัศน พันธกิจ
วัตถุประสงค เปาหมาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ งบประมาณ กลไกการดําเนินงาน และตัวชี้วัด
พรอมทั้งยกรางแผนยุทธศาสตร รวมทั้งไดมีการจัดประชุมประชาพิจารณแผนยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 โดยกระบวนการประชุมเริ่มตั้งแตการชี้แจงวัตถุประสงค กลาว
ตอนรับ นําเสนอวีดีทัศน อภิปรายโดย วิทยากรผูทรงคูณวุฒิและคณะกรรมการพิจารณารางแผน การเปด
โอกาสใหผูเขารวมประชุมอภิปรายเสนอ ความคิดเห็นตอรางแผนยุทธศาสตร การใหขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพิม่ เติม บรรยากาศโดยภาพรวม ผูเ ขารวมประชุมมีความกระตือรือรนในการแสดงความคิดเห็น
กันอยางกวางขวาง สวนในชวงบายเปนการแบงกลุมประชุมกลุมยอยตามยุทธศาสตรโดยกําหนดหัวขอ
ประเด็นในการระดมความคิดเห็น รวมทัง้ ใชเทคนิคบัตรคําแสดงความคิดเห็นควบคูก บั การแสดงความคิดเห็น
โดยการพูดในพืน้ ทีร่ ะดับภาครวม 4 ครัง้ คือ
ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเจริญธานี อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน มีผูเขารวมประชุม
จากพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ประกอบดวย ผูแ ทน ศพส.จ.
องคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูน าํ ทองที่ ผูนําภาคประชาชน เด็กและเยาวชนแกนนํา ภาคเอกชน นักวิชาการ
และสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิ้น 228 คน
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ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกท กรุงเทพมหานคร มีผูเขารวมประชุมจากพื้นที่
กรุงเทพมหานครและภาคกลางประกอบดวย ผูแ ทน ศพส.จ. องคกรปกครองสวนทองถิน่ ผูน าํ ศาสนา ผูน าํ ทองที่
ผูนําภาคประชาชน เด็กและเยาวชนแกนนํา ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิ้น 320 คน

ครั้งที่ 3
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมอมรินทรลากูน อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีผูเขารวมประชุม
จากพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคเหนือตอนลางประกอบดวย ผูแทน ศพส.จ. องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูนําทองที่ ผูนําภาคประชาชน เด็กและเยาวชนแกนนํา ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิ้น
185 คน

ครั้งที่ 4
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557 ณ โรงแรมไดมอนดพลาซา อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี มีผูเขารวม
ประชุมจากพื้นที่ภาคใตตอนบนและภาคใตตอนลาง ประกอบดวย ผูแทน ศพส.จ. องคกรปกครอง สวนทองถิ่น
ผูนําทองที่ ผูนําภาคประชาชน เด็กและเยาวชนแกนนํา ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อสารมวลชน รวมทั้งสิ้น
180 คน
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ความคิดเห็นโดยภาพรวม ผูเขารวมการประชุมประชาพิจารณมีความเห็นทั้งที่เหมือนกันและ
แตกตางกันไป ทั้งนี้ขึ้นกับสภาพภูมิสังคมของแตละพื้นที่เปนสําคัญ โดยภาพรวมเห็นวาแผนยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 มีความชัดเจนและครอบคลุมการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดแลว สิ่งที่ตองใหความสําคัญตามมาคือ การนํานโยบายและยุทธศาสตรทก่ี าํ หนดไปสู
การปฏิบัติใหทันตอสถานการณ เห็นผลเปนรูปธรรมที่ชัดเจน ทุกหนวยงานตองรวมกันแปลงแผนไปสู
การปฏิบัติใหบรรลุผลตามเจตนารมณ
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 กําหนดวิสัยทัศนวา
“สังคมไทยเขมแข็งและรอดพนภัยจากยาเสพติดดวยภูมคิ มุ กันและมาตรการลดผูค า และผูเ สพ และความรวมมือ
ระหวางประเทศดานยาเสพติดบรรลุผลตามพันธกรณีและวิสัยทัศนอาเซียนภายในป 2562” ประกอบดวย
8 ยุทธศาสตรหลักคือ ยุทธศาสตรการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ยุทธศาสตรการ
ควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด ยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด ยุทธศาสตรความรวมมือ
ระหวางประเทศ ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีใหสังคม ยุทธศาสตรการสราง
สภาพแวดลอมเพื่อปองกันปญหายาเสพติด ยุทธศาสตรการมีสวนรวมภาคประชาชน และยุทธศาสตรการ
บริหารจัดการอยางบูรณาการ
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 เพื่อใชเปนกรอบทิศทางการดําเนินงาน เปนเครื่องมือในการบริหาร
จัดการ ประสานการปฏิบัติจัดสรรทรัพยากร และติดตามประเมินผลของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ และ
ใหสํานักงาน ป.ป.ส.รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทําแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ประจําป ใหสอดคลองรองรับกับแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562
ตั้งแต ปงบประมาณ 2558 เปนตนไป
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วิสัยทัศน
“สังคมไทยเขมแข็งและรอดพนภัยจากยาเสพติดดวยภูมิคุมกันและมาตรการลดผูคาและผูเสพและความรวมมือ
ระหวางประเทศดานยาเสพติดบรรลผุลตามพันธกรณีและวิสัยทัศนอาเซียนภายในป 2562”
พันธกิจ
1. มุงเสริมสรางพลังทุกภาคสวนในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด
ครอบครัวชุมชนเพื่อลดผูเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดรายใหม
2. มุงเสริมสรางและพัฒนาความรวมมือกับอาเซียนในการควบคุมและแกไขปญหายาเสพติดอยางใกลชิดและตอเนื่อง
เปาประสงค
1. เด็กและเยาวชนมีภูมิคุมกันยาเสพติดทุกคน
2. หมูบาน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ มีความเขมแข็งในการปองกันยาเสพติด
3. เด็ก เยาวชน ประชาชน ชุมชน ไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดและรวมเปนพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
4. ทําลายเครือขายการคาองคกรอาชญากรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติดลดพื้นที่ปลูกพืชเสพติดและทําลายแหลงผลิต
5. ผูเสพติดไดรับการบําบัดรักษาฟนฟูสมรรถภาพอยางมีมาตรฐาน
6. ประเทศไทยเปนศูนยกลางการดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอาเซียน
จุดเนนยุทธศาสตร
1. เสริมสรางภูมิคุมกันเพื่อปองกันยาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชนมิใหเปนผูเสพรายใหม
2. เสริมสรางมาตรฐานในการปองกันและแกไขปญหาในกลุมเปาหมายตางๆ
3. เสริมสรางความรวมมือดานการสกัดกั้นยาเสพติด
4. พัฒนาและสงเสริมความรวมมือเพื่อใหเกิดแนวปฏิบัติรวมกันในกระบวนการยุติธรรมของกลุมประเทศอาเซียน
5. พัฒนาขีดความสามารถ (เครื่องมือ เทคโนโลยี บุคลากร) ทั้งดานการปราบปราม การปองกัน การตรวจพิสูจน
และการบําบัดรักษา
6. พัฒนาความเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศเพื่อใชประโยชนรวมกัน
8 ยุทธศาสตร
การปองกัน
กลุมผูมีโอกาสเขา
ไปเกี่ยวของกับ
ยาเสพติด

การแกไข
ปญหาผูเสพผูติด
ยาเสพติด

การสรางและ
พัฒนาระบบรอง
รับการคืนคนดี
ใหสังคม

การควบคุม
ตัวยาและ
ผูคายาเสพติด

ความรวมมือ
ระหวางประเทศ

การสราง
สภาพแวดลอม
เพื่อปองกัน
ปญหายาเสพติด

การมีสวน
รวมภาคประชาชน

การบริหารจัดการ
อยางบูรณาการ
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2. แผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดประจําป 2558
โดยแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําป 2558 ตองสอดคลองกับ
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 คือ
1. ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยมีเปาหมายทาง
ยุทธศาสตร คือ สรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชนและกลุมผูใชแรงงาน ตลอดจนสรางความเขมแข็งให
กับครอบครัว ชุมชน เพื่อลดผูเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดรายใหม
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด เปาหมายยุทธศาสตร คือ ลดจํานวน
ของผูเสพผูติดยาเสพติดในพื้นที่ โดยนําผูเสพยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาที่มีมาตรฐานและ
มีความเหมาะสมกับผูเสพผูติด โดยมุงเนนการดําเนินงานในเชิงคุณภาพ และการนําผูเสพยาเสพติดเขาสู
กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจเปนอันดับแรก ตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ที่ 108/2557 การปรับปรุงมาตรฐานการบําบัดรักษาทุกระบบ
3. ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีใหสงั คม เปาหมายยุทธศาสตร
คือ การติดตาม ดูแลใหความชวยเหลือ เพื่อพัฒนาผูผานการบําบัดฟนฟูใหสามารถกลับมาดํารงชีวิตได
ตามปกติ และไมหวนกลับไปใชยาเสพติดซํา และดูแลใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมแกผูประสงค
ขอรับความชวยเหลือทุกคน
4. ยุทธศาสตรที่ 4 การควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด เปาหมายยุทธศาสตร คือ ควบคุม
การลักลอบการลําเลียงและนําเขายาเสพติด สกัดกั้นการลําเลียงทางขนสงรถโดยสารประจําทาง รถไฟ
พัสดุภัณฑ ทาอากาศยานนานาชาติ เสริมสรางความเขมแข็งใหหมูบาน/ชุมชนตามแนวชายแดน จับกุม
ผูกระทําความผิดรายสําคัญ จับกุมความผิดฐานสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ ดําเนินการดานทรัพยสินตาม
มาตรการทางกฎหมายตอผูตองหาคดียาเสพติดรายสําคัญ ยุติการแพรระบาดในเรือนจํา และดําเนินการ
กับเจาหนาที่รัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
5. ยุทธศาสตรที่ 5 ความรวมมือระหวางประเทศ เปาหมายยุทธศาสตร คือ แสวงหา เสริมสราง
และพัฒนาความรวมมือในการปองกันปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดกับประเทศเพื่อนบานและ
นานาประเทศตลอดจนองคกรระหวางประเทศในการแกไขปญหายาเสพติด เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการ
สกัดกั้น ปราบปรามยาเสพติดจากตางประเทศที่เขาสูประเทศไทย และยกระดับบทบาทของประเทศไทย
ในการเปนผูป ระสานงานหลักของการแกไขปญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน
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6. ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางสภาพแวดลอมเพื่อปองกันปญหายาเสพติด เปาหมายยุทธศาสตร
คือ เพื่อสราง ควบคุม และบริหารจัดการสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
อยางยั่งยืน โดยใหทุกจังหวัดกําหนดสถานประกอบการที่เปนพื้นที่เสี่ยงรอบสถานศึกษา เปนเปาหมาย
การดําเนินงานเรงดวน
7. ยุทธศาสตรที่ 7 การมีสวนรวมภาคประชาชน เปาหมายยุทธศาสตร คือ แกไขปญหาและ
เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน ที่มีปญหามาก พัฒนาหมูบาน/ชุมชนเขมแข็งเอาชนะ
ยาเสพติด ขยายตนกลากองทุนแมของแผนดิน สรางการมีสวนรวมภาคประชาชนและสรางเครือขาย
ภาคประชาชนเอาชนะยาเสพติด
8. ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการอยางบูรณาการ เปาหมายยุทธศาสตร คือ การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ อํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เพื่อใหการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
อยางแทจริง โดยการจัดโครงสราง พัฒนาระบบแผนงาน งบประมาณ ติดตามการใชจายงบประมาณ พัฒนา
ระบบกํากับติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด

3. กลไกการบริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1. กลไกในระดับนโยบาย โดยมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ตามพระราชบัญญัติ
ปองกันและ ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519 ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย มาตรการ
การดําเนินงานปองกัน และปราบปรามยาเสพติดในภาพรวม เพื่อใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติ
2. กลไกอํานวยการ โดยมีศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.) ทําหนาที่
ในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสําเร็จ
3. กลไกระดับภารกิจ โดยมีศนู ยอาํ นวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง/หนวยงาน ทําหนาที่
ในการอํานวยการแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในภารกิจและบทบาทที่รับผิดชอบ
4. กลไกระดับพื้นที่ มีศูนยอํานวยการและศูนยปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด และ
อําเภอทําหนาที่ในการอํานวยการและปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในจังหวัดและอําเภอ
5. กลไกเฉพาะ มีศูนยอํานวยการหรือศูนยปฏิบัติการเฉพาะกิจ เพื่อแกไขปญหาในพื้นที่พิเศษ
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แผนภูมิโครงสรางกลไกการบริหารจัดการแผนยุทธศาสตรและแผนปฏ
ละแผนปฏิบัติกการ
าร
คณะรัฐมนตรี
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.)
คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฏหมายยาเสพติด

ศอ. ปส. กระทรวง

ศอ. ปส. กห

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลดานการบําบัดรักษา
ผูเสพผูติดยาเสพติด

ศอ. ปส. กรม

ศอ. ปส. ทบ.

คณะทํางานสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
ณ ทาอากาศยานสากล

คณะกรรมการบริหารการปองกันและแกไขปญ
 หายาเสพติด
กรุงเทพมหานคร
ศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
กรุงเทพมหานคร (ศอ. ปส. กทม.)

ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด
(ศอ. ปส. จ.)
ศูนยปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอําเภอ
(ศป. ปส. อ.)
ศูนยปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามยาเสพติดองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น (ศป. ปส. อปท.)
ศูนยปฏิบัติการการปองกันและปราบปรามยาเสพติดหมูบาน/ชุมชน
(ศป. ปส.ม./ศป. ปส.ช.)

ศูนยปฏิบัติการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
(ศป. ปส. เขต)

ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 1
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 2
ศูนยอํานวยการรวมสกัดกั้น
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ศอ. ปส. ชอน.)
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 3
ศูนยอํานวยการรวมสกัดกั้น
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน
ภาคเหนือ (ศอ. ปส. ชน.)
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพภาคที่ 4
ศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดน
ภาคใต (ศอ. ปส. จชต.)
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4. การขับเคลื่อนระดับนโยบาย
1. การประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00 น. นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน การประชุมคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ 1/2557 พรอมดวยคณะ
กรรมการ ป.ป.ส. ซึ่งประกอบดวย นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี
ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงยุติธรรม ผูแทนรัฐมนตรีวาการกระทรวงที่เกี่ยวของ
7 กระทรวง และผูแทนผูบริิหารหนวยงานที่เกี่ยวของอีก 9 แหง
รวมประชุมเพื่อรับทราบการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และ
การจัดตั้งศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ
(ศอ.ปส.) ติดตามผลการดําเนินงานและพิจารณาใหความเห็นชอบ
แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระยะ 5 ป
(พ.ศ. 2558-2562) และแผนปฏิบตั กิ าร ประจําป 2558 ณ หองประชุม
คณะรัฐมนตรี ชั้น 2 อาคารสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (หลังใหม)
ทําเนียบรัฐบาล
วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. นายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุมคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั้งที่ 1/2558 โดยมีผูรวมประชุม
ประกอบดวยพลเอกไพบูลย คุม ฉายา รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม
ผูบริหารจาก 7 กระทรวง และผูบริหารจาก 13 หนวยงานที่เกี่ยวของ
โดยมี นายเพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะกรรมการ
และเลขานุการรวมประชุม เพือ่ ติดตามการดําเนินงานตามมติทส่ี าํ คัญ
ไดแก การแกไขกฎหมายเกีย่ วกับยาเสพติด รวมทัง้ รับทราบสถานการณ
ปญหายาเสพติด และผลการดําเนินงานที่สําคัญ ตลอดจนเพื่อ
พิ จ ารณากรอบแผนปฏิบัติการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ประจําป 2559 ทีม่ งุ ลดปริมาณผูเ ขาสูก ารกระทําผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
และนําคนออกจากวงจรการกระทําผิดเกีย่ วกับยาเสพติดใหไดมากทีส่ ดุ
ณ หองประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทําเนียบรัฐบาล
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2. การประชุมศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ศอ.ปส.)
วันที่ 8 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ
ผูอํานวยการศูนยอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการอํานวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 1/2558 พรอมดวยคณะกรรมการฯ จากสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม
กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงแรงงาน กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย สํานักงานตํารวจแหงชาติ กรุงเทพมหานคร สํานักงาน
ปองกั นและปราบปรามการฟอกเงิน สํ า นัก งานอัย การสูง สุ ด และ
หนวยงานทีเ่ กีย่ วของรวม 100 คน สาระสําคัญของการประชุม เพือ่ รายงาน
ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ในรอบ 7 เดือน (1 ตุลาคม 2557 - 30 เมษายน 2558) ผลการตรวจ
ราชการของคณะอนุกรรมการกํากับและติดตามผลการดําเนินงานปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด การวางแผนประสานสอดคลองการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด และเรื่องการรณรงคเนื่องในวันตอตาน
ยาเสพติด ประจําป 2558 รวมถึงพิจารณาการบูรณาการงบประมาณ
ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ หองประชุมชั้น 3 อาคาร 2 สํานักงาน
ป.ป.ส.
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สถานการณยาเสพติด ป 2558 และแนวโนมของปญหา
สถานการณนอกประเทศ

จากการผนึกกําลังกันของ 4 ประเทศ ประกอบดวย สาธารณรัฐประชาชนจีน สปป.ลาว เมียนมา
และไทย ภายใตแผนปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย (Safe Mekong) ในระยะที่ 2 สวนขยาย (11 พ.ค. - 11
ก.ย. 2558) ในการรวมกันจับกุมยาเสพติด สกัดกั้นเคมีภัณฑและสารตั้งตน จนสามารถทําลายศักยภาพการ
ผลิตยาเสพติดไดมากทีส่ ดุ และปรากฏผลชัดเจนตอการสกัดกัน้ ยาเสพติดตามลํานํา โขง การทําลายแหลงผลิต
ยาเสพติดตามแนวชายแดน ซึ่งปรากฏผลการดําเนินงานทีส่ าํ คัญ คือ มีคดีทจ่ี บั กุมได 4,265 คดี ผูต อ งหา
4,523 คน ตรวจยึดของกลางยาบารวม 78.95 ลานเม็ด ไอซ 234.39 กก. เฮโรอีน 1,947.63 กก. ฝน
1,320.17 กก. รวมทั้งยึดเคมีภัณฑและสารตั้งตนเปนจํานวนมาก โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน ตรวจยึด
เอธิล แอลกอฮอล (Ethyl alcohol) 16 ตัน, กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) 3.75 ตัน และสารเคมี
ชนิดอื่นๆ 6 ตัน สปป. ลาว ตรวจยึด สารเคมี 2,880 ลิตร เมียนมา ตรวจยึดอะเซติกแอนไฮดรายด
(Acetic Anhydride) 260 ลิตร อะซิโตน (Acetone) 1,880 ลิตร ซูโดอีเฟดรีน (pseudoephedrine)
6,507,500 เม็ด ซูโดอีเฟดรีนชนิดผง (pseudoephedrine) 151.25 กก. อีเฟดรีน (ephedrine) 34.04
กก. กรดซัลฟวริก (Sulfuric Acid) 483 แกลลอน กรดไฮโดรคลอริก (Hydrochloric acid) 1,000 แกลลอน
เพนนิลอเซติก (Phenylacetic) 2,150 กก. P2P 1,800 แกลลอน และประเทศไทย ตรวจยึด เมธิลนี คลอไรด
(Methylene chloride) 20 ตัน สงผลตอการผลิตยาเสพติดของชนกลุมนอย/กลุมชาติพันธุในประเทศ
เพื่อนบาน
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อยางไรก็ตามแมวาทางประเทศไทยจะมีการสกัดกั้นอยางเขมขนไมใหเคมีภัณฑและสารตั้งตน
เขาไปยังพื้นที่ แหลงผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําแตกลับพบวาการลักลอบลําเลียงเคมีภัณฑ
และสารตั้งตนเขาไปยังพื้นที่แหลงผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํายังสามารถทําไดอยู โดยแหลง
ทีม่ าของสารตัง้ ตนและเคมีภณ
ั ฑเหลานัน้ แหลงหลักยังคงมาจากประเทศอินเดีย และสาธารณรัฐประชาชนจีน
คือ ซูโดอีเฟดรีน และอีเฟดรีน ซึ่งมีการลําเลียงไปยังรัฐฉาน ในประเทศเมียนมาอยางตอเนื่อง ทําให
สารตั้งตนในพื้นที่แหลงผลิตยังไมขาดแคลน ขณะที่กาเฟอีนถูกลักลอบลําเลียงจากประเทศเวียดนาม
ผาน สปป. ลาว แลวเขาไปยังพืน้ ที่ แหลงผลิตยาเสพติดในประเทศเมียนมาเชนกัน
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สถานการณในประเทศ
ยาเสพติดเกือบทั้งหมดที่แพรระบาดในประเทศเปนการลักลอบนําเขาจากตางประเทศ พื้นที่ที่
ควรตองเฝาระวังอยางใกลชิดสวนใหญยังคงเปนพื้นที่เดิมๆ ไดแก พื้นที่ 3 จชน. คือ จ.เชียงใหม เชียงราย
แมฮองสอน ที่เปนพื้นที่หลักในการนําเขายาบา ไอซ และเฮโรอีน พื้นที่ จ.หนองคาย นครพนม บึงกาฬ
ที่มีการนําเขากัญชา รวมถึงพื้นที่ใหม ที่นาจับตามองเปนพิเศษเนื่องจากมีแนวโนมการนําเขาเพิ่มมากขึ้น
คือ พื้นที่ จ.กาญจนบุรี และพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธที่เปนที่ตั้งของดานสิงขร
ปจจัยสําคัญภายในประเทศที่มีผลตอสถานการณปญหายาเสพติดที่พบวายังไมประสบความสําเร็จ
ในการแกไขคือ กลุมนักคารายสําคัญสวนใหญยังไมไดถูกจัดการ เห็นไดจากการที่ยังมีการจับกุมของ
กลางที่มีจํานวนมากอยางตอเนื่อง ขณะที่กลุมนักคาที่อยูในเรือนจําก็ยังคงสามารถบงการใหเครือขาย
ภายนอกที่เปนตัวตายตัวแทนในการดําเนินการไดอยางตอเนื่อง รวมถึงเจาหนาที่รัฐที่เปนกลุมผูรักษา
กฎหมาย และเจาหนาที่รัฐในพื้นที่ที่เปนกลุมหลักที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด การเขาไปเกี่ยวของของ
กลุมบุคคลดังกลาวมีผลทําใหการแกไขเปนไปอยางยากลําบากและมีความซับซอนมากขึน้
ปญหาผูเกี่ยวของรายใหมทั้งผูคาและผูเสพยังถือเปนปญหาสําคัญที่สงผลกระทบถึงมาตรการ
ในการปองกันเพราะในชวงที่ผานมายังคงมีสัดสวนที่สูงประมาณรอยละ 70 โดยเฉพาะในกลุมเยาวชนอายุ
ระหวาง 15-24 ป ที่เปนกลุมหลักที่เขามาเกี่ยวของมากกวากลุมอายุอื่นๆ
ปริมาณการจับกุมทีผ่ า นมาพบวายาบาเปนตัวยาทีม่ ปี ริมาณการจับกุมทีม่ ากกวาตัวยาอืน่ อยางชัดเจน
แมวา ปจจุบนั จะอยูใ นภาวะทรงตัวก็ตามซึง่ สอดคลองกับการบริโภคของผูเ สพยาเสพติด ทีเ่ กินกวารอยละ 80
เปนการใชยาบา ปญหาไอซ กัญชา และเฮโรอีน ยังไมสามารถที่จะละเลยได ขณะที่ตัวยาที่ปรากฏปญหา
การใชทั้งกัญชาและเฮโรอีนมีสดั สวนเพิม่ ขึน้ แตสง่ิ ทีน่ า เปนหวงในภาวะเศรษฐกิจทีต่ กตํานี้ คือ การนําเอา
ตัวยาที่ใชในทางการแพทยมาใชในทางที่ผิดทั้งในลักษณะการใชตัวยาเดียวกับการใชรวมกับตัวยาเสพติ ด
ชนิดอื่น เพื่อเสริมฤทธิ์ในการตอบสนองความตองการเชน กลุมยา NPS ยาโปร เปนตน
จากการประเมินผูเขาบําบัดรักษาพบวากลุมผูติดและผูติดรุนแรงมีสัดสวนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
สะทอนใหเห็นวาปญหาการกออาชญากรรมอันเนื่องมาจากยาเสพติดและปญหาอาการทางจิตจากการใช
ยาเสพติดเปนปญหาที่หนวยงานที่เกี่ยวของตองเตรียมความพรอมในการรับมือกับสภาพปญหาดังกลาว
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สถานการณการผลิตยาเสพติด
1. การปลูกพืชเสพติด
1.1 พื้นที่ปลูกฝน จากขอมูลการสํารวจพื้นที่ปลูกฝนในหวงป 2557/2558 พบการลักลอบปลูกฝน
ลดลงจากเดิมในป 2556/2557 ตลอดหวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา การตัดทําลายสามารถดําเนินการได
เกินกวารอยละ 90 จากการสํารวจซึ่งผูปลูกฝนยังคงมีความพยายามในการลักลอบปลูกฝน มีการปรับรูป
แบบการปลูกฝนเปนแปลงเล็กแปลงนอยกระจัดกระจาย ปลูกหางไกลออกไปยิ่งขึ้น ปลูกหลบซอนตาม
หลืบเขา ปลูกปะปนกับพืชไรอื่นๆ เพื่อหลบเลี่ยงการสํารวจ/ตัดทําลายของภาครัฐ นอกจากนี้ยังมีการปลูก
นอกหวงฤดูกาลปกติโดยใชปุยและสปริงเกอรชวยในการเพิ่มผลผลิต สงผลใหการดําเนินการสํารวจ/
ตัดทําลายมีความยากลําบากและตองใชทรัพยากรมากขึ้น ทั้งนี้แปลงฝนสวนมากเกือบ รอยละ 80
มีขนาดไมเกิน 1 ไร โดยเฉพาะพื้นที่ที่ทุรกันดารยากตอการเขาถึงของเจาหนาที่ไดแก อ. อมกอย
อ. เชียงดาว จ. เชียงใหม และ อ. แมระมาด อ. ทาสองยาง จ. ตาก ปจจัยสําคัญที่ทําให ยังคงมีการลักลอบ
ปลูกฝน เนือ่ งจากแรงจูงใจดานราคาฝน ดิบ ซึง่ มีราคาคอนขางสูง ราคาขายปลีกทีส่ าํ รวจไดในพืน้ ที่ อ. อมกอย
จ. เชียงใหม และ อ. แมระมาด จ. ตาก 1 มู = 120-150 บาท , 1 กก. = 84,000 - 105,000 บาท, 1 จอย
(1,120 มู/1.6 กก.) = 134,400 - 168,000 บาท
1.2 พื้นที่ปลูกกัญชา ในประเทศไทยยังคงมีการปลูกและเสพกัญชา โดยเฉพาะวัยรุนนิยมเสพ
กัญชากันมากขึ้นเปนการเอาแบบอยางวัยรุนในตางประเทศ สถานการณการปลูกกัญชามีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการปลูก/พื้นที่ปลูก โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทยมีพื้นที่ที่เกื้อกูลตอการเพาะปลูกกัญชา
เปนอยางมาก ดวยมีภูมิประเทศเปนปาเขา รกทึบเปนเสมือนเครื่องกําบังสายตาในการตรวจการณ/
สํารวจของเจาหนาที่ มีภูเขาสูงชันสลับซับซอนเปนสิ่งกีดขวางตามธรรมชาติในการเขาตัดทําลาย พื้นที่ที่
พบในภาคเหนือจะพบบริเวณพื้นที่ดอยผาแดง อ. แมแตง จ.เชียงใหม
สวนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นจะพบ บริเวณ อ.กุดบาก จ.สกลนคร, อ.คํามวง จ.กาฬสินธุ
และบริเวณ อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร ซึง่ จะเปนการปลูกเพือ่ ขายใหผเู สพในพืน้ ที่ สวนพืน้ ที่ อ. แกงกระจาน
จ. เพชรบุรี มีการปลูกปะปนในแปลงขาวไร เปนสวนใหญ
การปลูกกัญชาในประเทศไทยมิไดมีลักษณะการปลูกเพื่อผลิตและจําหนายเพื่อการคากัญชา
ที่แพรระบาด ในประเทศไทยสวนใหญจะเปนกัญชาสําเร็จรูปที่นําเขามาจากตางประเทศ โดยเฉพาะจาก
ชายแดนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ราคากัญชาสดจากการสํารวจในพื้นที่ อ. ดงหลวง จ. มุกดาหาร
อยูท่ี 5000 บาท/กก.
1.3 พืน้ ทีป่ ลูกพืชกระทอม แตเดิมประเทศไทยมีการเสพใบกระทอมตามชนบททีอ่ ยูห า งไกล สวนใหญ
อยูใ นภาคใตและภาคกลาง โดยพบวาผูเสพสวนใหญคือชาวสวนและชาวนา แตในปจจุบันมีการแพรระบาด
ไปทั่วทุกภาคของประเทศ ปจจุบันราคาขายปลีกใบกระทอมอยูที่ 4-8 บาท/ใบ
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2. การจับกุมแหลงผลิตยาเสพติดในประเทศ
การลักลอบผลิตยาบา ในป 2558 สามารถจับกุมเครื่องอัดเม็ดยาบาไดพรอมหัวตอก สัญลักษณ Y
จํานวน 5 หัวตอก ที่ จ. อุตรดิตถ แสดงใหเห็นถึงความเปนไปไดที่ผูคาจะหันมาผลิตยาเสพติดเอง
เมื่อสถานการณเอื้ออํานวย นอกจากนี้ยังพบวานักคาบางกลุมพยายามนํายาบามาผสมและอัดเม็ดใหม
เพื่อเพิ่มปริมาณยาบาใหไดกําไรเพิ่มมากขึ้น

สถานการณเคมีภัณฑและสารตั้งตน
การสกัดกั้นการลักลอบนําเคมีภัณฑและสารตั้งตนที่ใชในการผลิตยาเสพติดไมใหเขาไปยังพื้นที่
แหลงผลิตยาเสพติดในพื้นที่ของชนกลุมนอยในประเทศเมียนมา ผลจากความรวมมือของหลายประเทศใน
ภูมิภาครวมทั้งไทยอยูในเกณฑที่นาพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับการลักลอบลําเลียงเคมีภัณฑและสารตั้งตน
จากประเทศอื่นๆ แลวพบวาเสนทางจากไทยเปนเสนทางที่มกี ารลักลอบลําเลียงนอยที่สุด ซึ่งสวนใหญแลว
จะเปนการลักลอบนําเขาจากอินเดีย จีน และ สปป. ลาว การลักลอบสงออกเคมีภัณฑและสารตั้งตนจาก
ไทยทําไดยาก เนือ่ งจากมีการควบคุมเคมีภณ
ั ฑและสารตัง้ ตนทีส่ ามารถใชในการผลิตยาเสพติดอยางเขมงวด
สวนใหญเปนการลําเลียงผานไทยไปยังแหลงผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบานแทน อยางไรก็ตามในชวง
ที่ผานมาก็พบวามี สวนประกอบบางตัวที่สามารถนําไปใชในการผลิตยาเสพติดได สําหรับสถิติการจับกุม
เคมีภัณฑและสารตั้งตน ตั้งแตป 2553-2558 มีการจับกุมดังนี้

ป 2553 สามารถจับกุมซูโดอีเฟดรีน 32,883,988 เม็ด
ป 2554 สามารถจับกุมซูโดอีเฟดรีน 9,633,820 เม็ด
ป 2555 สามารถจับกุมซูโดอีเฟดรีน 2,018,300 เม็ด

ป 2557
สามารถจับกุมโซเดียมคารบอเนต 1,000 กก.
แอมโมเนียมคลอไรด 600 กก.
โซเดียมไซยาไนต 5,550 กก.

ป 2556
สามารถจับกุมฟอสฟอรัสแดง 2.4 กก. กรดไฮโดรคลอริก 500 ลิตร
Acetic Acid Glacail 99.85% 990 กก. ซูโดอีเฟดรีน 302,630 เม็ด
โซเดียมคารบอเนต 1,760 กก. คาเฟอีน 3.7 กก.

ป 2558
(ต.ค. 2557-ก.ค. 2558)
สามารถจับกุมซูโดอีเฟดรีน 60,000 เม็ด
Methylene chloride 20 ตัน

สถานการณการลักลอบนําเขายาเสพติด
พื้นที่นําเขาหลักของยาบา ไอซ และเฮโรอีนยังคงเปนพื้นที่ชายแดนภาคเหนือโดยเฉพาะพื้นที่
จ. เชียงราย เชียงใหม และแมฮองสอน เนื่องจากเปนพื้นที่ที่อยูใกลกับแหลงผลิตยาเสพติดและแหลงเก็บ
พักยาเสพติดของกลุม ผูผ ลิตในประเทศเมียนมา จากปฏิบตั กิ ารแมนาํ  โขงปลอดภัยทีร่ ฐั บาลทัง้ 4 ประเทศ
รวมมือกันอยางจริงจัง สงผลใหการสกัดกั้นยาเสพติดไดผลเปนที่นาพอใจ จากการประเมินของ กอ.รมน.
และ ศพส.ชน. ตางระบุวา ปฏิบตั กิ ารแมนาํ  โขงปลอดภัยสามารถลดปริมาณการลําเลียงยาเสพติดอยางไดผล
โคเคน จะเปนการลักลอบนําเขาของกลุมเครือขายชาวแอฟริกันโดยลักลอบนําเขาทางทาอากาศยานหรือ
ไปลงที่ประเทศเพื่อนบาน กอนลักลอบนําเขาประเทศไทยผานทางชายแดนทางบกแทน ขณะที่การลักลอบ
นําเขา กัญชา เกือบทัง้ หมด เปนการลักลอบนําเขาทางดานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีตน ทางคือ สปป.ลาว
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สถานการณการคายาเสพติด
สถานการณการคายาเสพติดยังคงรุนแรงอยู การจับกุมผูตองหาคดีคายาเสพติดยังอยูในระดับ
ทีส่ งู มากในชวง 10 ป มีจํานวนเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา ในสวนของปริมาณของกลางยาเสพติดที่ตรวจยึดได
นั้น สะทอนถึงความรุนแรงของสถานการณเชนกัน ซึ่งตัวยาเสพติดสําคัญๆ จะมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
และมีปริมาณอยูในระดับที่ถือวาสูงมาก โดยกลุมยาเสพติดที่มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ไดแก
ยาบา มีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ในป 2553 สามารถยึดได 43.2 ลานเม็ด เพิ่มขึ้นเปน 107.4
ลานเม็ด ในป 2557 หรือเพิ่มขึ้นกวา 2.5 เทา สําหรับในป 2558 (ต.ค. 2557 - ก.ค. 2558) สามารถ
ยึดได 73.8 ลานเม็ด

ปจจัยสําคัญภายในประเทศอีกประการหนึ่งที่มีผลตอสถานการณปญหายาเสพติด ที่พบวา
ยังไมประสบผลสําเร็จในการแกไขปญหา คือการหยุดพฤติการณการคายาเสพติดของกลุมนักคาที่ถูก
จับกุมแลวและถูกควบคุมตัวอยูในเรือนจําไมใหดําเนินการการคายาเสพติดไดอีก แมวาในชวงที่ผานมา
ทางเจาหนาที่มีความพยายามในการแกไขปญหาตรงจุดนี้ โดยไดมีการติดตั้งเครื่องตัดสัญญาณโทรศัพท
(Jammer) 7 แหง รวมทั้งการคัดยายนักโทษรายสําคัญไปคุมขังที่แดนความมั่นคงสูงสุด (Supper Max)
ในเรือนจํากลางเขาบิน ซึ่งมาตรการการคัดยายไดสรางความเกรงกลัวใหกับผูตองขังเปนอยางมาก
คําพูดรหัสใดๆ ที่ถูกถอดหรือแปลความวาเปนเรื่องเกี่ยวกับยาเสพติด หากถูกตรวจพบผูตองขังรายนั้น
จะตองถูกสงไปควบคุมยังแดนความมั่นคงสูงสุด (Supper Max) ทันที ขณะที่การเขมงวดในการตรวจ
คนการลักลอบนําโทรศัพทเขาเรือนจําตางๆ การจูโจมตรวจคนเรือนจําบอยครั้งขึ้น สงผลใหการลักลอบ
สั่งการออกจากเรือนจําทําไดยากขึ้น อยางไรก็ตาม ปญหาการสั่งการการคายาเสพติดจากในเรือนจํา
ในปจจุบันยังพบวามีการสั่งการจากเรือนจําความมั่นคงสูง เชน เรือนจํากลางเขาบิน เรือนจําจังหวัด
ราชบุรี เรือนจํากลางระยอง เรือนจํากลางปตตานี โดยการสั่งการผานทางการเยี่ยมญาติ โดยการใชคํา
พูดเปนรหัส ซึ่งกลุมที่เขาเยี่ยมจะเปนกลุมญาติ พอแม สามี/ภรรยา หรือหญิงที่รับจางเขาเยี่ยม และ
ทนาย เปนตน สวนเรือนจําอื่นๆ ตามภูมิภาคก็พบวายังมีการสั่งการผานทางโทรศัพทมือถือไดอยู
แตมีแนวโนมลดลง เรือนจําที่ถูกตรวจพบวามีการลักลอบใชโทรศัพทสั่งการในระดับรุนแรง 3 ลําดับแรก
คือ เรือนจํากลางบางขวาง เรือนจํากลางคลองเปรม และเรือนจํากลางสงขลา
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สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด
ปญหายาเสพติดเปนปญหาที่มีความสําคัญและตองมีการดําเนินการแกไขอยางเรงดวน เพื่อไมให
สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยสนิ ของประชาชนและสังคมโดยรวม จากผลการดําเนินงาน
ในการนําผูเสพเขาสูระบบการบําบัดรักษา พบวาในชวง 5 ปที่ผานมา มีแนวโนมลดลง และในป 2558
ไดมกี ารนําแผนปฏิบตั กิ ารปองกันและแกไขปญหายาเสพติดทีต่ อ งการลดจํานวนผูเ สพผูต ดิ ยาเสพติดในพืน้ ที่
โดยนําผูเ สพยาเสพติดเขาสูก ระบวนการบําบัดรักษาทีม่ มี าตรฐานและมีความเหมาะสมกับผูเ สพผูต ดิ
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ผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ปงบประมาณ 2558
ยุทธศาสตรที่ 1 การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
1. สงเสริมการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหแกโรงเรียนและสถานศึกษาเปาหมายทุกแหง
ทัว่ ประเทศทีเ่ ปนสถานศึกษาขยายโอกาส มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทัง้ สังกัดภาครัฐ
และเอกชน โดยมีเปาหมาย 11,738 แหง มีผลการดําเนินงาน 10,575 แหง คิดเปนรอยละ 90.09
2. การปองกันเด็กและเยาวชนกอนวัยเสี่ยงใหมีภูมิคุมกันยาเสพติดตั้งแตชั้นประถมศึกษาปที่ 1-6
ในโรงเรียนที่มีการจัดการเรียนการสอนทุกแหงทั้งสังกัดภาครัฐและเอกชน โดยมีเปาหมาย
4,800,000 คน มีผลการดําเนินงาน 3,782,377 คน คิดเปนรอยละ 78.80
3. การดําเนินโครงการลูกเสือตานภัยยาเสพติด เพื่อปฏิบัติหนาที่เฝาระวังปญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษาระดับขยายโอกาสและมัธยมศึกษาทุกแหงทั่วประเทศ โดยมีสถานศึกษาที่มีการจัดตั้งหนวย
ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ตานภัยยาเสพติดแลว 13,624 แหง มีจํานวนหนวยลูกเสือ เนตรนารี
ยุวกาชาด 664,619 คน
4. การปฏิบัติงานของชุดรณรงคปองกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ (Mobile Team) โดยการสราง
ความตระหนัก และใหความรูเพื่อปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา สถานประกอบกิจการ และ
หมูบาน/ชุมชน 52,903 แหง มีผูไดรับการอบรมใหความรู 2,804,243 คน
5. การสงเสริมใหสถานประกอบกิจการมีระบบจัดการดานยาเสพติด โดยสถานประกอบกิจการ
ดําเนินการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อเปนการใหความรู ความเขาใจเรื่องโทษพิษภัยยาเสพติด ปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ และสามารถขยายผลไปยังครอบครัว และ
ชุมชนรอบสถานประกอบกิจการ มีการกําหนดเกณฑมาตรฐานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) เปาหมาย 500 แหง ผานเกณฑ 808 แหง คิดเปนรอยละ
161.60 และเกณฑโรงงานสีขาว เปาหมาย 2,000 แหง ผานเกณฑ 2,448 แหง คิดเปน รอยละ
122.40

ยุทธศาสตรที่ 2 การแกไขปญหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
การนําผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาที่มีมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับผูเสพ
ผูติดยาเสพติด โดยมีเปาหมายนําผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาทุกระบบใหได
220,000 คน ภาพรวมบําบัดได 209,859 คน คิดเปนรอยละ 95.39 จําแนกไดดังนี้
1. ระบบสมัครใจ เปาหมาย 101,800 คน ผลการบําบัด 99,315 คน คิดเปนรอยละ 97.56
2. ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย 100,000 คน ผลการบําบัด 91,768 คน คิดเปนรอยละ 91.77
3. ระบบตองโทษ เปาหมาย 18,200 คน ผลการบําบัด 18,776 คน คิดเปนรอยละ 103.16
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ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีใหสังคม
1. การติดตามดูแลใหความชวยเหลือ โดยดําเนินการติดตามผูผ า นการบําบัดรักษาและฟน ฟูฯ ในเปาหมาย
ภาพรวม 230,000 คน ดําเนินการติดตามผูผานการบําบัดฯ 241,042 คน คิดเปนรอยละ 104.80
2. การติดตามใหความชวยเหลือผูผ า นการบําบัดฯ โดยกลไกของกระทรวงมหาดไทย เปาหมาย 184,001 คน
ดําเนินการติดตามผูผ า นการบําบัดฯ แลว 149,369 คน คิดเปนรอยละ 81.18 พบตัว 127,722 คน
3. ผูผานการบําบัดฯ ที่ไดรับการติดตามโดยกระทรวงมหาดไทย มีความประสงคขอรับความชวยเหลือ
27,799 คน และไดใหความชวยเหลือแกผูประสงคขอรับความชวยเหลือแลว 11,311 คน คิดเปน
รอยละ 40.69 โดยไดใหความชวยเหลือทัง้ ดานการศึกษา 493 คน จัดหางานใหทาํ 847 คน ฝกทักษะ
ฝมืออาชีพ 4,164 คน ใหทุนประกอบอาชีพ 276 คน สงเขารับการรักษาสุขภาพ 555 คน และอื่นๆ
1,091 คน เพื่อพัฒนาผูผานการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ ใหสามารถกลับมาดํารงชีวิตได
ตามปกติ ไมหวนกลับไปใชยาเสพติดซํา และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ยุทธศาสตรที่ 4 การควบคุมตัวยาและการคายาเสพติด
1. การจับกุมคดียาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ มีผลการจับกุม 264,974 คดี ผูตองหา 284,499 คน
2. การจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ เปาหมายรอยละ 20 ของจํานวนคดียาเสพติดภาพรวม
ทั่วประเทศ (264,974 คดี) มีผลการจับกุม 62,594 คดี คิดเปนรอยละ 23.62
3. ปริมาณของกลางยาเสพติด ยาบา 87,456,207 เม็ด เฮโรอีน 179.24 กิโลกรัม ไอซ 1,442.05
กิโลกรัม กัญชา 22,927.82 กิโลกรัม
4. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน เปาหมายรอยละ 50 ของปริมาณยาเสพติดภาพรวม
ทั่วประเทศ (ยาบา 87,456,20 เม็ด) จับกุมของกลางยาบา 46,362,523 เม็ด คิดเปนรอยละ 53.01
5. การดําเนินการฐานความผิดสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับคํารองขอ
ขอกลาวหาหรือแจงขอกลาวหาในฐานความผิดสมคบ 838 คดี ผูต อ งหา 2,295 คน จับกุมได 559 คน
6. การดําเนินงานการตรวจสอบทรัพยสิน มีผลการตรวจสอบทรัพยสินทั้งหมด 2,317 ราย มูลคา
ทรัพยสิน 996.96 ลานบาท
7. ผลการดําเนินการตามขอรองเรียน/แจงเบาะแส ผานสายดวน 1386 ตู ปณ. 123 และทาง
อินเตอรเน็ตประกอบดวยเรือ่ งรองเรียนบุคคล 9,620 เรือ่ ง รองเรียนพืน้ ที่ 3,571 เรือ่ ง สงเรือ่ งรองเรียน
บุคคลเพือ่ ดําเนินการ 3,589 คน มีผลการดําเนินการทางคดีแลว 5,576 คน คิดเปนรอยละ 58.25
และสงเรือ่ งรองเรียนในพืน้ ที่ 3,184 เรือ่ ง มีผลการดําเนินการแลว 1,668 เรือ่ ง คิดเปนรอยละ 52.39
มีการปดลอมตรวจคน 385 ครั้ง และมีผลการจับกุม 789 คน
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8. การดําเนินการตอขอรองเรียนเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติดซึ่งนายกรัฐมนตรี
มีขอสั่งการในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ใหหนวยงานของรัฐ ทั้งหมดกํากับ
ดูแลและตรวจสอบเจาหนาที่ในสังกัดมิใหเขาไปเกี่ยวของหรือมีสวนรวมในกระบวนการคายาเสพติด
หากฝาฝนใหดาํ เนินการลงโทษทางวินยั อยางเครงครัด ทัง้ นี้ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดดาํ เนินการตามขอรองเรียน
ของประชาชนเกี่ยวกับเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด โดยไดรับการแจงเบาะแส
ผานสายดวน 1386 ตูปณ. 123 และทางอินเตอรเน็ต มีเจาหนาที่ของรัฐถูกรองเรียน 552 คน และ
การจับกุมเจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด 144 คน

ยุทธศาสตรที่ 5 ความรวมมือระหวางประเทศ
สํานักงาน ป.ป.ส. มีการประสานความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดังนี้
1. ความรวมมือระหวางประเทศในกรอบทวิภาคี จํานวน 11 ประเทศ ไดแก เมียนมา, กัมพูชา, จีน, ภูฎาน,
ออสเตรเลีย, รัสเซีย, อินโดนีเซีย, อินเดีย, สหรัฐอเมริกา, ลาว, ไนจีเรีย
2. ความรวมมือระหวางประเทศในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกรอบพหุภาคี ประกอบดวย
1) ASEAN ดําเนินการ 8 ครั้ง 10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย สปป. ลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย
บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และเวียดนาม
2) MOU 7 ฝาย ดําเนินการ 6 ครั้ง 6 ประเทศ และ 1 องคการระหวางประเทศ ประกอบดวย ไทย
สปป. ลาว เมียนมา กัมพูชา เวียดนาม จีน และ UNODC
3) โครงการ Safe Mekong ดําเนินการ 4 ครั้ง 4 ประเทศ ประกอบดวย เมียนมา ไทย สปป. ลาว จีน
4) Anti-Drug Liaison Officials’ Meeting for International Cooperation ดําเนินการ 2 ครั้ง
22 ประเทศ ประกอบดวย ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส เยอรมนี อินโดนีเซีย อิหราน ญี่ปุน
เกาหลีใต สปป.ลาว และมาเลเซีย เม็กซิโก ปากีสถาน ฟลปิ ปนส โรมาเนีย รัสเซีย ไทย สหราชอาณาจักร
ยูเครน สหรัฐอเมริกา เวียดนาม และไนจีเรีย
5) Meeting of Heads of National Law Enforcement Agencies, Asia and the Pacific
ดําเนินการ 1 ครั้ง 18 ประเทศ ประกอบดวย ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน กัมพูชา ไทย
จีน เกาหลีเหนือ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อิหราน ญี่ปุน เมียนมา นิวซีแลนด เกาหลีใต รัสเซีย สิงคโปร
และเวียดนาม
6) Foreign Anti-narcotic Community ดําเนินการ 1 ครั้ง 15 ประเทศ ประกอบดวย ออสเตรเลีย
อินเดีย แคนาดา ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย อิสราเอล ญี่ปุน เกาหลีใต มาเลเซีย นิวซีแลนด สเปน
สวิสเซอแลนด สวีเดน สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
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7) International Training Course on Precursor Chemical Control for Asian Narcotics
Law Enforcement Officers ดําเนินการ 8 ฝาย 1 ครัง้ 8 ประเทศ ประกอบดวย ไทย สปป. ลาว
เมียนมา กัมพูชา จีน เวียดนาม อินเดีย และเกาหลีใต
8) Asia-Pacific Operation Drug Enforcement Conference ดําเนินการ 1 ครั้ง 33 ประเทศ
ประกอบดวย ออสเตรเลีย เบลเยีย่ ม บรูไน กัมพูชา แคนาดา ตุรกี จีน สาธารณรัฐเช็ก ฝรัง่ เศส เยอรมนี
อินเดีย อินโดนีเซีย อิหราน เคนยา เกาหลีใต สปป. ลาว มาเลเซีย เม็กซิโก เมียนมา เนเธอแลนด
นิวซีแลนด ไนจีเรีย ฟลปิ ปนส โรมาเนีย รัสเซีย สิงคโปร แอฟริกาใต สเปน ไทยเวียดนาม สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
9) Precursor Chemical and NPS (ภายใตกรอบ INCB) ดําเนินการ 1 ครัง้ 37 ประเทศ ประกอบดวย
อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย บังกลาเทศ บราซิล แทนซาเนีย สหรัฐแคนาดา อียปิ ต สหรัฐอเมริกา เยอรมัน
ฟลปิ ปนส ฝรัง่ เศส โคลัมเบีย อินเดีย เคนยา เม็กซิโก จอรแดน อิหราน อินโดนีเซีย ปากีสถาน ไนจีเรีย
พมา จีน นิวซีแลนด สวิส สเปน สิงคโปร ตุรกี ซาอุดอิ าราเบีย ไทย เกาหลี โปแลนด รัสเซีย ทาจิกสิ ถาน
เวียดนาม อาหรับเอมิเรตส และสหราชอาณาจักร
10) ASEAN and China Cooperation Operation in Response to Dangerous Drugs
ดําเนินการ 1 ครั้ง 10 ประเทศ ประกอบดวย ไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย บรูไน
อินโดนีเซีย สิงคโปร ฟลิปปนส และเวียดนาม
11) COLOMBO PLAN ดําเนินการ 1 ครั้ง 27 ประเทศประกอบดวย อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย
บังกลาเทศ ภูฐาน บรูไน ฟจิ อินเดีย ญี่ปุน เกาหลีใต ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย เมียนมา ฟลิปปนส
สิงคโปร อิหราน สหรัฐ ไทย เนปาล นิวซีแลนด ปากีสถาน มัลดีฟ ปาปวนิวกีนี ซาอุดิอาระเบีย
ศรีลังกา เวียดนาม อินโดนีเซีย

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางสภาพแวดลอมเพื่อปองกันยาเสพติด
ผลการดําเนินงานควบคุมพืน้ ที/่ ปจจัยเสีย่ ง ดวยการจัดระเบียบสังคม สถานบริการ สถานบันเทิง
หอพัก ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย บานเชา รานเกมส/รานอินเตอรเน็ต และพื้นที่สาธารณะที่เปนแหลง
มั่วสุม รวมทั้งบังคับใชกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดระเบียบสังคม 31,478 แหง โดยการออก
ตรวจตราพื้นที่เสี่ยง 32,407 ครั้ง ตักเตือนเยาวชน ประชาชน และเจาของกิจการ 1,154 ครั้ง และ
ดําเนินการโดยการใช มาตรการทางกฎหมาย 492 ครั้ง

ยุทธศาสตรที่ 7 การมีสวนรวมภาคประชาชน
ผลการดําเนินงานดานการมีสวนรวมภาคประชาชน ประกอบดวย
7.1 ผลการดําเนินงานในพืน้ ทีห่ มูบ า น/ชุมชนทัง้ หมด เปาหมาย 81,909 หมูบ า น/ชุมชน
ผลการดําเนินงาน 75,884 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 92.64 จําแนกเปน
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1) หมูบาน/ชุมชนไมมีปญหายาเสพติด เปาหมาย 48,460 หมูบาน/ชุมชน ผลการดําเนินงาน 44,749
หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 92.34
2) หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดระดับนอย เปาหมาย 17,925 หมูบาน/ชุมชน ผลการดําเนินงาน
16,488 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 91.98
3) หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดระดับปานกลาง เปาหมาย 7,513 หมูบาน/ชุมชน ผลการดําเนินงาน
6,925 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 92.17
4) หมูบาน/ชุมชนที่มีปญหาระดับมาก เปาหมาย 7,976 หมูบาน/ชุมชน ผลการดําเนินงาน 7,668 หมูบาน/
ชุมชน คิดเปนรอยละ 96.14
7.2 การเขาไปดําเนินกิจกรรมในหมูบาน ประกอบดวย การประชุม/ประชาคม 238,519 ครั้ง คนพบผูเสพ/
ผูติดยาเสพติด 58,920 ราย สงบําบัดรักษา 50,862 ราย ติดผูผ า นการบําบัดรักษา 101,005 ราย รณรงค
ประชาสัมพันธ 204,791 ครัง้ จัดกิจกรรมปองกันเยาวชนกลุม เสีย่ ง 127,522 ครัง้ อบรม/พัฒนาแกนนํา
กลไกปฏิบตั งิ านในหมูบ า น/ชุมชน 140,468 ครัง้ และมีกจิ กรรมขับเคลือ่ นงานในหมูบ า น/ชุมชนกองทุน
แมของแผนดิน 34,223 ครั้ง
7.3 การดําเนินกิจกรรมสนับสนุนกองทุนแมของแผนดิน เปาหมาย 16,685 หมูบาน/ชุมชน มีการเขาไป
ดําเนินกิจกรรมได จํานวน 17,825 หมูบาน/ชุมชน คิดเปนรอยละ 106.83 และมีการขยายหมูบาน
ตนกลากองทุนแมของแผนดิน เปาหมาย 928 หมูบาน ดําเนินการได 929 หมูบาน/ชุมชน คิดเปน
รอยละ 100.11

ยุทธศาสตรที่ 8 การบริหารจัดการแบบบูรณาการ
การประชุมคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ครัง้ ที่ 1/2557 เมือ่ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ไดมมี ติเห็นชอบแผนปฏิบตั กิ ารปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ป 2558 เพื่อเปนกรอบแนวทางการในการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ใหกับทุก
หนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมอบหมายใหสํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานหลัก ในการบูรณาการเปาหมาย แผนงาน
โครงการและงบประมาณของทุกหนวยงานตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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8.1 งบประมาณดานการปองกันและแกปญหายาเสพติด ป 2558

งบประมาณดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558

พ.ร.บ. งบประมาณป 2558
ไดรับ 10,077,621,100 บาท
ใชไป 8,828,681,700 บาท
(87.61%)

สํานักงาน ป.ป.ส.
ไดรับ 2,577,728,300 บาท
ใชไป 2,464,012,130 บาท
(95.59%)

เปาหมายการเบิกจายงบประมาณ
ตามมติ ครม.
ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.) รอยละ 32
ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.) รอยละ 55
ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.) รอยละ 76
ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.) รอยละ 96

สวนราชการอื่น
ไดรับ 7,499,892,800 บาท
ใชไป 6,364,479,700 บาท
(84.86%)

8.2 การกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
คําสัง่ คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดที่ 2/2557 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เรื่อง แตงตัง คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
โดยมอบหมายให นายอภินันท ซื่อธานุวงศ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานคณะอนุกรรมการ
ประกอบดวยหัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงและผูบริหารระดับสูงของหนวยงานที่เกี่ยวของมี
อํานาจหนาที่ในการกํากับติดตามการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดของหนวยงานระดับตางๆ
จากการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะที่สําคัญจากการตรวจราชการในพื้นที่ 20 จังหวัด
ระหวางเดือนมีนาคม - กันยายน 2558 คณะอนุกรรมการฯ ไดดําเนินการตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมายอยางตอเนื่อง โดยเนนการรับฟงปญหา การใหขอแนะนําของหนวยงานระดับสวนกลาง
และขอเสนอแนะของหนวยงานตางๆ ในระดับพืน้ ที่ ซึง่ สํานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหนวยงานนโยบายหลัก
ของประเทศและหนวยงานที่เกี่ยวของตองผลักดันใหเกิดการแกไขปญหาในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงระดับพื้นที่และความเชื่อมั่นจากประชาชนวาปญหายาเสพติดสามารถ
แกไขและลดระดับความรุนแรงของปญหาได โดยทุกภาคสวนตองรวมมือกัน
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8.3 การประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558
ผลการประเมินรอบ 12 เดือน โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ สํารวจความคิดเห็นของประชาชนจํานวน
40,950 ราย ในพื้นที่ 77 จังหวัด ทั่วประเทศพบวา
1) สถานการณการแพรระบาดยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน พบวาประชาชนรอยละ 53.5 ระบุวา
ไมมีปญหายาเสพติดแตเมื่อเทียบปญหาการแพรระบาด ประชาชนรอยละ 46.5 เห็นวายังมี
การแพรระบาด แตพบวาลดลงเพียงเล็กนอยเมื่อเทียบกับเดือน มีนาคม 2558 (รอยละ 47.7)
2) ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอการดําเนินงานของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
วัดจาก มาก - มากที่สุด อยูที่รอยละ 78.7
3) ความพึงพอใจของประชาชนตอการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล (พลเอกประยุทธ จันทรโอชา)
วัดความพึงพอใจระดับปานกลาง - มากที่สุด อยูที่รอยละ 98.8 แตถาหากวัดความพึงพอใจ
ระดับมาก - มากที่สุดอยูที่รอยละ 72.8
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การดําเนินงานดานการปองกันยาเสพติด
ยุ ท ธศาศตร ก ารป อ งกั น กลุ  ม ผู  มี โ อกาสเข า ไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด พ.ศ. 2558-2562 มุงเนนการสราง
ภู มิ คุ ม กั น และป อ งกั น ยาเสพติ ด โดยเฉพะการเสริ ม สร า ง
ทักษะชีวิตเพื่อการปองกันยาเสพติดในกลุมเด็ก และเยาวชน
ดวยกลยุทธที่เหมาะสมกับชวงวัย พรอมดวยรูปแบบกิจกรรม
ที่หลากหลาย เพื่อไมใหเด็กและเยาวชน มีโอกาสเขาไปใช
ยาเสพติดในอนาคต การใชแนวทางการปฏิบตั ติ ามหลักคําสอน
ทางศาสนา นับเปนทางเลือกที่สําคัญที่ทําใหเด็กและเยาวชน
เกิดความยั่งยืนในการแกปญหาชีวิตในป 2558

การขับเคลื่อนงานดานการปองกันยาเสพติด
1. สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับ 9 หนวยงาน (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย) จัดทําบันทึกลงนามความรวมมือในการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดในกลุม เด็กและยาวชนในสถานศึกษา เมือ่ วันที่ 22 มกราคม 2558 ณ อิมแพค เมืองทองธานี เพื่อให
เกิดการวางระบบและการขับเคลื่อนการทํางานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการ
ระหวางหนวยงานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พลเอกไพบูลย คุมฉายา)
และรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (พลเอกสุรเชษฐ ชัยวงศ) รวมเปนสักขีพยาน
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2. สํานักงาน ป.ป.ส. จัดประชุมติดตามการขับเคลื่อนงานและบูรณาการระบบงานปองกันยาเสพติดและ
บําบัดรักษา เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 โดยมี พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เปนประธานการประชุม โดยมุงเนนการสรางภูมิคุมกันใหแกเด็กและเยาวชน ผูใชแรงงานรวมถึงการมีสวนรวม
ของภาคประชาชนทุกภาคสวนในการรวมกันปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
3. สํานักงาน ป.ป.ส. เปดตัวหนังสือนิทานสรางภูมคิ มุ กันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย ชุด “อานอุน รัก” เมือ่ วันที่
29 มีนาคม 2558 ณ เวทีเอเทรียมของงานสัปดาหหนังสือแหงชาติ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
โดยไดทดลองใชสื่อหนังสือนิทานดังกลาวกับลูกที่อยูในชวงปฐมวัย และรวมสนทนาถึงผลดีของหนังสือนิทาน
สร า งภู ม ิ ค ุ  ม กั น สํ า หรั บ เด็ ก ปฐมวั ย ที ่ ส อดแทรกเนื ้ อ หาความรู  แ ละเสริ ม ทั ก ษะ “ความสามารถทางสมอง
ในการบริหารจัดการชีวิต” หรือ Executive Functions (EF)
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4. วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 สํานักงานตํารวจแหงชาติและสํานักงาน ป.ป.ส. ไดเชิญหนวยงาน
ที่เกี่ยวของ เขารวมการประชุมขับเคลือ่ นการดําเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษาและการแกไขปญหา
การแพรระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่ ณ หองประชุมศูนยปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแหงชาติ
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พลเอกไพบูลย คุมฉายา) เปนประธานการประชุมผานระบบการประชุม
ทางไกลผานจอภาพ (Video Conference) เพือ่ ชีแ้ จงโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety
Zone) โดยขณะนี้มีจํานวนสถานศึกษาที่เขารวมโครงการนี้ จํานวน 89 แหง แบงเปนสถาบันระดับอุดมศึกษา
39 แหง และสถาบันระดับอาชีวศึกษา 50 แหง และจะเริ่มดําเนินการในพื้นที่รอบๆ สถาบันการศึกษาที่เขารวม
โครงการในเดือนสิงหาคม 2558 เปนตนไป สําหรับโครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน)
ซึ่งสํานักงานตํารวจแหงชาติไดเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ถึงปจจุบัน ขณะนี้มีสถานศึกษา
จํานวน 1,495 แหง เขารวมโครงการนี้
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5. วันที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 13.30 น. สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุตธิ รรม จัดการประชุมบูรณาการ
การปฏิบัติงานรวมกันในโครงการ/กิจกรรมสําคัญดานการปองกันยาเสพติดในกลุม เยาวชนนอกสถานศึกษาและกลุม
แรงงาน โดยมี พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานมอบนโยบายใหแก
ผูบริหารและเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานของหนวยงานที่เกี่ยวของใน 4 กระทรวงหลัก ไดแก กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงแรงงาน และกระทรวงยุติธรรม เพื่อนํามากําหนด
แนวทางบูรณาการปฏิบัติในกลุมเยาวชนนอกสถานศึกษาและกลุมแรงงานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด ครอบคลุม
และทั่วถึงทุกกลุมเปาหมาย ณ สํานักงาน ป.ป.ส.
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6. วันที่ 2 กันยายน 2558 เวลา 10.00 น. สํานักงาน ป.ป.ส. เขารวมมหกรรม “รวมพลคน D.A.R.E. สูภัย
ยาเสพติด ป 2558 ณ ยิมเนเซียม 1 ศูนยประชุมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต จังหวัดปทุมธานี โดยมี
พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธีเปด ในการนี้ พล.ต.ท.คํารบ ปญญาแกว
ผูชวยผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ พล.ต.ท.เรวัช กลิ่นเกษร ผูบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด พรอมดวยผูบังคับ
บัญชาระดับสูง สํานักงานตํารวจแหงชาติ ใหการตอนรับ มีนักเรียน D.A.R.E. ในพื้นที่รับผิดชอบของกองบัญชาการ
ตํารวจนครบาล กองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 1, 2, 7 เขารวมกวา 3,000 คน พรอมกันนี้ยังมีการจัดกิจกรรมรวมพล
คน D.A.R.E. ในภูมิภาคอื่นๆ พรอมกันทั่วประเทศ ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการยาเสพติดและผลงานนักเรียน
การแสดงและการปฏิญาณตนของนักเรียน D.A.R.E. การมอบเข็มและประกาศเชิดชูเกียรติแกครูตํารวจ D.A.R.E. ที่มี
ผลการปฏิบัติงานดีเดน
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7. วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558 เปดโครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงบริหาร (EF) ใหกับเจาหนาที่ ป.ป.ส.
โดยนําองคความรูดานประสาทวิทยาศาสตรเกี่ยวกับ Executive Functions (EF) ที่เปนการทํางานของสมองที่
ชวยใหเราควบคุมอารมณ ความคิด การตัดสินใจ สงผลตอการกระทํามาใชสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
ผานเครื่องมือลาสุด คือ หนังสือนิทานชุด “อานอุนรัก”
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การดําเนินงานดานการบําบัดฟนฟู ติดตาม
และใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษา
การแกไขปญหายาเสพติดในป 2558 นั้น นอกจากจะมีการดําเนินการบําบัดรักษาตามกระบวนการ
ปกติ ไดแก ระบบสมัครใจ ดําเนินการหลักโดยกระทรวงสาธารณสุข ระบบบังคับบําบัดดําเนินการหลัก
โดยกรมคุมประพฤติ และระบบตองโทษดําเนินการหลักโดยกรมราชทัณฑและกรมพินิจและคุมครอง
เด็กและเยาวชนแลวนั้น ไดมีการดําเนินงานตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 เรื่อง “การปฏิบัติตอ ผูตอง
สงสัยวากระทําความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเขาสูการบําบัดฟนฟูและการดูแลผูผาน
การบําบัดฟนฟู” ซึ่งเจตนารมณของคําสั่งนี้เปนนโยบายสําคัญที่จะตองการปรับปรุง/พัฒนาระบบ
และกระบวนการบําบัดรักษา ผูเสพผูติดยาเสพติดของประเทศไทยทั้งระบบ ตั้งแตกระบวนการคนหา/
คัดกรองผูเสพผูติดยาเสพติด เพื่อเขาสูบําบัดรักษาฟนฟูที่เหมาะสม การติดตาม ดูแล ชวยเหลือภายหลัง
กระบวนการบําบัดรักษา การจํากัดจํานวนการใหโอกาสผูเสพผูติดยาเสพติดที่จะเขาสูกระบวนการบําบัด
รักษาในระบบสมัครใจ/กึ่งสมัครใจ และการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการบําบัดรักษาฟนฟูทุกระบบ
เพื่อใหสามารถรองรับผูเขารับการบําบัดรักษา ที่เหมาะสมตามลักษณะอาการและพฤติกรรมการเสพสาร
เสพติด โดยตอมาสํานักงาน ป.ป.ส. ไดออกประกาศสํานักงาน ป.ป.ส. 2 ฉบับ เพื่อรองรับการดําเนินงานตาม
ประกาศ คสช. ที่ 108/2557 ไดแกประกาศสํานักงาน ป.ป.ส. ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 และ 15 มิถุนายน
2558 และมีคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ 4/2558 เรื่อง “แนวทางการแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดแบบ
บูรณาการระดับพื้นที่” ซึ่งคําสั่งนี้ เนนกระบวนการบําบัดรักษา ตามแนวทางประกาศ คสช. ที่ 108/2557
เปนกระบวนการหลัก
การดําเนินงานตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 ประกอบดวยการจัดตั้งกลไกสําคัญ 2 กลไก ไดแก‹
1) จัดตั้งศูนยเพื่อการคัดกรอง มีวัตถุประสงคที่จะควบคุมคุณภาพของกระบวนการจําแนกคัดกรองผูเสพ
ผูติดยาเสพติดเพื่ อใหเข าสู ก ระบวนการบํา บัดรั ก ษาฟ  นฟูท ี ่เ หมาะสม และ 2) ศู นย เ พื ่อ ประสานการ
ดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู มีวัตถุประสงคเพื่อใหเปนศูนยกลางในการอํานวยการกํากับติดตามคุณภาพ
ของกระบวนการติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูผ า นกระบวนการบําบัดรักษา โดยมีการจัดตัง้ ศูนยเพือ่ การคัดกรอง
ทัง้ สิน้ 898 แหง ทัว่ ประเทศ และมีผเู สพและผูต ดิ ยาเสพติด เขาสูก ระบวนการคัดกรองจํานวน 70,622 ราย
สําหรับศูนยเพื่อการประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟูนั้น มีการจัดตั้ง จํานวน 1,029 แหง ทั่วประเทศ
และมีการดําเนินการติดตาม ดูแล และใหความชวยเหลือผูผ า นกระบวนการบําบัดทัง้ สิน้ จํานวน 150,365 คน
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สําหรับกระบวนการดําเนินการตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 นั้น เริ่มตั้งแตกระบวนการคนหา
ผูเสพผูติดยาเสพติด ดวยการออกแผนปฏิบัติการคนหาผูเสพผูติดยาเสพติดในพื้นที่ โดยชุดบูรณาการ ไดแก
ฝายปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข เปนตน ทั้งการประชาคมในหมูบาน/ชุมชน การจัดระเบียบสังคม การตั้งดาน
แบบบูรณาการ โดยกระบวนการคัดกรองอาจจะนํามาคัดกรองทีโ่ รงพยาบาลทัว่ ไป โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาล
ชุมชน ตามประกาศของสํานักงาน ป.ป.ส. เรื่อง “การนําตัวผูตองสงสัยเขารับการบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู
และการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 หรือการ
คัดกรองแบบบูรณาการในพื้นที่ โดยสาธารณสุขจัดเจาหนาที่เขารวมในการประเมินคัดกรองกรณีการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ และการตั้งดานแบบบูรณาการ โดยเมื่อตรวจปสสาวะเบื้องตน พบสารเสพติดในจํานวน
ไมเกินที่กําหนด และมีคุณสมบัติที่เขาตามเกณฑประกาศ คสช. ที่ 108/2557 และยินยอมเขาสูกระบวนการ
บําบัดฟนฟูใหดําเนินการคัดกรองและสงเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาที่เหมาะสมตอไป เชน การบําบัดรักษา
ในรูปแบบคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใตชื่อ”ศูนยขวัญแผนดิน” ซึ่งสํานักงาน ป.ป.ส. ไดรวมกับหนวยงาน
ภาคีปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร เพื่อใหมีมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศและใหใชชื่อเดียวกันเพื่อใหเกิดความเปน
เอกภาพ หรือการสงเขารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลปกติของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ สําหรับ
ผูที่ยินยอมเขาสูกระบวนการตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 นี้ จะเขาสูกระบวนการไดไมเกิน 5 ครั้ง โดยจะ
ถูกกํากับการเขาสูกระบวนการจากระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) และเมื่อตรวจพบวายินยอม
เขาสูกระบวนการนี้มากกวาที่กําหนด บุคคลนั้นจะตองเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาในระบบบังคับบําบัด
แบบควบคุมตัวแบบเขมงวด ซึ่งกรมคุมประพฤติอยูระหวางการพัฒนากระบวนการนี้ ทั้งการพัฒนาหลักสูตร
ใหมีความเขมขน การเพิ่มศักยภาพในการรองรับผูที่จะเขาสูกระบวนการ ซึ่งขณะนี้ในแตละปสามารถรองรับได
ประมาณ 30,000 คน และกระทรวงสาธารณสุขก็อยูระหวางการพัฒนากระบวนการบําบัดและเพิ่มศักยภาพ
ในการรองรับเชนเดียวกัน
การติดตามดูแลชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษานั้น นอกจากมีการติดตามตามระบบปกติ เชน
สาธารณสุขติดตามดูแลคนไข walk in แลวนั้น ยังมีกระบวนการติดตามโดยทีมสหวิชาชีพ กํานัน ผูใหญบาน
ผานการอํานวยการของศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู และระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
(NISPA) เพื่อชวยในการบริหารจัดการและสงตอขอมูลจากศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการบําบัดฟนฟู สูทีม
สหวิชาชีพ กํานันผูใ หญบา น ในการติดตามผูผ า นกระบวนการบําบัดรักษา และการใหความชวยเหลือ ทีเ่ หมาะสม
ในกรณีที่ตองการความชวยเหลือ โดยหลักของการใหความชวยเหลือนั้น ทีมสหวิชาชีพจะตองวิเคราะหวาการ
ชวยเหลือนั้นมีความเหมาะสม และสงขอมูลความตองการชวยเหลือใหศูนยเพื่อประสานการดูแลผูผานการ
บําบัดฟนฟูในระดับอําเภอชวยเหลือ ซึ่งหากในระดับอําเภอไมสามารถใหความชวยเหลือไดจะตองสงขอมูลใหใน
ระดับจังหวัด ซึ่งมีศักยภาพและความสามารถในการบูรณาการระหวางหนวยงาน ที่ทําหนาที่ใหความชวยเหลือ
ไดดีกวา
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การดําเนินการที่สําคัญเพื่อพัฒนาระบบการบําบัดรักษาตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 มีดังนี้
1. ผลักดันนโยบายในการนําผูเสพ/ผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟูตามประกาศ คสช. ฉบับที่
108/2557 โดย
1.1 จัดทําแนวทางการดําเนินงานตามประกาศ คสช.ฉบับที่ 108/2557 ไดแก
1) จัดทําประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง การนําตัวผูตองสงสัย
เขารับการบําบัดฟนฟู การบําบัดฟนฟู และการประเมินเปนผูผานการบําบัดฟนฟู พ.ศ. 2557
ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557
2) จัดทําคูม อื และแนวทางการคนหาและสงตอผูเ สพติดทีเ่ ขาขายตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 108/2557
3) จัดทําคูม อื และ แนวทางการดําเนินงานศูนยเพือ่ การคัดกรองผูเ ขารับการบําบัดฟน ฟูตามประกาศ
คสช. ฉบับที่ 108/2557
1.2 เตรียมการในการขยายศัก ยภาพของสถานพยาบาล
สําหรับรองรับผูเสพผูติดยาเสพติด ที่จะเขาสูกระบวนการบําบัดรักษา
ในระบบสมัครใจตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 โดยเบื้องตน
กระทรวงสาธารณสุข เตรียมที่จะขยายศักยภาพในการรองรับผูเสพ
ผูต ดิ ยาเสพติดทีจ่ ะเขาสูส ถานพยาบาลในสังกัด (การรองรับผูป ว ยนอก)
และคั ด เลื อ กโรงพยาบาลในเขตบริ ก ารสุขภาพสําหรับรองรับผูติด
และผูต ดิ รุนแรง และอยูร ะหวางการประสานหนวยงานภาคีดานบําบัด
รักษา เชน กองทัพ เพือ่ ขยายการบําบัดฟน ฟูในรูปแบบคายปรับเปลีย่ น
พฤติกรรม รวมทั้งสถานพยาบาลในสังกัดของกองทัพ
1.3 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับหนวยงานภาคี ไดแก กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานตํารวจแหงชาติ ประชุมชีแ้ จงแนวทางการดําเนินงานตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 ในระดับภูมภิ าค
เพื่อใหผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ไดรับทราบและเขาใจในเจตนารมณ แนวทางในการปฏิบัติในหวงเดือน
มีนาคม - เมษายน 2558
1.4 การตั้งคณะทํางานแกไขปญหาการดําเนินงานตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 เพื่อแกไขปญหา
ขอขัดของ จากการดําเนินงานตามกระบวนการตามประกาศนี้ เชน การคนหา คัดกรอง ผูเสพผูติดยาเสพติด
การสงตอเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟูฯ และการติดตาม ดูแลชวยเหลือผูผานกระบวนการบําบัดฟนฟู
แนวทางการตรวจรับสิ่งของตองสงสัยวาเปนยาเสพติด ตามประกาศ แนวทางการแกไขปญหาอุปสรรค
ในการดําเนินคดีผูกระทําความผิดฐานเสพยาเสพติดใหโทษ เปนตน
1.5 กระทรวงสาธารณสุขไดจัดการประชุมมอบนโยบายการดําเนินงานดานการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด ณ โรงแรมเซ็นทารา กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2558 โดยมี น.ต.นพ.บุญเรือง
ไตรเรืองวรวัฒน ผอ.ศอ.ปส.สธ. เปนประธานเปดประชุม มีผูแทนหนวยงานภาคีดานการบําบัดที่เกี่ยวของ
เขารวมประมาณ 1,000 คน เพือ่ รับฟงการมอบนโยบาย บทบาทหนาทีข่ องกระทรวงสาธารณสุข ในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด วิธกี ารคัดกรองผูป ว ยยาเสพติด การดูแลผูเ สพยาเสพติด ในคายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม
“ศูนยขวัญแผนดิน” และแนวทางการแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติด แบบบูรณาการ ทัง้ นี้ ไดเนนการเตรียม
ความพรอมการจัดตั้งศูนยเพื่อการคัดกรองผูเขารับการบําบัดฟนฟู ในทุกอําเภอและทุกเขต โดยใชโรงพยาบาล
ชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลศูนย หรือ ศูนยบริการสาธารณสุขเปนสถานที่ตั้งศูนยฯ ทําหนาที่
ประเมินคัดกรองตลอด 24 ชั่วโมง
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1.6 สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดทําชุดสื่อวีดิทัศน จํานวน 4 รายการ ประกอบดวย วีดิทัศน รวมสารคดีดาน
ยาเสพติด ความรูพื้นฐานสําหรับการปฏิบัติงานดานการดูแลผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในชุมชน ชุมชนอุนใจหางไกล
ยาเสพติด และความรูเบื้องตนดานยาเสพติด แจกจายใหกับกํานัน ผูใหญบาน จํานวน 10,000 ชุด
2. การพัฒนาคุณภาพของการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด
2.1 ระบบสมัครใจ
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รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

1) รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงแรงงาน
จัดทําหลักสูตรและคูมือคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติด ในระบบสมัครใจ (มาตรฐานใหม) พรอมดําเนิน
การจัดฝกอบรมหลักสูตร วิทยากรคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติดตนแบบ (มาตรฐานใหม) จํานวน
2 รุน ใน 20 จังหวัด ทัว่ ประเทศ (นนทบุรี ระยอง ยโสธร อุดรธานี เชียงราย พะเยา เพชรบูรณ นครปฐม เพชรบุรี
สุราษฎรธานี สงขลา อางทอง สระแกว นครราชสีมา รอยเอ็ด นครสวรรค กําแพงเพชร กระบี่ ปตตานี และ
กรุงเทพมหานคร) รวม 139 คน และไดมีการใชหลักสูตรดังกลาวในการอบรมผูเขารับการบําบัดแลว ภายใตชื่อ
“ศูนยขวัญแผนดิน”
2) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพวิทยากรครู ก คายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ผูเสพ
ยาเสพติดตามหลักสูตรมาตรฐานใหม ระหวางวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2557 ณ โรงแรมปริ๊นตั้น ดินแดง
กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจในหลักสูตรและพัฒนาองคความรูใหมในการจัดทําคายปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น และเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางวิทยากรดวยกัน ผูเขารวม
ประชุมประกอบดวย วิทยากรครู ก ใน 19 จังหวัดตนแบบ ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ
2.2 ระบบบังคับบําบัด จัดทําหลักสูตรมาตรฐานกลางและคูมือในระบบบังคับบําบัด โดยใชรูปแบบชุมชนบําบัด
(Therapeutic Community : TC) เปนแนวคิดหลักและผสมผสานกับจุดเดนของโปรแกรมการบําบัดฟนฟูฯ
ที่ดําเนินการในปจจุบัน และไดทําการผลิตคูมือการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว แจกจายให
กับศูนยวิวัฒนฯ ทุกแหง นอกจากนี้ ไดทําการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพในศูนยฟนฟูฯ โดยกรมคุมประพฤติจัดการ
อบรมบุคลากรของศูนยวิวัฒนในการฟนฟูแบบควบคุมตัว จํานวน 67 แหง รวม 68 คน และกรมกิจการพลเรือน
ทหารบก จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูฝกในศูนยฟนฟูฯ จํานวน 2 รุน รวม 70 คน

3. การติดตามชวยเหลือผูผานกระบวนการการบําบัดฟนฟูในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว
3.1 มีการหารือและกําหนดแนวทางการติดตามชวยเหลือผูผ า นการบําบัดฟน ฟู พรอมแจง ใหหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ
และขอความรวมมือในการสนับสนุนใหความชวยเหลือผูที่ผานกระบวนการบําบัดฟนฟูเปนกรณีพิเศษ โดยในสวน
ของการสงเสริมอาชีพ ใหแกผูผา นการบําบัดในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัวนั้น ไดรวมกับกรมคุมประพฤติ
และกรมการจัดหางาน ดําเนินการในพื้นที่นํารอง 2 แหง ไดแก ศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพันทหารมาที่ 23
กรมทหารมาที่ 5 รักษาพระองค จังหวัดสระบุรี และศูนยวิวัฒนพลเมือง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 21
รักษาพระองค จังหวัดสระแกว ซึ่งเมื่อสิ้นสุดการทดสองการนํารองแลว จะไดจัดทําแนวทางเพื่อขยายผล
ในศูนยวิวัฒนพลเมืองทุกแหงตอไป
3.2 เมื่อวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาศักยภาพ
ครูฝก ในการแนะแนวอาชีพใหแกผเู ขารับการฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติดแบบควบคุมตัว ณ กองพันทหารมาที่ 23
รักษาพระองคจงั หวัดสระบุรี เพือ่ พัฒนาศักยภาพครูฝก ในศูนยฟน ฟูฯ จํานวน 15 คน ใหมคี วามรูค วามเขาใจเกีย่ วกับ
ผลการทดสอบความพรอมทางอาชีพ อันจะนําไปสูการชวยเหลือผูเขารับการฟนฟูฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึน้ รวมถึงเปนตนแบบในการจัดทําแนวทางบูรณาการความรวมมือดานการสงเสริมอาชีพขยายผลไปทัว่ ประเทศ
ตอไป
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4. การพัฒนาระบบขอมูลดานบําบัดรักษาของประเทศ มีกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานระหวาง
ป 2558-2559 โดยเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานจะเกิดการเชื่อมตอระหวางขอมูลของหนวยงานที่เกี่ยวของ
ซึ่งจะเกิดความเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขอมูล โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรม (พลเอกไพบูลย คุมฉายา) ไดลงนามในคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาระบบขอมูลดานการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 จํานวน 3 คณะ
ไดแก
1) คณะอนุกรรมการประสานงานกลางพัฒนาระบบขอมูลการบําบัดรักษายาเสพติด
2) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลการติดตาม ดูแล ชวยเหลือผูผานการบําบัดฟนฟู
และเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดการประชุมเปดตัวโครงการพัฒนาระบบ
ฐานขอมูลผูเสพผูติดยาเสพติดของประเทศ โดยมีผูแทนของหนวยงานที่เกี่ยวของรวมฟงแนวทางในการพัฒนา
การดําเนินงาน โดยมีรองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายวิตถวัลย สุนทรขจิต) เปนประธาน ทั้งนี้ การพัฒนาโครงการนี้จะ
สิ้นสุดและเริ่มใชระบบฐานขอมูลกลางของผูเสพผูติดยาเสพติดของประเทศไดภายในป 2559 และในวันที่
3 กันยายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบขอมูล ดานการบําบัดฟนฟูผูเสพผูติด
ยาเสพติด ครั้งที่ 1/2558 เพื่อนําเสนอความกาวหนาของโครงการพัฒนาระบบฐานขอมูลของผูเสพผูติดยาเสพติด
ของประเทศ ซึ่งดําเนินการโดยบริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส แอนด เซอรวิสเซส จํากัด และรวมกับหนวยงาน
ที่เกี่ยวของพิจารณาแบบรายงานระบบขอมูลการบําบัดรักษาและฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
การขับเคลื่อนการดําเนินงานดานการบําบัดรักษาฟนฟู ติดตามและใหความชวยเหลือ
1. วันที่ 27 เมษายน 2558 นายวิตถวัลย สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. รวมพิธีเปดการอมรมและ
มอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการแกไขปญหาผูเสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบคายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม) ศูนยขวัญแผนดินนครสวรรค ณ อาคารอเนกประสงคสัมมนาและจัดแสดง
นิทรรศการบึงบอระเพ็ด อําเภอเมืองนครสวรรค จังหวัดนครสวรรค โดยมีพลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี
เปนประธานในพิธีฯ มอบสิ่งของพระราชทานใหกับผูเขารับการอบรมฯ และผานการอบรมตามโครงการแกไข
ปญหาผูเสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบคายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม) ศูนยขวัญแผนดิน
นครสวรรค จํานวนทั้งสิ้น 494 คน
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2. สํานักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการนํารองบูรณาการความรวมมือ
ดานการสงเสริมอาชีพ ครัง้ ที่ 2/2558 เมือ่ วันที่ 28 เมษายน 2558 ณ สํานักงาน ป.ป.ส. โดยมีนายประสาร มหาลีต้ ระกูล
รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เปนประธาน ผูแทนกรมคุมประพฤติ กรมจัดหางาน กรมพัฒนาฝมือแรงงาน ศอ.ปส.สธ.
กรมกิจการพลเรือนทหารบก เพือ่ นําเสนอความคืบหนาการดําเนินงานในจังหวัดนํารอง 2 พืน้ ที่ ไดแก ศูนยววิ ฒ
ั นพลเมือง
กองพันทหารมาที่ 23 กรมทหารมาที่ 5 รักษาพระองค จังหวัดสระบุรี และศูนยวิวัฒนพลเมืองกองพันทหารราบที่ 3
กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค จังหวัดสระแกว

3. นายศิรินทรยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถาน
ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด ณ กองรอยอาสารักษาดินแดน จ.หนองคาย
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2558 ซึ่งเปนสถานบําบัดรักษาและฟนฟูสมรรถภาพ
ผูต ดิ ยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด แบบไมเขมงวด ในสังกัดกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย โดยใชระยะเวลาดําเนินการบําบัดฯ 120 วัน ปฏิบตั ติ อ
ผูติดยาเสพติดเหมือนผูปวย ไมใชอาชญากร เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผูติดยาเสพติด พัฒนาการปรับตัวใหเขากับบุคคล
อื่นและสังคมสิ่งแวดลอม สงเสริมการประกอบอาชีพใหแกผูติดยาเสพติด
เพื่อปองกันปญหาสังคมดานอาชญากรรมและอื่นๆ
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ผลการดําเนินงานดานการปราบปรามยาเสพติด
ดวยนโยบายการทําลายเครือขายการคาและการปราบปรามที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ สงผลใหการ
จับกุมคดีคา มีแนวโนมสูงขึน้ ซึง่ จากผลการดําเนินงานในป 2558 สามารถจับกุมคดียาเสพติดได จํานวน 264,974 คดี
ผูตองหา 284,499 คน ในจํานวนนี้เปนคดีรายสําคัญ จํานวน 62,594 คดี มีการมุงเนนการขยายผลและตัดวงจร
การเงินของกลุมผูคารายใหญ จนนําไปสูการยึดทรัพยสินของกลุมผูคาทั้งหมด 2,317 ราย มูลคาทรัพยสิน
996.96 ลานบาท รวมถึงการดําเนินการในกรณีการสมคบ สนับสนุน ชวยเหลือ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับคํารอง
ขอขอกลาวหา หรือแจงขอกลาวหาในฐานความผิดสมคบ 838 คดี ผูตองหา 2,295 คน โดยจับกุมได 559 คน
ผลการจับกุมที่สําคัญ มีดังนี้
การปราบปรามจับกุมเครือขายนักคายาเสพติดภายในประเทศ
1. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. จับกุมผูตองหา 6 คน
พรอมไอซ 25 ก.ก. รถยนตกระบะ 1 คัน โทรศัพทมือถือ 7 เครื่อง เหตุเกิดที่
ปมแก็ส LPG ถ.เพชรเกษม ต.สนามจันทร อ.เมือง จ.นครปฐม ผูตองหามี
พฤติการณเปนตัวแทนของเครือขายชนกลุมนอยในพืน้ ทีช่ ายแดนภาคเหนือจัดหา
ยาเสพติดมาจําหนายในพืน้ ทีก่ ทม. ปริมณฑล และภาคใต โดยลําเลียงยาเสพติด
จากพื้นที่ภาคเหนือซุกซอนมากับถังไอศครีมเขาเก็บพักในพื้นที่ภาคกลาง
2. วันที่ 11 เมษายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับ ตํารวจภูธรจังหวัด
เชียงราย แถลงผลการปฏิบตั กิ ารปดลอมตรวจคนพืน้ ทีเ่ ปาหมายยาเสพติดระหวาง
วันที่ 7-11 เมษายน 2558 กอนเทศกาลสงกรานต โดยสามารถจับกุมผูตองหา
คดียาเสพติดได 76 ราย พรอมยึดของกลางยาบา 82,881 เม็ด ไอซ 7.2 ก.ก.
และผูตองหาตามหมายจับ โดยหนึ่งในจํานวนผูตองหามี นางเหมย ศรีนทีทันดร
อายุ 30 ป ที่อยู 319/2 หมู 9 ต.โชคชัย อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ภรรยา
พ.ต.ท.ชํานาญ พุมไพจิตร อดีต รอง ผกก.ป.สภ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ที่ถูก
สภ.แมสาย จ.เชียงราย จับกุมพรอมยาบา 800,000 เม็ด ไอซ 1 ก.ก. เมื่อวันที่
18 สิงหาคม 2557 จากการสอบสวนขยายผลทราบวา นางเหมยเปนผูสนับสนุน
ชวยเหลือ พ.ต.ท.ชํานาญ ซึ่งตอมาศาลจังหวัดเชียงรายไดอนุมัติหมายจับที่ 289/2557
ลงวันที่ 19 กันยายน 2557 และเจาหนาทีค่ วบคุมตัวนางเหมยไดเมือ่ วันที่ 10 เมษายน 2558
จากนั้นขยายผลเขาตรวจยึดอายัดบานพักและรถยนตฟอรจูนเนอร 2 คัน
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3. วันที่ 2-3 มิถุนายน 2558 สภ.เมืองพะเยา รวมกับ ฝายปกครอง
และกรมทหารราบที่ 17 ตรวจยึดยาบา 356,000 เม็ด ที่บริเวณถนนเลียบ
ชายทุง บานจาปาหวายเหนือ ต.จาปาหวาย อ.เมือง จ.พะเยา สืบเนื่องจาก
วันที่ 2 มิถุนายน 2558 บก.สกส. บช.ปส.
สืบสวนติดตาม กลุม ชาวเขาเผามง โดยสะกดรอย
ติดตามรถยนตตอ งสงสัย จาก ต.ทาขาวเปลือก
อ.แมจัน จ.เชียงราย และไดเรียกตรวจคน

รถคันหนึ่งที่ปมนํามัน ปตท. แตไมพบยาเสพติด ตอมาเจาหนาที่ไดรับแจงจาก
ชาวบานวาพบรถยนตกระบะฟอรดสีเทา ทะเบียน บน 7836 พิจิตร จอดทิ้งอยู
ที่ถนนเลียบชายทุง พื้นที่บานจาปาหวายเหนือ จึงเขาตรวจสอบตรวจคนภายใน
รถพบยาบา 78,000 เม็ด ซุกซอนอยูบ ริเวณแค็ปทีน่ ง่ั หลังคนขับ ยาบา 158,000 เม็ด
ซุกซอนอยูในชองขางกระบะ และในเชาวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เจาหนาที่เขา
ตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุโดยรอบอีกครั้ง พบยาบา 120,000 เม็ด ซุกซอนในโพรง
หญาใกลเคียงบริเวณที่จอดรถ รถยนตกระบะฟอรด สีเทา ทะเบียน บน 7836
พิจิตร ผูถือกรรมสิทธิ์ นายขวัญนภัส ลี้เจริญสุวรรณ ชาวเขาเผาลีซอ อายุ 26 ป
ทีอ่ ยู 18/18 ม.13 ต.ชองแคบ อ.พบพระ จ.ตาก
4. วันที่ 12 - 14 มิถุนายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับกรมสอบสวนคดีพเิ ศษ ปฏิบตั กิ ารตามยุทธการ
“ขยายผลตัดวงจรการเงินเครือขายยาเสพติด ครัง้ ที่ 2” โดยมุง ตัดวงจรการเงิน ทําลายเครือขายนักคายาเสพติด 5
เครือขาย พุง เปาเครือขายนักคายาเสพติดระดับประเทศที่มีผูรวมขบวนการกวา 25 คน รวมเปาหมายบุคคลที่
จะดําเนินการในครั้งนี้ 32 ราย พรอมตรวจคน 34 พื้นที่ ใน 10 จังหวัด ไดแก พื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
สมุทรสาคร ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด สุรินทร บุรีรัมย เชียงใหม เชียงราย เพื่อยึดอายัดทรัพยสินเครือขายนักคา
ยาเสพติด รวมมูลคาทรัพยสนิ ทีย่ ดึ อายัดรวม 91 ลานบาท รายละเอียดดังนี้
- เครือขายที่ 1 เครือขาย นายเกรียงไกร หรือเกง
- เครือขายที่ 2 เครือขาย น.ส.อรวรรณ
- เครือขายที่ 3 เครือขายนายจรูญ
- เครือขายที่ 4 เครือขายนางสาวิลาวัลย
สําหรับยุทธการ “ขยายผลตัดวงจรการเงินเครือขายยาเสพติด” เปนการดําเนินการตามกฎหมายตาม
หลักฐานทีม่ หี รือสาวไปถึงโดยจะยึดทรัพย จับบุคคลทีเ่ กีย่ วของ เพือ่ ทําลายเครือขายและโครงสรางการคายาเสพติด
รายสําคัญในพื้นที่ภาคตางๆ ที่สงผลกระทบตอสภาพปญหาการแพรระบาดยาเสพติดของประเทศ โดยการใช
อํานาจของกฎหมายตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
(มาตรการสมคบและอายัดทรัพยสิน) รวมไปถึงมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่เนนการปราบปรามนักคายาเสพติดรายสําคัญ ที่ผูมีบทบาทเปนนายทุน
ผูสั่งการหรือผูอยูเบื้องหลังที่รับผลประโยชนจากการคายาเสพติดไมวาจะโดยการครอบครองทรัพยสินตางๆ
ทั้งในชือ่ ตนเองหรือของบุคคลอืน่ รวมไปถึงกระทําการฟอกเงินในลักษณะใดๆ โดยใชมาตรการริบทรัพยเปนสําคัญ
เพื่อลิดรอนหรือตัดวงจรทางการเงินของเครือขายการคายาเสพติด
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5. วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับ ตํารวจภูธรภาค 5 และทุกภาคสวนเขาปฏิบัติ
การปดลอมตรวจคนและยึดทรัพยสินคดียาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ “รหัสลับอินทนนท 1/4” ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม ทั้งนี้ผลการปฏิบัติไดผูตองหา 4 คน ประกอบดวย ผูตองหาความผิดรวมฟอกเงิน 2 คน คือ นางสมพร
อายุ 49 ป และนายบัญชา อายุ 27 ป สองแมลูกชาว จ.เชียงใหม ซึ่งนายบัญชาถูกจับในความผิดฐานมียาเสพติด
ใหโทษประเภท 1 ไวในความครอบครองเพื่อจําหนาย จึงไดขยายผลเขาจับกุมนางสมพรในฐานรวมกันฟอกเงิน
พรอมตรวจยึดทรัพยสิน ไดแกหอพักสุรนิ ทรแมนชัน่ 1 แหง ทีด่ นิ และสิง่ ปลูกสราง 1 แหง ทีด่ นิ เปลา 27 แปลง เนือ้ ที่
65 ไร 2 งาน 56 ตารางวา ทองรูปพรรณ 22 รายการ นํา หนักรวม 214.3 กรัม หรือกวา 14 บาท รถยนต 6 คัน
รถจักรยานยนต 8 คัน เงินฝากสมุดบัญชีธนาคาร 7 บัญชี ยาบา 30,000 เม็ด รวมมูลคา 252,100,000 ลานบาท
สวนอีกคดีจับกุมผูตองหา 2 คน ไดแก นายวรวุฒิ อายุ 35 ป และนางสาวณิชาภัทร อายุ 33 ป ชาว จ.เชียงใหม
ถูกเจาหนาที่ตํารวจ สภ.แมปง พรอมของกลาง ยาบา 30,010 เม็ด บริเวณหนาหองนํา ภายในปมนํา มัน ต.ทาศาลา
อ.เมืองเชียงใหม
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การปราบปรามขบวนการคายาเสพติดตางชาติ
1. วันที่ 18 เมษายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับ ศุลกากรทาอากาศยาน
นานาชาติภเู ก็ต กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด จับกุมผูต อ งหา 4 คน
คือ น.ส.มินตรา อายุ 26 ป /นายวิลเลม ปเตอร กร็อบเลอร อายุ 26 ป สัญชาติ
แอฟริกาใต/นายโอนูอิคบู แอนซีเลม ชิคาโด อายุ 40 ป สัญชาติไนจีเรีย/
นายโจเซฟ แอนแยฮี โอนูอิคบู อายุ 37 ป สัญชาติไนจีเรีย พรอมโคเคน 3.8
กิโลกรัม โทรศัพทมอื ถือ 9 เครือ่ ง และรถยนตเกง 1 คัน เหตุเกิดที่ทาอากาศยาน
นานาชาติ จ.ภูเก็ต ตอเนื่องลานจอดรถ เอ.พี.เพลส ซอยรามคําแหง 53
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. และหองพักเลขที่ 4/4 อาคาร A1
อาคารชุดลุมพินวี วิ พัฒนาการ-เพชรบุรตี ดั ใหม ซอยพัฒนาการ 23 แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง กทม.
2. วันที่ 21 เมษายน 2558 จับกุมนายเจมาไน อิกคซาน อายุ 63 ป
สัญชาติอินโดนีเนีย พรอมโคเคน 5.2 กิโลกรัม ธนบัตรรูเปย ธนบัตรไทย
48,000 บาท ไดที่ทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ตเจาหนาที่ปฏิบัติหนาที่
บริเวณหองโถงผูโ ดยสารขาเขาเรียกตรวจคนนายเจมาไน อิกคซาน สัญชาติ
อินโดนีเนีย โดยนายเจมาไนเดินทางมาจากเมืองโบโกตา ประเทศโคลัมเบีย-เมืองปานามาซิตี้ ประเทศปานามา เมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล-เมืองโดฮา ประเทศกาตาร จากนั้นเดินทางตอไปยังประเทศสิงคโปร โดยสาร
สายการบินซิลคแอร เที่ยวบินที่ MI 758 ปลายทางทาอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ผลการตรวจคนพบโคเคน 5.2
กิโลกรัม ซุกซอนอยูในหนังสือปกแข็ง 3 เลม และซุกซอนในแกนมวนกระดาษแฟกซ 6 มวน
3. วันที่ 22 เมษายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับ ศุลกากร
ทาอากาศยานภูเก็ต จับกุม MS. DIANA BATISHCJEVA อายุ 21 ป
สัญชาติรัสเซีย พรอมโคเคน 1 กิโลกรัม เหตุเกิดทีท่ า อากาศยานนานาชาติ
ภู เ ก็ ต สื บ สวนเครื อ ข า ยรั ส เซี ย ในประเทศไทย พบว า นาย DJ Lenz
มีพฤติการณจัดหาโคเคนจากประเทศบราซิล มาจําหนายใหนักทองเที่ยว
ชาวตางชาติในไทย มี MS. DIANA BATISHCJEVA เปนบุคคลในกลุม
เครือขาย เจาหนาที่สืบสวนเฝาติดตามพฤติการณเครือขายดังกลาวอยาง
ตอเนือ่ ง กระทั่งพบ MS. DIANA เดินทางจากเมืองเซาเปาโล ประเทศ
บราซิล-ประเทศสิงคโปร มายังประเทศไทย โดยสายการบินซิลคแอร
เที่ยวบินที่ MI 752 (สิงคโปร-ภูเก็ต) จึงขอตรวจคนพบโคเคน 1 กิโลกรัม
ซุกซอนในขวดโลออนและขวดโลชั่น
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4. วันที่ 27 เมษายน 2558 ปปส.กทม รวมกับ บก.น.6 จับกุมชาวไนจีเรีย 2 คน คือ
นายชินาดู อียาดา อายุ 33 ป และนายโอกาฟอร ซันเดย พรอสเปอร อายุ 29 ป พรอม
ของกลางไอซ 6.3 กิโลกรัม กระเปาสะพายสุภาพสตรี 19 ใบ โทรศัพทมือถือและ
ซิมการด 6 เครื่อง กาวตราชาง 2 หลอด เทปกาวใส 1 อัน และใบมีดคัตเตอร 1 เลม
ตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอลบางกะป สาขารามคําแหง 2
ของ น.ส.สุรินทรา คําขวา อายุ 29 ป ทีอ่ ยู 50/1 ม.9 ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง
จ.ขอนแกน ผูต อ งหาใหการวารับจางนายซุก ชาวไนจีเรีย ดวยเงินคาจาง 50,000 บาท
นําไอซที่ลักลอบสงผานบริษัทขนสง TNT ทางเครื่องบินจากประเทศจีน มาหีบหอใหม
แลวซุกซอนในกระเปาสตรีและวาจางหญิงชาวเอเซียลําเลียงไปสงที่ประเทศมาเลเซีย
5. วันที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.00 น. ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ส. รวมแถลงขาว
จับกุมเครือขายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบาน ผูตองหา จํานวน 6 คน พรอม
ของกลางยาบา จํานวน 1,608,000 เม็ด ภายใตความรวมมือของ 4 ประเทศ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน, สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว, สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
และประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัยระยะ 2

6. วันที่ 22 มิถุนายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับ
หนวยปราบปรามยาเสพติดสุวรรณภูมิ จับกุมชาวไตหวัน 2 คน คือ
นายหวง จิ้น เจี๋ย (Mr.Huang Jyun Jie) อายุ 21 ป หนังสือเดินทาง
เลขที่ 311277032 และนายเลี่ยว ปง เสียง (Mr.Liao Ping Hsiang)
อายุ 22 ป หนังสือเดินทางเลขที่ 311277304 พรอมของกลาง ไอซ
12.07 ก.ก. ของกลางอื่นๆ กระเปาเดินทาง 3 ใบ โทรศัพทมือถือ
2 เครื่อง ตั๋วโดยสารเที่ยวบินที่ TG 491 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิโอคแลนด
โอคแลนด และธนบตรนวซแลน
และธนบัตรนิวซีแลนด
นด 2,820 ดอ
ดอลล
อลลาร
อล
าร เหตุเกดท
กิดที่
ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ จ.สมุททรปราการ
รปราการ
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7. วันที่ 27 สิงหาคม 2558 สํานักงาน ปปส. ภาค 6 รวมกับ
บก.สส.ภ.6 จับกุมนางศุภากร นิธิเมธารัต อายุ 38 ป และนายโดนัลด
หยาง อายุ 43 ป เชื้อชาติ มง-ลาว สัญชาติอเมริกัน หนังสือเดินทาง
ประเทศสหรัฐอเมริกาเลขที่ 488875469 พรอมยาบา 220,000 เม็ด
เหตุเกิดที่บานเลขที่ 11/23 ถ.รามคําแหง ต.หัวเดียด อ.เมือง
จ.ตาก ตอเนือ่ งบานเลขที่ 888/93 หมูบ า นจิรโชติ ของนางศุภากร
ที่ จ.พิษณุโลก สามารถตรวจยึดทรัพยสินตาม พรบ.มาตรการฯ 88
รายการ ประกอบดวย บานพรอมที่ดิน รีสอรท เครื่องเงิน เงินสด
รถยนตรวมมูลคากวา 13 ลานบาท

8. วันที่ 7 กันยายน 2558 สํานักงาน ปปส.ภาค 2 รวมกับกองกํ
งกํากับบการสื
การสืสืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัด
ระยอง สภ.หนองกรับ และฝายปกครอง จับกุมผูตองหา 3 คน คือ นาย Joseph
osepph Uyammado
ammado สัญชาติไนนจีเรีย
นาย Umeano Tochukwu Emmanuel สัญชาติไนจีเรีย และ นาย Gomez
ez Es
Escobedo
sscobedo
edo Armando Wi
William

สัญชาติเปรู พรอมโคเคนนําหนักประมาณ 180 กรัม สารเคมีทใ่ี ชเปนสารสกัดหลาย
หลายรายการ
ยรรายการ
าร และรถยนตเกง 2 คัน
(ทะเบียน ฆผ 8437 กรุงเทพฯ และทะเบียน ฆฌ 4659 กรุงเทพฯ) ขอหา“รวมกันผผลิตยาเสพติ
เสพตดิ ให
ใหโ ทษประเภท
ทษประ
2 (โคเคน) และรวมกันมียาเสพติดใหโทษประเภท 2 (โคเคน) ไวในความครอบครองเพื
รองเพื
เพืพื่อจําหนนายโดยผิดกฎหมาย”
กฎหมา
เหตุเกิดที่บานเลขที่ 29/1 ม.6 ต.บางบุตร อ.บานคาย จ.ระยอง
สถาบันตรวจพิสจู นยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ตรวจสอบสารเคมีของกลาง
าง ไไดดแ ก นํา มันดีเี ซล อะซิ
อะซโตน


นํามันกาด นํากรด กรดดินประสิว กรดเกลือ กรดกํามะถันคลอไรด กรดซัลฟวริก โซเดี
ซเดียมค
มมคารบอเนต โดยที่กอน
ไฟเบอรมโคเคนและมโคเคนนาในถงเลกนอย
ไฟเบอรมีโคเคนและมีโคเคนนํา ในถังเล็กนอย กาลงจะกลาย
กําลังจะกลายเป
ยเป
เปนผลกโคเคน
นผลึกโคเคนน ทงนข
ทั้งนี้ขณะเจ
ขณะเจา
ณะเจจาาหนาทเขาตร
หนาที่เขาตรวจค
รวจคนน

ผูตองหาไดเทโคเคนนําบางสวนทิ้งโถชักโครก และพบผลึกโคเคน
โคเคนบางส
เคน
คนบางสวนตกอ
นตกอยู
กอยูรอบพืพื้นชักโค
โคร
โครก
คครก
ร และขยาย
และขยายผล
ายยผล
จับกุมนางพรทิพย อูยัมมาดู อายุ 34 ป ภรรยานาย
ยานาย Joseph เจ
เจาาขอ
ของ
ของบ
องบานที่เกิดเหต
เหตุ
หตุ
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การยึดและอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด
ปญหายาเสพติดเปนปญหาสําคัญระดับชาติที่รัฐบาลใหความสําคัญ และไดมีการกําหนดยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดขึ้น โดยเฉพาะยุทธศาสตรการควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด ซึ่งกําหนด
ใหมีการควบคุม สกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งตน และเคมีภัณฑเขาสูประเทศไทย ทําลายโครงสรางการคายาเสพติด
เพื่อตัดวงจรการนําเขายาเสพติดและเสนทางการเงินที่เชื่อมโยง โดยเนนการสืบสวนสอบสวนขยายผลเพื่อนําไป
สูการใชมาตรการทางทรัพยสินและภาษีในการยึดหรืออายัดทรัพยสินของขบวนการคายาเสพติด ซึ่งจาก
ยุทธศาสตรดังกลาวจะเห็นไดวาการแกไขปญหายาเสพติดในดานการปราบปรามนอกเหนือจากการจับกุม
ผูกระทําผิดมาลงโทษแลวยังมุงเนนไปที่ตัวทรัพยสินที่ผูกระทําผิดใชหรือไดมาเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด โดยกําหนดใหมีการนํามาตรการทางทรัพยสินและภาษีเขามาใชในการยึดหรืออายัดทรัพยสิน
ของขบวนการคายาเสพติด เพื่อตัดวงจรมิใหมีการนําทรัพยสินมาใชเปนทุนในการซื้อขายยาเสพติดและพัฒนา
เครือขายการคายาเสพติดตอไป
ทรัพยสนิ ทีไ่ ดมกี ารยึดหรืออายัดไวในคดีความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดนัน้ สามารถจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ
(ก) ทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใชเปนอุปกรณใหไดรับผิด
ในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(ข) ทรัพยสนิ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการกระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด ทรัพยสนิ ทัง้ สองประเภทดังกลาวเมือ่ มีการยึด
หรืออายัดไวแลวกฎหมายไดกาํ หนดชองทางหรือกระบวนการขอใหศาลมีคาํ สัง่ ริบไวแตกตางกันออกไป ดังนี้
1. ทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด หรือใชเปนอุปกรณใหไดรับ
ผลในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พนักงานสอบสวนจะเปนผูดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานและ
เสนอความเห็นตอพนักงานอัยการเพือ่ ขอใหศาลสัง่ ริบ โดยทรัพยสนิ ทีไ่ ดใชหรือมีไวเพือ่ ใชในการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดนั้น แตเดิมพนักงานอัยการจะขอใหศาลสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 หรือ
ตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติยาเสพติด ใหโทษ พ.ศ. 2522 ตอมาภายหลังเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ขึ้นมาไดมีการกําหนดใหศาลมี
อํานาจริบทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และขยายความไปถึงทรัพยสิน
ที่ใชเปนอุปกรณใหไดรับผลในการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดไวในมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว
ดวย ซึ่งการริบทรัพยสินตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 และตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ.2522 กับการริบทรัพยสินตามมาตรา 30 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 นั้น แมจะมีชองทางและกระบวนการขอใหศาลสั่งริบเริ่มตนมา
จากพนั ก งานสอบสวนเป นผู ดําเนินการเช นเดี ย วกั น แต ม ีผ ลแตกต า งกั นอยู บ า งเมื่อ ศาลมี ค ํ าสั ่ ง ริ บ แล ว
โดยทรัพยสินที่ศาลสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 และตามมาตรา 102 แหงพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 จะตกเปนของแผนดิน แตทรัพยสินที่ศาลสั่งริบตามมาตรา 30 แหง พระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 จะตกเปนของกองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และศาลสามารถริบไดทง้ั สิน้ ไมวา ในคดีนน้ั จะมีผถู กู ลงโทษตามคําพิพากษาหรือไม ทัง้ ยังเปน
การริบโดยเด็ดขาดเจาของทรัพยสินจะมารองขอคืนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 36 อีกไมได
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2. ทรัพยสินที่ไมไดมีไวเปนความผิด ไมใชทรัพยสินที่ไดใชหรือมีไวเพื่อใชในการกระทําความผิด และ
ไมใชทรัพยสินที่ไดมาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในครั้งที่มีการฟองคดี ซึ่งพนักงานสอบสวนไม
สามารถเสนอใหพนักงานอัยการขอใหศาลสั่งริบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 33 และตามมาตรา 102
แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. 2522 แตทรัพยสินดังกลาวเปนทรัพยสินที่อาจถูกริบในฐานะเปน
ทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ตามมาตรา 27 แหงพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ได โดยกฎหมายกําหนดใหการริบทรัพยสินที่
เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตองผานกระบวนการตรวจสอบทรัพยสินจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพยสนิ ซึง่ ประกอบดวยปลัดกระทรวงยุตธิ รรม เปนประธานกรรมการ อัยการสูงสุด เปนรองประธาน
กรรมการ ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมบังคับคดี อธิบดีกรมศุลกากร อธิบดีกรม
สรรพากร ผูวาการธนาคารแหงประเทศไทย เปนกรรมการ และมีเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนกรรมการและเลขานุการ
ซึ่งกระบวนการริบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเริ่มตนขึ้นเมื่อมีการจับกุม
ตัวผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และผูจับกุมหรือพนักงานสอบสวนพิจารณาเห็นวาผูตองหามีทรัพยสินที่
มีเหตุสงสัยวาเกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งไมสามารถขอริบไดตามกฎหมายปกติทั่วไป
ก็จะประสานงานมายังสํานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะที่เปนฝายเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
เพื่ อเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินพิจารณามีคําสั่งตรวจสอบทรัพยสินและยึดอายัดทรัพยสินไว
ชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ หากสํานักงาน ป.ป.ส. กลั่นกรองขอเท็จจริงแลวเห็นวาเปนไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย
ก็จะเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินพิจารณาสั่งตรวจสอบทรัพยสินของผูตองหารายนั้นและมอบหมาย
พนักงานเจาหนาที่ดําเนินการตรวจสอบและยึดหรือายัดทรัพยสินแทน ตามมาตรา 19 ประกอบมาตรา 21 และ
23 แหงพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 แตในกรณีเรง
ดวนสํานักงาน ป.ป.ส. ก็จะเสนอใหเลขาธิการ ป.ป.ส. ใชอํานาจตามมาตรา 19 วรรคสอง สั่งตรวจสอบทรัพยสิน
และมอบหมายพนักงานเจาหนาที่แทนคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินไปกอนแลวรายงานใหทราบก็ได

กระบวนการตรวจสอบทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดตาม
พระราชบั ญ ญัต ิมาตรการในการปราบปรามผูก ระทํ า ความผิ ดเกี ่ ย วกั บ ยาเสพติ ด พ.ศ. 2534
แบงขั้นตอนการดําเนินการออกเปน 3 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนการสั่งตรวจสอบทรัพยสิน
เมือ่ มีการจับกุมผูต อ งหาในคดียาเสพติด และพบวา
ผู ต อ งหามี ท รั พ ย สิ น ที่ มี เ หตุ ส งสั ย ว า เกี่ ย วเนื่ อ ง
กับการกระทําความผิด ซึ่งไมสามารถริบไดตาม
กฎหมายอาญา คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
หรือเลขาธิการ ป.ป.ส. (ในกรณีเรงดวน) ก็จะสั่ง
ตรวจสอบทรัพยสนิ ของผูต อ งหานัน้ และมอบหมาย
พนักงานเจาหนาทีด่ าํ เนินการแทน พรอมกับมีคาํ สัง่
ใหยึดหรืออายัดทรัพยสินของผูตองหาที่ตรวจพบ
ไวชั่วคราวเพื่อตรวจสอบ
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ขั้นตอนการตรวจสอบทรัพยสิน
พนักงานเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายจะรวบรวม
ขอเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตางๆ เพื่อแสดง
ให เ ห็ น ว า คดี มี มู ล ว า ทรั พ ย สิ น ที่ ต รวจสอบเป น
ทรั พ ย สิ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การกระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติด แลวสรุปผลการตรวจสอบ
พรอมความเห็นเสนอต อ คณะกรรมการตรวจ
สอบทรัพยสิน เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรั พ ย สิ น วิ นิ จ ฉั ย ว า ทรั พ ย สิ น ที่ ต รวจสอบเป น
ทรั พ ย สิ น ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ การกระทํ า ความผิ ด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือไม
ขั้นตอนการไตสวนของศาล
เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินวินิจฉัยวาทรัพยสินรายการใดเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับ
การกระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติดแลว ก็จะเสนอใหพนักงานอัยการยืน่ คํารองขอใหศาลสัง่ ริบทรัพยสนิ นัน้
ศาลจะทําการไตสวน หากคดีมีมูลวาทรัพยสินที่ขอใหริบเปนทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด ศาลจะสั่งริบทรัพยสินนั้นตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กระบวนการยึดอายัดทรัพยสินในคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อขอใหศาลมีคําสั่งริบทั้งสอง
ประเภทดังที่กลาวไวขางตน มีผูเกี่ยวของซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการดําเนินการอยูหลายฝายดวยกันในแตละ
ขั ้ น ตอน โดยเริ่ มต นตั ้งแต เจาหนาที ่ ผู ท ํ า การสืบสวนจั บกุม พนั ก งานสอบสวน พนั ก งานเจ าหน าที่
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน พนักงานอัยการ ตลอดจนถึงศาลซึ่งเปนผูใชอํานาจตามกฎหมายในการสั่ง
ริบทรัพยสินที่ไดมีการยึดหรืออายัดไว แมขั้นตอนสุดทายของกระบวนการเมื่อศาลสั่งริบทรัพยสินแลวอาจ
มีผลแตกตางกันไปบางเกี่ยวกับการนําทรัพยสินไปบริหารจัดการ แตจุดมุงหมายที่เหมือนกันก็คือเพื่อตัดวงจร
มิ ใ ห มี ก ารนํ า ทรั พ ย สิ น มาใช เ ป น ทุ น ในการซื้ อ ขายยาเสพติ ด และพั ฒ นาเครื อ ข า ยการค า ยาเสพติ ด ให มี
ความสลับซับซอนยากตอการปราบปราม
ตรวจสอบ

ยึดอายัด

(ราย)

(ลานบาท)

เงินสด

เงินฝาก สังหาริมทรัพย อสังหาริมทรัพย

2553

1,792

1,140.5

137.5

313.5

567.2

122.3

2554

2,761

1,409.2

432.9

289.4

529.6

157.3

2555

4,955

1,785.58

176.96 126.51

1,324.3

157.85

2556

4,609

2,196.24

188.54 259.44

828.82

919.42

2557

3,127

1,295.31

68.09

295.93

536.37

394.90

2558

1,840

766.59

101.07 154.52

375.50

135.50

ป พ.ศ.
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ผลการตรวจยึดทรัพยสินที่สําคัญ
1. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 เวลาประมาณ 13.00 น. เจาหนาที่ ป.ป.ส. เขาทําการตรวจคนบานเลขที่
50/98 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี และบานเลขที่ 42/162 ม.2 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี ซึ่งเปนบานของนางวัลลภา เบญจปญญาวงศ ผูตองหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดยะลา ที่ 409/2557
ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 ฐาน รวมกันสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และนางกุลรัศมิ์หรือ
รัชนีย พิรณ
ุ ผูตองหาตามหมายจับ ศาลจังหวัดสงขลา ที่ 299/2557 ลงวันที่ 24 เมษายน 2557 ฐานรวมกัน
สมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและไดกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ผลการตรวจคน พบวา
บานเลขที่ 50/98 ม.7 ไมมีบุคคลใดพักอาศัย และบานเลขที่ 42/169 ม.2 นางวัลลภาใหบุคคลอื่นเชาอยูอาศัย และ
พบทรัพยสินดังนี้
1. ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง (ทาวเฮาส) จํานวน 2 หลัง มูลคาประมาณ 3,000,000 บาท
2. เงินฝากในบัญชีธนาคาร 24 บัญชี มูลคารวมประมาณ 1,788,428.71 บาท
รวมมูลคาทรัพยสินประมาณ 4,788,428.71 บาท
2. วันที่ 23 มกราคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับ กองบัญชาการตํารวจ
ปราบปรามยาเสพติด และกองกํา ลังผาเมืองจับกุมนายอาทิตยหรือเกา รติอนันต
(ผูต อ งหาหมายจับ 2 คดีป 2555) นายราชันหรือบิ๊ก ลีตา และนายอนุวัฒน
หรือวัฒน สาวิสิทธิ์ พรอมของกลางยาบา 1,769,800 เม็ด ไอซนําหนัก 36
กิโลกรัม และขยายผลไปยังทาวนเฮาสบา นเลขที่ 44/42 หมูบานคลองจั่นวิลลา
2 ซ.นวมินทร 149 แขวงนวลจันทร เขตบึงกุมกทม. สามารถยึดทรัพยสนิ ที่
เกีย่ วเนือ่ งกับการกระทําความผิด คือ
1. รถยนตสปอรต 2 คัน (ยี่หอแลมโบกินี่ และ ยี่หอปอรเช)
มูลคาประมาณ 40 ลานบาท
2. รถยนต 4 คัน (ฮอนดาบีโอ,มาสดา2,โตโยตาวิช,ฮอนดาซีอารว)ี
มูลคาประมาณ 6 ลานบาท
3. รถจักรยานยนต 1 คัน มูลคา 40,000 บาท
4. อาวุธปน 1 กระบอก มูลคา 100,000 บาท
5. โทรศัพทมือถือ 7 เครื่อง มูลคา 70,000 บาท
6. สมุดบัญชี 9 บัญชี มียอดเงิน 1.5 ลานบาท
7. เรือพรอมเครื่องยนต จํานวน 2 ลํา
(เรือไฟเบอร 1 ลํา เรือยาง 1 ลํา)
มูลคาประมาณ 250,000 บาท
รวมมูลคาทรัพยสินประมาณ 50 ลานบาท
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3. วันที่ 6 พฤษภาคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ส.รวมปฏิบัติการยุทธการ “ขยายผลตัดวงจรการเงินเครือขาย
ยาเสพติด พื้นที่เปาหมาย 3 เครือขาย เปาหมายบุคคลรวม 10 เปาหมายพื้นที่ 19 พื้นที่ ใน 6 จังหวัด ไดแก พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (8) อางทอง (2) นครปฐม (2) ราชบุรี (2) กาญจนบุรี (3) และหนองบัวลําภู (2) ผลการดําเนิน
การสามารถจับผูตองหาได 4 ราย ยึดและอายัดทรัพยไดมูลคาประมาณ 61.4 ลานบาท

SW 58-12-8750-P Tom-10.indd 69

2/18/16 9:52 AM

70

รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

โครงการปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย
ความเปนมาของโครงการปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย
สํานักงานคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดแหงชาติ (Office of National Narcotics Control
Commission : ONNCC) ซึ่งเปนหนวยงานกลางดานการควบคุมยาเสพติดของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ไดริเริ่มโครงการแมนํา โขงปลอดภัย เพื่อแกไขปญหาการผลิตและการคายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยม
ทองคํา การสกัดกั้นการลําเลียงยาเสพติดและเคมีภัณฑ และการปราบปรามการใชแมนํา โขงเปนเสนทาง
ลําเลียงยาเสพติด ซึ่งผลกระทบตอความปลอดภัยในการเดินเรือในแมนํา โขง เกิดอาชญากรรมปลนฆา
เพื่อแยงชิงยาเสพติด โดยทางการจีนไดจัดประชุม 4 ฝาย ระหวางประเทศจีน ลาว เมียนมา และไทย
ที่กรุงปกกิ่ง ระหวางวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2556 และไดนําเสนอโครงการปฏิบัติการรวมตอเครือขาย
การคายาเสพติดตามลํานํา โขง ใชชื่อวา “ปฏิบัติการรวมแมนํา โขงปลอดภัย” (Joint Operation Safe
Mekong) มีระยะเวลาดําเนินการระหวางวันที่ 20 เมษายน ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2556 โดยจีนไดตั้ง
ศูนยบัญชาการรวม (Joint Command Center : JCC) ทีแ่ ขวงสิบสองปนนา มณฑลยูนนาน และใหแตละ
ประเทศสงเจาหนาทีป่ ระสานงาน ประเทศละ 2 นาย ไปปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยดังกลาว
โครงการปฏิบัติการรวมแมนํา โขงปลอดภัย
สถานการณการผลิตและการคายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําในป พ.ศ. 2557 ยังคงมี
ความรุนแรง สงผลกระทบตอสถานการณยาเสพติดในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคแมนําโขง
เปนอยางมาก ความรวมมือในการปราบปรามเครือขายผูผ ลิตและผูค า ยาเสพติดในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มทองคํา
การลักลอบลําเลียงยาเสพติดออกจากแหลงผลิต และการลักลอบลําเลียงสารตั้งตน เคมีภัณฑ และ
เครือ่ งมือทีใ่ ชในการผลิตยาเสพติดผานแมนาํ โขง จําเปนตองไดรบั ความรวมมือจากประเทศหนาดานทัง้ 4
ประเทศดังกลาว โดยในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไดสานตอการดําเนินการความรวมมือใน
โครงการปฏิบัติการรวมตอเครือขายการคายาเสพติดตามลํานํา โขง โดยไดเสนอเปนเจาภาพจัดทํา
“แผนปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย จีน ลาว เมียนมา ไทย” (China - Laos - Myanmar - Thailand
Operation Safe Mekong) ภายใตโครงการ “ปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย จีน ลาว เมียนมา ไทย”
(China - Lao - Myanmar - Thailand Operation Safe Mekong) โดยหนวยงานทีเ่ ขารวมปฏิบตั กิ าร
ของไทย ประกอบดวย สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงานตํารวจแหงชาติ
กองทัพบก กองทัพเรือ กรมศุลกากร และกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดตั้งศูนย
ประสานงานแมนํา โขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center : SMCC) ณ จังหวัดเชียงใหม
เพื่อเปนศูนยประสานการขาวและการปฏิบัติระหวาง 4 ประเทศ รวมทั้งเปนศูนยประสานการปฏิบัติกับ
หนวยรวมปฏิบัติในประเทศไทย และใชเปนสถานที่ปฏิบัติงานของเจาหนาที่ประสานงานของ 4 ประเทศ
กําหนดแผนปฏิบัติการ 2 เดือน ระหวางวันที่ 12 มกราคม ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2558
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พื้นที่ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัยระยะที่ 2
แผนปฏิบตั กิ ารแมนาํ โขงปลอดภัยระยะที่ 2 ประเทศภาคีทง้ั สีไ่ ดกาํ หนดพืน้ ทีป่ ฏิบตั กิ าร (Areas
of Operation) โดยพิจารณาจากพื้นที่ที่มีขาวสารวาเปนแหลงผลิต แหลงพักยาเสพติด และพื้นที่ที่
มีการลักลอบลําเลียงยาเสพติด สารตั้งตนและเคมีภัณฑ ตามแนวชายแดนแมนํา โขงของแตละประเทศ
ดังนี้

สาธารณรัฐประชาชนจีน
กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการ คือ 5 เมืองสําคัญในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนเมียนมา
และลาว ไดแก จังหวัดเปาซาน แขวงเตอหง จังหวัดหลินซาง จังหวัดปูเออ และแขวงสิบสองปนนา และ
กําหนดจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน 36 แหง หนวยปฏิบตั กิ ารประกอบดวย ตํารวจ  ตํารวจปองกันชายแดน
ศุลกากร และตํารวจนํา รวมกําลังพล 1,200 นาย
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการ คือ 2 แขวงชายแดนจีน เมียนมา และไทย ไดแก แขวงหลวงนํา ทา และ
แขวงบอแกว โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการหลักใน 4 เมืองสําคัญ คือ เมืองสิงห เมืองลอง (แขวงหลวงนํา ทา)
เมืองเมิง เมืองตนผึ้ง (แขวงบอแกว) และกําหนดจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน 6 แหง หนวยปฏิบัติการ
ประกอบดวย ตํารวจ ทหารชายแดน และศุลกากร รวมกําลังพล 267 นาย เปนชุดปฏิบัติการพิเศษจาก
นครหลวงเวียงจันทน 150 นาย และเจาหนาที่ในพื้นที่ 117 นาย
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สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
กําหนดพื้นที่ปฏิบัติในรัฐฉานทั้งรัฐ ประกอบดวย 6 จังหวัด และ 5 แขวง โดยมีพื้นที่ปฏิบัติการ
หลักใน 3 จังหวัดสําคัญชายแดนจีน ลาว และไทย คือ จังหวัดลาเสีย้ ว จังหวัดเชียงตุง จังหวัดทาขีเ้ หล็ก และ
กําหนดจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน 71 แหง หนวยปฏิบัติการประกอบดวย ทหาร ตํารวจ ศุลกากร ตํารวจ
ตรวจคนเขาเมือง ตํารวจนํา รวมกําลังพล 1,430 นาย เปนชุดปฏิบัติการพิเศษจากกรุงเนปดอร จํานวน
3 ชุด กําลังพล 70 นาย
ประเทศไทย
กําหนดพื้นที่ปฏิบัติการใน 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ชายแดนเมียนมาและลาว คือ จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา และกําหนดจุดตรวจ/จุดสกัด จํานวน 40 แหง หนวยปฏิบัติการ
ประกอบดวย ทหาร ตํารวจภูธรภาค 5 ตํารวจตระเวนชายแดน หนวยเรือรักษาความเรียบรอยตามลํานํา โขง
ตํารวจนํา ศุลกากร ตํารวจตรวจคนเขาเมือง กรมเจาทา และ สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกําลังพล 996 นาย
มาตรการ/ภารกิจตามแผนปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย จีน ลาว เมียนมา ไทย ระยะที่ 2
ประกอบภารกิจหลัก 7 ภารกิจ ไดแก
1. การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
2. การปดลอมตรวจคนพื้นที่เปาหมาย
3. การลาดตระเวนและสกัดกั้นทางนํา
4. การลาดตระเวนรวมทางนํา
5. การสืบสวนหาขาวและปฏิบัติการรวม
6. การติดตามบุคคลหลบหนีหมายจับขามแดน
7. การเฝาตรวจและซุมโจมตีขบวนการลําเลียงยาเสพติดตามแนวตะเข็บชายแดน
ที่ตั้งศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัย ระยะที่ 2
ศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center : SMCC) ตั้งอยู
เลขที่ 188 หมูที่ 3 ถนนโชตนา ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 ภายในมีหองทํางาน
ของเจาหนาที่ประจําศูนย หองทํางานของเจาหนาที่ประสานงาน 4 ประเทศ และหองประชุมใหญติดตั้ง
จอภาพระบบ Video Wall พรอมระบบประชุมทางไกล Video Conference

SW 58-12-8750-P Tom-10.indd 72

2/18/16 9:52 AM

รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

73

ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย
ระยะที่ 2 (วันที่ 12 มกราคม - 12 มีนาคม 2558)
ระยะที่ 2 สวนขยาย (วันที่ 11 พฤษภาคม - 11 กันยายน 2558)
1. ผลการปฏิบัติในประเทศไทย
»ÃÐàÀ·»¯ÔºÑμÔ¡ÒÃ

¨íÒ¹Ç¹¤ÃÑé§

1. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด
2. ปดลอมตรวจคน
3. ลาดตระเวนทางนํา /ทางบก
4. ลาดตระเวนทางนํา รวมกับตางประเทศ
5. สืบสวนหาขาว
6. ติดตามบุคคลตามหมายจับ
7. การเฝาตรวจและซุมโจมตีขบวนการคายาเสพติด

1,450
867
254
1
12
1
318

2. ผลการปฏิบัติ 4 ประเทศ
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จับกุม

ผูตองหา

7,329 คดี

7,923 คน

ยาบา
104,843,277 เม็ด
สารตั้งตนและเคมีภัณฑ

ไอซ

เฮโรอีน

286.93 ก.ก.

333.95 ก.ก.

เมทิลีนคลอไรด
ซูโดอีเฟดรีน
เอทิลแอลกอฮอล
ไฮโดรคลอไรด
แอลกอฮอล
อะซิโตน
อะซิติก แอนไฮไดรด
ยาแกหวัดผสมซูโดอีเฟดรีน

25.25 ตัน
293 ก.ก.
10 ตัน
3.75 ตัน
9.75 ตัน
8.88 ตัน
260 ลิตร
6,482,500 เม็ด
และ 293 กก.

ผงซูโดอีเฟดรีน
อีเฟดรีน
กรดกํามะถัน
กรดเกลือ
กรดฟนิลแอซีติก
1-Pheny1-2Propanone (P2P)
ผงถาน
กรดอินทรีย

151.25 ก.ก.
34.54 ก.ก.
2,197.65 ลิตร
4,550 ลิตร
2,150 ก.ก.
8,190 ลิตร
750 ก.ก.
750 ก.ก.
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การดําเนินงานที่สําคัญ
1. ลาดตระเวนทางนํา จากทาเรือเชียงแสนแหงที่ 1 ถึงทาเรือหาเชียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
วันที่ 16 มกราคม 2558 ศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัย และเจาหนาที่ประสานงาน
4 ประเทศ รวมคณะเลขาธิการ ป.ป.ส. เดินทางไปรับฟงบรรยายสรุปที่หนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอย
ตามลําแมนํา โขง เขตเชียงราย และลงเรือลาดตระเวนจากทาเรือเชียงแสนแหงที่ 1 ถึงทาเรือหาเชียง
อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

2. การลาดตระเวนทางนํา รวม 4 ประเทศ
วันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 ศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัย และเจาหนาที่ประสานงาน
4 ประเทศ รวมคณะเลขาธิการ ป.ป.ส. และผูบริหารหนวยงานของ 4 ประเทศ ลงเรือสังเกตการณการ
ลาดตระเวนตามลํานํา โขงรวม 4 ประเทศ โดยมีเรือลาดตระเวนของหนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตาม
ลําแมนาํ  โขง เขตเชียงราย เรือลาดตระเวนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เรือลาดตระเวน
ของสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และเรือลาดตระเวนของสาธารณรัฐประชาชนจีน รวมปฏิบัติการ
ลาดตระเวนตัง้ แตบริเวณสามเหลีย่ มทองคํา - ทาเรือบานมอม แขวงบอแกว ประเทศลาว - ทาเรือบานโปง
เมืองพง จังหวัดทาขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา

SW 58-12-8750-P Tom-10.indd 74

2/18/16 9:52 AM

รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

75

3. ศึกษาดูงานเสนทางลําเลียงยาเสพติดและเคมีภัณฑชายแดนไทย ลาว เมียนมา
วันที่ 22-23 กุมภาพันธ 2558 ศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัยและเจาหนาที่ประสานงาน
4 ประเทศ ศึกษาดูงานเสนทางลําเลียงยาเสพติดและเคมีภัณฑตามแนวชายแดนไทย ลาว เมียนมา และ
เขาเยี่ยมรับฟงบรรยายสรุปจากหนวยปฏิบัติในลาวและเมียนมา

4. รวมปฏิบัติการทําลายเครือขายการคายาเสพติดแมนํา โขงที่จังหวัดเชียงราย
วันที่ 13-14 มิถุนายน 2558 ศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัยและเจาหนาที่ประสานงาน
4 ประเทศ รวมคณะเลขาธิการ ป.ป.ส. ลงพื้นที่ปฏิบัติการรวมทําลายเครือขายการคายาเสพติดแมนํา โขง
ที่อําเภอเมือง และอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งขยายผลจากคดีการจับกุมพลทหารวิชัย รักษคีรีเขต
พรอมยาบา 1,600,000 เม็ด และไอซ 150 กิโลกรัม ทีอ่ าํ เภอเดนชัย จังหวัดแพร เมือ่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2557
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ผลการปฏิบตั ิ เจาหนาทีส่ นธิกาํ ลังจากกองบัญชาการตํารวจภูธรภาค 5 กองบังคับการตํารวจภูธร
จังหวัดเชียงราย กองบังคับการตํารวจภูธรจังหวัดแพร สํานักงาน ป.ป.ส. กองกําลังผาเมือง และหนวย
เรือรักษาความสงบเรียบรอย และหนวยเรือรักษาความสงบเรียบรอยตามลําแมนํา โขง เขตเชียงราย
จํานวน 500 นาย ปดลอมตรวจคนเปาหมายในจังหวัดเชียงราย 30 เปาหมาย ประกอบดวยเครือขาย
ตระกูลหมอโปะกู ผูจ ดั หายาเสพติดชาวอีกอ ที่ บานผาหมี ตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย และเครือขาย
ผูลําเลียงชาวมงที่อําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย จับกุมผูตองหาตามหมายจับ 18 คน ตรวจยึดยาบา
100,000 เม็ด ยึดทรัพยสินประกอบดวย ปน เงินสด รถยนต รถจักรยานยนต ทองรูปพรรณ บานและ
ที่ดิน หอพัก รวมมูลคาทรัพยสินประมาณ 200 ลานบาท

การปฏิบัติการปราบปรามจับกุมที่สําคัญ
1. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. สนธิกําลังรวมกับ ตํารวจ ทหาร ดีเอสไอ ปฏิบัติการ
“ยุทธการทําลายเครือขายยาเสพติด แมนํา โขง 2.1” ปฏิบัติการจับกุม/ตรวจคนเครือขายนักคายาเสพติด
ในพื้นที่เปาหมายรวม 14 จุด แบงเปนในพื้นที่ จ.เชียงราย (8 จุด) จ.เชียงใหม (1 จุด) จ.สมุทรปราการ
(1 จุด) จ.นนทบุรี (1 จุด) และ จ.สงขลา (3 จุด) รวมกําลังเจาหนาทีป่ ฏิบตั ิ ประมาณ 165 นาย เปนปฏิบตั กิ าร
จับกุมตรวจคนเครือขายนักคายาเสพติดรายสําคัญ รวม 4 ราย และขยายผลยึดทรัพยสิน รวมทรัพยสิน
ทั้งสิ้นมูลคาประมาณ 40 ลานบาท
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2. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 เวลา 07.00 น. นายศิรินทรยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
นํากําลังชุดปฏิบัติการเขารวมปฏิบัติการปดลอมตรวจคนกลุมผูคายาเสพติด และผูหลบหนีหมายจับใน
พื้นที่จังหวัดเชียงราย และจังหวัดพะเยา ตาม “ยุทธการฟาสางที่ริมนํา โขง” สนับสนุนโครงการแมนํา โขง
ปลอดภัย ณ อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยสํานักงาน ปปส.ภาค 5 การสนธิกําลังกับตํารวจภูธร
ภาค 5, กองกําลังผาเมือง, บช.ปส., นรข.เขตเชียงราย และเจาหนาที่ฝายปกครองเชียงราย ผลการปฏิบัติ
การสามารถจับกุมผูตองหา จํานวน 77 ราย พรอมของกลางยาบา จํานวน 447,051 เม็ด ยึดและอายัด
ทรัพยสิน รวมมูลคา 65 ลานบาท

3. วันที่ 27 กันยายน 2558 เวลา 10.30 น. นายเพิม่ พงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. พรอมดวย
นายณรงค รัตนานุกูล ที่ปรึกษาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ผูบัญชาการตํารวจปราบปราม
ยาเสพติด ผูบ ญ
ั ชาการตํารวจภูธรภาค 5 ผูบ ญ
ั ชาการกองกําลังผาเมือง รวมปฏิบตั กิ ารตามแผนปฏิบตั กิ าร
“แมนําโขงปลอดภัย” พรอมผูตองหา ซึ่งเปนเครือขายคายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา
ลักลอบนําเขาและจัดจําหนายไปใหกลุม ผูค า ยาเสพติดในพืน้ ทีต่ า งๆ ทัว่ ประเทศ ของกลางยาเสพติด ยาบา
2.3 ลานเม็ด ไอซ 42 กิโลกรัม เฮโรอีน 36 กิโลกรัม และทรัพยสินอีกจํานวนมาก ณ ศูนยประสานงาน
แมนํา โขงปลอดภัย ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม
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การดําเนินงานในอนาคต
จากความสําเร็จของการดําเนินโครงการแผนปฏิบตั กิ ารแมนาํ โขงปลอดภัยระยะที่ 2 ของประเทศ
ไทยดังกลาว ในการประชุมครึ่งแผนที่เมืองเชียงรุง แขวงสิบสองปนนาน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ทั้ง 4 ประเทศเห็นพองในการสานตอโครงการใหมีความตอเนื่องในระยะยาว เพื่อประโยชน
ในการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา โดยไดมอบหมายใหศูนยประสานงานแมนํา โขง
ปลอดภัยจัดประชุมยกรางแผนปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัยระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) ซึ่งประเทศไทย
ไดเชิญตัวแทนของประเทศสมาชิกทั้ง 3 ประเทศ ประเทศละ 2 คน รวมทั้งเจาหนาที่ประสานงานของทั้ง
3 ประเทศที่ปฏิบัติหนาที่ประจําศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัย รวมประชุมยกรางแผนที่จังหวัด
เชียงใหม เมื่อวันที่ 12-18 กันยายน 2558 ซึ่งนับเปนครั้งแรกที่ประเทศสมาชิกไดรวมกันยกรางแผน
จากเดิมที่ประเทศเจาภาพเปนผูยกรางแผน
แผนปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัยระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) ที่ไดยกรางขึ้น ใชกรอบ 2 ขยาย
4 ควบคุม 1 ทางเลือก เปนกรอบหลักในการดําเนินความรวมมือของประเทศสมาชิกในการแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา คือ 2 ขยาย: ขยายระยะเวลาใหมีการปฏิบัติตามแผนอยางตอเนื่อง
ตลอดทั้ง 3 ป ขยายความรวมมือสูประเทศอื่นในอนุภูมิภาคแมนํา โขง คือกัมพูชา และสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม 4 ควบคุม : ควบคุมสารตั้งตนและเคมีภัณฑในการผลิตยาเสพติดไมใหเขาสูพื้นที่
การผลิต ควบคุมการแพรกระจายของยาเสพติดจากแหลงผลิต ควบคุมยุติพฤติการณผูคายาเสพติด
รายสําคัญ ควบคุมพืน้ ทีส่ าํ คัญในการผลิต การคา และการขนสงยาเสพติด สารตัง้ ตนและเคมีภณ
ั ฑ ชองทาง
การลําเลียงผูคาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา 1 ทางเลือก : สรางทางเลือกในการพัฒนาพื้นที่ที่มีปญหา
ยาเสพติด นอกจากไดเพิ่มมาตรการที่ไทยประสบความสําเร็จในการดําเนินโครงการระยะที่ 2 นอกเหนือ
จาก 7 มาตรการเดิม โดยเฉพาะมาตรการการสืบสวนทางการเงิน
ทีส่ าํ คัญยิง่ อีกประการหนึง่ ตามรางแผนปฏิบตั กิ ารแมนาํ  โขงปลอดภัยระยะ 3 ป (พ.ศ. 2559-2561)
คือ ทุกประเทศเห็นพองกันใหมกี ารจัดตัง้ ศูนยประสานงานแมนาํ  โขงปลอดภัยขึน้ ในแตละประเทศ เพือ่ ใชเปน
กลไกหลักในการประสานแผนและการปฏิบัติ รวมทั้งเปนศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารเพื่อการขยาย
ผลแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําและอนุภูมิภาคแมนํา โขง นับเปนการยกระดับ
การดําเนินโครงการของแตละประเทศอยางเปนรูปธรรม ซึ่งประเทศไทยควรเตรียมความพรอมในฐานะ
ผูริเริ่มจัดตั้งศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัยขึ้นเปนแหงแรกในประเทศไทย โดยควรยกฐานะจาก
ศูนยเฉพาะกิจใหเปนศูนยที่มีโครงสรางถาวร เพื่อขับเคลื่อนงาน การประสานงานแกไขปญหายาเสพติด
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคําอยางตอเนื่องและเปนมืออาชีพ ซึ่งหากปญหาการผลิตและการคายาเสพติดใน
พื้นที่สามเหลี่ยมทองคําไดรับการแกไขใหทุเลาเบาบางลง จะสงผลดีโดยตรงตอการแกไขปญหายาเสพติด
ของประเทศไทย
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ผลการดําเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศ
ดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
1. การดําเนินงานความรวมมือระหวางประเทศระดับทวิภาคี
การหารือขอราชการระหวางรัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรมกับเจาหนาทีร่ ะดับสูงของประเทศเพือ่ น
บานเพือ่ หารือเกีย่ วกับความรวมมือดานยาเสพติด

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเดินทางเยือนสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
เพื่อหารือขอราชการกับผูบริหารระดับสูงของเมียนมา เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557 ณ กรุงเนปดอร
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยมีการหารือเกี่ยวกับการดําเนินงานตามขอมูลแหลงที่พักและแหลง
ผลิตยาเสพติดในเมียนมา การดําเนินงานตามขอมูลหมายจับผูตองหาของไทย การอภัยโทษปลอยตัว
ผูตองขังชาวไทยที่ถูกคุมขังในเรือนจําเมียนมา การที่ฝายไทยจะสนับสนุนงบประมาณดานสกัดกั้น
ยาเสพติดใหกับเมียนมา และความคืบหนาของโครงการพัฒนาทางเลือกฯ ไทย-เมียนมา

รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม เดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีน เพือ่ หารือ
ดานยาเสพติดกับผูบ ริหารระดับสูงของจีน ระหวางวันที่ 26-29 มกราคม 2558 ณ กรุงปกกิง่ สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น โดยรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงยุ ต ิ ธ รรมได ก ล า วยํ า ถึ ง ความร ว มมื อ ระหว า งประเทศ
การจัดการกับปญหายาเสพติดในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มทองคํา และขอบคุณรัฐบาลจีนทีร่ เิ ริม่ โครงการแมนาํ โขง
ปลอดภัย ระยะที่ 1 ซึ่งฝายไทยกําลังดําเนินการตอในระยะที่ 2 ทั้งนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ไดนําเรียนตอผูบริหารระดับสูงของจีนวานายกรัฐมนตรีของไทยไดขอใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเขามา
มีบทบาทในการแกไขปญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุมแมนํา โขง เนื่องจากเปนประเทศมหาอํานาจที่มี
อิทธิพลในอนุภูมิภาคฯ
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เพื่อหารือขอราชการกับ Police Colonel General Le Quy Voung (พลตํารวจโท เล กวี๋ เวือง)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดขอบคุณรัฐบาลเวียดนามที่ได
ใหความรวมมือกับรัฐบาลไทยในการทํางานดวยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะเรื่องยาเสพติด ซึ่งฝายไทย
ยินดีที่จะสนับสนุนงบประมาณใหแกประเทศเพื่อนบานเพื่อพัฒนาศักยภาพในการปราบปรามยาเสพติด
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา นอกจากนี้ประเทศไทยขอความรวมมือเวียดนามในการควบคุมปญหา
ยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งตนและเคมีภัณฑ และยินดีที่จะจัดศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกับ
ประเทศเวียดนาม

การหารือขอราชการระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม และนายวิคเตอร
อิวานอฟ ผูอํานวยการสํานักงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแหงสหพันธรัฐรัสเซีย (FSKN)
ซึ่งมีตําแหนงเทียบเทารัฐมนตรีชวยวาการฯ ในวันที่ 7 เมษายน 2558 ณ ตึกนารีสโมสร ทําเนียบรัฐบาล
โดยทั้งสองฝายไดรวมกันหารือเกี่ยวกับความรวมมือดานยาเสพติดและอาชญากรรมดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล ผู ต อ งหาตามหมายจั บ ของฝ า ยรั ส เซี ย ที่ ข อให ฝ า ยไทยให
ความรวมมือในการดําเนินการ และการสงเจาหนาที่ประสานงานดานยาเสพติดมาประจําประเทศไทย
ของฝายรัสเซีย นอกจากนี้ ทัง้ สองฝายไดแสดงความยินดีทจ่ี ะไดมคี วามตกลงดานยาเสพติดรวมกัน ระหวาง
สํานักงาน ป.ป.ส. และสํานักงาน FSKN หลังจากที่ไดมีการเจรจายาวนานกวา 20 ป
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยคณะผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
ยุตธิ รรมและคณะผูบ ริหารระดับสูงของสํานักงาน ป.ป.ส. เดินทางเยือนราชอาณาจักรกัมพูชา ระหวาง
วันที่ 9 - 10 กันยายน 2558 เพื่อหารือขอราชการกับผูนําระดับสูงของกระทรวงยุติธรรมกัมพูชา
ซึง่ เปนการเนนยํา ใหเห็นถึงความสัมพันธและความรวมมือกันอยางใกลชดิ ของหนวยปราบปรามยาเสพติด
และหนวยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมของทั้งสองประเทศ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พรอมดวยคณะผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
ยุติธรรมและคณะผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน ป.ป.ส. ไดเดินทางเยือน นครหลวงเวียงจันทน
สปป.ลาว อยางเปนทางการ ระหวางวันที่ 16 - 17 กันยายน 2558 และไดเขาพบเยี่ยมคารวะและหารือ
ขอราชการกับผูบริหารระดับสูงของ สปป.ลาว
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมพรอมดวย คณะผูบริหารระดับสูงของกระทรวง
ยุติธรรมและคณะผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน ป.ป.ส. เดินทางเยือนนครคุนหมิง มณฑลยูนนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหวางวันที่ 22 - 25 กันยายน 2558 เพื่อเยี่ยมคารวะและหารือขอราชการ
กับเจาหนาที่ระดับสูงของมณฑลยูนนาน และศึกษาดูงานพื้นที่ชายแดนจีน-เมียนมาโดยวันที่ 23 กันยายน
2558 คณะผูแทนไทยไดเขาพบนายกั๋ว จู จาง รองผูวาการมณฑลยูนนาน และรับฟงการบรรยายสรุป
สถานการณยาเสพติดของมณฑลยูนนาน และหารือขอราชการกับผูบัญชาการตํารวจปองกันชายแดน
มณฑลยูนนานจากนั้นคณะฯ ไดเดินทางไปยังเมืองเตอหงและไดเยี่ยมชมการทํางานของเจาหนาที่ที่
ดานมูคัง บนเสนทางสาย 302 (พมา-คุนหมิง และผานไปยังเซี่ยงไฮ) ซึ่งเปนดานหลักในการสกัดกั้น
ยาเสพติดเเละเคมีภัณฑที่ลักลอบผานเสนทางดังกลาว

การประชุมทวิภาคีระหวางประเทศดานยาเสพติดตามพันธกรณี
การประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา วาดวยความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ 17
(17th Thailand-Myanmar Bilateral Meeting on Narcotics Law Enforcement Cooperation) ระหวางวันที่ 16-17 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมอิมพิเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม โดยมีผล
การประชุมดังนี้
(1) ทั้งสองฝายเห็นชอบใหพื้นที่จังหวัดทาขี้เหล็กและอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
เปนพื้นที่เปาหมายรวมในการดําเนินการปราบปรามยาเสพติด
(2) ฝายไทยเสนอใหฝายเมียนมาตั้งจุดตรวจ/สกัดกั้น ในเขตพื้นที่จังหวัดทาขี้เหล็ก ซึ่งจะชวย
ปองกันไมใหยาเสพติดเขาสูประเทศไทย และเสนอใหตั้งจุดตรวจ/สกัดกั้น บริเวณชายแดน
เมียนมา-อินเดีย เพื่อปองกันการลักลอบนําเขาสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติดเขาสูประเทศ
เมียนมา ซึ่งฝายไทยพรอมใหการสนับสนุนวัสดุอุปกรณในการดําเนินการ ตลอดจนการฝก
อบรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติด
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(3) ฝายไทยเสนอใหมกี ารสืบสวนเปาหมายซึง่ เปนกลุม มูเซอร ซึง่ อาศัยอยูบ ริเวณบานแมโจกใหม
เขตเมืองสาด เปนเปาหมายในการสืบสวนรวมกัน เนื่องจากกลุมมูเซอรเขาไปเกี่ยวของกับ
การคายาเสพติดมาก
(4) ฝายไทยเสนอโครงการตรวจพิสูจนยาเสพติดรวมไทย-เมียนมา โดยฝายไทยจะสนับสนุน
เครื่องมือการตรวจพิสูจนยาเสพติดและการฝกอบรมนักวิทยาศาสตรของเมียนมา
(5) ฝายไทยเสนอใหมกี ารฝกอบรมดานการปราบปรามยาเสพติดรวมระหวางเจาหนาทีท่ ง้ั สองฝาย
(6) ฝายไทยขอใหฝายเมียนมาติดตามนายเบนซ ทาทราย นักคายาเสพติดของไทยที่หลบหนีอยู
ในเขตเมียนมา
(7) ฝายไทยยืนยันวาไมไดใหการสนับสนุนชนกลุมนอยที่ตอตานรัฐบาลเมียนมา
(8) ฝายเมียนมาแจงวาทั้งฝายตํารวจและฝายกองทัพ ไดทํางานรวมกันเพื่อสรางความปรองดอง
กับชนกลุมนอย ซึ่งหากดําเนินการไดทุกกลุมก็จะสงผลตอการลดปญหายาเสพติด และขอให
ฝายไทยเขมงวดกับการดําเนินการในพื้นที่ชายแดน
การประชุมทวิภาคีวาดวยความรวมมือดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดระหวาง
ประเทศไทยและสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ครั้งที่ 9 ในวันที่ 24 มีนาคม 2558 ณ กรุงฮานอย
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งการประชุมไดหารือถึงความรวมมือในดานตางๆ โดยสรุป ดังนี้
(1) ฝายเวียดนามขอใหประเทศไทยจัดการศึกษาดูงานดานการตรวจพิสูจนยาเสพติด
ดานการควบคุมสารตัง้ ตน และดานการบําบัดและฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ สารกระตุน
ประสาทประเภทเมทแอมเฟตามีน และฝายไทยไดแสดงความสนใจในการสง
คณะเจาหนาที่ไปศึกษาดูงานดานการสกัดกั้นทางทะเลและทางอากาศ รวมถึง
การควบคุมยาเสพติด ณ ประเทศเวียดนาม
(2) ฝายไทยจะสนับสนุนงบประมาณ 2 ลานบาท เพื่อซื้อเครื่องมือตรวจพิสูจน
ยาเสพติด (Gas Chromatography-GC) ตลอดจนเครื่องมือและอุปกรณตางๆ
ใหกับเวียดนาม
(3) ในป 2558 ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมการสกัดกั้นยาเสพติดตาม
เสนทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก-ตะวันออก ครั้งที่ 4 ในป 2558 โดยเปน
ความรวมมือระหวาง 3 ประเทศ ไดแก ไทย สปป. ลาว และเวียดนาม
(4) ฝายไทยขอใหฝายเวียดนาม มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานยาเสพติดเพิ่มขึ้น
และเพิม่ ความเขมงวดในการสกัดกัน้ การลักลอบเคมีภณ
ั ฑและสารตัง้ ตน ทีอ่ าจรัว่ ไหล
สูแหลงผลิตยาเสพติดบริเวณพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา รวมถึงการควบคุมซูโดอีเฟรดีน
อีเฟรดีน ทามาดอล และคาเฟอีน

SW 58-12-8750-P Tom-10.indd 82

2/18/16 9:52 AM

รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

83

การประชุมทวิภาคี ไทย-กัมพูชา วาดวยความรวมมือดานการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 21 - 24 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดระยอง โดยมี
นางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย และพลตํารวจโทเมียะส วิฤทธิ์
เลขาธิการหนวยงานกลางดานการปราบปรามยาเสพติดของกัมพูชา เปนหัวหนาคณะผูแทนกัมพูชา
เขารวมการประชุมฯ ดังกลาว
ทั้งนี้ ทั้งสองฝายไดเห็นพองกัน ดังนี้
(1) การมีความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติดมากขึ้น ไดแกการสกัดกั้นยาเสพติด
ณ ทาอากาศยาน การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร การเฝาระวังเครือขายแอฟริกันตะวันตก
การสกัดกั้นเคมีภัณฑและสารตั้งตน และการตรวจพิสูจนยาเสพติด
(2) การยกระดับความรวมมือภายใตสาํ นักงานประสานการปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
(3) การเพิ่มความรวมมือดานวิชาการและการฝกอบรมดานการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
(4) การแตงตั้งอัครราชทูตที่ปรึกษาดานการควบคุมยาเสพติดของไทย ณ กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา โดยฝายไทยไดขอบคุณฝายกัมพูชาที่ไดมีหนังสือถึงกระทรวงการ
ตางประเทศของไทยแจงเหตุผลความจําเปนของการมีอัครราชทูตที่ปรึกษาฯ ของไทย
ในประเทศกัมพูชา
นอกจากนี้ ฝายไทยไดแจงใหทป่ี ระชุมรับทราบวาจะเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบตั กิ าร
เพื่อสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม ในหวงป พ.ศ. 2559
ณ จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อหารือแนวทางในการดําเนินงานดานการปราบปราม
ยาเสพติดในพื้นที่แมนํา โขงตอนลาง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ไทย จังหวัดจําปาศักดิ์ของ
สปป.ลาว และจังหวัดสตึงเตร็ง กัมพูชา โดยจะเชิญฝายเวียดนามเขารวมประชุมในฐานะประเทศ
ผูสังเกตการณ
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การประชุมระดับรัฐมนตรีทวิภาคี ไทย-ลาว วาดวยความรวมมือดานการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ระหวางวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมชาโตเดอเขาใหญ จังหวัด
นครราชสีมา โดยมีพลเอกไพบูลย คุม ฉายา รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม เปนประธาน และทานกุ จันสินา
ประธานคณะกรรมการแหงชาติลาว วาดวยการตรวจตราและควบคุมยาเสพติดเปนหัวหนาคณะผูแทน
สปป.ลาว เปนประธานรวม ผูแทนฝายไทยประกอบดวยเลขาธิการ ป.ป.ส. ในฐานะหัวหนาคณะผูแทน
ระดับเจาหนาที่อาวุโส รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นางสาวรัชนีกร สรสิริ) ผูอํานวยการสํานักปราบปราม
ยาเสพติด ผูอํานวยการสํานักการตางประเทศ ผูอํานวยการสถาบันวิชาการและตรวจพิสูจนยาเสพติด
ผูอ าํ นวยการสํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 3-6 ผูบ ญ
ั ชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ทีป่ รึกษาดานความมัน่ คง
กระทรวงมหาดไทย ผูอํานวยการสถาบันธัญญารักษ ผูแทนมูลนิธิโครงการหลวง ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝาย
ไดลงนามใน Letter of Agreement สําหรับโครงการพัฒนาศักยภาพดานการปราบปรามยาเสพติด
โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนผูลงนามฝายไทย ทานบุนปอน สิริวง เปนผูลงนามฝาย สปป.ลาว และมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมและทานกุ จันสินา เปนสักขีพยาน ทั้งนี้ มีผลการประชุมที่สําคัญ ดังนี้
(1) ทั้งสองฝายตกลงที่จะประสานความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติดใหมีความใกลชิด
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการสนับสนุนการปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย การสกัดกั้น
ยาเสพติด และเคมีภัณฑและสารตั้งตนมิใหเขาสูพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา การจับกุมนักคา
ยาเสพติดตามหมายจับ และการประสานการปราบปรามยาเสพติดชายแดน
(2) ฝายไทยยินดีสนับสนุนโครงการพัฒนาทางเลือกใน สปป.ลาว
(3) ฝายไทยยินดีสนับสนุนการดําเนินการดานการปองกัน บําบัดรักษา และฟน ฟูสมรรถภาพ
ผูต ดิ ยาเสพติดใหกับ สปป.ลาว
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การประชุมทวิภาคี ไทย-เมียนมา วาดวยความรวมมือดานการปราบปรามยาเสพติด
ครัง้ ที่ 18 ณ โรงแรม Mandalay Hill Resort Hotel เมืองมัณฑะเลย สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา
โดยมีนายเพิม่ พงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนหัวหนาคณะผูแ ทนไทย พรอมดวย รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
(นางสาวรัชนีกร สรสิริ) รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายศิรินทรยา สิทธิชัย) รองผูบัญชาตํารวจภูธรภาค 5
ผูบังคับการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 3 กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด พรอมดวย
คณะผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน ป.ป.ส. เขารวมการประชุมฯ ทั้งนี้ฝายเมียนมามี Pol.Maj.Gen.
Zaw Win Chief of Myanmar Police Force cum Secretary of CCCDAC (พลตํารวจตรี ซอ วิน
อธิบดีตํารวจเมียนมาและเลขานุการ CCDAC) เปนหัวหนาคณะ ทั้งนี้ มีผลการประชุมที่สําคัญ ดังนี้
(1) ฝายไทยรองขอใหฝายเมียนมาสงตัวอยางยาบาที่จับกุมไดในคดี 26.7 ลานเม็ด ที่ยางกุง
รวมถึงสารตั้งตนและเคมีภัณฑที่จับกุมไดที่เมืองนํา ซันเพื่อทําการตรวจพิสูจน
(2) ฝายเมียนมารองขอใหฝายไทยแลกเปลี่ยนขอมูลเกี่ยวกับผูตองหาชาวเมียนมาที่
เกี่ยวของกับคดีการลักลอบคายาบาในประเทศไทย และชวยดําเนินการติดตามจับกุม
ผูตองหาสําคัญ (ลา เหมา) ซึ่งมีสวนสําคัญในคดีการลักลอบคายาบา 26.7 ลานเม็ด
(3) ทัง้ สองฝายเห็นพองกันทีจ่ ะเพิม่ ความรวมมือในการควบคุมการลักลอบเคมีภณ
ั ฑและ
สารตัง้ ตนไมใหไปสูแ หลงผลิต ฝายไทยแจงเตือนเมียนมาเกีย่ วกับการใชสารเคมีชนิดใหมๆ
ทีย่ งั ไมไดรบั การควบคุมในการผลิตยาเสพติด
(4) ฝายไทยเรียกรองใหฝายเมียนมาใหความสําคัญและติดตามเสนทางการลักลอบลําเลียง
เคมีภัณฑสารตั้งตนและยาเสพติด รวมถึงเสนทางทางนํา
(5) ฝายไทยขอความรวมมือฝายเมียนมาในการดําเนินคดี (กรณีสบียาบี) และจับกุมผูตองหา
ที่หลบหนีการลงโทษอยูในเมียนมา จํานวน 9 คดี
(6) กอนทีโ่ ครงการแมนาํ  โขงปลอดภัย ระยะ 2 (สวนขยาย) จะสิน้ สุดลง ฝายไทยรองขอให
ฝายเมียนมาปฏิบัติการลาดตระเวนทางนํา ในแมนํา โขงตอไป และเสนอที่จะเปนเจาภาพ
จัดการประชุมเจาหนาทีร่ ะดับปฏิบัติการของโครงการดังกลาวเพื่อรางแผนระยะยาว
ใหกับโครงการ (ระยะ 3 ป) ตอไป
(7) ฝายไทยเสนอจะจัดการประชุมระหวางสํานักงานประสานงานชายแดนระหวางไทย
และเมียนมา
(8) ฝายไทยเนนการขยายพื้นที่โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเปนอยูที่ยั่งยืน
ไทย - เมียนมาในพื้นที่โปงปากแขม เมืองโตน ในอนาคต
(9) ฝายไทยจะใหการฝกอบรมแกเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดของเมียนมาตามคํารองขอ
และขอใหฝายเมียนมาแจงความตองการ อาทิ วัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ และการฝก
อบรมมา เพือ่ ไทยจะไดใหความชวยเหลือภายใตกรอบความรวมมือตามหนังสือแสดงความตกลง
(Letter of Agreement) ดานการบังคับใชกฎหมายและการควบคุมยาเสพติด สําหรับป
งบประมาณ 2558 ตอไป
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การประชุมทวิภาคีระหวางประเทศดานยาเสพติดตามพันธกรณี

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมเพือ่ ความมัน่ คงทวิภาคีไทย-อินเดีย ครัง้ ที่ 7 ในวันที่
29 มิถุนายน 2558 เวลา 11.00 น. ณ หองวิเทศสโมสร กระทรวงการตางประเทศ ถนนศรีอยุธยา
โดยมี นายวิตถวัลย สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เขารวมประชุมฯ ซึง่ มีพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ และนาง Sushrma Swaraj รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการตางประเทศอินเดีย เปนประธานรวมโดยผลการประชุมที่เกี่ยวของกับความรวมมือ
ดานยาเสพติดทั้งสองฝายตางตระหนักถึงปญหายาเสพติดในฐานะเปนอาชญากรรมขามชาติ และตกลงที่
จะปฏิบตั งิ านรวมกันเพือ่ สรางความเขมแข็งใหกบั เครือขายตอตานยาเสพติดทวิภาคีซึ่งสามารถดําเนินการ
ในกรอบความรวมมือระดับภูมิภาคที่มีอยู ทั้งนี้ทั้งสองฝายจะประสานงานกันอยางใกลชิดเพื่อหาขอสรุป
และจัดใหมีบันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท เคมีภัณฑและสารตั้งตน และการใชยาในทางที่ผิด

การประชุมคณะกรรมาธิการรวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ 6
ในวั น ที ่ 14-15 กรกฎาคม 2558 ณ กรุ ง มอสโก สหพั น ธรั ฐ รั ส เซี ย โดยมี น ายศิ ร ิ น ทร ย า สิ ท ธิ ช ั ย
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เขารวมประชุมฯ ทัง้ นี้ การประชุมฯ แบงเปนระดับเจาหนาทีอ่ าวุโส และการประชุม
เต็มคณะ ดังนี้
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(1) การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 ณ กระทรวงพัฒนา
เศรษฐกิจ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยมีนายวิทวัส ศรีวิหค รองปลัดกระทรวงการตางประเทศ
เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุมฯ ซึ่งที่ประชุมไดรวมกันพิจารณารางบันทึกผลการประชุม
ที่เกี่ยวของกับความรวมมือระหวางทั้งสองประเทศในดานตางๆ ไดแก ดานความมั่นคง เศรษฐกิจการคา
อุตสาหกรรม พลังงาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การเกษตร การศึกษา วัฒนธรรม การทองเที่ยว และ
สิ่งแวดลอม ทั้งนี้ สําหรับประเด็นดานยาเสพติด ซึ่งอยูภายใตความรวมมือดานความมั่นคง ทั้งสองฝาย
เห็นพองกันในการรวมมือผลักดันแนวคิดดานการพัฒนาทางเลือกในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติวา
ดวยการแกไขปญหายาเสพติดโลก (UNGASS) รวมทั้งรับทราบวาฝายไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุม
และสัมมนาวาดวยการผลักดันแนวคิดดานการพัฒนาทางเลือกสูการปฏิบัติ (ICAD2) และเชิญฝายรัสเซีย
เขารวม นอกจากนี้ ในประเด็นความรวมมือดานปองกันและปราบปรามยาเสพติดภายใตกรอบบันทึก
ความเขาใจฯ ทั้งสองฝายยินดีกับความสําเร็จในการจัดทําบันทึกความเขาใจฯ รวมทั้งเห็นพองเกี่ยวกับ
ความรวมมือในการแลกเปลี่ยนองคความรูดานการตรวจพิสูจนและเฝาระวังยาเสพติด
(2) การประชุมเต็มคณะ ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ณ Volenskoe Congress park
โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของไทย และ Mr. Dennis
V. Mantunov รัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรมและการคาของรัสเซียเปนประธานรวม ซึ่งที่ประชุม
ไดใหการรับรองบันทึกผลการประชุมซึ่งเปนผลจากการประชุมในระดับเจาหนาที่อาวุโส และเห็นพองใน
การทีจ่ ะมีความรวมมือทีม่ ากขึน้ ในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะอยางยิง่ ดานการคาและการลงทุน ทัง้ นี้ ในประเด็น
ความรวมมือดานยาเสพติด ทั้งสองฝายเห็นพองในการรวมมือผลักดันแนวปฏิบัติดานการพัฒนาทางเลือก
และพัฒนาความรวมมือดานยาเสพติดภายใตกรอบบันทึกความเขาใจดานยาเสพติดฯ นอกจากนี้ ฝายรัสเซีย
ยังไดชื่นชมการทํางานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดของไทยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเนนยํา
ใหทั้งสองประเทศมีความรวมมือกันในการผลักดันแนวปฏิบัติดานการพัฒนาทางเลือกเพื่อการแกไข
ปญหายาเสพติดในประเทศผูผลิต โดยเฉพาะอยางยิ่งในการประชุม UNGASS ที่จะมีขึ้นในป พ.ศ. 2559

นางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เขารวมการประชุมคณะกรรมาธิการ
รวมวาดวยความรวมมือทวิภาคี ไทย-เมียนมา ครัง้ ที่ 8 ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมแชงกรีลา
จังหวัดเชียงใหม โดยมีพลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง
การตางประเทศของไทย และนายวันนะ หมอง ละวิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเมียนมา
เปนประธานรวม
ทั้งนี้ ในประเด็นดานยาเสพติด ทั้งสองฝายเห็นชอบที่จะมีความรวมมือในการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการปราบปรามยาเสพติดรวมกันตอไป
ตลอดจนเห็ น ชอบการขยายพื้ น ที่ โ ครงการพั ฒ นาทางเลื อ กตามแนวชายแดนของทั้ ง สองประเทศ
นอกจากนี้ ประธานฝายเมียนมาไดกลาวเนนยํา ถึงความสําเร็จของการดําเนินความรวมมือดานยาเสพติด
ไทย-เมียนมา และยืนยันวาฝายเมียนมาจะใหความรวมมือกับรัฐบาลไทยในการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดตอไป
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การจัดทําบันทึกความเขาใจทวิภาคีดานยาเสพติด
การลงนามบันทึกความเขาใจระหวางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดแหงราชอาณาจั ก รไทยกั บ สํ า นั ก งานกลางเพื่ อ การควบคุ ม ยาเสพติ ด แห ง สหพั น ธรั ฐ
รัสเซีย วาดวยความรวมมือในการตอตานการลักลอบคายาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
สารตั้งตนและเคมีภัณฑ และการใชยาเสพติดในทางที่ผิด ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ณ ตึกสันติไมตรี
หลังใน ทําเนียบรัฐบาล โดยมีเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนผูลงนามฝายไทย และ นายวิคเตอร อิวานอฟ
ผูอํานวยการสํานักงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแหงสหพันธรัฐรัสเซีย (FSKN) เปนผูลงนามฝาย
รัสเซีย โดยเปนความตกลงฯ ในกรอบกวาง เพือ่ การดําเนินการรวมกันดานยาเสพติดในอนาคตตอไป

2. การดําเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศระดับพหุภาคÕ
การดําเนินงานในกรอบสหประชาชาตÔ
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นางสาวรัชนีกร สรสิริ) เขารวมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อริเริ่มกิจกรรมการพัฒนามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติสําหรับการดําเนินความรวมมือดานปฏิบัติ
การในลักษณะพหุภาคีในกลุมอนุภูมิภาคลุมนํา โขงภายใตกรอบบันทึกความเขาใจ 7 ฝายฯ ระหวาง
วันที่ 20 - 21 มกราคม 2558 ณ กรุงปกกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยที่ประชุมไดรวมแลกเปลี่ยน
ประสบการณการปฏิบัติการระหวางประเทศสมาชิกและหาแนวทางการทํางานรวมกันในการปฏิบัติการ
รวม ซึ่งการประชุมฯ มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดขอบเขตการปฏิบัติการรวมเครือขายและองคความรู
สําหรับเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติดในอนุภูมิภาคลุมนํา โขง และจัดตั้งคณะทํางานความรวมมือใน
ระดับพหุภาคีภายใตกลไกความรวมมือในกลุมอนุภูมิภาคฯ
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การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดแหงสหประชาชาติสมัยที่ 58 (Commission
on Narcotic Drugs - CND) ระหวางวันที่ 9 - 17 มีนาคม 2558 ณ ศูนยประชุมนานาชาติกรุงเวียนนา
สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมีผลการประชุม ดังนี้
(1) การประชุมแบงออกเปน 2 หวง คือ 1) การประชุมวาระพิเศษเพื่อเตรียมการประชุมสมัย
พิเศษของสหประชาชาติวาดวยปญหายาเสพติดโลก ระหวางวันที่ 9 - 12 มีนาคม 2558 ซึ่งเปนการหารือ
เพื่อติดตามความกาวหนาในการปฏิบัติตามปฏิญญาทางการเมือง ค.ศ. 2009 และแผนปฏิบัติการวาดวย
ความรวมมือระหวางประเทศที่มีตอยุทธศาสตรเชิงบูรณาการและสมดุลเพื่อตอตานปญหายาเสพติดโลก
และ 2) การประชุมฯ สมัยปกติ ในวันที่ 13 และ 16 - 17 มีนาคม 2558 ซึ่งมีการประชุมคูขนาน
(Committee of the Whole) เพื่อพิจารณารางขอมติตางๆ รวมถึงรางขอมติที่ 7 เรื่องการสงเสริม
การดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติสากลวาดวยการพัฒนาทางเลือก ซึ่งประเทศไทยรวมกับประเทศเปรู
เปนผูเสนอ
(2) หัวขอการประชุมหนึ่งซึ่งที่ประชุมคอนขางใหความสําคัญคือ การลงคะแนนออกเสียง
การเปลีย่ นแปลงขอบเขตการควบคุมสารเสพติด โดยทีป่ ระชุมไดพจิ ารณาสารทีม่ กี ารเสนอใหมกี ารควบคุม
ภายใตอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา ดวยการควบคุมยาเสพติด จํานวน 2 ฉบับ จํานวน 13 ชนิด ตามขอกําหนด
ของอนุสัญญาจํานวน 2 ฉบับ ซึ่งสวนใหญแลว ประเทศไทยลงคะแนนเห็นชอบตามที่มีการเสนอ
ยกเวนสาร Gamma-butyrolactone (GBL) และ 1,4-butanediol เนื่องจากจะกอใหเกิดผลกระทบ
ตอภาคอุตสาหกรรมในประเทศ ซึ่งที่ประชุมมีมติไมควบคุมทั้ง 2 รายการนี้
(3) นอกจากนี้ ประเทศไทยสนับสนุนประเทศจีนในเรื่องการทบทวนการควบคุมเคตามีนระหวาง
ประเทศ เนื่องจากผลการศึกษาผลกระทบของเคตามีนยังไมแนชัด ซึ่งที่ประชุมมีมติใหมีการเลื่อน
การพิจารณาการทบทวนเคตามีนออกไปกอน
(4) ในระหวางการประชุมฯ คณะผูแทนไทยยังไดมีโอกาสประชุมทวิภาคีกับผูแทนจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา เม็กซิโก เยอรมัน อัฟกานิสถาน โมร็อกโค อินเดีย กัวเตมาลา จีน และเวียดนาม เพื่อหารือ
เกี่ยวกับความรวมมือดานยาเสพติด รวมถึงประชาสัมพันธการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อผลักดันแนว
ปฏิบัตสิ หประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกไปสูการปฏิบัติ (ICAD II) ซึ่งมีกําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่
19-24 พฤศจิกายน 2558
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การประชุ ม ระดั บ ระดั บ รั ฐ มนตรี แ ละระดั บ เจ า หน า ที่ อ าวุ โ สภายใต ก รอบบั น ทึ ก
ความเขาใจ 7 ฝาย วาดวยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ระหวางวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2558
ณ โรงแรม Lotte กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในระดับรัฐมนตรี และเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในระดับ
เจาหนาที่อาวุโสเขารวมประชุมฯ พรอมดวยผูแทนจากประเทศตางๆ ไดแก เมียนมา สปป.ลาว กัมพูชา
เวียดนาม จีน และ UNODC โดยมีผลการประชุมโดยสรุป ดังนี้
(1) ที่ประชุมเห็นพองถึงความสําคัญของการระดมงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินกลไก
ตามบันทึกความเขาใจฯ ทั้งจากภายในประเทศสมาชิกและแหลงทุนจากภายนอก
(2) สําหรับการดําเนินงานภายใตแผนปฏิบตั กิ ารในอนุภมู ภิ าคเพือ่ ควบคุมปญหายาเสพติด (SubRegional Action Plan on Drug Control-SAP) และการสนับสนุนงานเลขานุการ
และความเปนหุนสวนของประเทศภาคีสมาชิกภายใตกรอบบันทึกความเขาใจ 7 ฝายฯ
(SSP) ทีป่ ระชุมเห็นชอบโครงการทีเ่ สนอ โดย UNODC จํานวน 3 โครงการ ไดแก
การปองกันการเบี่ยงเบนสารตั้งตน การปฏิบัติการศูนยประสานงานชายแดน (BLOs)
และการสาธารณสุขทีค่ าํ นึงถึงการปองกันและบําบัดรักษาผูต ดิ ยาเสพติด
(3) สําหรับความรวมมือในอนาคต ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการสํารวจเสนทางที่มีความเสี่ยง
สามเสนทาง ไดแก เสนทางลุมแมนํา โขง เสนทางลักลอบขนยาเสพติดระหวางเวียดนาม
สปป.ลาว และเมียนมา และเสนทางตะวันออก-ตะวันตก (East-West Corridor)
รวมถึงการสรางมาตรฐานความรวมมือในการตรวจพิสจู นยาเสพติด โดยประเทศไทย
จะเปนเจาภาพจัดประชุมหารือรายละเอียดความรวมมือ ในประเด็นที่ยังไมสามารถหา
ขอยุติได อาทิ จํานวนตัวอยาง และชองทางการสงตรวจพิสูจน เปนตน
นอกจากนี้ รมว.ยธ. และรัฐมนตรีประเทศภาคีไดรวมลงนามในเอกสารแกไขเอกสารเพิ่มเติมวา
ดวยความเปนหุนสวนของบันทึกความเขาใจฯ ฉบับที่ 2 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ซึ่งมีสาระสําคัญ
ในการยืนยันเจตนารมณของภาคีสมาชิกในการเสริมสรางความเปนหุนสวนและรับผิดชอบรวมกันในการ
แกไขปญหายาเสพติดในอนุภูมิภาค โดยมีการปรับเนื้อหาใหเปนปจจุบัน รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและ
ขยายขอบเขตในการระดมทรัพยากรใหมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
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การดําเนินงานในกรอบอาเซียน
การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนดานยาเสพติด ครั้งที่ 3 (3rd ASEAN Ministerial
Meeting on Drug Matters: AMMDM) ระหวางวันที่ 2-3 ธันวาคม 2557 ณ กรุงจาการตา
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ซึ่งการประชุมแบงเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับเจาหนาที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรี
โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในระดับรัฐมนตรี และเลขาธิการ
ป.ป.ส. เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยในระดับเจาหนาที่อาวุโส ซึ่งที่ประชุมเห็นพองกันถึงความจําเปน
ที่ตองมีความรวมมือกันใหมากยิ่งขึ้นเพื่อจัดการกับปญหายาเสพติด และการลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจาก
ภัยคุกคามดานยาเสพติด โดยใชกลไกความรวมมือตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
กลไกความรวมมือภายใตสํานักงานประสานความรวมมือดานยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Narcotics
Cooperation Centre) หรืออาเซียน-นาโค (ASEAN-NARCO) และการพัฒนาความรวมมือดานการ
สกัดกั้นยาเสพติดระหวางประเทศ ทั้งทางนํา ทางบก และทางอากาศ ซึ่งในปจจุบันอาเซียนมีโครงการ
สกัดกั้นยาเสพติด ณ ทาอากาศยานสากลในอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction Task Force AAITF) ซึ่งเปนโครงการระดับภูมิภาคของอาเซียน

การประชุมแถลงผลการสํารวจสถานการณยาเสพติด สืบเนื่องจากการดําเนินการ
ตามแผนปฏิบัติการอาเซียนปลอดยาเสพติด พ.ศ. 2558 ซึ่งจัดขึ้นระหวางวันที่ 5-6 กุมภาพันธ 2558
ณ โรงแรมพูลแมน กรุงเทพฯ ซึ่ง UNODC รวมกับสํานักงานเลขาธิการอาเซียนเปนเจาภาพจัดการ
ประชุมฯ ดังกลาว โดยมี นางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการป.ป.ส. เปนหัวหนาคณะผูแทน
ไทยเขารวมการประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอรายงานผลการสํารวจสถานการณยาเสพติดใน
ประเทศอาเซียน ซึ่งเปนผลมาจากการประเมินผลครั้งสุดทายของแผนปฏิบัติการอาเซียนปลอดยาเสพติด
ป ค.ศ. 2009-2015 โดยใหประเทศสมาชิกอาเซียนใหขอคิดเห็นตอผลการสํารวจดังกลาว พรอมกันนี้
UNODC ไดจัดทําขอเสนอสําหรับการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดของกลุมประเทศอาเซียนหลังจาก
การเขาสูประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟกเพื่อเสริมสรางความรวมมือ
ในการขจัดปญหายาเสพติดตามแผนงานจัดการกับการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ รวมจัด
โดยรัฐบาลไทย (กระทรวงการตางประเทศและสํานักงาน ป.ป.ส.) และรัฐบาลนิวซีแลนด ในวันที่
11 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ซึ่งมีวตั ถุประสงคเพือ่ การเสริมสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศในภูมภิ าคเอเชียและแปซิฟก ดานการจัดการการกอการรายและอาชญากรรมขามชาติ
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การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารว า ด ว ยความร ว มมื อ ด า นการเมื อ งและความมั่ น คง
ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก ดานเคมีภัณฑตั้งตนและยาเสพติดสังเคราะห (ASEAN Regional Forum
(ARF) Workshop on Precursor Chemicals and Synthetic Drugs) รวมจัดโดยรัฐบาลไทย
(กระทรวงการตางประเทศและสํานักงาน ป.ป.ส.) และรัฐบาลแคนาดา ในวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558
ณ โรงแรมสุโขทัย กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนาความรวมมือดานเคมีภัณฑตั้งตนและ
ยาเสพติดสังเคราะหภายใตกรอบความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก
(ARF)

การประชุมคณะทํางานดานปราบปรามยาเสพติดระหวางสมัยการประชุมเจาหนาที่
อาวุโสอาเซียนดานยาเสพติด (ASOD) ครั้งที่ 2 ในวันที่ 17 มีนาคม 2558 ณ กรุงมะนิลา ประเทศ
ฟลิปปนส ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารดานการปราบปรามยาเสพติดในอาเซียน
เชน ความรวมมือดานการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ขอมูลกลุมนักคาแอฟริกันตะวันตก (West
African Syndicates) และขอมูลวัตถุออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทชนิดใหม (New Psychoactive Substances-NPS) นอกจากนี้ ทีป่ ระชุมไดตดิ ตามความคืบหนาการดําเนินงานดานยาเสพติดของประเทศ
สมาชิกอาเซียนที่เกิดจากมติที่ประชุมตางๆ เชน การประชุม ASOD ครั้งที่ 35 การประชุมคณะทํางาน
ดานการปราบปรามยาเสพติดระหวางสมัยการประชุม ASOD ครั้งที่ 1 และการประชุมรัฐมนตรีอาเซียน
ดานยาเสพติด เปนตน
การประชุมเพื่อทบทวนกลไกการทํางานในกรอบ
ความรวมมือดานยาเสพติดระหวางอาเซียนและจีน (ASEAN and
China Cooperation Operation in Response to Dangerous
Drugs - ACCORD) ระหว า งวั นที ่ 9 - 10 มิ ถ ุนายน 2558
ณ โรงแรมรีเจนท ชะอํา บีช รีสอรท อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
โดยมีนายเพิม่ พงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนประธานกลาวเปด
การประชุ ม ซึ ่ ง มี ว ั ต ถุ ป ระสงค ใ นการทบทวนกลไกการทํ า งานในกรอบ
ความรวมมือดานยาเสพติดระหวางอาเซียนและจีน (ASEAN and China
Cooperation Operation in Response to Dangerous Drugs - ACCORD)
และรวมกําหนดแผนงานรวมกันในอนาคต โดยมีผเู ขารวมประชุมประกอบดวย
ผูแทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ผูแทนสาธารณรัฐประชาชนจีน ผูแทน
สํานักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแหงสหประชาชาติ และผูแทนสํานักเลขาธิการอาเซียน ทั้งนี้
นางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนประธานในระหวางการประชุมดังกลาว
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ทีป่ ระชุมเห็นชอบใหกลไกความรวมมือ ACCORD ยังคงดําเนินการตอไป โดยจะมีการกําหนดลําดับ
ความสําคัญของภารกิจที่สมาชิกเห็นพองใหมีการดําเนินการ ซึ่งการดําเนินงานตองไมซํา ซอนกับกลไก
อื่นๆ ที่มีอยู โดยเฉพาะอยางยิ่งกรอบการประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานยาเสพติด (ASOD) และ
สํานักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narco) ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกไดรวมกันหารือเกี่ยวกับการกําหนด
ขอบขายการทํางาน (Term of Reference - TOR) ระหวางการประชุม ASOD - China Consultation
ในชวงเดือนสิงหาคม 2558
การประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือขายขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติดอาเซียน
(ASEAN Drug Surveillance Network) ภายใต ASEAN-NARCO ระหวางวันที่ 22 - 24 มิถนุ ายน พ.ศ. 2558
ณ โรงแรมเซนจูรป่ี ารค และสํานักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพฯ โดยมีผูแทนจากหนวยงานกลางดานยาเสพติด
ของประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศคูเจรจา 3 ประเทศ ไดแก จีน เกาหลีใต และญี่ปุน เขารวม
ประชุมเพื่อแสวงหาขอตกลงรวมกันในการสรางระบบเครือขายขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติดอาเซียน
กรอบขอมูล รวมทั้งการจัดทําแผนปฏิบัติการเพื่อกาวเขาสูการพัฒนาในระยะตอไป ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ
ไดตกลงรวมกันในการจัดตัง้ เครือขายขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติดของอาเซียน รวมทัง้ ไดมกี ารแลกเปลีย่ น
ขอมูล และกําหนดกรอบประเด็นการแลกเปลี่ยนขอมูล ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาในระยะตอไป

การประชุมเจาหนาที่อาวุโสอาเซียนดานยาเสพติด (ASOD) ครั้งที่ 36 ระหวางวันที่
24 - 26 สิงหาคม 2558 ณ ประเทศสิงคโปร โดยมีนายเพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนหัวหนา
คณะผูแทนไทยเขารวมประชุม โดยที่ประชุมฯ ไดมีการหารือและแลกเปลี่ยนขอมูลทั้งในดานการปองกัน
การปราบปรามยาเสพติด และการบําบัดรักษาและฟน ฟูสมรรถภาพผูต ดิ ยาเสพติด ซึง่ ฝายไทยไดนาํ เสนอ
ผลการดําเนินงานดานยาเสพติดในกรอบอาเซียนที่สําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การผลักดันการดําเนินงาน
ของสํานักงาน ป.ป.ส. อาเซียน ใหเปนกลไกในการแลกเปลี่ยนขอมูลในการเฝาระวัง และปราบปราม
ยาเสพติดในภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการบรรลุเปาหมายการเปนเขตปลอดยาเสพติดอาเซียน
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3. ความรวมมือระหวางประเทศเรือ่ งสารตัง้ ตน เคมีภณ
ั ฑและสารออกฤทธิต์ อ จิตและประสาท
การประชุมดานการควบคุมสารตั้งตน ระหวางราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐอินเดีย สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (A Special
Meeting on Precursor Control Among Cambodia, China, India, Korea, Lao PDR.,
Myanmar, Thailand, and Vietnam) ซึง่ จัดขึน้ ระหวางวันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2558 ณ โรงแรมอมารี
วอเตอเกท กรุงเทพมหานคร โดยมีรฐั มนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรมเปนประธานในพิธเี ปด และเลขาธิการ
ป.ป.ส. เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยและประธานการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อการแลกเปลี่ยนขอมูล
สถานการณสารตั้งตนในภูมิภาค และหารือถึงแนวทางในการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศดาน
การควบคุมสารตั้งตนในเชิงรุก เชน การจัดตั้งหนวยเฉพาะกิจ (Task force) เพื่อปฏิบัติการรวมกัน
การแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และการจัดทําแผนปฏิบัติการรวมในเชิงรุก เปนตน

การประชุมระหวางประเทศเรื่องสารตั้งตน เคมีภัณฑและสารที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาทชนิดใหม ระหวางวันที่ 21-24 เมษายน 2558 ณ ศูนยประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร
ซึง่ จัดขึน้ โดยความรวมมือของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหวางประเทศ (INCB) สํานักงานยาเสพติด
อาชญากรรมแหงสหประชาชาติ (UNODC) และสํานักงาน ป.ป.ส. โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
ยุติธรรมเปนประธานในพิธีเปด และเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุมฯ
ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อเปนเวทีสําหรับผูบริหาร ผูเชี่ยวชาญ และผูเกี่ยวของในการหารือเกี่ยวกับมาตรการ
ในการปองกันการรั่วไหลของเคมีภัณฑและสารตั้งตนไปใชในทางที่ผิด ตลอดจนวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอ
จิตและประสาทชนิดใหมที่ไมไดอยูภายใตการควบคุม รวมถึงการพัฒนาความรวมมือระหวางประเทศใน
การตอตานปญหาดังกลาว
4. การดําเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศในโครงการแมนํา โขงปลอดภัย
การประชุมเชิงปฏิบตั กิ ารเพือ่ ตกลงแผนปฏิบตั กิ ารแมนาํ โขงปลอดภัย จีน ลาว เมียนมา
และไทย 2014 (China - Lao - Myanmar - Thailand Operation Safe Mekong 2014)
ระหวางวันที่ 9 - 13 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเวียงอินทร จังหวัดเชียงราย โดยมีนายเพิ่มพงษ เชาวลิต
เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนหัวหนาคณะผูแทนไทย นายหวัง หงยู (Mr. Wang Hongyu) ผูอํานวยการดาน
การขาว สํานักงาน NNCC เปนหัวหนาคณะผูแทนจีน นายบุญโพน สิริวง (Mr. Bounpone Sirivong)
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รองเลขาธิการ LCDC เปนหัวหนาคณะผูแทนลาว พันตํารวจเอก มิน เต็ง (Pol.Col. Myint Thein)
รองเลขาธิการรวม CCDAC เปนหัวหนาคณะผูแทนเมียนมา เขารวมประชุมฯ ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อ
กําหนดแนวทางในการสกัดกั้นยาเสพติดที่ถูกลักลอบลําเลียงผานทางลํานํา โขงใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
เชน การกําหนดเปาหมาย การกําหนดจุดพื้นที่ปฏิบัติการรวม แนวทางการปฏิบัติการ และหวงระยะเวลา
การปฏิบัติการ ซึ่งมีขึ้นในชวงระหวางวันที่ 12 มกราคม - 12 มีนาคม 2558

รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมเปนประธานในพิธีเปดศูนยประสานงานแมนํา โขง
ปลอดภัย (ไทย-สปป.ลาว-เมียนมา-จีน) ในวันที่ 15 มกราคม 2558 ณ ศูนยประสานงานแมนํา โขง
ปลอดภัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ผูแทนแตละประเทศไดรวมประชุมเชิงปฏิบัติการ
ซึ่งผูแทนแตละประเทศไดกลาวขอบคุณฝายไทยที่ริเริ่มดําเนินโครงการ และแสดงความยินดีที่ไดเขารวม
โครงการฯ ที่จะมีสวนสําคัญในการแกไขปญหายาเสพติดในอนุภูมิภาคลุมแมนํา โขง นอกจากนี้รัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรมไดแสดงวิสัยทัศนและมอบนโยบายในการดําเนินงานโดยเห็นวาการดําเนิน
โครงการแมนํา โขงปลอดภัย เปนความรวมมือดานการปฏิบัติการ ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนของความรวมมือ
ระหวางประเทศที่ดียิ่งขึ้นในการแกไขปญหายาเสพติดในระดับสูงกับประเทศในอนุภูมิภาคลุมแมนํา โขง
และประเทศนอกอนุภูมิภาคตอไป

รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรมและ นายเมิง่ เจีย้ นจู ทูตพิเศษประธานาธิบดี สี จิน้ ผิง
สมาชิกกรมการเมือง หัวหนาคณะกรรมาธิการการเมืองและกฎหมาย คณะกรรมการกลางพรรค
คอมมิวนิสต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ตรวจเยี่ยมศูนยประสานงานแมนํา ปลอดภัย
ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2558 ณ ศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรมไดกลาวขอบคุณรัฐบาลจีนที่แสดงบทบาทนําในการแกไขปญหา
ยาเสพติดในภูมิภาคมาโดยตลอด และกลาวเพิ่มเติมวานายกรัฐมนตรีของไทย มีแนวคิดในการขยาย
ความรวมมือในการปฏิบตั กิ ารใหเปนการแกไขปญหายาเสพติดในภูมภิ าคอยางถาวร และนายเมิง่ ฯ ก็ไดกลาว
ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ใหความสําคัญกับการแกไขปญหายาเสพติดบริเวณลุมแมนํา โขง ซึ่งถือเปนปญหา
รวมกันของทั้งจีน ลาว เมียนมา และไทย ซึ่งรัฐบาลจีนยินดีใหการสนับสนุนและผลักดันยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในภูมิภาคใหเกิดผลเปนรูปธรรมตอไป
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การประชุมระดับเจาหนาที่อาวุโส เรื่อง ความรวมมือภายใตโครงการปฏิบัติการ

แมนํา โขงปลอดภัย 4 ประเทศ ระยะที่ 2 สวนขยาย ระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และประเทศไทย ระหวางวันที่ 7-8
เมษายน 2558 ณ กรุ ง เทพมหานคร โดยมี เ ลขาธิ ก าร ป.ป.ส. เป น หั ว หน า คณะผู  แ ทนไทย
Mr. An Guojun, Deputy Secretary-General of National Narcotics Control Commission
(NNCC) เปนหัวหนาคณะผูแ ทนจีน Dr. Bounpone Sirivong, Deputy Permanent Secretary of Lao
National Commission for Drug Control and Supervision (LCDC) เปนหัวหนาคณะผูแทนลาว
และ Pol.Brig.Genl Kyaw Win, Joint Secretary of Central Committee for Drug Abuse Control
(CCDAC) เปนหัวหนาคณะผูแทนเมียนมา ซึ่งที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับ
(1) ผลงานของแผนปฏิบตั กิ ารแมนาํ  โขงปลอดภัย 4 ประเทศ ระยะที่ 2
(2) แผนปฏิบตั กิ ารแมนาํ  โขงปลอดภัย 4 ประเทศ ระยะที่ 2 สวนขยาย
(ระหวางวันที่ 11 พฤษภาคม - 11 กันยายน 2558)
(3) ขอมูลสถานการณเคมีภัณฑและขอมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ

การประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่องความรวมมือตาม
โครงการแมนํา โขงปลอดภัย 4 ประเทศ ระยะที่ 2 สวนขยาย ระหวาง
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา และราชอาณาจักรไทย ในวันที่ 29
เมษายน 2558 ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม โดยมีรัฐมนตรี
วาการกระทรวงยุติธรรม เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยและเปนประธาน
การประชุมฯ ซึง่ มีวตั ถุประสงคเพือ่ การหารือเกีย่ วกับรวมมือในการแกไข
ปญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา ตามโครงการแมนํา โขง
ปลอดภัย 4 ประเทศ ระยะที่ 2 สวนขยาย โดยที่ประชุมไดรับรองการขยายความรวมมือโครงการแมนํา โขง
ปลอดภัยฯ (พฤษภาคม-กันยายน 2558) โดยทั้ง 4 ประเทศ จะรวมกันสกัดกั้นการผลิต การลําเลียงยาเสพติด
ทั้งทางบกและทางนํา ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา และการตัดเงื่อนไขปญหายาเสพติดดวยแนวทางการพัฒนาทาง
เลือกตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวั ฯ
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พลเอกไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม พรอมดวย นาย
เพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะ ใหการตอนรับ H.E. Bring. Gen. Kyaw Zan Myin
(พลจัตวา จอ ซาน มิ้นท) รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยเมียนมาและคณะ ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2558 ณ ศูนยประสานงานแมนํา โขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center)
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทยเมียนมาและคณะ
เดินทางมาเยือนประเทศไทย เพื่อรวมหารือแนวทางการดําเนินงานและใหขอเสนอแนะกับเจาหนาที่
ผูป ฏิบตั งิ าน รวมทัง้ รับทราบผลการปฏิบตั งิ านตามโครงการปฏิบตั กิ ารแมนาํ  โขงปลอดภัย ระยะที่ 2 สวนขยาย
การประชุมรวมหารือระหวางผูบ ริหารสํานักงาน ป.ป.ส. และผูแ ทนหนวยงานกลาง
ดานยาเสพติดของจีน (ประจํามณฑลยูนนาน) ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ทีท่ าํ การหนวยงานกลาง
ดานยาเสพติดของจีน มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประชุมหารือรวมกับเจาหนาที่หนวย
งานกลางดานยาเสพติดของจีน มณฑลยูนนาน เกี่ยวกับความรวมมือในการปราบปรามยาเสพติดระหวาง
ประเทศ พรอมทั้งรับฟงบรรยายสรุปสถานการณการลักลอบลําเลียงและคายาเสพติดและเคมีภัณฑ/สาร
ตั้งตน ภายใตโครงการตามแผนปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย ระยะที่ 2 สวนขยาย ณ สํานักงาน ป.ป.ส.
การเขารวมประชุม The Mid-Term Meeting of the Joint Coiloperation in
“Safe Mekong” Operation (Phase II) among China, Laos, Myanmar, and Thailand
ณ หองประชุม โรงแรม Hau Fa Jinghong มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน และตรวจเยี่ยม
ศึกษาดูงานจุดตรวจจุดสกัดกัน้ เสนทางการลักลอบลําเลียงยาเสพติด ณ ศูนยปฏิบตั กิ ารตามลํานํา โขง
เมืองจิ่งหง ในวันที่ 10 สิงหาคม 2558 นําโดยเลขาธิการ ป.ป.ส. รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นายศิรินทรยา
สิทธิชัย) ผลการประชุม ไดแนวทางการดําเนินงานปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัย อีกทั้งยังถือเปน
การสรางความสัมพันธที่ดีในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน ปฏิบัติการแมนํา โขงปลอดภัยระหวาง
4 ประเทศ (ไทย-จีน-ลาว-เมียนมา)
5. การดําเนินงานดานความรวมมือระหวางประเทศที่สําคัญ
การดําเนินโครงการพัฒนาทางเลือก
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. (นางสาวรัชนีกร สรสิริ) ทําหนาที่หัวหนาคณะผูแทนไทย
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรวม (JPSC) ความรวมมือโครงการพัฒนาทางเลือก
เพื่อชีวิตความเปนอยูที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 2 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2557 ณ โครงการพัฒนา
ดอยตุง จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมไดหารือเกี่ยวกับการแกไขปญหาในการดําเนินงาน เชน การสง
ออกสินคาเกษตรจากพื้นที่โครงการ และการแกไขปญหาในการปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ เปนตน
และการขยายพื้นที่โครงการ ซึ่งจะมีการหารือรายละเอียดในโอกาสตอไป

SW 58-12-8750-P Tom-10.indd 97

2/18/16 9:53 AM

98

รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

เลขาธิการ ป.ป.ส. ทําหนาที่หัวหนาคณะผูแทนไทย และอธิบดีกรมพื้นที่ชายแดน
และชาติพันธเมียนมา ทําหนาที่หัวหนาคณะผูแทนเมียนมา ในการศึกษาดูงานพื้นที่ดําเนินโครงการ
พัฒนาทางเลือกในจังหวัดทาขี้เหล็กและ จังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา ในวันที่
10 ตุลาคม 2557 ณ สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเปนอยูที่
ยั่งยืน ไทย - เมียนมา ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 ณ หองประชุมกฤษณะฯ สํานักงาน
ป.ป.ส. ซึ่งที่ประชุมไดรับทราบเกี่ยวกับความคืบหนาในการดําเนินโครงการประจําป 2557 และไดหารือ
เกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการดําเนินโครงการและแนวทางการแกไขปญหาตลอดจนการดําเนินงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ เชน การจัดทําตราสัญลักษณโครงการฯ และการสนับสนุนการจัดตั้งโครงการฟนฟูผูติด
ยาเสพติด นอกจากนี้ที่ประชุมไดหารือในประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
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(1) การขยายพืน้ ทีโ่ ครงการ ทีป่ ระชุมเห็นชอบใหมกี ารขยายพืน้ ทีโ่ ครงการตามทีเ่ มียนมาเสนอ
โดยต อ งพิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมและคํ า นึ ง ถึ ง ผลประโยชน ข องไทยทั้ ง นี้ ที่ ป ระชุ ม เห็ น ชอบให
ลธ.ป.ป.ส. เปนผูตัดสินใจสุดทายในการเลือกพื้นที่ที่จะขยายโครงการพัฒนาทางเลือก โดยมิตองนําเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาอีกครั้ง
(2) การนําเขาสินคาทางการเกษตรและผลผลิตของโครงการ ในปจจุบันมีผลผลิตทางการ
เกษตรของโครงการที่ติดระเบียบการควบคุมการนําเขาของกระทรวงพาณิชย ไดแก ขาวโพดเลี้ยงสัตว
กาแฟ ถั่วเหลือง มันฝรัง่ และกระเทียม ซึง่ ทีป่ ระชุมเห็นชอบใหหารือระหวาง กรมวิชาการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ กรมการคาตางประเทศ กระทรวงพาณิชย กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง กรมเอเชีย
ตะวันออก กระทรวงการตางประเทศ มูลนิธิแมฟาหลวง และสํานักงาน ป.ป.ส. โดยสํานักงาน ป.ป.ส.
เปนผูดําเนินการ
(3) การแกไขคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเปน
อยูที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการปรับปรุงคําสั่งและมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของ
ของ สํานักงาน ป.ป.ส. ไปพิจารณาเรื่องการปรับปรุงคําสั่งและมอบหมายหนวยงานที่เกี่ยวของใหทัน
สมัย เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อองคประกอบของคณะกรรมการฯ
(4) โครงการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ และนิทรรศการระหวางประเทศเพื่อผลักดัน
แนวปฏิบัติสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกสูการปฏิบัติ ที่ประชุมเห็นชอบใหมีการจัด
ประชุมหารือระหวางผูแทนจากกระทรวงการตางประเทศ มูลนิธิแมฟาหลวงฯ มูลนิธิโครงการหลวงฯ
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแหงประเทศไทย และสํานักงาน ป.ป.ส. เกี่ยวกับการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
และนิทรรศการระหวางประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือก
สูการปฏิบัติ
(5) แผนการปฏิบัติการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเปนอยูที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา
ประจําปงบประมาณ 2558 ทีป่ ระชุมเห็นชอบกับแผนปฏิบตั กิ ารป 2558 ทีผ่ แู ทนมูลนิธแิ มฟา หลวงฯ
นําเสนอ ซึง่ มุง เนนการสรางความมั่นคงทางอาหารใหกับชุมชนเปาหมาย รวมถึงการเพิ่มรายไดครัว
เรือนผานกิจกรรมดานการเกษตร ปศุสัตว ชลประทาน และสาธารณสุข ซึ่งในป 2558 จะมีโครงการ
ใหม คือการสนับสนุนการจัดตั้งศูนยผูปวยวัณโรค รวมถึงศูนยฟนฟูผูติดยาเสพติดที่ไดหารือกันกับรัฐบาล
เมียนมาไวแลว นอกจากนั้นจะเปนการดําเนินการตอเนื่องกิจกรรมตางๆ ที่ดําเนินการในปที่แลว เชนการ
ฝกอบรมอาสาสมัครตางๆ
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การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ ติ ด ตามผลการดํ า เนิ น งาน
โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเปนอยูที่ยั่งยืน ไทย-เมียนมา ระหวางวันที่ 5-6 มีนาคม
2558 ณ จังหวัดเชียงราย และพื้นที่โครงการฯ ณ จังหวัดทาขี้เหล็กและจังหวัดเมืองสาด สาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา โดยคณะฯ
(1) ไดเรียนรูตนแบบความสําเร็จดานการพัฒนาทางเลือก ตามแนวพระราชดําริ ในการแกไขปญหา
ความยากจนและการลักลอบปลูกพืชเสพติด
(2) ไดรวมกันหารือแนวทางการแกไขปญหาการนําเขาผลผลิตและสินคาทางการเกษตรของโครงการ
(3) ศึกษาดูงานการประยุกตแนวคิดดานการพัฒนาทางเลือก ตามแนวพระราชดําริในพืน้ ทีจ่ ริง ณ จังหวัด
ทาขีเ้ หล็กและจังหวัดเมืองสาด ซึง่ เปนความรวมมือตามโครงการพัฒนาทางเลือกฯ ดังกลาว และรับทราบ
ความคืบหนาปญหาอุปสรรคการดําเนินงานจากเจาหนาที่ของโครงการและชาวบานในพื้นที่
ซึ่งเปนประโยชนในการกําหนด นโยบายและแนวทางการดําเนินโครงการในอนาคตตอไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทางเลือกเพือ่ ชีวติ ความเปนอยูย ง่ั ยืน
ไทย-เมียนมา ครั้งที่ 2/2558 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ หองประชุมกฤษณะ ผลอนันต สํานักงาน
ป.ป.ส. โดยมีนางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนประธานการประชุมฯ ผูเขารวมประชุมฯ
ประกอบดวยผูแทนจาก สํานักงาน ป.ป.ส. และผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก มูลนิธิแมฟาหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงการคลัง
เปนตน ทั้งนี้ที่ประชุมไดรับทราบผลการดําเนินงานในพื้นที่โครงการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
และไดหารือเกี่ยวกับการแกไขปญหาและอุปสรรคในการดําเนินโครงการฯ
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การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการรวม (Joint Project Steering Committee)
ความรวมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเปนอยูที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา ครั้งที่ 3 ในวันที่
5 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรม Zann Mon จังหวัดทาขี้เหล็ก สาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา โดยมี
นายเพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนหัวหนาคณะผูแทนไทยเขารวมประชุมฯ โดยมีผลการประชุม
โดยสรุป ดังนี้
(1) ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานและความกาวหนาของโครงการ ประจําปงบประมาณ
2558 (ตุลาคม 2557 - มิถุนายน 2558) และรับรองแผนปฏิบัติการโครงการ ประจําปงบประมาณ
2559 ของมูลนิธิแมฟาหลวงฯ ประกอบดวยกิจกรรมตอเนื่อง อาทิ ดานสาธารณสุข การพัฒนาระบบ
ชลประทานการเกษตร และปศุสัตว การศึกษา และกิจกรรมใหม อาทิ การสรางศูนยพักฟนผูปวย
วัณโรค โครงการชุมชนบําบัด และการประชาสัมพันธโครงการ เปนตน
(2) ที่ประชุมรวมกันพิจารณาแนวทางความรวมมือโครงการฯ ในอนาคต ในเรื่องสําคัญ
ซึ่งมีขอตกลงและเห็นชอบรวมกัน ดังนี้
ก. ใหขยายโครงการจํานวน 3 พื้นที่ ไดแก พื้นที่เมืองแฮ ในจังหวัดทาขี้เหล็ก และพื้นที่
บานตานเสียงและบานลอยสอง ในจังหวัดเมืองสาด
ข. ใหมีดําเนินการแกไขปญหาการเขาทํางานในพื้นที่เขตวาของเจาหนาที่โครงการ
ซึ่งไมไดรับความไววางใจจากหนวยงานทหารของเมียนมา
ค. สําหรับการจัดการประชุมระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาทางเลือก: การผลักดัน
แนวปฏิบัติแหงสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือกสูการปฏิบัติ ในชวงเดือน
พฤศจิกายน 2558 ที่มีแผนการจัดการศึกษาดูงานในพื้นที่โครงการในเมียนมา
ใหฝา ยไทยรวบรวมและแจงขอมูลรายละเอียดพืน้ ทีท่ จ่ี ะจัดการศึกษาดูงาน ชือ่ และ
ระดับของบุคคลผูที่จะเขารวม เพื่อเสนอตอรัฐบาลเมียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารโครงการรวมฯ ไดเดินทางศึกษาดูงาน ณ พื้นที่ ที่ประชุมฯ
เห็นชอบใหขยายโครงการ ภายหลังการศึกษาดูงาน คณะกรรมการบริหารโครงการรวมฯ ตกลงเห็นชอบ
ใหโครงการขยายครอบคลุมพื้นที่ ดังนี้
(1) พื้นที่ในกลุมบานตานเสียง จํานวน 3 หมูบาน ไดแก บานแมปาน บานแมกอ 1
และบานแมกอ 2
(2) พืน้ ทีใ่ นกลุม บานลอยสอง จํานวน 4 หมูบ า น ไดแก บานบาตัน บานผาอี้ บานทูดอ็ ต
และบานนาแล
(3) พื้นที่ในกลุมบานเมืองแฮ จํานวน 2 หมูบาน ไดแก บานปานกู และบานปาซา
โดยรวมทั้ง 3 พื้นที่ มีจํานวนประชากรรวมทั้งสิ้น 3,030 คน (ขนาดประชากรเล็กกวาโครงการ
ปจจุบันประมาณ 4 เทา) ทั้งนี้ มูลนิธิแมฟาหลวงฯ จะจัดทําโครงการ แผนงานและงบประมาณสําหรับ
การขยายพื้นที่โครงการ และเสนอใหสํานักงาน ป.ป.ส. พิจารณาดําเนินการตอไป
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ผลการดําเนินงานดานการสํารวจและติดตามการเพาะปลูกพืชเสพติด
1. การสํารวจพืชเสพติด
ป 2558 ดําเนินการสํารวจพืชเสพติดโดยการบินสํารวจทางอากาศ 51 เที่ยวบิน เดินสํารวจ
ภาคพื้นดิน 19 ครั้ง โดยใชภาพถายจากดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการอางอิงรวมถึง
วิเคราะหพิกัดที่ตั้งและขนาดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

แผนที่แสดงสถานการณพื้นที่ปลูกฝน ป 2557 - 2558
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พืชเสพติดสําคัญที่ดําเนินการเปนหลัก คือ ฝน ซึ่งไดดําเนินการสํารวจครอบคลุมพื้นที่ที่มี
ศักยภาพในการปลูกฝนจํานวน 76 พื้นที่สูง พื้นที่ละ 1-3 รอบ พบพื้นที่ปลูกฝนในฤดูกาลปลูกฝนป
2557/2558 (หวงตัง้ แตเดือนสิงหาคม 2557 - มิถนุ ายน 2558) จํานวนทัง้ สิน้ 2,303 แปลง รวม 1,981.69 ไร
ในเขตพื้นที่ 7 จังหวัด ดังนี้
ปริมาณพื้นที่ปลูกฝน
(แปลง)
(ไร)

จังหวัด
1) เชียงใหม
2) ตาก
3) แมฮองสอน
4) กําแพงเพชร
5) เชียงราย
6) นาน
7) แพร

1,500
614
74
24
57
26
8

1,196.90
634.67
58.42
52.52
21.69
12.70
4.79

รอยละของพื้นที่ปลูก
ทั้งหมด
60.40
32.03
2.95
2.65
1.10
0.64
0.24

อําเภอที่มีพื้นที่ปลูกฝน 5 อันดับสูงสุด
อําเภอ
1) อมกอย
2) แมระมาด
3) ทาสองยาง
4) ไชยปราการ
5) เชียงดาว
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จังหวัด

ปริมาณพื้นที่ปลููกฝน
(แปลง)
(ไร)

เชียงใหม
ตาก
ตาก
เชียงใหม
เชียงใหม

1,260
335
183
46
59

972.19
308.07
179
62.83
61.30

รอยละของพื้นที่ปลูก
ทั้งหมด
49.06
15.55
9.03
3.17
3.09
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จากการดําเนินการสํารวจพืชเสพติด
ชนิดอื่น ไดแก กัญชา กัญชง และ
กระทอม พบพื้นที่ปลูกพืชเสพติด
ดังนี้

กัญชา จากการสํารวจตรวจพบพื้นที่
ปลูกกัญชา ซึ่งเปนกัญชาปาใน อําเภอ
ดาหลวง จังหวัดมุกดาหาร จํานวน 10
แปลง คิดเปนพื้นที่จํานวน 2.5 ไร

กัญชง พื้นที่ปลูกกัญชงมีการปลูก
ตามใบอนุญาตจากคณะกรรมการ
อาหารและยา (อ.ย.) ภายใต
โครงการสงเสริมการปลูกกัญชงให
เปนพืชเศรษฐกิจ ของสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง ในพื้นที่ 5
จังหวัด คือ เชียงใหม เชียงราย
ตาก นาน และ เพชรบูรณ พบ
พืน้ ทีป่ ลูกจํานวน 28 แปลง คิดเปน
จํานวน 80 ไร
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2. การอํานวยการการตัดทําลายพืชเสพติด
ประสานสนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 ซึ่งเปนหนวยงาน
หลักในการตัดทําลายฝน โดยสถาบันสํารวจและติดตามการปลูก
พืชเสพติด สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงานรวมทั้งชี้
เปาหมายโดยจัดทําแผนที่และขอมูลแปลงฝนที่สํารวจพบสง
กองทัพภาคที่ 3 และกองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดน
ภาค 3 ดําเนินการตัดทําลายรวมทั้งกํากับติดตาม ตรวจสอบ
และสรุปผลการตัดทําลาย ซึ่งสามารถตัดทําลายฝนได 2,267
แปลง รวม 1,957.34 ไร หรือรอยละ 98.77 ของพื้นที่ปลูกฝน
ทัง้ หมดทีส่ าํ รวจพบ โดยดําเนินการทําลายอุปกรณในการปลูกฝน
เชน ทอสงนํา นํา ยากําจัดศัตรูพืช เปนตน

3. การสนับสนุนการลาดตระเวนปองปรามการปลูกฝน

ประสานสนับสนุนกองทัพภาคที่ 3 (ทภ.3) ดําเนินการ
ปองปราบบริเวณพื้นที่ที่มีการปลูกฝนหนาแนน ในหวงเดือน
สิงหาคม 2556 - กันยายน 2557 โดยเนนพื้นที่ อ.อมกอย
จ.เชียงใหม และพื้นที่เชื่อมตอกับ จ.ตาก พื้นที่เปาหมายรวม
จํานวน 93 หมูบาน ซึ่งเปนพื้นที่หางไกลเขาถึงไดยาก กิจกรรม
ที่ดําเนินการ ไดแกลาดตระเวน ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ตรวจคน
ปฏิบัติการจิตวิทยาและมวลชนสัมพันธ เพื่อกดดันหรือยับยั้ง
การตัดสินใจปลูกฝน รวมทั้งชวยเหลือความเปนอยูดวย

กระทอม จากการสํารวจภาคพืน้ ดิน
พบพืน้ ทีก่ ระทอมปาในอําเภอมะนัง
จังหวัดสตูล จํานวน 100 ไร
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4. การประสานสนับสนุนและอํานวยการการดําเนินงานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อ
ชีวิตความเปนอยูที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา
สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดในฐานะหนวยประสานสนับสนุน
และอํ า นวยการการดํ าเนินงานโครงการฯ ในระดับพื้ นที่ ใหก ั บมู ล นิ ธิ แ ม ฟ  า หลวงใน
พระบรมราชูปถัมภ ไดจัดประชุมคณะทํางานประสานงานและปฏิบัติการโครงการฯ รวมกับ
ศูนยอาํ นวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จํานวน 4 ครัง้ ประสานงาน
สนับสนุนคณะกรรมการประสานงานชายแดนทองถิ่นไทย - เมียนมา ศุลกากรแมสาย ดาน
ตรวจคนเขาเมืองแมสาย รวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ในการผานเขาออกดาน
พรมแดนไทย - เมียนมา และการเดินทางในพื้นที่ เพื่อดําเนินกิจกรรมที่สําคัญตางๆ
เชน การออกหนวยแพทยเคลื่อนที่ คณะหนวยปศุสัตวเคลื่อนที่ สงออกวัสดุเครื่องมือ
และอุปกรณเขาสูพื้นที่โครงการฯ รวมถึงการจัดการศึกษาดูงานใหแกคณะขาราชการทองถิ่น
ผูนําชุมชน และอาสาสมัครพัฒนา (อสพ.) ฝายเมียนมา เขามาศึกษาดูงาน ณ โครงการพัฒนา
ดอยตุง เปนตน

5. การพัฒนาและประยุกตใชเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ตามแผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศพืชเสพติด สถาบันสํารวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติด มีผลดําเนินงานที่สําคัญดังนี้
1. การจัดทํา/ปรับแกขอมูลภูมิสารสนเทศ ไดมีการประสาน/สํารวจ/ตรวจสอบและ
จัดทําขอมูลรายละเอียดระดับหมูบานในพื้นที่ปลูกฝน โดยจัดเก็บไวในระบบ ขอมูล
หมูบาน จํานวน 545 หมูบาน
2. การจัดทํางานขอมูลภาพถายจากดาวเทียมสนับสนุนภารกิจการสํารวจในพื้นที่
ลักลอบปลูกฝน โครงการพัฒนาทางเลือกไทย-เมียนมา ผานระบบแผนที่ออนไลน
โดยจัดหาภาพรายละเอียดสูง KOMSAT 2,3 WorldView และ GEOEYE อีกทัง้
ภาพรายละเอียดปานกลาง LandsatTM7
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3. งานวิเคราะหสถานการณพืชเชิงพื้นที่ดวยระบบฐานขอมูล NCR การวิเคราะหหาความหนาแนนพื้นที่
ปลูกฝนและหมูบานที่เกี่ยวของกับพื้นที่ปลูกฝนจากฐานขอมูลการสํารวจฝนตั้งแต 2551-2558
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4. พัฒนาระบบติดตามสถานการณพืชเสพติด เพื่อสนับสนุนการสํารวจพืชเสพติดการสงเปาหมาย
เพื่อตัดทําลาย และการวิเคราะหสถานการณพืชเสพติดโดยระบบสามารถบันทึกผลการสํารวจ
รายงานแยกรายพื้นที่ รายตําบล รายอําเภอ รายจังหวัด และรายป พรอมทั้งแสดงแผนที่รายพื้นที่
รายจังหวัด รายป จนตลอดสามารถแสดงแผนที่เปรียบเทียบรายปได และไดเพิ่มเติมสวนของ
การบันทึกผลการสํารวจและตัดทําลายและการจับกุมผลิตภัณฑ ครอบคลุมพืชกัญชา กัญชง

5. งานพัฒนาวิชาการสํารวจพืชเสพติดและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
5.1 สถาบันสํารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดไดจัดทําบันทึกความรวมมือ (MOU)
โครงการพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับในการสํารวจพื้นที่ปลูกพืชเสพติด รวมกับมหาวิทยาลัย
ฟารอิสเทอรนเพื่อบูรณาการองคความรูรวมกันในการพัฒนาระบบอากาศยานไรคนขับ (UAV) เพื่อ
การสํารวจพื้นที่ปลูกพืชเสพติด ซึ่งนับเปนนวัตกรรมที่ทันสมัยสามารถใชอากาศยานเขาสํารวจพืช
เสพติด โดยเฉพาะพืชฝนที่มักลักลอบปลูกในพื้นที่สูงและเขาถึงไดยาก อีกทั้งสามารถมาประยุกต
ใชในงานปราบปรามยาเสพติดในอนาคตได
5.2 การพัฒนาบุคลากรของ สพส. และหนวยงานภาคีที่เกี่ยวของ ดังนี้
5.2.1 หลักสูตรการใชแผนที่ภูมิประเทศ และการใชเครื่องมือตรวจตําแหนงพิกัดภูมิศาสตร
บนพื้นโลก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการตัดทําลายไรฝน ใหแก กองทัพภาคที่ 3 และ
กองบังคับการตํารวจตระเวนชายแดนภาค 3 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุดปฏิบัติการตัดทําลาย
พื้นที่ปลูกพืชเสพติดใหแกชุดปฏิบัติการตัดทําลายไรฝน เพื่อเสริมศักยภาพการตัดทําลายไรฝน
ใหมีประสิทธิภาพ และเขาถึงเปาหมายไดมากยิ่งขึ้น
5.2.2 หลักสูตรเทคนิคการประยุกตใชระบบภูมสิ ารสนเทศเพือ่ การนําเสนอขอมูลสถานการณ
ยาเสพติด ใหแกเจาหนาที่จากสํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานจากเครือขายยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม
เพื่อการนําเสนอขอมูลสถานการณยาเสพติดใหเจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ส. และหนวยงานที่เกี่ยวของ
มีความเขาใจบริการระบบแผนที่ออนไลน สามารถนํามาประยุกตใชในการวางแผนและแกไขปญหา
ยาเสพติดในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
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ผลการดําเนินงานการตรวจพิสูจนยาเสพติด
สถาบันวิชาการและตรวจพิสจู นยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการตรวจพิสจู นของกลาง
คดียาเสพติดเพื่อนําผลการตรวจพิสูจนไปเปนหลักฐานประกอบการดําเนินคดีผูกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด และเฝาระวังและแกไขปญหายาเสพติด จํานวน 4,739 คดี จํานวน 6,720
ตัวอยาง มีนํา หนักของกลางรวม 11,531,258 กรัม จําแนกเปนการตรวจคุณภาพวิเคราะห
เพือ่ ทราบชนิดของยาเสพติด และตรวจวิเคราะหปริมาณ เพือ่ หาปริมาณสารบริสทุ ธิข์ องตัวยาเสพติด
ลําดับที่
1
2

ประเภทของการตรวจพิสูจน
คุณภาพวิเคราะห
คุณภาพวิเคราะหและปริมาณวิเคราะห

จํานวนคดี
3,237
1,502

จํานวนตัวอยาง
3,436
3,284

โดยมีปริมาณของกลางจําแนกตามประเภทของยาเสพติด ดังนี้
ลําดับที่
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ประเภทของตัวอยาง

จํานวนตัวอยาง

นํา หนักสุทธิ

1

ยาบา

3,353

5,952,895
(59,275,201 เม็ด)

2
3
4

ไอซ
กัญชา
เฮโรอีน

5
6
7
8
9
10

ยาอี
โคเคน
ฝน
กระทอม
คีตามีน
ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ อื่นๆ

1,828
880
58
90
45
19
102
140
205

644,102
4,503,416
109,071
5,293
21,426
40,645
182,986
15,087
56,337
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รายงานผลการตรวจพิสูจนยาเสพติดเชิงคุณภาพ
1. การตรวจพิสูจนยาบา
จากขอมูลการตรวจพิสูจน องคประกอบทางกายภาพและเคมีของยาบาจากสถานตรวจพิสูจน
ตางๆ ทั่วประเทศ เพื่อติดตามเฝาระวังการแพรระบาดของตัวยาเสพติดในประเทศ จํานวนทั้งสิ้น 8,679 คดี
รวมเปนเม็ดยาทั้งสิ้น 76,363,548 เม็ด สรุปเปนขอมูลเพื่อนําไปใชประโยชน มีรายละเอียดดังนี้
1.1 ขนาดและรูปรางของเม็ดยาบา
เม็ดยาบา มีลักษณะทรงกลมแบน มีขนาดเสนผาศูนยกลางอยูในชวง 6.00 - 6.24 มิลลิเมตร
คิดเปนรอยละ 77.51 และความหนาอยูในชวง 3.00 - 3.24 มิลลิเมตร คิดเปนรอยละ 65.85
และมีนํา หนักตอเม็ด อยูในชวง 90.00 - 94.99 มิลลิกรัม คิดเปนรอยละ 71.68
1.2 ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเม็ดยาบา
สวนใหญ อยูในชวงรอยละ 15.00 - 19.99 คิดเปนรอยละ 57.02 รองลงมาอยูในชวง
รอยละ 20.00 - 24.99 คิดเปนรอยละ 22.50
1.3 ปริมาณกาเฟอีนในเม็ดยาบา
สวนใหญ อยูในชวงรอยละ 70.00 - 79.99 คิดเปนรอยละ 46.35 รองลงมาอยูในชวง
รอยละ 60.00 - 69.99 คิดเปนรอยละ 30.09
1.4 การแพรกระจายของกลุมยาบา
กลุมตัวยาที่พบแพรระบาดในภาพรวมทั้งประเทศมีทั้งหมดประมาณ 74 กลุม โดยกลุมตัว
ยาบาแพรระบาดมากทีส่ ดุ คือ G23 คิดเปนรอยละ 37.25 รองลงมา คือ G157 และ G171
คิดเปนรอยละ 17.25 และ 15.46 ตามลําดับ
ตารางสัดสวนการแพรระบาดของยาบากลุมตางๆ
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ลําดับที่

กลุมยาบา (G)

ความถี่ที่พบ (รอยละ)

1
2
3
4
5
6-74

G23
G 157
G 171
G 170
G 203
อื่นๆ

37.25
17.29
15.46
4.55
2.52
22.93
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สัญลักษณบนสิ่งหอหุม คือ Y1 สวนใหญพบแพรระบาดในพื้นที่
ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยาบากลุม
G23
รูปยาบา G23

สัญลักษณบนหอ

รูปยาบา G157

รูปยาบา G157

ปริมาณสารองคประกอบทางเคมี
- เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด
รอยละ 15-20
- กาเฟอีน รอยละ 65-80

ยาบากลุม
G157

สัญลักษณบนหอ

ปริมาณสารองคประกอบทางเคมี
- เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด เม็ดยาสีสม รอยละ 17-23%
สีเขียว นอยกวารอยละ 1.00
- กาเฟอีน เม็ดยาสีสม รอยละ 65.00-75.00 สีเขียว
รอยละ 97.00-99.00

ยาบากลุม
G171

รูปยาบา G171 แบบ 1

สัญลักษณบนหอ
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รูปยาบา G171 แบบ 2

รูปยาบา G171 แบบ 3

ปริมาณสารองคประกอบทางเคมÕ
- เมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด เม็ดยาสีสม รอยละ 17-23
สีเขียว รอยละ 1.00
- กาเฟอีน เม็ดยาสีสม รอยละ 65.00-75.00
สีเขียว รอยละ 97.00-99.00
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1.5 การตรวจวิเคราะหสารปนเปอนในยาบา
ดําเนินการตรวจวิเคราะหหาสารปนเปอ นในยาบา (Impurity Profiling of YaBa) เพือ่ วิเคราะห
หาแหลงทีม่ าของเมทแอมเฟตามีน (กลุม หัวเชือ้ ) ทีใ่ ชในการผลิตยาบา ซึง่ พบวากลุมหัวเชื้อที่
พบในยาบา มี 3 แหง ไดแก กลุม X2 คิดเปนรอยละ 77.20 รองลงมาเปนกลุม X13 คิดเปน
รอยละ 21.80 และกลุม X3 คิดเปนรอยละ 1.0
2. การตรวจวิเคราะหไอซ
ดําเนินการวิเคราะหหาสารปนเปอ นในไอซ (Impurity Profiling of crystal methamphetamine)
เพื่อใชในการวิเคราะหหาแหลงที่มา หรือประเมินสถานการณการแพรระบาดและแนวโนมการแพร
ระบาดของไอซในประเทศไทย ซึ่งสามารถวิเคราะหไดวาการแพรระบาดของไอซในประเทศไทยยังคงเปน
ไอซที่ลักลอบนําเขาจากบริเวณสามเหลี่ยมทองคํา คิดเปนรอยละ 62.50 ซึ่งไอซในกลุมนี้มีความบริสุทธิ์
คอนขางสูง อยูในชวงรอยละ 80 - 99.89

การแพรระบาดของ
ยาเสพติดกลุม NPS
(New Psychoactive Substance)

เมทิลโลน
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เมฟโดรน

“NPS” หรือ New Psychoactive Substance
หรือ สารออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทสายพันธุใหม เปนสาร
เสพติดชนิดใหมที่กําลังแพรระบาดในตลาดยาเสพติดทั่วโลก
สวนใหญเปนสารเสพติดที่ถูกออกแบบโครงสรางทางเคมี
โดยใชเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร เพื่อปรุงแตงใหกลายเปน
สารพันธุใหมที่ตรวจพบแลวไมผิดกฎหมาย ตัวยาในกลุมนี้ที่
แพรระบาดในประเทศไทยในปงบประมาณ 2558 มีดังนี้

บิวทิโลน
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“ปฏิบัติการพื้นที่แพรระบาดยาเสพติดซํา ซาก 201 หมูบาน/ชุมชน ทั่วประเทศ”
การดําเนินการภายใตโครงการแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพืน้ ที่
เปนการดําเนินการทีเ่ ริม่ จากการที่ พลเอกไพบูลย คุม ฉายา รัฐมนตรีวา การกระทรวงยุตธิ รรม ไดมดี าํ ริ
เกีย่ วกับการปราบปรามยาเสพติดและการแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน
ซึ่งทานมีเจตนารมณเกี่ยวกับงานดานปราบปรามยาเสพติด วาตองการใหมีการเปดปฏิบัติการใหญ
(Big Operation) เนื่องจากการปราบปรามยาเสพติดในหวงทีผ่ า นมาไดมกี ารเนนเรือ่ ง การบังคับใช
กฎหมาย การบําบัดฟน ฟู และการปองกัน
อยางไรก็ตามแมจะมีการแกไขปญหายาเสพติดโดยมาตรการตางๆ แตการแพรระบาดยาเสพติด
ในระดับหมูบาน/ชุมชน ยังคงเปนปญหาที่ดํารงอยูในหลายพื้นที่และเปนปญหาที่ประชาชนสัมผัส
ไดโดยตรง ซึ่งสอดคลองกับผลการสํารวจสถานการณปญหายาเสพติดของสถาบันการศึกษาตางๆ
พบวา ประชาชนสวนใหญยงั คงมีความเห็นวา มีผเู สพ/ผูต ดิ ยาเสพติดในพืน้ ที่ มีการซือ้ ขายยาเสพติด
ในหมูบาน/ชุมชน นักคายาเสพติดยังสามารถขายยาเสพติดใหกับผูเสพ/ผูติดยาเสพติด และไมถูก
ดําเนินการทางกฎหมาย เจาหนาทีข่ องรัฐบางสวนเขาไปเกีย่ วของกับยาเสพติด ซึง่ ปจจัยตางๆ เหลานี้
หากรัฐบาล และ คสช. สามารถลดระดับปญหานี้ลงไดก็จะสงผลตอความเชื่อมั่นของประชาชนและ
สถานการณปญหายาเสพติดโดยรวม
ดวยเหตุนี้การระดมสรรพกําลังของทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อลดปญหาการแพรระบาด
ยาเสพติดในระดับหมูบ า น/ชุมชน จึงเปนภารกิจทีส่ าํ คัญและเรงดวนทีส่ ดุ ในระยะ 3 เดือนทีผ่ า นมา
(กรกฎาคม - กันยายน 2558) เปนการเนนการรับฟงเสียงสะทอนจากชาวบานเกี่ยวกับปญหา
ยาเสพติดที่เกิดขึ้นในหมูบาน/ชุมชนเพราะชาวบานเหลานั้นประสบปญหาโดยตรง จะทําใหเรา
สามารถแกไขปญหาไดตรงจุด โดยใหความสําคัญเปนลําดับแรก คือ การลดผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
ในหมูบาน/ชุมชน ดวยกระบวนการบําบัดรักษา ฟนฟูและการติดตามชวยเหลือแบบครบวงจร และ
ใชมาตรการเสริมในการลดผูคายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน
สําหรับเครือขายนักคาในพืน้ ทีแ่ พรระบาดนัน้ จะดําเนินมาตรการโดยการพิสจู นทราบพืน้ ที่
และตัวบุคคลวามีใครบางที่เกี่ยวของกับการคายาเสพติดในพื้นที่ชุมชนนั้น จากนั้นรวบรวมพยาน
หลักฐาน เพื่อนําไปขออนุมัติหมายศาล และเขาพื้นที่ปฏิบัติการปดลอมตรวจคน และจับกุม
ผูกระทําผิด สวนผูเสพเรานําเขาสูกระบวนการบําบัดรักษาตอไป โดยการลงพื้นที่ปฏิบัติการปดลอม
ตรวจคน จะมีการดําเนินการอยางตอเนื่องเปนระยะๆ เพื่อติดตามสภาพปญหาและคนหาผูคา ผูเสพ
เปนการปองปรามไมใหบุคคลเหลานี้กลับมากระทําผิดซํา ซากอีก
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โครงการแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่ มีวัตถุประสงค
2 ประการ คือ ประการแรก เปนการแกไขปญหาเพื่อลดระดับปญหาการแพรระบาดยาเสพติด
ในหมูบาน/ชุมชนใหปรากฏผลชัดเจนเปนรูปธรรม และประการที่สองเพื่อสรางความเชื่อมั่นของ
ประชาชนตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของภาครัฐ
การดําเนินการภายใตแผนปฏิบตั กิ ารพืน้ ทีแ่ พรระบาดยาเสพติดซํา ซาก 201 หมูบ า น/ชุมชน
ทั่วประเทศครั้งนี้ เปนการดําเนินการตอหมูบานที่มีปญหายาเสพติดแพรระบาดอยางรุนแรง ซํา ซาก
ในแตละหมูบาน/ชุมชน ทั่วประเทศ โดยกําหนดเปนแผนระยะสั้น 3 เดือน (กรกฎาคม - กันยายน
2558) บนพื้นที่เปาหมาย 201 หมูบาน/ชุมชน ทั่วประเทศ ที่อยูภายใตความรับผิดชอบของ
สํานักงาน ปปส.ภาค 1-9/กทม.
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ผลการปฏิบัติในหวงระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 กันยายน 2558 ปดลอมตรวจคน และ
ขยายผลการจับกุมในพื้นที่เปาหมายไดจํานวน 266 ครั้ง โดยในบางหมูบาน/ชุมชน มีการปดลอม
ตรวจคนมากกวา 1 ครั้ง สามารถจับกุมผูตองหา 182 ราย ขอหาเสพ 137 ราย นําเขารับการบําบัด
ตามคําสั่งที่ 108/2557 (สมัครใจ) จํานวน 39 ราย บังคับบําบัด 3 ราย และตองโทษ 3 ราย และ
ชวยเหลือเด็กที่ไดรับผลกระทบ 7 คน
- ของกลางยาเสพติดที่ตรวจยึดได ดังนี้
ยาบา จํานวน 15,855 เม็ด
ไอซ จํานวน 3.28 กิโลกรัม
เฮโรอีน จํานวน 0.13 กรัม
กัญชาแหง จํานวน 36.47 กิโลกรัม
พืชกระทอม จํานวน 143.98 กิโลกรัม
ยาแกไอ จํานวน 36 ขวด และวัตถุออกฤทธิ์ประเภทที่ 2 อีกจํานวนมาก
- ยึดทรัพยสินมูลคารวมทั้งสิ้น 62,590,774 บาท ประกอบดวย เงินสด/สมุดบัญชี
ทองรูปพรรณ บาน/ที่ดิน รถยนต และรถจักรยานยนต เปนตน

ปดลอมตรวจคนในพื้นที่แพรระบาด
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กิจกรรมเสริม การปองกัน ประชาคม
และสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับโทษยาเสพติด

พลเอก ไพบูลย คุมฉายา รมว.ยธ.
ลงพื้นที่ชุมชนริมคลองหัวหมากนอย กรุงเทพฯ
หนึ่งในพื้นที่แพรระบาดยาเสพติด 201 ม./ช.
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การดําเนินงานดานการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
ดานการพัฒนากฎหมาย
1. การแกไขปญหาการลักลอบลําเลียงยาเสพติดผานทางระบบขนสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ
จากการที่เจาหนาที่ไดเพิ่มความเขมแข็งในการสกัดกั้นยาเสพติดอยางตอเนื่อง สงผลให
เจ าหนาที ่สามารถจั บกุ มผู ลัก ลอบลํา เลี ย งยาเสพติ ด ได เ ปนจํ า นวนมาก กลุ ม ผู  ค า ยาเสพติด
จึงไดเปลี่ยนวิธีการลักลอบลําเลียงยาเสพติด โดยอาศัยระบบการขนสงสินคาและไปรษณียภัณฑที่
ใหบริการกับประชาชนทัว่ ไปเพือ่ หลบเลีย่ งการตรวจคนจับกุมของเจาหนาที่ ซึง่ การลักลอบลําเลียง
และขนสงดวยวิธีการดังกลาวแมวาเจาหนาที่จะสามารถตรวจยึดยาเสพติดไดแตก็ไมสามารถ
สืบสวนขยายผลไปยังตนทางหรือผูสงยาเสพติดได
สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดพัฒนามาตรการปองกันการลักลอบลําเลียงยาเสพติดผานทาง
ระบบขนสงสินคาและพัสดุภณ
ั ฑ โดยดําเนินการจัดทําประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี จํานวน 2 ฉบับ
คือประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2558) เรื่อง แกไขเพิ่มเติมการกําหนดประเภท
สถานประกอบการที่อยูภายใตบังคับของมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ และประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2558)
เรือ่ ง แกไขเพิ่มเติมมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน
สถานประกอบการ โดยกําหนดใหสถานทีห่ รือทีเ่ ก็บสินคา ซึง่ ผูป ระกอบการขนสงใชประกอบกิจการ
ขนสงสินคาหรือพัสดุภัณฑ เปนสถานประกอบการที่อยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด และกําหนดใหผปู ระกอบการดังกลาวตองจัดทําบันทึกรายละเอียดเกีย่ วกับ
ชื่อ นามสกุล เลขบัตรประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขหนังสือเดินทาง ของผูนําสงหรือ ผูฝาก
และจัดเก็บไวไมนอยกวา 180 วัน เพื่อใหเจาหนาที่สามารถสืบสวนขยายผลไปยังเครือขายผูคา
ยาเสพติดได อีกทั้งไดกําหนดใหผูประกอบกิจการขนสงสินคาหรือพัสดุภัณฑตองติดคําเตือนใหผูสง
หรือผูฝากสินคาหรือพัสดุภัณฑและผูรับสิ่งของดังกลาวทราบวายาเสพติดเปนสิ่งของผิดกฎหมาย
และตองหามในการขนสงโดยเด็ดขาด สิ่งของที่เกี่ยวของอาจใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนิน
คดีตามกฎหมายได
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการแตงตั้งเจาพนักงาน ป.ป.ส.
สืบเนื่องจากการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดออกประกาศคณะรักษาความสงบ
แหงชาติ ฉบับที่ 109/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 โดยแกไขอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการ ป.ป.ส. ใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งในสวนของการแตงตั้งเจาพนักงาน ป.ป.ส. นั้น
ไดมีการแกไขใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. สามารถมอบหมายใหคณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการ
แตงตั้งเจาพนักงาน ป.ป.ส. ได สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดดําเนินการจัดทําระเบียบคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการแตงตั้งการปฏิบัติหนาที่และการกํากับดูแลการปฏิบัติ
หนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 เพื่อใหการแตงตั้งเจาพนักงาน ป.ป.ส.
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคลองรองรับกับประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 109/2557
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 อีกทั้งแกไขปรับปรุงในเรื่องตําแหนงของขาราชการ
พลเรือนสามัญใหสอดคลองกับ พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
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3. การปรับปรุงหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปดชั่วคราวหรือการพักใชใบอนุญาตประกอบ
การของสถานประกอบการที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สืบเนื่องจากการที่คณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดออกประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ 109/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 แกไขใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. รวมทั้ง
เลขาธิการ ป.ป.ส. ในกรณีเรงดวน มีอํานาจสั่งปดสถานประกอบการชั่วคราว หรือสั่งพักใชใบอนุญาต
ประกอบการ กรณีทม่ี ไิ ดปฏิบตั ติ ามมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด
ในสถานประกอบ ครั้งละไมเกิน 30 วัน สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดดําเนินการจัดทําประกาศกระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขการสั่งปดชั่วคราวหรือการพักใชใบอนุญาต
ประกอบการของสถานประกอบการที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อใหการดําเนินการ
กับสถานประกอบกิจการที่ฝาฝนมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ในสถานประกอบการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสอดคลองรองรับกับประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ
ฉบับที่ 109/2557 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557
4. การยกรางประมวลกฎหมายยาเสพติด
ความเปนมา

คําสัง่ ศูนยอาํ นวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ที่ 1/2557 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน
2557 แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด โดยมีรองปลัดกระทรวงยุติธรรม
(นายชาญเชาวน ไชยานุกิจ) เปนประธานอนุกรรมการ มีอํานาจหนาที่ ในการรวบรวม ศึกษา วิเคราะห
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด ตลอดจนบทบัญญัติของกฎหมาย
ที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เพื่อจัดทําเปนรางประมวลกฎหมายยาเสพติด
การดําเนินการ

1. คณะอนุกรรมการฯ มีการประชุม รวม 2 ครั้ง (เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2558 และวันที่
17 กรกฎาคม 2558)
2. การประชุมสัมมนารวมกับผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณา
ยกรางฯ รวม 2 ครัง้ (เมือ่ วันที่ 8 - 9 พฤษภาคม 2558 และวันที่ 5 - 6 มิถนุ ายน 2558)
3. การประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับรางประมวลกฎหมายยาเสพติด รวมกับ
สํานักกิจการในพระดําริพระเจาหลานเธอ พระองคเจาพัชรกิติยาภา รวม 7 ครั้ง
- วันที่ 23 เมษายน 2558 กลุมผูพิพากษาศาลอุทธรณและผูชวยผูพิพากษา
- วันที่ 6 กรกฎาคม 2558 กลุมผูพิพากษาศาลอุทธรณ หนวยงานในกระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ สานักงานอัยการสูงสุด และนักวิชาการ
- วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 กลุมผูปฏิบัติงานดานสาธารณสุข
- วันที่ 11 สิงหาคม 2558 กลุมผูพิพากษาศาลอุทธรณ
- วันที่ 27 สิงหาคม 2558 กลุมบุคลากรทางการแพทย ที่ปฏิบัติงานดานการบําบัดรักษา
และฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
- วันที่ 31 สิงหาคม 2558 กลุมผูพิพากษาศาลอุทธรณและพนักงานอัยการ
- วันที่ 11 กันยายน 2558 กลุมพนักงานอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด
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สาระสําคัญของรางประมวลกฎหมายยาเสพติด
ภาค 1 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
1. แนวนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด ใหมีแผนระดับชาติวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ
ซึ่งหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของจะตองดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายและแผนดังกลาว
2. กําหนดใหมีคณะกรรมการ เพื่อกํากับนโยบายในดานตางๆ ไดแก
(1) คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ
(2) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดใหโทษ
(3) คณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท
(4) คณะกรรมการปองกันการใชสารระเหย
(5) คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
(6) คณะกรรมการบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด
(7) คณะกรรมการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
3. ใหมีสํานักงาน ป.ป.ส. เปนหนวยงานกลางดานยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติซง่ึ กํากับดูแลคณะกรรมการชุดตางๆ ตามประมวลกฎหมายนี้
4. การควบคุมดูแลและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับยาเสพติดใหโทษ วัตถุออกฤทธิ์และสารระเหย
ใหอยูในความดูแลของคณะกรรมการควบคุมชุดตางๆ ขางตน
5. ความผิดและบทกําหนดโทษเกี่ยวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ไดมีการปรับปรุงระบบการกําหนด
โทษและการลงโทษผูกระทําความผิดกลุมผูเกี่ยวของกับยาเสพติดแยกเปน 3 กลุม ใหเหมาะสม
โดยคํานึงถึงพฤติการณ บทบาท ความรายแรงของการกระทําผิดและปริมาณสารเสพติด
เพื่อประกอบดุลพินิจในการลงโทษของศาล
(1) กลุมนักคารายใหญ
- ผูมีบทบาทนําหรือบทบาทสําคัญในเครือขายอาชญากรรม (ผลิต นําเขา สงออก)
มีโทษสูงสุดจําคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และปรับ (ผลิต นําเขา สงออกเกี่ยวพัน
เครือขายอาชญากรรม จําคุกสูงสุด 30 ป และปรับ
(2) กลุมแรงงาน
- ผลิต มีโทษจําคุกสูงสุด 20 ป และปรับ
- นําเขา สงออก ลําเลียง จําหนาย หรือครอบครอง จําคุกสูงสุด 10 ป และปรับ
- จําหนายรายยอย ใหกับผูเสพโดยตรง จําคุกสูงสุด 5 ป และปรับ
(3) กลุมเหยื่อ
- เสพ หรือเสพและครอบครองเล็กนอย ใหนําตัวเขาสูกระบวนการบําบัดฟนฟู
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ภาค 2 การดําเนินคดียาเสพติด
1.กําหนดใหมีเครื่องพิเศษเพื่อการสืบสวน เชน การอําพราง การใชเครื่องมือสะกดรอยติดตาม
การเขาถึงขอมูลทางอิเล็คทรอนิกส เปนตน การตรวจสอบทรัพยสินของผูกระทําผิดและผูเกี่ยวของ
โดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสินและใหทรัพยสินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดทีศ่ าลพิพากษาใหรบิ ตกเปนของกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีคณะอนุกรรมการ
กองทุนฯ เปนผูบริหารจัดการทรัพยสินของกองทุน
2. การพิจารณาในศาลชัน้ ตน ใหสามารถสืบพยานลับหลังจําเลยไดในกรณีทจ่ี าํ เลยหลบหนีเพือ่ ใหคดีสามารถ
ดําเนินการไปไดอยางตอเนื่อง ใหศาลมีอํานาจพิพากษาโดยไมตองสืบพยาน ในกรณีที่จําเลย
ใหการรับสารภาพ เปนตน
3. การอุทธรณและฎีกา ใหมีแผนกคดียาเสพติดในศาลอุทธรณและใหคําพิพากษาศาลอุทธรณเปนที่สุด
เวนแตศาลฎีกาอนุญาตใหฎีกา
4. ใหประธานศาลฎีกา มีอาํ นาจในการวางหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดโทษตามความเหมาะสมกับ
พฤติการณและความรายแรงของความผิด ฯลฯ โดยพิจารณาจากอายุ ประวัติ ความประพฤติ
สติปญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแหงจิต นิสัย อาชีพ และสิ่งแวดลอมของผูนั้น หรือเหตุอื่น
ตามสภาพของความผิด
5. อายุความคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ใหมีอายุความ 30 ป
ภาค 3 การบําบัดรักษา การฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดและมาตรการอื่นแทนการลงโทษ
1. ปรับปรุงหลักเกณฑและกระบวนการในการเขารับการบําบัดพื้นฟูและติดตามชวยเหลือ โดยเนน
การสมัครใจยินยอมเขารับการบําบัดฟนฟู
2. ใหมีศูนยคัดกรองเปนศูนยเพื่อการตรวจสอบประวัติและคัดแยกสงตัวผูเสพหรือ ผูติดยาเสพติด
ไปเขารับการบําบัดฟนฟูที่ตามสถานที่ที่มีความเหมะสมกับการติดยาเสพติดของแตละบุคคล
3. ใหมีศูนยแรกรับในทุกจังหวัด เพื่อรับตัวผูเสพหรือผูติดยาเสพติดกอนสงไปเขารับการบําบัดฟนฟู
4. ใหผเู สพหรือผูต ดิ ยาเสพติดทีก่ ระทําความผิดอืน่ ทีม่ โี ทษจําคุกไมเกิน 4 ป ไดมโี อกาสเขารับการบําบัด
ฟนฟู หากการบําบัดฟนฟูสําเร็จก็ใหพนจากความผิดยาเสพติดและใหสามารถนํามาตรการอื่นแทน
การลงโทษจําคุกมาใชแทนการดําเนินคดีในความผิดฐานอื่น
5. ผูเสพหรือผูติดยาเสพติดที่กระทําความผิดอื่นและถูกดําเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม ใหไดรับ
การบําบัด ฟนฟูในระบบตองโทษ โดยกรมราชทัณฑในระหวางตองขังในเรือนจํา
6. ใหกระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยและภาคประชาสังคมเขามาดูแลชวยเหลือ เพื่อให
การแกไขปญหาผูเสพเปนไปอยางยั่งยืน
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ความคืบหนา
ขณะนี้อยูระหวางการรับฟงความคิดเห็น กอนนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
เพื่อพิจารณาเสนอคณะรัฐมนตรี ตอไป
5. การเพิ่มเติมประเภทยาเสพติดใหโทษหรือวัตถุออกฤทธิ์ที่มีการแพรระบาดสูง
ใหอยูภายใตมาตรการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
สืบเนือ่ งจากในปจจุบนั มีการแพรระบาดของยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ ประเภทใหมๆ
เพิ่มมากขึ้น แตการใชมาตรการสมคบ หรือมาตรการริบทรัพยสินตามพระราชบัญญัติมาตรการ
ในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 ไมสามารถกระทําได เนื่องจาก
ยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ดังกลาวยังไมไดถูกกําหนดใหเปนยาเสพติดตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผูก ระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด พ.ศ. 2534
สํานักงาน ป.ป.ส. จึงไดดาํ เนินการยกรางกฎกระทรวงกําหนดชือ่ ยาเสพติดตามกฎหมายวา
ดวยมาตรการในการปราบปรามผูก ระทําความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด พ.ศ. .... เพือ่ กําหนดใหยาเสพติด
ใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ประเภทใหมๆ ที่มีการแพรระบาดสูง จํานวน 10 ชนิด ไดแก ซาฟรอล
ไดเมทิลแอมเฟตามิน ไนตราซีแพม ไนเมตาซีแพม ฟนาซีแพม เฟนนิลโพรพาโนลามีน เมทิลนี ไดออก
ซิไพโรวาเลโรน เมทิโลน เมฟโดรน และไอโซซาฟรอล เปนยาเสพติดตามความในพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปราม ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 เพื่อใหสามารถนํา
มาตรการสมคบ หรือมาตรการริบทรัพยสินมาจัดการกับเครือขายผูคายาเสพติดได
ความคืบหนา
ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
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ดานเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
1. การจายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
ในปงบประมาณ 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. ไดรับงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเพื่อใช
จายเปนเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด จํานวน 210,000,000 บาท เงินกันเหลื่อมปรายการ
เงินอุดหนุน เพื่อใชจายเปนเงินสินบนเงินรางวัลจํานวน 14,012,423 บาท รวมเปนเงินที่มีไว
สําหรับเบิกจายเปนเงินสินบนเงินรางวัล ทั้งสิ้นจํานวน 224,012,423 บาท และไดรับจัดสรรเงิน
จํานวน 2,000,000 บาท เพื่อใชอนุมัติเบิกจายเปนเงินชวยเหลือเจาหนาที่ที่ไดรับบาดเจ็บหรือ
เสียชีวิต จากการปฏิบัติหนาที่ปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งไดปรับแผนการใชจาย
งบประมาณประจําปงบประมาณ 2558 และไดรบั จัดสรรเงิน งบกลางอีกจํานวน 97,000,000 บาท
รวมเปนเงินที่ไดรับทั้งสิ้นจํานวน 323,012,423 บาท โดยไดดําเนินการเบิกจาย รวมเปนเงินที่ใช
จายแลวทั้งสิ้นจํานวน 323,012,258 บาท คิดเปนรอยละ 99.99 การดําเนินการมีดังนี้
1. ในสวนกลางมีการพิจารณาอนุมัติในการประชุม 6 ครั้ง รวมเปนเงินที่เบิกจายทั้งสิ้น
จํานวน 288,012,258 บาท
2. ในสวนของคณะอนุกรรมการฯ ภาค 1-9 ไดดําเนินการตัดโอนใหกับสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ เพื่อใชจายเปนเงินสินบนเงินรางวัล จํานวน 35,000,000 บาท
2. การแกไขระเบียบเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด
เนือ่ งดวยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด
พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติบางประการที่ทําใหเกิดความลาชาและยุงยากในเรื่องการยื่นคําขอรับเงิน
สินบนเงินรางวัล ปญหาการยืนยันสถานภาพของผูแจงความนําจับ ความไมเหมาะสมในเรื่องของ
อัตราการจาย จึงไดดําเนินการแกไขเพิ่มเติมในเรื่องดังกลาว และนายกรัฐมนตรีลงนามเมื่อวันที่
21 กันยายน 2558 ประกาศในราชกิจ จานุเบกษา วันที่ 23 กันยายน 2558 โดยเปนระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการจายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2558
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
1. ที่มาของระเบียบฯอาศัยอํานาจตามความใน มาตรา 11 (8) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
2. การมีผลบังคับใช เมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
3. แกไขตําแหนงของเจาพนักงานผูรับแจงความนําจับในสวนของเจาหนาที่ศุลกากรที่มีหนาที่ใน
การปองกันและปราบปรามและการตรวจสินคา
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4. ลดระยะเวลาในการยื่นคําขอรับเงินสินบนและเงินรางวัล ขอหาเสพหรือครอบครอง จากเดิม
เมื่อมีคําสั่งฟองหรือชะลอการฟองของพนักงานอัยการเปน เมื่อหัวหนาพนักงานสอบสวนมี
ความเห็นควรสั่งฟอง หรือรับรองการเขาสูกระบวนการฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
5. ปรับปรุงอัตราการจายเงินสินบนเงินรางวัลและเงินชวยเหลือเฉพาะตัว ดังนี้
(1) กรณีขอหาเสพหรือครอบครอง จากเดิม 200 บาท เปน 360 บาท
(2) กรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ จากเดิม 200,000 บาท เปน 300,000 บาท
(3) กรณีบาดเจ็บสาหัสจนตองเสียอวัยวะ จากเดิม 100,000 บาท เปน 200,000 บาท
(4) กรณีไดรบั บาดเจ็บและตองรักษาตัวเกินกวา 20 วัน จากเดิม 40,000 บาท เปน 60,000 บาท
6. เพิ่มเติมหลักเกณฑใหสามารถจายเงินชวยเหลือเฉพาะตัวกรณีบาดเจ็บหรือเสียชีวิต ในกรณีดังนี้
(1) กรณีไดรบั บาดเจ็บและรักษาตัวไมเกิน 20 วัน จาย 10,000 บาท
(2) กรณีภายหลังปรากฏวาการบาดเจ็บนัน้ เปนผลทําใหเสียชีวติ หรือทุพพลภาพ ใหจา ยเงิน
ชวยเหลือแกผูเสียชีวิตหรือทุพพลภาพดังกลาวเพิ่มเติม ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่ไดรับไปแลว
จะตองไมเกิน 300,000 บาท
7. กําหนดใหผูรับแจงความนําจับตองทําหลักฐานการรับแจงความใหแกผูแจงความนําจับเพื่อยึดถือ
ไวเปนหลักฐานสําหรับใชในการขอรับเงินสินบน
8. แกไขเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคําขอรับเงินสินบนและเงินรางวัลขอหาเสพ ครอบครอง
9. แกไขกําหนดระยะเวลาในการยื่นคําขอรับเงินสินบนหรือเงินรางวัล
10. แกไขตําแหนงประธานอนุกรรมการภาค ใหครอบคลุมถึงตําแหนงทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ ซึง่ เทียบเทา
ผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค เพื่อใหสอดคลองกับการปรับปรุงโครงสรางภายในของสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ ซึ่งมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการตํารวจจังหวัดชายแดนภาคใตขึ้น
11. เพิ่มเติมอํานาจประธานอนุกรรมการใหสามารถระงับการจายหรือเรียกคืนเงินสินบนและเงิน
รางวัลในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
12. แกไขอํานาจการพิจารณาจายเงินสินบนและเงินรางวัลของคณะอนุกรรมการภาค โดยใหเปนไป
ตามประกาศของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

SW 58-12-8750-P Tom-10.indd 124

2/18/16 10:00 AM

รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

125

ดานการพัฒนาบุคลากร
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรของสํานักงาน ป.ป.ส. และ
หนวยงานภาคีตางๆ เพื่อเสริมสมรรถนะของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงาน รองรับกับยุทธศาสตรการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ รวมถึงบรรลุขอตกลง/สนธิสัญญาระหวางประเทศตางๆ มีผูไดรับ
การพัฒนารวมจํานวน 42,650 ราย จาก 186 หลักสูตร 307 โครงการ
สถาบันพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ซึ่งเปนหนวยงาน
หลักดานการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ และหนวยงานภายในสํานักงาน ป.ป.ส.
ไดดาํ เนินการจัดอบรมหลักสูตรตางๆ ทัง้ หลักสูตรดานปราบปรามยาเสพติด ดานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
และหลักสูตรทีพ่ ฒ
ั นาสมรรถนะในการปฏิบตั งิ านของขาราชการสํานักงาน ป.ป.ส. โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2558
มีโครงการเดนที่สําคัญ ไดแก
1) หลักสูตร The Second ASEAN Plus Three Narcotics Law Enforcement Training on
Countering ATS and Other Narcotic Substances
2) The Training Workshop for Youth Leaders on Social Development and Drug
Abuse Prevention 2015
3) หลักสูตรการเตรียมพรอมขาราชการ ป.ป.ส. ยุคใหม

1. หลักสูตร The Second ASEAN Plus Three Narcotics Law Enforcement Training on
Countering ATS and Other Narcotic Substances
สํานักงาน ป.ป.ส. โดยความรวมมือของสํานักเลขาธิการอาเซียน จัดโครงการฝกอบรมหลักสูตร
The Second ASEAN Plus Three Narcotics Law Enforcement Training on Countering ATS
and Other Narcotic Substances ใหกับกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน และจีน ญี่ปุน และเกาหลี รวม
13 ประเทศ ระหวางวันที่ 19 - 30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน กรุงเทพฯ และ
พื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดชลบุรี มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรูใหกับเจาหนาที่ปราบปรามยาเสพติด
ในกลุมประเทศสมาชิกองคกรอาเซียน 10 ประเทศ รวมถึงจากประเทศจีน ญี่ปุน และเกาหลี
โดยเฉพาะอยางยิ่งความรูเกี่ยวกับสารกลุมแอมเฟตามีน (ATS) เพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจ
ในการปราบปรามยาเสพติดของเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ ทบทวน วิเคราะหสถานการณและปญหา
ในการปราบปรามยาเสพติดรวมกัน ซึง่ นําไปสูก ารประสานการดําเนินงานรวมกันตอไประหวางเจาหนาที่
ปราบปรามยาเสพติดจากประเทศที่เขารับการฝกอบรม สามารถพัฒนาและสรางเครือขายการควบคุม
ยาเสพติดในภูมภิ าคไดอยางเปนรูปธรรม ผูเ ขารับการฝกอบรมเปนเจาหนาทีร่ ะดับกลาง รวมจํานวน 43 คน
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2. The Training Workshop for Youth Leaders on Social Development and Drug
Abuse Prevention 2015
สํานักงาน ป.ป.ส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ The Training Workshop for Youth Leaders on
Social Development and Drug Abuse Prevention 2015 ขึน้ ระหวางวันที่ 24-31 พฤษภาคม 2558
ณ จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร ผูเขารวมโครงการประกอบดวย แกนนําเยาวชนระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายถึงอุดมศึกษาจากประเทศสมาชิกอาเซียน ไดแก ประเทศบรูไน กัมพูชา
อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟลิปปนส และเวียดนาม จํานวน 8 ประเทศ รวม 29 คน ประเทศไทย
จํานวน 10 คน รวมกับประเทศภูฏาน จํานวน 2 คน และเจาหนาที่จากหนวยงานกลางดานยาเสพติด
ที่ทํางานเกี่ยวของกับเยาวชน ประเทศละ 1 คน รวม 10 คน รวมจํานวนผูเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติ
การทั้งสิ้น 51 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหแกนนําเยาวชนไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปน
ของการมีสวนรวมในการปองกันปญหาการใชยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุมเด็กและเยาวชนในประเทศ
ของตน พัฒนาความรูและฝกทักษะในการจัดกิจกรรมเพื่อการปองกันปญหายาเสพติดใหกับแกนนํา
เยาวชน อีกทั้งเปนการเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดระหวางประเทศในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเปนแนวทางใหแกนนเยาวชน
ไดนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนในประเทศของตน และอาจกอใหเกิดการสรางเครือขาย
ของเยาวชนประเทศสมาชิกอาเซียน ในการปองกันปญหายาเสพติดระดับภูมิภาคตอไปในอนาคต
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3. หลักสูตร การเตรียมพรอมขาราชการ ป.ป.ส. ยุคใหม
สํานักงาน ป.ป.ส. จัดการฝกอบรมหลักสูตร การเตรียมพรอมขาราชการ ป.ป.ส. ยุคใหม
ระหวางวันที่ 3-10 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมบัดดี้ โอเรียลทอล ริเวอรไซด จังหวัดนนทบุรี และ
ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยในพิธีเปดการฝกอบรมไดมี นายวิตถวัลย สุนทรขจิต
รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เปนประธานในพิธีเปดการฝกอบรม และมีนายเพิ่มพงษ เชาวลิต เลขาธิการ
ป.ป.ส. เปนประธานในพิธีปดและมอบวุฒิบัตรแกผูเขาอบรม โดยมีผูเขาอบรมประกอบดวยขาราชการ
สํานักงาน ป.ป.ส. ทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค ระดับชํานาญการ และไดรับคัดเลือกจากผูบริหาร
ระดับสูงของสํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 38 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารับการฝกอบรม
มีความรอบรู มีทักษะในดานการบริหาร มีภาวะผูนําและมีวิสัยทัศน สามารถนําองคกรใหมีความเจริญ
กาวหนาเปนหนวยงานหลักดานนโยบายดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางเต็มความภาคภูมิ
สรางความเชื่อมั่นใหกับหนวยงานภาคีและประชาชนได
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ระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA
(Narcotics Information For Province Agency : NISPA)
การดําเนินงานเพือ่ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เปนภารกิจทีส่ าํ คัญตามนโยบายรัฐบาล การมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหารยุทธศาสตร ผานระบบเครือขายอินเทอรเน็ตจึงเปนสิ่งจําเปนเพื่อการนําเสนอขอมูล
ขาวสารสถานการณปญ
 หายาเสพติด เปาหมาย แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การกํากับ ติดตาม และประเมินผล
ทั้งประโยชนในการเผยแพรขอมูลขาวสาร การสืบคนขอมูล และการติดตอประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดอยางสะดวก ทันตอเหตุการณ
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดเริ่มพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information
For Province Agency : NISPA) ขึ้น ตั้งแตป 2551 เปนตนมา ซึ่งเปนระบบที่เกี่ยวของกับขอมูลเชิงนโยบาย
สถานการณปญ
 หา เปาหมาย/พืน้ ที/่ บุคคล แผนงาน/โครงการ งบประมาณ การรายงาน การติดตามและประเมินผล
เพื่อใหหนวยงานในระดับพื้นที่ นําเขาขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารผลการดําเนินงานทางยุทธศาสตร
เพื่อประกอบการตัดสินใจ และการวางแผนการทํางานของผูบริหารไดอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information For
Province Agency : NISPA) ไดมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบการรายงานผลการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดขึ้น เพื่อใหรองรับยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ซึ่งประกอบดวย
8 ยุทธศาสตร คือ ยุทธศาสตรการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด ยุทธศาสตรการแกไข
ปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด ยุทธศาสตรการสรางและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีใหสังคม ยุทธศาสตรการ
ควบคุมตัวยาและผูค า ยาเสพติด ยุทธศาสตรความรวมมือระหวางประเทศ ยุทธศาสตรการสรางสภาพแวดลอม
เพือ่ ปองกันปญหายาเสพติด ยุทธศาสตรการมีสว นรวมของภาคประชาชน และยุทธศาสตรการบริหารจัดการอยาง
บูรณาการ โดยการรายงานผานระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ใชเครือขาย Internet เพือ่ ใหหนวยงาน
ที่ปฏิบัติงานสามารถรายงานผลการดําเนินงานไดสะดวก รวดเร็ว และทันเวลา
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การปรับปรุงและพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด
(Narcotics Information For Province Agency : NISPA)
กอนสิน้ ปงบประมาณ สํานักงาน ป.ป.ส. จะรวบรวมปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานเพือ่ นํามาปรับปรุง
ระบบ การรายงานผลการดําเนินงาน เพื่อใหรองรับกับขอมูลการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด โดยประชุมหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อหาขอสรุปกอนปรับปรุงระบบ

การอบรม ชี้แจง การรายงานผลการดําเนินงานผานระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
เมือ่ ปรับปรุงระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (Narcotics Information For Province Agency :
NISPA) เรียบรอย สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงกรอบแนวทางในการรายงานผล
ใหกับหนวยงานผูปฏิบัติ ประกอบดวย ปปส.ภ. 1-9 /กทม. และ ศอ.ปส.จ./กทม. ศอ.ปส.อ./เขต และหนวยงาน
สวนกลาง 25 หนวยงาน ที่ไดรับจัดสรรงบประมาณบูรณาการดานยาเสพติดของประเทศ เพื่อใหมีความรู
ความเขาใจในการนําเขาขอมูล และการใชประโยชนจากขอมูลในระบบ เพื่อประกอบการตัดสินใจตางๆ

การรายงานผลการดําเนินงานผานระบบขอมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด Narcotics Information For
Province Agency (NISPA)
ปจจุบันการนําเขาขอมูลมีความสะดวกตอผูใชงานโดยผานเครือขาย Internet โดยสํานักงาน ป.ป.ส.
จะกําหนด Username และ Password ใหกบั หนวยงานผูป ฏิบตั ใิ นการรายงานผลการดําเนินงาน ซึง่ ผลการดําเนิน
งานสามารถแสดงผลไดในรูปแบบของผลการดําเนินงานรายวัน กราฟ ตาราง สถิติเปรียบเทียบ ในลักษณะที่เปน
ปจจุบัน (Real Time) ขอมูลที่ไดสามารถนําไปสูการชี้สถานการณกําหนดพื้นที่เปาหมาย การกําหนดแนวทาง
ปฏิบัติและการติดตามประเมินผลเพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตรสําหรับผูบริหาร
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ผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดป 2558
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2558
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การพัฒนาหอง War Room สํานักงาน ป.ป.ส.
1. แนวคิดในการพัฒนาหอง War Room สืบเนื่องจาก คําสั่ง สํานักงาน ป.ป.ส. ที่ 462/2556
เรื่องจัดตั้งศูนยปฏิบัติการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใชชื่อยอวา
ศปก.ป.ป.ส. มีสถานที่ตั้งอยู ณ อาคาร 2 ชั้น 4 สํานักงาน ป.ป.ส. ดินแดง กรุงเทพมหานคร
2. ผลการปฏิบัติงานของ ศปก.ป.ป.ส. ในป 2558 ที่ผานมา
2.1 ดานการอํานวยการเชิงยุทธศาสตร
2.1.1 เปนศูนยรวมขอมูลขาวสาร เหตุการณประจําวัน การดําเนินงานและผลดาน
ยาเสพติดของหนวยตางๆ เพือ่ สนับสนุนการตัดสินใจของผูบ ริหาร สํานักงาน ป.ป.ส.
และหนวยงานที่เกี่ยวของ

2.1.2 ศูนยรับเรื่องรองเรียนของประชาชนผานระบบการแจงขอมูลขาวสารตามชองทางตางๆ
เปนทีต่ ดิ ตามขาวสาร ความเคลือ่ นไหว ความคืบหนาการดําเนินงานของพืน้ ทีเ่ ปาหมาย
ดําเนินการดานยาเสพติด
2.1.3 เปนศูนยขอมูลดานยาเสพติดของอาเซียน ผลการปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่อง ไดแก
1) เมื่อวันที่ 14 - 17 กันยายน 2557 ประเทศไทยไดเสนอตัวเปนผูประสานงาน
กลางในการผลักดันใหเกิดความรวมมือในการแกไขปญหายาเสพติดในกลุมประเทศ
สมาชิกอาเซียน โดยไดมีการเปดตัวสํานักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO)
ณ สํานักงาน ป.ป.ส. ประเทศไทย
2) เมื่อวันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. ในฐานะศูนยกลางของ
หนวยงาน แกไขปญหายาเสพติดในกลุมประเทศอาเซียนไดเสนอตัวเปนแกนกลาง
ในการพัฒนาเครือขายขอมูลเฝาระวังปญหายาเสพติดกับกลุมประเทศสมาชิก
อาเซียน โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ รวมกันจัดทํา ASEAN DRUG REPORT เพือ่ เฝาระวัง
และแจงเตือนปญหายาเสพติดแก ประเทศสมาชิก ซึ่งไดรบั การตอบรับจากประเทศ
สมาชิกประเทศคูเ จรจา (สาธารณรัฐประชาชนจีน ญีป่ นุ เกาหลีใต) เปนอยางดี
2.1.4 ดานการอํานวยการภายในสํานักงาน ป.ป.ส. ยังเปนทีป่ ระชุมเพือ่ แกไขปญหาตางๆ
ทัง้ การประชุมปกติภายใน ศปก.ป.ป.ส. และการประชุมทางไกลผานจอภาพกับ
สํานักงาน ปปส.ภาค 1-9/กทม.
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2.1.5 เปนที่จัดแสดงและนําเสนอขอมูลเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรในการแกไขปญหายาเสพติด
ของประเทศ ที่สําคัญยังมีการจัดเวรอํานวยการและผูชวยเวรอํานวยการ เพื่อปฏิบัติหนาที่
ในการอํานวยการภายใน ศปก.ป.ป.ส. ในแตละวัน วันละ 4 นาย เพื่อติดตามตรวจสอบ
และรายงานสถานการณ ประจําวันและผลการดําเนินงานในภาพรวมใหผูบริหารไดรับทราบ
เปนประจําทุกวัน

2.1.6 การบรรยายสรุปการดําเนินงาน ศปก.ป.ป.ส. ตอคณะบุคคลที่เขาเยี่ยมชม และบริการให
คําปรึกษาเพื่อเปนตนแบบในการพัฒนาหอง War Room แกหนวยงานที่สนใจอีกดวย เชน
กระทรวงมหาดไทย เครื อ ข า ยสื ่ อ มวลชนภาคตะวั น ออก เครื อ ข า ยสื ่ อ มวลชน ภาค 7
สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย กรมกิจการชายแดนทหาร โรงเรียนเตรียมทหาร คณะกรรมการการเลือกตั้ง
สํานักขาวกรองแหงชาติ
โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการประชุมเปดตัวสํานักงาน ป.ป.ส. อาเซียน และ เครือขาย
เฝาระวังปญหายาเสพติดอาเซียนดังกลาว พบวา ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคูเจรจา
รวมถึงหนวยงานตางประเทศทีเ่ กีย่ วของกับการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด เชน UNODC และ
สํานักเลขาธิการอาเซียนไดใหความสนใจมาเยี่ยมชม สํานักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN-NARCO)
และขอมาศึกษาดูงาน ณ ศูนยปฏิบัติการ สํานักงาน ป.ป.ส. เปนจํานวนมาก รวมถึงคณะเจาหนาที่
ปราบปรามยาเสพติด 10 ประเทศอาเซียน เจาหนาที่ประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน
ไทย กัมพูชา เมียนมา แมแตประเทศในภูมิภาคอื่นของโลก เชน ประเทศอัฟกานิสถาน ประเทศ
คาซัคสถาน สาธารณรัฐคีรกีซ ทาจิกิสถาน และอุซเบกิสถาน คณะผูแทนประเทศสมาชิก CICA
(Conference on Interaction and Confidence building Measures in Asia) จํานวน
24 ประเทศ ไดใหความสนใจขอเขาศึกษาดูงาน ณ ศูนยปฏิบตั กิ าร สํานักงาน ป.ป.ส. อยางตอเนือ่ ง

SW 58-12-8750-P Tom-10.indd 135

2/18/16 10:04 AM

136

รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

2.2 ดานการอํานวยการปฏิบัติทางยุทธวิธี ไดมีการพัฒนาขีดความสามารถใหใชประโยชนในการปฏิบัติ
ทางยุทธวิธี โดยเฉพาะในการเปดแผนปฏิบัติการระดมตรวจคนจับกุมฯ และตรวจยึดทรัพยสิน
เครือขายการคายาเสพติด การปดลอมตรวจคนในพื้นที่แพรระบาดสําคัญทั่วประเทศ การตั้งดาน/
จุดตรวจ/จุดสกัดชวงเทศกาล โดยไดมีการติดตั้งระบบสนับสนุนการสืบสวน/จับกุม เชน
2.2.1 ระบบ Clearsea และระบบ VDO Streaming ที่ผูปฏิบัติการภาคสนามสามารถ
ถายทอดสดการปฏิบัติงานจริงเขามายัง ศูนยปฏิบัติการ สํานักงาน ป.ป.ส.
ไดทุกที่ ทุกเวลา ที่มีสัญญาณ WIFI หรือ 3G ปจจุบันสามารถถายทอดสด
เพื่อรายงานผลการปฏิบัติตอผูบริหารไดรับชมครั้งเดียวพรอมกันไดถึง 20 จุด
นอกจากนีย้ งั เปนการสือ่ สารแบบ Two ways communication ทําใหผบู ริหาร
สามารถตอบโต ซักถาม สั่งการผานชองทางนี้ไดแบบ Real-time กรณีที่ใช
สวนใหญ ไดแก การตั้งดาน/จุดตรวจ/จุดสกัด การปดลอมตรวจคน
2.2.2 ระบบ Tracking รถยนตเพือ่ ติดตามรถยนตเปาหมายและติดตามสนับสนุนการทํางาน
ของชุดปฏิบัติการภาคสนาม
2.2.3 การจัดทําขอมูลเสนทางลักลอบลําเลียงยาเสพติดตามเสนทาง R3A และแมนํา โขง
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการปดลอมตรวจคนและลาดตระเวนรวมกันของกลุม
ประเทศลุม แมนาํ  โขง
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2.2.4 การติดตั้งระบบขยายสัญญาณ WIFI เคลื่อนที่ (Network Bonding) เพื่อการปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบสื่อสาร สืบเนื่องจากการดําเนินการความรวมมือในโครงการปฏิบัติการ
สืบสวนรวมตอเครือขายการคายาเสพติดตามลุ ม แมนาํ โขง ภายใตชอ่ื “ปฏิบตั กิ ารแมนาํ  โขง
ปลอดภัย จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย (China - Lao PDR - Myanmar - Thailand Safe
Mekong)” และไดมีการปฏิบัติการทางยุทธวิธีเชื่อมโยงมายังผูบริหารผานศูนยปฏิบัติการ
สํานักงาน ป.ป.ส. อยางตอเนือ่ ง สํานักงาน ป.ป.ส. จึงมีความจําเปนอยางยิง่ ทีจ่ ะตองปรับปรุง
ประสิทธิภาพระบบสือ่ สารทีเ่ กีย่ วของในพืน้ ทีใ่ หมปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะการขยาย
สัญญาณ WIFI หรือ 3G เคลื่อนที่ (Network Bonding) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ยุทธวิธที ง้ั ในสวนของปฏิบตั กิ ารตามแนวชายแดนลุม แมนาํ  โขงและสนับสนุนการปฏิบตั กิ าร
สกัดกั้นการลักลอบลําเลียง การปดลอมตรวจคนภายในประเทศอีกดวย

3) ดานการขยายผลเพือ่ สรางเครือขายหอง War Room หรือ Network Centric
Operations (NCO) หมายถึง ระบบปฎิบัติการเครือขายที่ทําใหการปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งระบบนี้จะเปนการปฏิบัติการขอมูลเชื่อมโยงระหวางหนวย
เป น ระบบเครื อ ข า ยระหว า งผู มี อํานาจในการตัดสินใจและผูปฏิบัติการในพื้นที่
นําไปสูการปฏิบัติการที่ถูกจังหวะและสรางความเปนหนึ่งเดียวในการปฏิบัติ
ไดมีการเชื่อมโยงเครือขายขอมูลในหอง War Room ลงสูหนวยปฏิบัติในพื้นที่
โดยการพัฒนาโปรแกรม War Room จังหวัด และมีการจัดโครงการฝกอบรมระบบ
สารสนเทศยาเสพติดและแนวทางการจัดทํา War Room จังหวัดและหนวยงาน
ที่เกี่ยวของทั่วประเทศ ระหวางวันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2557 เพื่อใหผูปฏิบัติซึ่ง
เปนเจาของขอมูลเล็ ง เห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของการใช ป ระโยชน ข อ มู ล ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และใหความรวมมือในการเปนเครือขายขอมูลหอง War Room
รวมกันมากยิ่งขึ้น
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3.3 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบ IPB และมีการจัดโครงการฝกอบรมการจัดทําขอมูลยุทธวิธีดานการขาว
ยาเสพติด (IPB : Intelligence Preparation of the Battlefield) โดยนําการจัดเตรียมสนามรบ
ดานการขาวของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกมาเปนตนแบบในการดําเนินงานยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส.
เพื่อวิเคราะหสภาพแวดลอมจากขอมูลดานการขาวและนํามาใชในการวางแผนปฏิบัติการปดลอม
ตรวจคน สามารถเก็บขอมูลการขาวผูเสพ/ผูคา/สภาพแวดลอมในพื้นที่รายหลังคาเรือน รวมถึง
การวิเคราะหสภาพแวดลอม ดวยแผนที่จากระบบ GIS และ Google Street View ที่เชื่อมมาแสดง
ในศูนยปฏิบัติการ สํานักงาน ป.ป.ส. กอนลงปฏิบัติการปดลอมตรวจคนไดอยางถูกตอง แมนยํา
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การดําเนินงานการกํากับติดตาม
คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 2/2557 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2557
เรือ่ ง แตงตัง้ คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยมอบหมายให
นายอภินนั ท ซือ่ ธานุวงศ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เปนประธานคณะอนุกรรมการ ประกอบดวย หัวหนาผูต รวจ
ราชการกระทรวงและผูบริหารระดับสูงของหนวยงานทีเ่ กีย่ วของ ทัง้ หมด 19 ทาน มีอาํ นาจหนาทีใ่ นการกํากับ
ติดตามการปฏิบัติงานและผลการดําเนินงานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของหนวยงานระดับตางๆ
เพื่อรวบรวมปญหา อุปสรรคและสาเหตุจากการดําเนินงาน ตลอดจน ประสานใหเกิดการปฏิบตั ิ ใหคาํ แนะนําใน
การแกไขปญหาเรงดวน และจัดทํารายงานผลพรอมทั้งขอเสนอแนะใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดพิจารณา
1. การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมชิดชัย วรรณสถิตย อาคาร 2 ชั้น 3 สํานักงาน
ป.ป.ส. เพือ่ พิจารณากรอบ แนวทาง ประเด็น/เนื้อหาการออกตรวจราชการ และแผนการ ออกตรวจราชการ
ของคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
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กรอบเนื้อหาการออกตรวจราชการ
1. ออกตรวจราชการผลการปฏิบตั งิ านของหนวยงานในระดับพืน้ ทีใ่ นภาพรวมของ ศอ.ปส.จ./กทม. โดยมีเนือ้ หา
การตรวจ ดังนี้
1) การดําเนินงานตามเปาหมายยุทธศาสตรตามแผนปฏิบตั กิ ารปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558
โดยเนนการพัฒนาคุณภาพชีวติ ผูผ า นการบําบัด ซึง่ เปนนโยบายของรัฐบาล ฯลฯ
2) การบูรณาการแผนงานและงบประมาณของหนวยงานในระดับพืน้ ที่ ศอ.ปส.จ./กทม. พรอมผลการเบิกจาย
งบประมาณแหลงทีม่ าของงบประมาณ
3) การดําเนินงานรับเรือ่ งรองเรียนปญหายาเสพติดของประชาชนการดําเนินงานตอเจาหนาทีร่ ฐั และการดําเนินงาน
ของศูนยดาํ รงธรรมทีเ่ กีย่ วของกับยาเสพติด
4) การดําเนินงานทีม่ ผี ลงานดีเดน หรือประสบความสําเร็จ (Best Practice)
2. ตรวจราชการลงพื้นที่หมูบาน/ชุมชนที่มีสถานการณปญหายาเสพติดรุนแรงมากตามเปาหมาย ป 2558
พื้นที่ที่มีปญหายาเสพติดซํา ซากของสํานักงาน ป.ป.ส. โดยจะตรวจพืน้ ทีป่ ระมาณ 4 - 6 หมูบ า น/ชุมชน
ตอจังหวัด โดย
1) ลงพื้นที่หมูบานชุมชน โดยใชเวทีเสวนาการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน โดยมีรูปแบบ
การตรวจราชการ โดยใหผูใหญบาน หรือผูนําชุมชน นําเสนอปญหาการคา การแพรระบาด
ในการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ใหชุดปฏิบัติการประจําตําบล (ชปต.) ซึ่งมี
ปลัดอําเภอเปนหัวหนาชุดนําเสนอสถานการณปญหายาเสพติดในพื้นที่ แนวทางการแกไขปญหา
และขอเสนอแนะในพื้นที่หมูบาน/ชุมชนเปาหมาย
2) ประธานหรือคณะอนุกรรมการกํากับติดตามฯ ทีไ่ ดรบั มอบหมาย ซักถามประเด็นปญหาผูท เ่ี กีย่ วของ
กับยาเสพติดในหมูบ า น/ชุมชน โดยมีวตั ถุประสงคเนนมาตรการทางสังคม กดดันเพือ่ ใหผเู กีย่ วของกับ
ยาเสพติดหยุดพฤติการณตา งๆ ในหมูบ า น/ชุมชนเปาหมาย โดยใชแนวทางการมีสว นรวมเนนสันติวธิ ี
โดยใชขอ มูล สํานักงาน ป.ป.ส. และสวนราชการทีเ่ กีย่ วของ ประกอบการนําเสนอและใหคณะอนุกรรมการ
แตละทานซักถามประเด็นทีก่ อ ใหเกิดประโยชนตอ การแกไขปญหา
3) จัดทีมงานรับเรือ่ งราวรองทุกขเฉพาะปญหายาเสพติดในหมูบ า น/ชุมชนทีล่ งพืน้ ที่
4) การตรวจเยี่ยมจุดตรวจ/จุดสกัดในพื้นที่เปาหมายตามยุทธศาสตร ป 2558 เนนการตรวจเยี่ยมให
ขวัญกําลังใจ โดยมอบสิง่ ของและอุปกรณทจ่ี าํ เปน เพือ่ การปฏิบตั งิ าน โดยตรวจเยีย่ มทีเ่ ปนเสนทาง
ผานพื้นที่หมูบาน/ชุมชนเปาหมาย
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แผนการตรวจราชการ
คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ออกตรวจกํากับติดตาม
การดําเนินงานในพื้นที่ 20 จังหวัด 36 อําเภอ 31 ตําบล 35 หมูบาน/ชุมชน ที่มีปญหาการแพรระบาดยาเสพติด
รุนแรงมาก 11 ศูนยบําบัดรักษาและศูนยคัดกรองระดับอําเภอ ระหวางเดือน มีนาคม - กันยายน 2558 ทั้งหมด
10 ครั้ง ดังนี้

1. ครั ้ ง ที่ 1 คณะอนุก รรมการกํ ากั บ ติ ด ตามผล
การดําเนินงาน ออกตรวจราชการเพื่อรับฟงผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในพืน้ ที่
จ.พะเยา (อ.จุน และ อ.ดอกคําใต) จ.นาน (อ.เมือง
และ อ.ภูเพียง) ระหวางวันที่ 18-20 มีนาคม 2558

2. ครั้งที่ 2 คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการ
ดํ า เนิ น งานออกตรวจราชการเพื่ อ รั บ ฟ ง ผลการ
ดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในพื้นที่
จ.พิษณุโลก (อ.เนินมะปราง และ อ.วังทอง) จ.สุโขทัย
(อ.เมือง และ อ.กงไกรลาศ) ระหวางวันที่ 25-27
มีนาคม 2558

3. ครั ้ง ที่ 3 คณะอนุก รรมการกํ า กั บ ติด ตามผล
การดํ า เนิ น งาน ออกตรวจราชการ เพื ่ อ รั บ ฟ ง
ผลการดําเนินงานปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ในพืน้ ที่ จ.นครพนม (อ.นาแก) จ.มุกดาหา (อ.คําชะอี)
ระหวางวันที่ 22-24 เมษายน 2558
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4. ครัง้ ที่ 4 คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ออกตรวจราชการเพื่อรับฟงผลการดําเนินงาน ปญหา
อุปสรรคในการดําเนินงานในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช
(อ.ทุงสง) จ.กระบี่ (อ.เมือง,อ.อาวลึก) ระหวางวันที่
13-15 พฤษภาคม 2558
5. ครั้งที่ 5 คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน ออกตรวจราชการเพือ่ รับฟงผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในพืน้ ที่ จ.สงขลา (อ.จะนะ,
อ.บางกลํ า) จ.ปตตานี (อ.หนองจิก) ระหวางวันที่ 27-29
พฤษภาคม 2558
6. ครั้งที่ 6 คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน ออกตรวจราชการเพือ่ รับฟงผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในพืน้ ที่ จ.จันทบุรี (อ.เมือง,
อ.ทาใหม) จ.ตราด (อ.เมือง, อ.บอไร) ระหวางวันที่ 2-4
มิถุนายน 2558
7. ครัง้ ที่ 7 คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงาน
ออกตรวจราชการเพื่อรับฟงผลการดําเนินงาน ปญหา
อุ ปสรรคในการดํา เนิ นงานในพื ้ นที ่ จ.อํ านาจเจริญ
(อ.ปทุมราชวงศา, อ.ชานุมาน) จ.อุบลราชธานี (อ.เมือง,
อ.วารินชําราบ) ระหวางวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558

8. ครั้งที่ 8 คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน ออกตรวจราชการเพือ่ รับฟงผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในพื้นที่ จ.ราชบุรี
(อ.เมื อ ง, อ.โพธาราม) จ.เพชรบุ ร ี (อ.เขาย อ ย,
อ.แกงกระจาน) ระหวางวันที่ 6-7 สิงหาคม 2558
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9. ครั้งที่ 9 คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการ
ดําเนินงาน ออกตรวจราชการเพือ่ รับฟงผลการดําเนินงาน
ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานในพื้นที่ จ.ยะลา และ
จ.นราธิวาส ระหวางวันที่ 23-25 สิงหาคม 2558
10. ครั ้ ง ที ่ 10 คณะอนุ ก รรมการกํ า กั บ ติ ด ตาม
ผลการดํ า เนิ น งาน ออกตรวจราชการเพื ่ อ รั บ ฟ ง
ผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน
ในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา (อ.เสนา, อ.อุทยั , อ.ภาชี,
อ.มหาราช) จ.ปทุมธานี (อ.เมือง, อ.คลองหลวง, อ.ลําลูกกา,
อ.หนองเสือ) ระหวางวันที่ 10-11 กันยายน 2558
2. การประชุมคณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ครั้งที่ 2/2558 วันที่
3 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุมชิดชัย วรรณสถิตย อาคาร 2 ชั้น 3 สํานักงาน ป.ป.ส. เพื่อพิจารณา
ผลการออกตรวจราชการครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา นาน พิษณุโลก และสุโขทัย และกําหนดการตรวจ
ราชการครั้งตอไป

ผลการตรวจราชการ ป 2558
จากการวิเคราะหปญหาและขอเสนอแนะที่สําคัญ จากกรอบการตรวจราชการและนําเสนอปญหาและ
อุปสรรคทีไ่ ดจากการตรวจราชการ ตอทีป่ ระชุม ศอ.ปส. เมือ่ วันที่ 8 มิถนุ ายน 2558 และรัฐมนตรีวา การกระทรวง
ยุติธรรมไดมีขอสั่งการใหดําเนินการแกไขปญหา ดังนี้
1. เห็นควรใหทุกโรงเรียนเปดรับโครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) โดยขอใหกระทรวง
ศึกษาธิการสั่งการไปยังหนวยงานตนสังกัด
การดํ าเนิ นการ สํ านั ก งานตํ ารวจแหง ชาติ ได ประชุ ม ทางไกลผา นจอภาพ VDO Conference เมื ่อ วั น ที่
16 กรกฎาคม 2558 โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม (พลเอกไพบูลย คุมฉายา) เปนประธาน แจงใหมี
การดําเนินงานโครงการตํารวจประสานโรงเรียน (1 ตํารวจ 1 โรงเรียน) ทีไ่ ดรว มดําเนินการกับกระทรวงศึกษาธิการ
2. ใหกระทรวงศึกษาธิการมีกลไกการแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษาในพื้นที่ ทั้งในระดับจังหวัด/อําเภอ/
รายสถานศึกษา รวมกับหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ อาทิ ทหาร ตํารวจ ฝายปกครอง ผูนําทางศาสนา เปนตน
การดําเนินการ สํานักงาน ป.ป.ส. มีหนังสือถึง ศอ.ปส.มท. แจงให ศอ.ปส.จ. จัดตั้งกลไกการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดในระดับพื้นที่ โดยจัดทําคําสั่งแตงตั้งศูนยอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน
ศึกษาในระดับจังหวัดและระดับอําเภอ โดยใหรองผูวาราชการจังหวัด (ที่ไดรับมอบหมาย) เปนประธานในระดับ
จังหวัด และนายอําเภอ เปนประธานในระดับอําเภอ และใหหนวยงานที่เกี่ยวของใหความรวมมือขับเคลื่อนกลไก
ดังกลาว
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3. ควรมอบหมาย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย มีระบบบริหารงานเยาวชน
นอกสถานศึกษาที่ชัดเจนและเปนที่รับรูของทุกฝาย โดยเฉพาะในระดับพื้นที่
การดําเนินการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดมีหนังสือ ที่ พม 0209/4091 ลงวันที่
16 มิถุนายน 2558 เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารงานเยาวชนนอกสถานศึกษา แจงใหกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน ไดดําเนินการสงเสริมความเขมแข็งของกลไกลสภาเด็กและเยาวชน และการบูรณาการงานเยาวชน
ในพื้นที่รวมกับกรมการพัฒนาชุมชน
4. การแกไขปญหาคาตรวจพิสูจนสารเสพติดในปสสาวะ ระหวางกรมวิทยาศาสตรการแพทยและสํานักงาน
ตํารวจแหงชาติใหเลขาธิการ ป.ป.ส. เชิญหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก กระทรวงสาธารณสุข สํานักงาน
ตํารวจแหงชาติ สํานักงบประมาณมาหารือเรื่องดังกลาว
การดําเนินการ สํานักงาน ป.ป.ส. ไดจดั ประชุมหารือแนวทางการแกไขปญหาการจัดสรรงบประมาณการตรวจ
พิสจู น และการตัง้ งบประมาณการฟนฟูแบบไมควบคุมตัวในระบบบังคับบําบัด เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2558
ณ สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับผูแทนจากหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยมีงบประมาณที่สํานักงานตํารวจแหงชาติ
คางชําระ จํานวน 32,340,192 บาท ที่ประชุมไดกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน ดังนี้
4.1 หนี้ที่เกิดระหวางป 2550 - 2557 อาจจะเยียวยาโดยใชงบประมาณราชการหรืองบประมาณ
นอกราชการหรือกระทรวงสาธารณสุขยกหนี้คางชําระ โดยสํานักงาน ป.ป.ส. จะไดหารือกับ
สํานักงบประมาณ
4.2 หนีท้ เ่ี กิดในป 2558 ใหกรมวิทยาศาสตรการแพทยแจงคาคางตรวจพิสจู นฯ ไปยังกรมคุมประพฤติ
เพือ่ ชําระในรายทีเ่ ขาบําบัดในระบบบังคับบําบัด สวนในรายทีไ่ มเขาบําบัดในระบบบังคับบําบัดนัน้
ใหสาํ นักงาน ป.ป.ส. นํางบประมาณที่จัดสรรใหจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ชําระหนี้
4.3 แนวทางในป 2559 ยังไมสามารถเปลี่ยนแปลงแนวทางการตั้งงบประมาณได ใหมีการจัดทํา
ขอตกลงใหชัดเจน ดังนี้
1) ใชงบกลางประเทศสนับสนุน กรณีงบของกรมวิทยาศาสตรการแพทยไมเพียงพอ และชี้แจง
ทําความเขาใจ ตํารวจใหสงตัวผูตองหาเขารับการตรวจพิสูจนเฉพาะในรายที่มีความจําเปน
ตองตรวจพิสูจนเทานั้น
2) สํานักงาน ป.ป.ส. จะพิจารณาปรับปรุงพัฒนากฎหมายใหสอดคลองกับการดําเนินงาน และ
ประสานกับอัยการในประเด็นการตรวจปสสาวะเบื้องตนดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร
สามารถใชเปนพยานหลักฐานประกอบการดําเนินคดีฐาน “เสพ” กับผูกระทําผิดได
3) สํานักงาน ป.ป.ส. จะจัดการประชุมเพื่อกําหนด Unit Cost ในการตรวจพิสูจนสารเสพติด
ในปสสาวะรวมทั้งการตั้งงบประมาณคาตรวจพิสูจนฯ ในป 2560 ไวที่กระทรวงสาธารณสุข
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5. การจัดตั้งศูนยจําแนกคัดกรอง ใหจัดตั้งที่โรงพยาบาลประจําอําเภอ โดยมีผูเกี่ยวของเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินการและการพิจารณาในการจําแนกคัดกรองผูเสพ/ผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบําบัด ใหฝาย
สาธารณสุข ฝายปกครอง ตํารวจ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เหมาะสมเขารวมกันพิจารณาจําแนกคัดกรองเพื่อให
มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
การดําเนินการ
5.1 สํานักงาน ป.ป.ส. มีหนังสือที่ ดวนที่สุด ยธ 1121/9403 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2558 เรื่อง
แนวทางการแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่ โดยไดแจงให
ศูนยเพื่อการคัดกรองตามประกาศสํานักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558
ไดกําหนดใหโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย ฯลฯ เปนสถานที่ตั้งของศูนยเพื่อการ
คัดกรอง และกระทรวงมหาดไทย ไดมีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว4160 ลงวันที่
23 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการ
ระดับพื้นที่ แจงใหจังหวัด (ศอ.ปส.จ.) ทราบและดําเนินการในประเด็นนี้เรียบรอยแลว
5.2 กระทรวงสาธารณสุขจัดการประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการดําเนินงานการแกไข
ปญหายาเสพติด กระทรวงสาธารณสุขเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทารา
กรุงเทพมหานคร ไดชี้แจงประเด็นนี้ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในสังกัดทราบ และเตรียมให
การสนับสนุนตามประกาศและแนวทางดังกลาว
6. การนําผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขาสูกระบวนการตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 จะดําเนินการไดตองผาน
กระบวนการเนนหนักใน 4 ขั้นตอน และสมควรเปนผูเสพ โดยมีการดําเนินการ 1) การตั้งดานแบบบูรณาการ
2) การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 3) การทําประชาคมหมูบาน 4) ตรวจพบสารเสพติดในปสสาวะเบื้องตน
ของผูตองสงสัยฯ และมีจํานวนของกลางไมเกินตามแนบทายประกาศ คสช. ที่ 108/2557
การดําเนินการ
สํานักงาน ป.ป.ส. จัดทําคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ 4/2558 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 เรื่อง แนวทางการแกไขปญหา
การแพรระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่ ซึ่งในสวนของการคนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติด เขาสู
กระบวนการตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 ไดกําหนดให ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. มีการจัดทําแผนปฏิบัติการ
คนหาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดในพื้นที่แบบบูรณาการ ประกอบดวย ฝายปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข ฯลฯ
เพื่อดําเนินการทั้งการตั้งดานแบบบูรณาการ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และการทําประชาคมหมูบาน
7. การนําผูเ สพผูต ดิ ยาเสพติดเขาสูก ระบวนการตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 หากมีปญ
 หาตองการใหปรับแก
ประกาศฯ ใหแจงมา
การดําเนินการ
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดมีการแตงตั้งคณะทํางานแกไขปญหาการดําเนินงานตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557
และไดมกี ารประชุมหารือรวมกับผูแ ทนจากหนวยงานทีเ่ กีย่ วของทัง้ กระทรวงสาธารณสุข สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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กรมวิทยาศาสตรการแพทย ฯลฯ เพื่อพิจารณาเสนอใหมีการปรับปรุง/พัฒนาคําสั่งดังกลาว ใหมีการดําเนินงานที่
สอดคลองกับการปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีอ่ ยางมีประสิทธิภาพ
8. งบประมาณการเบิกจายขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในดานบําบัดรักษาพบวามีปญหายุงยากในการเบิกจาย
เห็นควรใหมีการจัดตั้งงบดังกลาวไวที่องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) หรือ สํานักงาน ป.ป.ส. ในปงบประมาณ
2560
การดําเนินการ
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดหารือรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อแกไขปญหานี้ โดยในป 2559 สํานักงาน ป.ป.ส.
จะสนับสนุนงบประมาณสวนหนึ่งใหจังหวัดจัดทําคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนยขวัญแผนดิน” เพื่อแกไขปญหา
งบองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ลาชา
เพราะตองเสนอเปนโครงการเขามาที่สวนกลางกอนที่จะพิจารณา
อนุมัติ (หลังไตรมาสที่ 2 ไปแลว) สําหรับในป 2560 นั้น สํานักงาน ป.ป.ส. อยูระหวางหารือกับหนวยงานที่
เกี่ยวของในการพิจารณาถึงความเหมาะสมของหนวยงานในการตั้งงบประมาณดานบําบัดรักษา
9. ใหใชชอ่ื “ศูนยขวัญแผนดิน” แทนชือ่ คายปรับเปลีย่ นพฤติกรรมผูเ สพยาเสพติดในระบบสมัครใจ (มาตรฐานใหม)
ตามทีค่ ณะอนุกรรมการบริหารยุทธศาสตรการแกไขปญหาผูเ สพผูต ดิ ยาเสพติด มีมติในการประชุม ครัง้ ที่ 1/2558
เมือ่ วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 โดยใหใชชอ่ื ดังกลาวทัว่ ประเทศสําหรับทุกหนวยงานทีด่ าํ เนินการในระบบสมัครใจ
การดําเนินการ
กระทรวงมหาดไทย มีหนังสือ ดวนที่สุด ที่ มท 0211.1/ว 3297 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เรื่อง ขอความรวมมือ
ในการปรับชื่อคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผูเสพยาเสพติด เปน “ศูนยขวัญแผนดิน จังหวัด .....” การประชุม
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ครั ้ง ที่ 1/2558 เมื่ อ วั นที่ 21 สิ ง หาคม 2558
โดยนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปนประธานการประชุม มติที่ประชุมใหความเห็นชอบขอพิจารณาตาม
ที่คณะอนุกรรมการกํากับติดตามผลการดําเนินงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดเสนอ ดังนี้
1. ใหกรมการพัฒนาชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิน่ ใหการสนับสนุนชวยเหลือกลุม เยาวชนนอกสถานศึกษา
2. จัดตั้งระบบบริหารจัดการเชิงบูรณาการในระดับอําเภอ โดยมีนายอําเภอเปนประธาน และระดับตําบลใหจัดตั้ง
ศูนยเยาวชนระดับตําบล และใหสนับสนุนงบประมาณเพื่อดําเนินงานระดับตําบล
3. กําหนดมาตรการเฉพาะผูตองสงสัยจาก การตั้งดานแบบบูรณาการ การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ
การทําประชาคมหมูบ า น และผูต อ งสงสัยทีถ่ กู ตรวจพบสารเสพติดและมีจาํ นวนของกลางไมเกินทายประกาศ คสช.
4. กลไกการดําเนินงาน
4.1 ศูนยคดั กรอง ใหเตรียมความพรอมทัง้ ภายในและภายนอกสถานทีใ่ หความรูก ารคัดกรอง ทักษะการเปนพยาน
ศาลและการสงตอทั้งขอมูลและผูตองสงสัยใหศูนยบําบัดฟนฟูภายในจังหวัดหรือจังหวัดอื่น
4.2 ศูนยบาํ บัดฟน ฟู ใหพฒ
ั นาจากศูนยชว่ั คราวเปนศูนยประจํา (จังหวัดละ 1 ศูนย) และใหตง้ั งบประมาณสําหรับ
ดูแลชวยเหลือ
5. ใหจังหวัดเสนอของบประมาณของตนเองโดยจัดทําแผนงานประจําป เพื่อแกปญหาการจัดสรรงบประมาณลาชา
ของสวนกลาง และความยุงยากในการเบิกจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (ดานการบําบัดและ
ชวยเหลือดานอาชีพ)
6. หาแนวทางพิจารณาการแกไขหนี้คางชําระคาตรวจพิสูจนยาเสพติด
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การบริหารจัดการงบประมาณดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2558 รัฐบาลไดจัดสรรงบประมาณดาน
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหกับสวนราชการที่เกี่ยวของ ดําเนินการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด รวม 10,077,621,100 บาท เบิกจายงบประมาณ 8,828,681,700 บาท คิดเปนรอยละ 87.61
ประกอบดวย

งบประมาณดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558

พ.ร.บ. งบประมาณป 2558
ไดรับ 10,077,621,100 บาท
ใชไป 8,828,681,700 บาท
(87.61%)

สํานักงาน ป.ป.ส.
ไดรับ 2,577,728,300 บาท
ใชไป 2,464,012,130 บาท
(95.59%)

สวนราชการอื่น
ไดรับ 7,499,892,800 บาท
ใชไป 6,364,479,700 บาท
(84.86%)

1. งบประมาณของหนวยงานบูรณาการที่เกี่ยวของในการแกไขปญหายาเสพติด 25 หนวยงาน ไดรับ
7,499,892,800 บาท เบิกจาย 6,364,479,700 บาท คิดเปนรอยละ 84.86
2. งบประมาณสํานักงาน ป.ป.ส. 2,577,728,300 บาท เบิกจาย 2,464,202,000 บาท คิดเปนรอยละ 95.60
จําแนกงบประมาณไดเปน 2 สวนดังนี้
2.1 งบประมาณที่สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการเอง จํานวน 1,934,517,946 บาท
เบิกจาย 1,841,651,734 บาท คิดเปนรอยละ 95.20
2.2 งบประมาณที่สนับสนุนหนวยงานอื่นใหเบิกจายแทน จํานวน 643,210,354 บาท 622,550,266 บาท
คิดเปนรอยละ 96.79 จําแนกงบประมาณที่ตัดโอนใหหนวยงานอื่นเบิกจายแทน ดังนี้
1) งบประมาณสนับสนุน ศอ.ปส.จ./กทม. 77 จังหวัด จํานวน 346,223,600 บาท เบิกจายงบประมาณ
ไป 335,523,462 บาท คิดเปนรอยละ 96.91
2) งบประมาณสนับสนุนสํานักงานตํารวจแหงชาติ จํานวน 69,224,900 บาท เบิกจาย งบประมาณไป
65,902,174 บาท คิดเปนรอยละ 95.20
3) งบประมาณสนับสนุนหนวยงานอื่นๆ เพิ่มเติม จํานวน 227,751,854 บาท เบิกจาย งบประมาณไป
221,124,630 บาท คิดเปนรอยละ 97.09
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การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558
รัฐบาลไดเล็งเห็นความสําคัญของปญหายาเสพติดที่เปนปญหาสําคัญ และจําเปนตองแกไขโดย
เรงดวน จึงไดประกาศแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน
2558) โดยมุงมั่น ตั้งใจ และมีเจตนารมณเพื่อลดระดับปญหายาเสพติด และปญหาที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติด
ใหไดมากที่สุด เพื่อไมใหสงผลกระทบตอการดํารงชีวติ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความสงบสุข
ของประชาชนและสังคมโดยสวนรวม ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ตามเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับสํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดําเนิน
การประเมินผลการดําเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558 โดยสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในพืน้ ที่ 77 จังหวัด เกีย่ วกับสถานการณการแพรระบาดยาเสพติดตามยุทธศาสตร
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ป 2558 สรุปได ดังนี้
1. สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด
พบวา จากผลสํารวจประชาชนรอยละ 53.5 ระบุวา ชุมชน/หมูบาน ไมมีปญหายาเสพติด ขณะที่
รอยละ 46.5 ระบุวามีปญหา ซึ่งในจํานวนนี้ เห็นวาปญหาที่มีแพรระบาดอยูในระดับมาก - มากที่สุด รอยละ
5.9 และ ปานกลาง รอยละ 13.8 สวนนอย - นอยที่สุด มีรอยละ 26.8
2. สถานการณดานผูคา
ปญหาดานผูคา/ผูลักลอบคายาเสพติดที่มีอยูในชุมชน/หมูบาน ทําใหประชาชนรอยละ 62.8
ระบุวา ไดรบั ความเดือดรอนมากทีส่ ดุ ในเรือ่ ง การลักทรัพย/ปลนทรัพย/ชิงทรัพย รองลงมาไดแก การทะเลาะ
วิวาท รอยละ 25.6 แก็งคมอเตอรไซคซิ่ง รอยละ 25.1 และผูมีอิทธิพล รอยละ 16.9 เปนตน
3. สถานการณดานผูเสพ
ปญหาดานผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ประชาชนรอยละ 55.9 ระบุวาไมมีปญหา ขณะที่มีรอยละ 44.1
ระบุวามีปญหา ซึ่งในจํานวนนี้เห็นวาปญหาที่มีอยูในระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 4.9 และปานกลาง
รอยละ 12.2 สวนนอยถึงนอยที่สุดมีรอยละ 27.0
4. ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานโดยรวมของรัฐบาล
ผลสํารวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบวา ประชาชนรอยละ 72.8 ระบุวาพึงพอใจมาก - มากที่สุด
ปานกลาง รอยละ 24.1 และนอย - นอยทีส่ ดุ รอยละ 2.9 มีเพียงรอยละ 0.2 เทานัน้ ทีไ่ มพงึ พอใจ โดยมีคะแนน
เฉลีย่ ของความพึงพอใจฯ เมือ่ เปรียบเทียบความพึงพอใจตอการดําเนินงานโดยรวมของรัฐบาลในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด เดือนสิงหาคม 2558 เทียบกับเดือนมีนาคม 2558 ทีผ่ า นมา พึงพอใจมาก - มากทีส่ ดุ
รอยละ 39.6 พบวา ความพึงพอใจมีสดั สวนทีเ่ พิม่ ขึน้ รอยละ 33.20

SW 58-12-8750-P Tom-10.indd 148

2/18/16 10:04 AM

รายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ประจําปงบประมาณ 2558

149

5. ความพึงพอใจในดานตางๆ
ผลสํารวจในเดือนสิงหาคม 2558 พบวา รอยละ 73.5 ระบุวามีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน
แกไขปญหายาเสพติด อยูในระดับมาก - มากที่สุด ในดานความรวมมือระหวางประเทศ ในการปองกัน/
แกไขปญหายาเสพติด ซึ่งมีสัดสวนที่สูงกวาดานอื่น รองลงมาไดแก ดานการมีสวนรวมภาคประชาชน
(รอยละ 69.0) ดานการควบคุมตัวยา/ผูคายาเสพติด รอยละ 68.9 ดานการปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไป
เกี่ยวของกับยาเสพติด รอยละ 67.7 ดานการสรางสภาพแวดลอมเพื่อปองกันปญหายาเสพติด รอยละ 66.2
ดานการแกไขปญหา ผูเสพ/ผูติดยาเสพติด รอยละ 65.9 และดานการสราง/พัฒนาระบบรองรับการคืนคนดี
ใหสังคม รอยละ 65.3
6. ความเชื่อมั่นตอรัฐบาล
ผลสํารวจ พบวา ประชาชนมีความเชื่อมั่นตอรัฐบาล พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด ระดับมากถึงมากที่สุด รอยละ 78.7 ปานกลางรอยละ 19.0 และนอยถึงนอยที่สุด
รอยละ 2.1 มีเพียงเล็กนอย รอยละ 0.2 ที่ไมเชื่อมั่นเลย โดยมีคะแนนเฉลี่ยของความเชื่อมั่น
7. ขอเสนอแนะแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ประชาชนไดใหขอ เสนอแนะแนวทางการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ดังนี้ การปราบปรามอยางจริงจัง
และตอเนื่อง รอยละ 73.6 การใชกฎหมายลงโทษผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด อยางเด็ดขาด รอยละ 65.0
การประชาสัมพันธเผยแพรความรูเกี่ยวกับยาเสพติด รอยละ 17.7 การจัดกิจกรรมรณรงคสรางจิตสํานึก
รอยละ 15.0 และการจัดตั้งเวรยาม/จุดตรวจเฝาระวัง รอยละ 13.8
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ÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ ĔĀšđðŨîĕðêćöĀúĆÖđÖèæŤìĊęđú×ćíĉÖćøÙèąÖøøöÖćøðŜĂÜÖĆîĒúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉé
ðøąÖćýÖĞćĀîé
×šĂ ģ ĔîÖøèĊ ìĊę ×š Ă đìĘ Ý Ýøĉ Ü ðøćÖäõć÷ĀúĆ Ü üŠ ć ñĎš đ ×š ć øĆ ï ÖćøïĞ ć ïĆ é ôŚŪ î ôĎ îĆĚ î êš Ă ÜĀćĀøČ Ă
Ă÷ĎŠĔîøąĀüŠćÜëĎÖéĞćđîĉîÙéĊĔîÙüćöñĉéåćîĂČęîàċęÜđðŨîÙüćöñĉéìĊęöĊēìþÝĞćÙčÖĀøČĂêšĂÜÙĞćóĉóćÖþćĔĀšÝĞćÙčÖ
ĔĀšÿŠÜêĆüñĎšîĆĚîéĞćđîĉîÙéĊêćöÖãĀöć÷êŠĂĕð
×šĂ Ĥ ĔĀšñĎšüŠćøćßÖćøÝĆÜĀüĆéĒúąñĎšüŠćøćßÖćøÖøčÜđìóöĀćîÙøÝĆéêĆĚÜýĎî÷ŤđóČęĂÖćøÙĆéÖøĂÜ
ñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎĔîìčÖĂĞćđõĂĒúąìčÖđ×ê ĒúąÝĆéêĆĚÜýĎî÷ŤđóČęĂðøąÿćîÖćøéĎĒúñĎšñŠćîÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ
ĔîøąéĆïĂĞćđõĂĀøČĂđ×ê ĒúąøąéĆïÝĆÜĀüĆéĀøČĂÖøčÜđìóöĀćîÙø
×šĂ ĥ ĔĀšýĎî÷ŤđóČęĂÖćøÙĆéÖøĂÜñĎšđ×šćøĆïÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎöĊĂĞćîćÝĀîšćìĊęéĞćđîĉîÖćøÙĆéÖøĂÜ
ĒúąÝĆ é ìĞ ć ×š Ă öĎ ú đÖĊę ÷ üÖĆ ï ÖćøÙĆ é ÖøĂÜđóČę Ă ÝĞ ć ĒîÖñĎš đ ×š ć øĆ ï ÖćøïĞ ć ïĆ é ôŚŪ î ôĎ ĒúąÖćøÿŠ Ü êŠ Ă ñĎš đ ×š ć øĆ ï
ÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎĕð÷ĆÜÿëćîïĞćïĆéôŚŪîôĎĀøČĂÿëćîìĊęĂČęîêćöìĊęĀĆüĀîšćýĎî÷ŤÖĞćĀîé ìĆĚÜîĊĚ ĔĀšÖøąìøüÜÿćíćøèÿč×
ĒúąÖøčÜđìóöĀćîÙøðøąÿćîÖćøéĞćđîĉîÜćîÖĆïĀîŠü÷ÜćîìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜ
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đúŠö ĢĤĢ êĂîóĉđýþ ĢĥĤ Ü

Āîšć ĢĪ
øćßÖĉÝÝćîčđïÖþć

155

Ĥġ ÖøÖãćÙö ģĦĦĨ

×šĂ Ħ ĔĀš ýĎ î ÷Ť đ óČę Ă ðøąÿćîÖćøéĎ Ē úñĎš ñŠ ć îÖćøïĞ ć ïĆ é ôŚŪ î ôĎ öĊ ĂĞ ć îćÝĀîš ć ìĊę ÝĆ é øąïïéĎ Ē ú
ßŠü÷đĀúČĂ ĒúąÿîĆïÿîčîñĎšñŠćîÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ
ĔîÝĆÜĀüĆéĔĀšöĂïĀöć÷ÖĞćîĆî ñĎšĔĀâŠïšćî ñĎšîĞćĂÜÙŤÖøßčößî ĂćÿćÿöĆÙøÙčöðøąóùêĉ ĀøČĂ
ĂćÿćÿöĆÙøÿćíćøèÿč×ðøąÝĞćĀöĎŠïšćî đðŨîñĎšêĉéêćöéĎĒúĒúąßŠü÷đĀúČĂñĎšñŠćîÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ ÿĞćĀøĆï
ÖøčÜđìóöĀćîÙøĔĀšöĂïĀöć÷ñĎšĂĞćîü÷Öćøđ×ê ñĎš îĞćĂÜÙŤÖøßčö ßî ĂćÿćÿöĆÙøÙčöðøąóùêĉ ĀøČ Ă
ĂćÿćÿöĆÙøÿćíćøèÿč×ÖøčÜđìóöĀćîÙø éĞćđîĉîÖćøéĆÜÖúŠćü
×šĂ ħ đóČęĂðøąē÷ßîŤĔîÖćøéĞćđîĉîÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ ĔĀšĀîŠü÷Üćî×ĂÜøĆåìĊęđÖĊę÷ü×šĂÜĒÝšÜßČęĂêĆü
ßČęĂÿÖčú đú×ðøąÝĞćêĆüðøąßćßî ĒúąìĊęĂ ÷ĎŠ×ĂÜñĎšñŠćîÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎ êŠĂÿĞćîĆÖÜćîÙèąÖøøöÖćø
ðŜ Ă ÜÖĆ î Ēúąðøćïðøćö÷ćđÿóêĉ é đóČę Ă Ĕßš Ĕ îÖćøéĞ ć đîĉ î ÖćøÝĆ é ÿŠ Ü ×š Ă öĎ ú ĕð÷Ć Ü ĀîŠ ü ÷ÜćîìĊę öĊ Ā îš ć ìĊę
éĞćđîĉîÖćøéĎĒúñĎšñŠćîÖćøïĞćïĆéôŚŪîôĎêŠĂĕð
ìĆĚÜîĊĚ êĆĚÜĒêŠïĆéîĊĚđðŨîêšîĕð
ðøąÖćý è üĆîìĊę ģĢ ÖøÖãćÙö óčìíýĆÖøćß ģĦĦĨ
óúđĂÖ ðøą÷čìíŤ ÝĆîìøŤēĂßć
ĀĆüĀîšćÙèąøĆÖþćÙüćöÿÜïĒĀŠÜßćêĉ
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ĦïĆâßĊ÷ćđÿóêĉéìšć÷ðøąÖćýÙèąøĆÖþćÙüćöÿÜïĒĀŠÜßćêĉ
ÞïĆïìĊę Ģġĩ/ģĦĦĨ
______________________

Ģ. úĆÖþèą ßîĉé Ēúąðøąđõì×ĂÜ÷ćđÿóêĉé ÿĞćĀøĆïÙüćöñĉéåćîđÿó öĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĔîðøąđõì Ģ öĊ ħ ßîĉé ĕéšĒÖŠ
(Ö) đăēøĂĊî
(×) đöìĒĂöđôêćöĊî
(Ù) ĒĂöđôêćöĊî
(Ü) Ĥ,ĥ-đöìĉúúĊîĕéĂĂÖàĊđöìĒĂöđôêćöĊî
(Ý) đöìĉúúĊîĕéĂĂÖàĊĒĂöđôêćöĊî
(Þ) đĂĘî đĂìĉú đĂĘöéĊđĂ ĀøČĂđĂĘöéĊĂĊ
(ģ) ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĔîðøąđõì ģ öĊ ģ ßîĉé ĕéšĒÖŠ
(Ö) ēÙÙćĂĊî
(×) òŗũî
(Ĥ) ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĔîðøąđõì Ħ öĊ Ģ ßîĉé ĕéšĒÖŠ ÖĆâßć
(ĥ) ÿćøøąđĀ÷êćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷ÖćøðŜĂÜÖĆîÖćøĔßšÿćøøąđĀ÷
÷ćđÿóêĉ é ĔĀš ē ìþêćö (Ģ) Ēúą (ģ) ĔĀš ø üöëċ Ü üĆ ê ëč ìęĊ đ øĊ ÷ ÖßČę Ă đðŨ î Ă÷Š ć ÜĂČę î ĒêŠ öĊ ÿĎ ê ø
ēÙøÜÿøšćÜìćÜđÙöĊĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÖĆîÖĆï÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþéĆÜÖúŠćü ĒúąđÖúČĂĔé ė ×ĂÜ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþéĆÜÖúŠćüéšü÷
ģ. ðøĉ ö ćè×ĂÜ÷ćđÿóêĉ é êćö Ģ. ÿĞ ć ĀøĆ ï Ùüćöñĉ é åćîđÿóĒúąöĊ ĕ üš Ĕ îÙøĂïÙøĂÜ
öĊéĆÜêŠĂĕðîĊĚ
(Ģ) ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĔîðøąđõì Ģ
(Ö) đăēøĂĊîöĊîĚĞćĀîĆÖÿčìíĉĕöŠđÖĉîĀîċęÜøšĂ÷öĉúúĉÖøĆö
(×) đöìĒĂöđôêćöĊîöĊðøĉöćèĕöŠđÖĉîĀšćĀîŠü÷ÖćøĔßšêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷÷ćđÿóêĉé
ĔĀšēìþ ĀøČĂöĊîĚĞćĀîĆÖÿčìíĉĕöŠđÖĉîĀšćøšĂ÷öĉúúĉÖøĆö
(Ù) ĒĂöđôêćöĊîöĊðøĉöćèĕöŠđÖĉîĀšćĀîŠü÷ÖćøĔßšêćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþ
ĀøČĂöĊîĚĞćĀîĆÖÿčìíĉĕöŠđÖĉîĀšćøšĂ÷öĉúúĉÖøĆö
(Ü) Ĥ,ĥ-đöìĉ ú úĊ î ĕéĂĂÖàĊ đ öìĒĂöđôêćöĊ î öĊ ð øĉ ö ćèĕöŠ đ Öĉ î Āš ć ĀîŠ ü ÷ÖćøĔßš
êćöÖãĀöć÷üŠćéšü÷÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþ ĀøČĂöĊîĚĞćĀîĆÖÿčìíĉĕöŠđÖĉîĀîċęÜóĆîÿĂÜøšĂ÷ĀšćÿĉïöĉúúĉÖøĆö
(Ý) đöìĉ úúĊ îĕéĂĂÖàĊ ĒĂöđôêćöĊ îöĊ ðøĉ öćèĕöŠ đÖĉ îĀš ćĀîŠ ü÷ÖćøĔßš êćöÖãĀöć÷
üŠćéšü÷÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþ ĀøČĂöĊîĚĞćĀîĆÖÿčìíĉĕöŠđÖĉîĀîċęÜóĆîÿĂÜøšĂ÷ĀšćÿĉïöĉúúĉÖøĆö
(Þ) đĂĘî đĂìĉú đĂĘöéĊđĂ ĀøČĂđĂĘöéĊĂĊ öĊðøĉöćèĕöŠđÖĉîĀšćĀîŠü÷ÖćøĔßšêćöÖãĀöć÷
üŠćéšü÷÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþ ĀøČĂöĊîĚĞćĀîĆÖÿčìíĉĕöŠđÖĉîĀîċęÜóĆîÿĂÜøšĂ÷ĀšćÿĉïöĉúúĉÖøĆö
(ģ) ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĔîðøąđõì ģ
(Ö) ēÙÙćĂĊîöĊîĚĞćĀîĆÖÿčìíĉĕöŠđÖĉîÿĂÜøšĂ÷öĉúúĉÖøĆö
(×) òŗũîöĊîĚĞćĀîĆÖÿčìíĉĕöŠđÖĉîĀšćóĆîöĉúúĉÖøĆö
(Ĥ) ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþĔîðøąđõì Ħ ĕéšĒÖŠ ÖĆâßćöĊîĚĞćĀîĆÖÿčìíĉĕöŠđÖĉîĀšćóĆîöĉúúĉÖøĆö
÷ćđÿóêĉ é ĔĀš ē ìþêćö (Ģ) Ēúą (ģ) ĔĀš ø üöëċ Ü üĆ ê ëč ìĊę đ øĊ ÷ ÖßČę Ă đðŨ î Ă÷Š ć ÜĂČę î ĒêŠ öĊ ÿĎ ê ø
ēÙøÜÿøšćÜìćÜđÙöĊĂ÷ŠćÜđéĊ÷üÖĆîÖĆï÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþéĆÜÖúŠćü ĒúąđÖúČĂĔé ė ×ĂÜ÷ćđÿóêĉéĔĀšēìþéĆÜÖúŠćüéšü÷
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