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สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดได้ทวีความรุนแรงข้ึนอย่างรวดเร็วเน่ืองจากมีการผลิต
ยาเสพตดิท้ังภายในประเทศและมกีารลกัลอบนำาเขา้มาจากต่างประเทศมากมายหลายชนดิ ปญัหา
ยาเสพตดิมใิชเ่รือ่งทีจ่ะสามารถควบคมุใหอ้ยูใ่นวงจำากดัไดอ้กีตอ่ไปแตก่ลบัจะเปน็ปญัหาระดบัชาติ
ที่ลุกลามอย่างไม่จบสิ้น

รัฐบาลได้ให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประกาศให้ปัญหายาเสพติด
เป็น “วาระแห่งชาติ” ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องดำาเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน โดยใช้
ยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ยึดหลักนิติธรรม ในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต 
ผู้ค้า และยึดหลักผู้เสพคือ ผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบำาบัดรักษาให้กลับมาอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ 
ตามคำาสัง่ศนูยอ์ำานวยการพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพติดแหง่ชาติ ท่ี 1/2555 ในการยติุสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของยาเสพติดจนไม่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน การจัดทำา
รายงานประจำาปงีบประมาณ 2555 ของสำานักงาน ป.ป.ส. เปน็การรวบรวมผลการดำาเนินงานด้าน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เกิดจากการบูรณาการการทำางานร่วมกันของทุกภาคส่วน
เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทั้งใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ตลอดจนท้ังภาครัฐและภาคประชาชน รวมถึงองค์กรต่างๆ ที่ดำาเนิน
งานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าปัญหายาเสพติดจะลดลง
และหมดสิ้นไป จากความร่วมมือร่วมแรงของทุกภาคส่วนทำาให้เกิดความสงบสุขของประเทศชาติ
สืบต่อไป

สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
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7

ตามคำาสั่งสำานักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 เรื่องยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ลงวันที่ 
9 กันยายน 2554 ได้กำาหนดให้ทุกหน่วยถือปฏิบัติเป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดให้บังเกิดผล อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดและคำาส่ัง
ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติที่ 1/2555 ลงวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555 
เรื่องแผนยุทธศาสตร์ พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 กำาหนดวัตถุประสงค์ในการยุติ
สถานการณก์ารแพรร่ะบาดของยาเสพตดิไม่สง่ผลกระทบตอ่ความเดอืดรอ้นของประชาชนภายในป ี2555 
ด้วยกลยุทธ 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง กำาหนดแนวทางการขับเคลื่อนเป็น 4 ระยะ ตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดใน 7 แผนงานหลักได้กำาหนดให้ ศพส. ทุกระดับ อันได้แก่ 
ศพส.อ. / ศพส.ข. / ศพส.จ. / กทม. ทัง้ 77 จังหวดัเปน็กลไกการปฏบิตัเิพ่ือแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในระดับ
พื้นที่ พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพ้ืนที่เป็นประจำาทุกเดือนทั้งนี้ 
สำานักงาน ป.ป.ส. จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำาคัญ ประจำาปีงบประมาณ 2555 ดังนี้
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แผนงานที่ 1 

การสร้างพลังสังคมและพลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

1
การดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมาย 60,584 หมู่บ้าน / ชุมชน 
ดำาเนินการ 57,953 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 95.66 พบว่ามี 62 จังหวัด ได้ดำาเนินการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชนตามเป้าหมายที่กำาหนด

2
การทำาประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อทำาการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด และผู้ค้าในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ดำาเนินการแล้ว 57,081 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยจังหวัดท่ีมีผลการดำาเนินงานสูงสุด 5 อันดับ คือ 
นครราชสีมา เชียงใหม่ ขอนแก่น บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ

3
การนำาผู้เสพ/ผู้ติดเข้ารับการบำาบัดรักษา มีผลการดำาเนินงานรวม 147,032 คน โดยจังหวัด
ท่ีมีผลการดำาเนินงานสูงสุด 5 อันดับ คือ สมุทรปราการ นครศรีธรรมราช สุพรรณบุรี 
นครพนม และสงขลา

4
การจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ดำาเนินการรวม 18,211 คน โดยจังหวัดที่มีผลการดำาเนินงาน
สูงสุด 5 อันดับ คือ สมุทรปราการ สุราษฎร์ธานี สุพรรณบุรี เชียงใหม่ และชลบุรี

5
การจัดตั้งอาสาสมัครหมู่บ้าน/ชุมชน ดำาเนินการ 3,096,168 คน โดยจังหวัดท่ีมีผลการ
ดำาเนินงานสูงสุด 5 อันดับ คือ กำาแพงเพชร สมุทรปราการ อุบลราชธานี นครราชสีมา 
และศรีสะเกษ

6
การดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 60,584 หมู่บ้าน/ชุมชน 
ได้ดำาเนินการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการจัดต้ังเป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ทั้งสิ้น (ครบเกณฑ์ 7 ขั้นตอน) 48,922 หมู่บ้าน/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.75

7
การเปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน 2 ช่วงเวลา ระหว่างปีงบประมาณ 2554 และ 2555 พบว่า 
มีผลการดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งสิ้น 38,394 ม./ช. และ 57,953 
ม./ช. ตามลำาดับ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานระหว่างปีงบประมาณ 2554 และ 2555 
นั้น มีสัดส่วนการดำาเนินการเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 66.2
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แผนงานที่ 2 

การแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด

1
การดำาเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติด โดยการนำาเข้าสู่ระบบบำาบัด
รักษาท้ัง 3 ระบบ เป้าหมายการนำาผู้เสพ/

ผู้ติดเข้ารับการบำาบัดรักษา จำานวน 400,000 ราย 
ผลการบำาบัดรักษารวม 560,046 ราย คิดเป็นร้อยละ 
140.01 จงัหวดัท่ีมผีลการดำาเนินงานตอ่เป้าหมายสงูสดุ 
5 อันดับ คือ บึงกาฬ ร้อยเอ็ด มหาสารคาม อุดรธานี 
และเลย โดยแบ่งผลการบำาบัดรักษาออกเป็นระบบ
ต่างๆ ดังนี้

1.1 การบำาบัดรักษาในระบบสมคัรใจ เปา้หมาย 
330,000 ราย ผลการดำาเนินงาน 392,163 ราย คดิเปน็
ร้อยละ 118.84 จังหวัดท่ีมีผลการดำาเนินงานต่อเป้าหมาย
สูงสุด 5 อันดับ คือ บึงกาฬ ปัตตานี ชุมพร กระบี่ 
และอุดรธานี

1.2 การบำาบัดรักษาในระบบบังคับบำาบัด เป้าหมาย 
50,000 ราย ผลการดำาเนินงาน 148,026 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 296.05 จังหวัดท่ีมีผลการดำาเนินงานต่อเป้าหมาย
สูงสุด 5 อันดับ คือ ชัยนาท เลย หนองบัวลำาภู ร้อยเอ็ด 
และหนองคาย

1.3 การบำาบัดรักษาในระบบต้องโทษ เป้าหมาย 
20,000 ราย ผลการดำาเนินงาน 19,857 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.29 จังหวัดท่ีมีผลการดำาเนินงานต่อเป้าหมาย
สูงสุด 5 อันดับ คือ นครนายก กระบี่ พังงา พิจิตร 
และนครสวรรค์

2
การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ ผู้ผ่านการ
บำาบัดรักษา เป้าหมาย 320,000 ราย 
ผลการดำาเนินงานรวม ทั้งสิ้น 248,497 

ราย คิดเป็นร้อยละ 77.66

3
การเปรียบเทียบผลการดำาเนินงาน 
2 ช่วงเวลา ระหว่างช่วงท่ี 1 (วันที่  
11 กันยายน 2553 – 30 กันยายน 2554) 

และชว่งที ่2 (11 กนัยายน 2554 – 30 กนัยายน 2555) 
พบว่า ผลการดำาเนินการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติด
ยาเสพติดในช่วงที่ 1 มี จำานวน 199,725 ราย และ
ช่วงท่ี 2 มี จำานวน 560,046 ราย ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการดำาเนินงานระหว่างช่วงที่ 1 และช่วงท่ี 2 นั้น 
พบว่า มีสัดส่วนการดำาเนินการเพ่ิมสูงข้ึน ร้อยละ 180.4

แผนงานที่ 3

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

1
การดำาเนินการต่อสถานศึกษาเป้าหมาย 11,316 โรงเรียน ได้ดำาเนินการเสริมสร้างการป้องกัน
ให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาแล้วทั้งสิ้น 8,917 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 78.71

2 การสร้างภูมิคุ้มกันในสถานศึกษาให้แก่นักเรียนช้ัน ป.6 ทั่วประเทศ เป้าหมาย 413,719 คน 
ดำาเนินการแล้วทั้งสิ้น 566,172 คน คิดเป็นร้อยละ 141.21
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แผนงานที่ 4

การปราบปรามยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย

ผลการดำาเนินงาน

ช่วงเวลา
เปรียบเทียบ 

ช่วงที่ 1และ 211 ก.ย. 53 – 30 ก.ย. 54 
(ช่วงที่ 1)

11 ก.ย. 54 – 30 ก.ย. 55 
(ช่วงที่ 2)

ผลการจับกุมภาพรวม 

คดี 375,127 393,973 เพิ่มขึ้น 5.15%

ผู้ต้องหา (คน) 347,964 385,725 เพิ่มขึ้น 11.85%

นำ้าหนักของกลาง

ยาบ้า (เม็ด) 59,555,526.11 83,714,795 เพิ่มขึ้น 41.57%

เฮโรอีน (กิโลกรัม) 448.91 254.24 ลดลง 43.36%

กัญชา (กิโลกรัม) 14,631.45 18,347.66 เพิ่มขึ้น 25.41%

ไอซ์ (กิโลกรัม) 1,161.72 1,551.47 เพิ่มขึ้น 33.66%

โคเคน (กิโลกรัม) 26.77 21.59 ลดลง 19.35%

ผลการตรวจสอบทรัพย์สิน  ตาม  พรบ. มาตรการฯ

จำานวนคดีที่ตรวจสอบ 
(คดี)

2,441 5,153 เพิ่มขึ้น 117.31%

มูลค่าทรัพย์สิน  
(ล้านบาท)

1,329.12 1,761.74 เพิ่มขึ้น 31.78%
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1
การจับกุมผู้กระทำาความผิดคดียาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ จำานวนทั้งสิ้น 393,973 คดี 
ผู้ต้องหา 385,725 คน

2
 การจับกุมผู้กระทำาความผิดคดียาเสพติดในคดีสำาคัญ ตั้งแต่ข้อหาครอบครองเพื่อจำาหน่าย
ขึ้นไป เป้าหมายผู้ต้องหา 61,111 คน จับกุมได้ 72,889 คน คิดเป็นร้อยละ 121.48 จังหวัด
ที่มีผลการดำาเนินงานต่อเป้าหมายสูงสุด 5 อันดับ คือ พะเยา ตรัง เพชรบูรณ์ หนองบัวลำาภู 
และพิษณุโลก

3
การดำาเนนิการตามมาตรการยดึทรัพยส์นินกัคา้ยาเสพตดิทัว่ประเทศ เปา้หมาย 8,111 คด ี1,611 
ล้านบาท ดำาเนินการแล้ว 5,158 คดี 1,751.58 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 63.23 และ ร้อยละ 
119.47 ตามลำาดับจังหวัดท่ีมีผลการดำาเนินงานต่อเป้าหมายด้านคดีสูงสุด 5 อันดับ คือ ลำาพูน 
แม่ฮ่องสอน สิงห์บุรี อุดรธานี และอำานาจเจริญ

4
การเปรยีบเทียบผลการจบักมุภาพรวม 2 ชว่งเวลา ระหวา่งชว่งท่ี 1 (วนัที ่11 กนัยายน 2553 – 
31 กนัยายน 2555) และชว่งที ่2 (11 กนัยายน 2554 – 31 กนัยายน 2555) พบวา่ ผลการจับกุม
ผูก้ระทำาความผดิคด ี ยาเสพตดิภาพรวมทัว่ประเทศ ในช่วงที ่1 จำานวน 375,127 คด ี ผูต้อ้งหา 
347,964 คน และช่วงที่ 2 จำานวน 393,973 คดี ผู้ต้องหา 385,725 คน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
ผลการดำาเนนิงานระหวา่งชว่งท่ี 1 และช่วงท่ี 2 นัน้ พบวา่ จำานวนคดี มสัีดส่วนการดำาเนนิการ
เพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 5.15 และจำานวนผู้ต้องหา มีสัดส่วนเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 11.85

5
การเปรียบเทียบผลการตรวจสอบทรัพย์สิน ตาม พรบ. มาตราการฯ 2 ช่วงเวลา ระหว่าง
ช่วงที่ 1 (วันที่ 11 กันยายน 2553 – 31 กันยายน 2554) และช่วงที่ 2 (11 กันยายน 2554 – 
31 กันยายน 2555) พบว่า ผลการตรวจสอบทรัพย์สินในช่วงที่ 1 จำานวน 2,441 คดี มูลค่า
ทรัพย์สิน 1,329.12 ล้านบาท และช่วงที่ 2 จำานวน 5,158 คดี มูลค่าทรัพย์สิน 1,751.58 
ล้านบาท ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบผลการดำาเนินงานระหว่างช่วงที่ 1 และช่วงที่ 2 นั้น พบว่า 
จำานวนคดี มีสัดส่วนการดำาเนินการเพิ่มสูงขึ้น ร้อยละ 117.31
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แผนงานที่ 5 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ

1
การยกระดับการแก้ไขปัญหายาเสพติด
จาก “วาระแหง่ชาติ” เปน็ “วาระ
แห่งภูมิภาค” ในการเป็นเจ้าภาพ

จัดการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านยาเสพติด 
(Special ASEAN Ministerial Meeting on Drug 
Control) เพ่ือยำ้าเจตนารมณ์การต่อสู้กับปัญหา
ยาเสพตดิอยา่งจรงิจงัรว่มกบัประเทศอาเซยีนในฐานะ
หุ้นส่วนความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่าง
ยัง่ยนื โดยความรว่มมอืการดำาเนนิการปราบปรามและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ระหว่างประเทศอาเซียน ซึ่งจะมุ่งเน้นความร่วมมือ
ในการสกัดกั้น การลักลอบการค้าในภูมิภาคของกลุ่ม
ประเทศอาเซียน และวางเป้าหมายให้กลุ่มเยาวชน
คนรุ่นใหม่ของอาเซียนปลอดจากยาเสพติด และนำา
ไปสู่การเป็นเขตปลอดยาเสพติดภายในปี ค.ศ. 2015

2
โครงการพัฒนาทางเลือกกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ในการขับเคลื่อนนโยบาย
วาระภูมิภาค และดำาเนินการเชิงรุก

ตอ่ประเทศเพือ่นบ้าน โดยเฉพาะอยา่งยิง่ สาธารณรฐั
แห่งสหภาพเมียนมาร์ (พม่า) โดยกำาหนดให้ความ
ร่วมมือไทย – พม่าด้านการพัฒนาทางเลือกเป็น
โครงการยทุธศาสตรใ์นการดำาเนนิความสมัพนัธก์บัพมา่
ซ่ึงนอกจากจะให้ผลโดยตรงในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในพื้นที่โครงการแล้ว ยังส่งผลต่อ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในการสร้างทางเลือกใหม่
ให้แก่ประชาชน ทำาให้ไม่ต้องพึ่งพารายได้จากการ
ปลูกพืชเสพติดหรือการค้ายาเสพติด การเพิ่ม
ช่องทางการข่าว และการเข้าถึงพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ 
และที่สำาคัญยังเป็น การเผยแพร่การปฏิบัติที่ดีที่สุด
ของไทย (Best Practice) ด้านการพัฒนาทางเลือก 
เพื่อลดการปลูกพืชเสพติด ซ่ึงพัฒนามากว่า 41 ปี 
จากการทรงงานด้านการพัฒนาของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้า อยู่หัวฯ ตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างบทบาทนำา
ในภูมิภาคของไทยในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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แผนงานที่ 6 

การสกัดกั้นยาเสพติด

1
การดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ความมั่นคง โดยจัดตั้งชุมชน
เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำาปี 2555 รวม 1,549 หมู่บ้าน/ชุมชน 275 ตำาบล 129 อำาเภอ 
31 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย

●  ชุดพัฒนามวลชนสัมพันธ์ (ชพส.) จำานวน 117 ชุด ในพ้ืนที่เป้าหมาย 1,171 หมู่บ้าน 
117 ตำาบล 95 อำาเภอ

●  ชุดของศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ในพ้ืนท่ีเป้าหมาย 
รวม 79 หมู่บ้าน/ชุมชน 37 ตำาบล 16 อำาเภอ 3 จังหวัดชายแดนภาคเหนือ

●  ชุดของศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่เป้าหมาย 
รวม 411 หมู่บ้าน/ชุมชน 73 ตำาบล 32 อำาเภอ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

2
การสนับสนุนเครื่องกีดขวาง (ลวดหีบเพลงแถบหนาม) ตามช่องทางที่ล่อแหลมต่อการลักลอบ
ลำาเลยีงยาเสพตดิในพืน้ทีต่ามแนวชายแดนภาคเหนอื โดยในขณะนีไ้ด้ดำาเนนิการวางร้ัวลวดหนาม
ตามช่องทาง ดังนี้

● ช่องทางต้นเสี้ยว ช่องทางหมากสา ต.เวียงพางคำา อ.แม่สาย จ.เชียงราย

● ช่องทาง บ.ผาอี้ ต.โป่งงาม อ.แม่สาย จ.เชียงราย

●  ท่าข้ามขี้เหล็ก ท่าข้ามสบาย ท่าข้ามศรีชัยภูมิ (ไม้ล้ม) จุดผ่อนปรนการค้าดินดำา ต.เกาะช้าง 
อ.แม่สาย จ.เชียงราย

● ช่องทางท่าข้าม บ.เวียงแก้ว ต.ศรีดอนมูล อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
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แผนงานที่ 7 

การบริหารจัดการแบบบูรณาการ

1
การประเมินเปรียบเทียบตัวชี้วัด ตามคำาสั่ง ศพส.ท่ี 1/2555 ผลการดำาเนินงานในรอบ 12 เดือน 
(ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555) โดยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้สำารวจความคิดเห็น
ของประชาชนตลอดปีงบประมาณ 2555 ผลการประเมิน สรุปได้ดังนี้

1.1 ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด  ในระดับรุนแรงมากถึงมากที่สุด

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

23% 21.17%

1.2 ระดับความรุนแรง  จำานวนผู้เสพ/ผู้ติด  ในระดับมากถึงมากที่สุด

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

78.51% 54.75%

1.3 การมุ่งแก้ไขปัญหายาเสพติดเชิงบูรณาการในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555

38,394 หมู่บ้าน/ชุมชน 57,953 หมู่บ้าน/ชุมชน

1.4  ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำาเนินการ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในเกณฑ์  ปานกลางถึงมากที่สุด

ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ตุลาคม 2554 – กันยายน 2555
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

71.81% 81.31%
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2 การจัดเก็บความคิดเห็นของประชาชน

2.1 ดัชนีการเมืองไทย  โดยสวนดุสิตโพลมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

“สวนดสิุตโพล” มหาวทิยาลยัราชภฎัสวนดสุติ จดัทำาดชันกีารเมอืงไทย โดยมีตวัชีว้ดัรวม 25 ประเด็น 
ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่จะบอกว่าการเมืองไทยดีขึ้น แย่ลง หรือเหมือนเดิมในแต่ละเดือน สรุปผลได้ดังนี้

2.1.1  ประชาชนให้คะแนนดัชนีการเมืองไทย   
ภาพรวม  คะแนนเต็ม 11

เดือน คะแนนเต็ม

สิงหาคม 2554 5.51

กันยายน 2554 5.24

ตุลาคม 2554 4.44

พฤศจิกายน 2554 4.82

ธันวาคม 2554 5.15

มกราคม 2555 5.17

กุมภาพันธ์ 2555 5.25

มีนาคม 2555 5.23

เมษายน 2555 5.12

พฤษภาคม 2555 5.32

มิถุนายน 2555 5.17

กรกฎาคม 2555 5.15

สิงหาคม 2555 5.18

กันยายน 2555 5.23

2.1.2  ประชาชนให้คะแนน 25 ตัวชี้วัด 
ดัชนีการเมืองไทย  ด้านการแก้ปัญหา 
ยาเสพติด

ประเด็น การแก้ปัญหายาเสพติด

สิงหาคม 2554 5.16

กันยายน 2554 5.16

ตุลาคม 2554 5.19

พฤศจิกายน 2554 4.71

ธันวาคม 2554 5.12

มกราคม 2555 5.16

กุมภาพันธ์ 2555 5.66

มีนาคม 2555 5.59

เมษายน 2555 5.37

พฤษภาคม 2555 5.32

มิถุนายน 2555 4.95

กรกฎาคม 2555 5.11

สิงหาคม 2555 5.19

กันยายน 2555 4.68
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2.2 การประเมินผลงาน 1 ปี  รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

สวนดสุติโพล มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดสุติ สำารวจความคดิเหน็ของประชาชนตอ่การทำางานของรฐับาล
ยิง่ลกัษณ ์ ในรอบ 1 ปี เพือ่ใช้เป็นฐานข้อมลูประกอบการตดัสนิใจของรัฐบาลในการดำาเนนิงานใหม้ปีระสทิธภิาพ
และตรงตามความต้องการของประชาชนมากย่ิงขึ้น โดยสุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 7,147 คน ระหว่างวันที่ 11–25 
สิงหาคม 2555 สรุปได้ดังนี้

ผลงานยอดเยี่ยมในรอบ 1 ปี  รัฐบาลยิ่งลักษณ์ (%) ผลงานยอดแย่ในรอบ 1 ปี  รัฐบาลยิ่งลักษณ์ (%)

การแก้ไขปัญหายาเสพติด 35.58 การแก้ปัญหาแพง 32.12

การขึ้นเงินเดือน / ขึ้นค่าแรง 26.76 การแก้ปัญหานำ้าท่วม 19.45

การดูแลคนในสังคม เช่น สวัสดิการคนชรา 17.75 การแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในชาติ 18.39

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 12.54 การแก้ปัญหาชายแดนภาคใต้ 15.76

นโยบายสาธารณะ เช่น รถคันแรก นำ้า – ไฟฟรี 7.37 การส่งเสริมการเกษตร 14.28

3  การพัฒนาบุคลากร / โครงการที่สำาคัญ

3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรภายในสำานักงาน ป.ป.ส. แบ่งเป็น 5 โครงการย่อย ดังนี้
– โครงการสัมมนาผู้บริหารสำานักงาน ป.ป.ส. : ทิศทาง ป.ป.ส. สู่อนาคต
– โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักบริหารระดับต้น
– โครงการคลื่นลูกใหม่หัวใจ ป.ป.ส.
– โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคคลากรเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– โครงการสัมมนาเพิ่มพลังการสร้างแรงบันดาลใจสำาหรับผู้บริหารสำานักงาน ป.ป.ส.

3.2 โครงการฝึกอบรม หลักสูตรเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 15

3.3 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ 18

3.4 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาด้านยุทธวิธีการปราบปรามยาเสพติด
3.5 การจัดการองค์ความรู้ สำานักงาน ป.ป.ส. ประจำาปี 2555

4  สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2555
งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2555 จำานวน 9,454,929,300 บาท 
มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำานวน 8,862,529,711.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 93.73
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งบประมาณด้านการป
้องกัน 

และแก้ไข
ปัญหายาเสพ

ติด

ปี  2555

สำานักงาน ป.ป.ส.
ได้รับ 2,252,828,200 บาท
ใช้ไป 2,089,666,011 บาท

(92.76%)
คงเหลือ 163,162,189

หน่วยงานอื่นๆ
ได้รับ 7,202,101,100 บาท

ใช้ไป 6,772,863,700.35 บาท
(94.04%)

คงเหลือ 429,237,399,65 บาท

รวมผลการเบิกจ่าย ปี 2555

จำานวน 8,862,529,711.35 บาท
(93.73%)

พ.ร.บ. งบประมาณ ปี 2555
จำานวน 9,454,929,300
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กองทนุแมข่องแผน่ดนิ
โครงการหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา   
มหาราชินี ปี 2555

2
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สืบเน่ืองจากงานมหกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน : รวมใจไทยท้ังชาติ 
พิทักษ์ราชด้วยภักดีประชาชนทุกหมู่เหล่าได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดี 
และร่วมสมทบทุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 301,017,025.04 บาท 
โดยเม่ือวันที่ 26 กรกฎาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถทรง
พระราชทานเงินดังกล่าว กลับยังหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินท่ัวประเทศ 
ผ่านผู้ว่าราชการทั้ง 77 จังหวัดโดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรในพื้นที่ใช้เงินที่
ทรงพระราชทานกลับไปนัน้ดำาเนนิการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชนของตนเอง และเมื่อวันท่ี 11 สิงหาคม 2554 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม
ราชินีนาถทรงมีพระราชดำารัสต่อนายกรัฐมนตรีและพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า 
เนือ่งในวนัเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดสุดิาลยั สวนจติรลดา ทรงขอความรว่ม
มืออย่างจริงจังจากรัฐบาล และคนไทยทั้งชาติ เกี่ยวกับการแก้ปัญหายาเสพติด 
และการร่วมกันดำาเนินโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เพื่อเป็นการสนองพระราชดำารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ
และเพื่อเฉลิมฉลอง ในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา จึงเป็นโอกาสอันดี
ที่หมู่บ้านและชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดี 
โดยการสืบสานพระราชปณิธาน ร่วมสร้างพลังสังคมเพื่อต่อสู้เอาชนะ ยาเสพติด
ให้ได้อย่างยั่งยืน ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ โดย
ความเห็นชอบของคณะรฐัมนตร ี จงึไดจั้ดทำาโครงการหมูบ้่านกองทนุแมข่องแผน่ดนิ
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี ปี 2555 ภายใต้คำาสั่ง ศพส. ที่ 9/2555 
โดยมุ่งเน้นบทบาทภาคประชาชนที่มีจิตอาสาเข้าร่วมดำาเนินการป้องกันและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติดโดยยดึหลกักระบวนการสนัติวธิ ี คอืไมส่รา้งการ กระทบกระทัง่ 
หรือสร้างความแตกหักระหว่างคนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้าหรือผู้เสพ มุ่งเน้น
การให้อภัย ให้การโอกาสจากครอบครัว ชุมชน และสังคม ก่อเป็นพลังแห่งความรัก
ความสามัคคี อันเป็นพลังท่ีสามารถต่อสู้เอาชนะปัญหายาเสพติดท่ีเป็นบ่อนทำาลาย
สังคมและประเทศชาติ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โครงการฯ ยังได้น้อมนำา
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้
ปวงชนชาวไทย เพือ่ใช้เปน็ทางแหง่การพฒันาและเปน็การสรา้งฐานรากความม่ันคง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยไม่เพียงมุ่งเน้นด้านเศรษฐกิจ แต่ยังได้ครอบคลุมไปถึง
แนวคดิและวถิชีวีติทีส่อดคล้องกบัวัฒนธรรมประเพณขีองหมูบ่า้น/ชมุชน การดำาเนนิ
การตามโครงการนี้ จึงเปรียบเสมือนการก่อกำาเนิดหรือเร่ิมต้นทุนแห่งความดีงาม
โดย “แม่” และน้อมนำาแนวทางของ “พ่อ” มาพัฒนาต่อยอดให้เกิดความยั่งยืน
นั่นเอง
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การดำาเนินของโครงการฯ มีกิจกรรมการขับเคลื่อนงานที่สำาคัญดังต่อไปนี้

1 ประชมุเชงิปฏบิตักิารการจดักจิกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ โครงการหมูบ่า้นกองทนุ
แม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี  เป็นการประชุมเพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
ของโครงการฯ ใหก้ลไกปฏบิตังิาน หรือกลไกขับเคล่ือนงานได้รับทราบ บทบาท ภารกจิ และแนวทาง
การดำาเนินงานการประชุมฯ แบ่งออกเป็นสองส่วนตามกลไกการขับเคลื่อน ได้แก่

1.1)  ครั้งที่ 1 

กลไกขับเคลื่อนภาคประชาชน ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจมส์ลอดจ์ จังหวัดนครปฐม (30 พฤษภาคม – 
1 มิถุนายน 2555) ประกอบด้วย วิทยากรกระบวนการแกนนำาหมู่บ้าน/ชุมชน และเครือข่ายกองทุนแม่ฯ 
จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีผู้เข้าร่วมประมาณ 250 คน

1.2)  ครั้งที่ 2 

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

2121

2  พธิเีปดิ “โครงการหมูบ่า้นกองทนุแมข่องแผน่ดนิ 
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี” เมื่อวัน
ที่ 8 มิถุนายน 2555 ณ หอประชุมกองทัพเรือ 
โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร) 
เป็นประธานในพิธีมีหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ 
เข้าร่วมประชุม ได้แก่ สำานักงานตำารวจแห่งชาติ 
กระทรวงยุติธรรม กองบัญชาการกองทัพไทย 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมกว่า 500 คน

3 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดเทิดพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 
โดยส่วนกลางจัด ณ ลานพระบรมรูปทรงม้า กรุงเทพฯ โดยมีนายกรัฐมนตรี (นางสาวย่ิงลักษณ์ ชินวัตร) 
เป็นประธานในพิธี และส่วนภูมิภาคจัด ณ ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นประธาน
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4 เผยแพรส่ือ่สารคดกีองทนุแมข่องแผน่ดนิ ในรายการ “ใตร้ม่พระบารม”ี โดยถา่ยทอดทางสถานี
โทรทศันก์องทพับกชอ่ง 5 เพือ่เผยแพร่กจิกรรมการดำาเนนิงานกองทนุแมข่องแผ่นดินให้ประชาชน
รับทราบอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเริ่มออกอากาศครั้งแรกในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555

5
กิจกรรมขยายหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ เพิ่มใหม่ ปี 2555 (มิถุนายน – สิงหาคม 2555) 
เป็นการคัดเลือก และจัดเตรียมหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความเข้มแข็งและมีกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ปี 2555

6  กจิกรรมการปอ้งกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดเชิงสนัติวธิ ี โดยกระบวนการรับรอง “ครัวเรือน
ปลอดภัย ไร้ยาเสพติด” และถวายรายช่ือ “ครัวเรือนปลอดภัยไร้ยาเสพติด” (กรกฎาคม – 
สิงหาคม 2555) เป็นกิจกรรมท่ีจังหวัด และอำาเภอ ร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ เดิมและ
หมูบ้่าน/ชมุชนท่ีจะเข้ารบัใหมปี่ 2555 จดักิจกรรมรบัรองครัวเรอืน ซ่ึงเปน็การประกาศเจตนารมณ์

ของกองทุนแม่ฯ ท่ีมุ่งเน้นการดำาเนินการเชิงสันติวิธีไม่สร้างความแตกหักให้กับคนในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นผู้ค้า 
ผู้เสพ โดยการให้โอกาส ให้อภัย และในช่วงตลอดเดือนสิงหาคมยังมีกิจกรรมลงนามในบัญชีรายชื่อครัวเรือน
ปลอดภัยไร้ยาเสพติดเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
ที่จะมีพระชนมายุครบ 80 พรรษาโดยมีครัวเรือนเข้าร่วมประมาณ 800,000–1,000,000 ครัวเรือน

7 กจิกรรม 1 กองทนุ 1 กจิกรรม ปฏบิติับชูาเฉลมิพระเกียรติ ถวายแด่แม่ของแผน่ดิน  เปน็การจดั
กิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2555 เป็นกิจกรรมที่กำาหนดให้
หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ ทั่วประเทศ ดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศล และแสดงออกถึงความจงรักภักดี อย่างพร้อมเพรียงกัน โดยให้แต่ละหมู่บ้าน/

ชุมชน คิดกิจกรรมที่ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่

กองทุนแม่ของแผ่นดิน
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8 มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินรวมใจ เทิดไท้ราชินี สามัคคีทั้งแผ่นดิน (ดำาเนินการในช่วง
เดือนสิงหาคม 2555) เป็นการนำาหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ มาร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างกระแส
ความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ ประกอบด้วย

วันที่ 28 สิงหาคม 2555 จัดกิจกรรมถวายพระพร ณ พระตำาหนัก ท่ีทรงใช้ประทับแรมเมื่อเสด็จ
เยีย่มราษฎรในตา่งจงัหวดั ไดแ้กพ่ระตำาหนกัภพูานราชนเิวศน ์ จังหวดัสกลนคร พระตำาหนกัทักษิณราชนิเวศน ์
จังหวัดนราธิวาสและพระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ จังหวัดเชียงใหม่ 

วันท่ี 31 สิงหาคม 2555เวลา 11.00 น. จัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ณ โรงพยาบาลศิริราชกรุงเทพมหานคร

เลขาธิการ ป.ป.ส. (พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว) นำาคณะเจ้าหน้าท่ี ปปส. ส่วนกลาง, ปปส. ภาค 
รวมทั้งผู้แทนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินท่ัวประเทศ จำานวน 152 คน พร้อมด้วยสมุดลงนาม
ถวายพระพรท่ีได้จากการจัดงานมหกรรมกองทุนแม่ฯ ในแต่ละพื้นที่ เข้าถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ให้ทรงหายจากอาการประชวร ด้วยความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยต่อ
พสกนิกรในปัญหายาเสพติดและได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จนก่อเกิดเพ่ือ กองทุนแม่ของ
แผ่นดินเปรียบเสมือนทุนศักดิ์สิทธิ์และเกิดความร่มเย็นแก่ชุมชนเสมอ

23

กิจกรรมถวายรายชื่อ   
“ครัวเรือนปลอดภัยไร้ยาเสพติด”   
ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์



กองทุนแม่ของแผ่นดิน

24

ภาพกิจกรรมถวายพระพร   
ณ พระตำาหนักภูพานราชนิเวศน์

จังหวัดสกลนคร 

ภาพกิจกรรมถวายพระพร   
ณ พระตำาหนักทักษิณราชนิเวศน์   

จังหวัดนราธิวาส 
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 5,700 คน

ภาพกิจกรรมถวายพระพร   
ณ พระตำาหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์  

จังหวัดเชียงใหม่   
มีผู้เข้าร่วมประมาณ 800 คน
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จัดกิจกรรมนิทรรศการ 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์  

ภายใต้ชื่องาน  
“จัดมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน

เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมนี้ทั้งสิ้น 

ประมาณ 3,500 คน

ภาพกิจกรรมปปส. ภาค 1   
ณ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล  สำาโรง   

จังหวัดสมุทรปราการ   
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2555

ภาพกิจกรรม ปปส. กทม. ณ สโมสรตำารวจ  กรุงเทพมหานคร   
ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555
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ภาพกิจกรรม ปปส. ภาค 7   

ณ โรงยิมเนเซี่ยม   

จังหวัดราชบุรี   

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2555

ภาพกิจกรรมปปส. ภ.3   

จัดมหกรรมฯ  ทุกจังหวัดในพื้นที่  ปปส. ภาค  

โดยดำาเนินการในช่วงเดือน สิงหาคม 2555

ภาพกิจกรรม ปปส. ภาค 5 ณ สวนตุง  เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา  จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ 1 กันยายน 2555

กองทุนแม่ของแผ่นดิน
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กิจกรรมทอดผ้าป่า  ร่วมบุญมหากุศล  เฉลิมฉลอง 80 พรรษา  มหาราชินี  กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ดำาเนินการในช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2555) เป็นกิจกรรมที่ให้หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ ได้ร่วม
ทอดผ้าป่า โดยกำาหนดจัด จังหวัดละ 1 วัด รวมเป็น 77 วัด และให้มีการสมทบทุนทำาบุญให้กับ
มัสยิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก 3 มัสยิด รวมทั้งสิ้น เป็น 80 แห่งทั่วประเทศเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสที่มีพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา
และเพื่อเป็นการทำาบุญมหากุศลร่วมกันในปีพุทธชยันตี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า โดยคัดเลือก
วัดและมัสยิดที่มีการดำาเนินการด้านยาเสพติด เช่น การบำาบัด การอบรมเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เป็นต้น

กจิกรรม 1 ศนูยเ์รยีนรู ้1 จงัหวดัเศรษฐกจิพอเพยีง  เทดิพระเกยีรต ิ80 พรรษามหาราชนิ ี ดำาเนนิการ
ในช่วงเดอืนกนัยายน – ตลุาคม 2555) เปน็กจิกรรมทีพ่ฒันาตอ่ยอดหมูบ่า้น/ชมุชนศนูยก์ารเรยีนรูก้องทนุ
แม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด ให้ดำาเนินการตามแนวทางเศณษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง โดยจะมีการนำา
หมูบ่า้น/ชมุชน เหลา่นีม้าอบรมและพฒันาความรู้ใหม้ศีกัยภาพในการเปน็แหล่งการศึกษา เรียนรู้ ให้กับ
หมู่บ้านกองทุนแม่)

การดำาเนนิการตา่งๆ ของโครงการฯ นับวา่สามารถสร้างกระแสให้เกิดการต่ืนตัวของประชาชน
ในการเขา้รว่มดำาเนนิการตามกระบวนการกองทนุแมข่องแผน่ดนิไดใ้นระดบัทีน่า่พอใจ อย่างไรกต็าม
การดำาเนินการกองทุนแม่ของแผ่นดินยังคงมุ่งเน้นให้เกิดการดำาเนินการในเชิงคุณภาพและเป็นการ
ขบัเคล่ือนงานโดยภาคประชาชนอยา่งแท้จรงิ สำานกังาน ป.ป.ส. ซึง่เปน็หนว่ยงานหลักในการปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหา ยาเสพติดจึงจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะมุ่งสร้างกระแสความร่วมมือของประชาชนทุก
ภาคสว่นใหเ้ขา้มามสีว่นรว่มและขยายทนุแหง่ความดีงามน้ีอยา่งต่อเน่ือง เพือ่สนองพระราชปณธิาน
ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงคาดหวังให้ยาเสพติดหมดสิ้นไปจากสังคมไทย

....กองทุนแม่ของแผ่นดิน  ทุนตั้งต้นแห่งความดีงาม......

ตัวอย่าง  ภาพกิจกรรมทอดผ้าป่าร่วมบุญมหากุศล   
เฉลิมฉลอง 80 พรรษา  มหาราชินี   

กองทุนแม่ของแผ่นดิน



นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 – 25 สิงหาคม 2554 
โดยนโยบายของรัฐบาลด้านยาเสพติดมีดังนี้

นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำาเนินการในปีแรก

1
กำาหนดให้การแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดเป็น “วาระแห่งชาติ”  โดยยึดหลักนิติธรรมในการ
ปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบำาบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคมพร้อมทั้งมีกลไกติดตาม

ชว่ยเหลอือยา่งเปน็ระบบดำาเนนิการอยา่งจรงิจงัในการป้องกันปญัหาด้วยการแสวงหาความร่วมมอืเชงิรุกกบัต่างประเทศ
ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดำาเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้
เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วนเป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด

2
เรง่นำาสนัตสิขุและความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิของประชาชนกลบัมาสูพ่ืน้ทีจ่งัหวดัชายแดนภาคใต ้
ควบคู่ไปกับการขจัดความยากจน ยาเสพติด และอิทธิพลอำานาจมืด โดยน้อมนำากระแสพระราชดำารัส
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” เป็นหลักปฏิบัติในแนวทางสันติวิธี โดยเน้นการ

ส่งเสริมความร่วมมือในทุกภาคส่วนกับประชาชนในพื้นที่ อำานวยความยุติธรรมอย่างทั่วถึง เพิ่มโอกาสทางการศึกษา
และคณุภาพชวีติ สรา้งโอกาสและความเสมอภาค พัฒนาเศรษฐกจิและสังคมในพ้ืนที ่ เคารพอตัลักษณ ์ ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการกระจายอำานาจการปกครองส่วนท้องถ่ินในรูปแบบท่ีสอดคล้องกับลักษณะพื้นที่
โดยไม่ขัดกับรัฐธรรมนูญทั้งนี้ จะมีการบูรณาการการบริหารจัดการทุกภาคส่วนให้มีเอกภาพทั้งในระดับนโยบายและ
ระดับปฏิบัติ รวมท้ังปรับปรุง พัฒนากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ทันสมัยกับสภาพความเป็นจริง
ของปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบอย่างเป็นธรรม

นโยบายของรัฐบาล
33
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นโยบายที่จะดำาเนินการภายในช่วงระยะ 4 ปีของรัฐบาล

นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ

1. พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศส่งเสริมให้กองทัพพัฒนาความสัมพันธ์
ทางทหารกบัมติรประเทศ และมคีวามพรอ้มในการปฏบิติัการเพือ่สนัตภิาพในกรอบสหประชาชาต ิ พฒันา
ความสัมพันธ์ของหน่วยงานด้านความมั่นคงและกองทัพกับประเทศเพื่อนบ้าน ท้ังจะแก้ไขปัญหาต่างๆ 
กับประเทศเพื่อนบ้านบนพ้ืนฐานของการสร้างบรรยากาศความไว้เนื้อเชื่อใจทั้งภาครัฐและภาคประชาชน
ดำาเนินการสำารวจและจัดทำาหลักเขตแดนตามหลักฐานพื้นฐานของกฎหมายและสนธิสัญญาที่มีอยู่
เพื่อมิให้เป็นเงื่อนไขของความขัดแย้ง รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อระงับยับยั้ง
และปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและ ยาเสพติดให้หมดไป

2. เร่งดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรมการค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง 
แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกันและบังคับใช้
กฎหมาย รวมท้ังกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด ดูแลให้ความเป็นธรรม
และเฝ้าระวังไม่ให้เกิดปัญหาที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบสุขภายในประเทศควบคู่ไปกับการ
จัดการแก้ไขปัญหาสถานะและสิทธิของบุคคล ภายใต้ความสมดุลระหว่างการรักษาความมั่นคงของชาติ
กับการดูแลสิทธิขั้นพื้นฐาน

นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต

1. นโยบายการพัฒนาสุขภาพของประชาชน
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกระดับมีโอกาสออกกำาลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ

พลานามยัท่ีด ี สรา้งนสิยัความมนีำา้ใจเปน็นกักฬีาและใชเ้วลาวา่งใหเ้ปน็ประโยชนเ์พ่ือหลีกเล่ียงการหมกมุน่
มั่วสุมกับอบายมุขและยาเสพติด



ยุทธศาสตร์การดำาเนินงาน

รัฐบาล ถือว่า ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติท่ีต้องดำาเน้นการแก้ไขปัญหา
อย่างจริงจัง และน้อมนำาพระราชดำารัสของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ในเรื่องยาเสพติดมาปฏิบัติให้สำาเร็จลุล่วง โดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด เป็นยุทธศาสตร์หลัก กำาหนดกลยุทธ์สำาคัญที่จะดำาเนินการ คือ 7 แผน 
4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง เพื่อให้เป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยึดเป็นหลักในการ
ขับเคลื่อนงานยาเสพติด

4
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน

เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555
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กลไกและโครงสร้างการบริหารจัดการ

1
ระดับนโยบาย มีคณะกรรมการ ป.ป.ส. เป็นกลไกระดับชาติในการกำาหนดนโยบาย 
มาตรการและแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดของชาติ

2
 ระดับประเด็นยุทธศาสตร์ภาพรวม  (Agenda) ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) เป็นองค์กรอำานวยการ รับผิดชอบการอำานวยการ กำากับ 
ตดิตามการนำายทุธศาสตรท์กุดา้นไปสูก่ารปฏบิตั ิ ใหบ้รรลเุปา้หมาย รวมทัง้ประเมนิผลการ
ดำาเนินงาน แก้ไขปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้อง ในการปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ที่กำาหนด

3
 ระดับภารกิจ  (Function) ศพส. กระทรวง กรม หน่วยงานรับผิดชอบการดำาเนินงาน
ตามภารกิจ ที่รับผิดชอบ โดยเน้นการ บูรณาการแผนงบประมาณ และบูรณาการภายใน
หน่วยงาน และระหว่างหน่วยงาน ให้เกิดเอกภาพและมุ่งต่อการสนับสนุนการดำาเนินงาน
ระดับพื้นที่

4 ระดับพื้นที่  (Area) กลไกหลักรับผิดชอบเฝ้าระวังและดำาเนินงานในพื้นที่ ได้แก่

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

4.2 ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขต และอำาเภอ (ศพส. ข / อ.) โดยผู้อำานวยการเขต
และนายอำาเภอเป็นผู้รับผิดชอบ

4.3 ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดระดับภาคตามที่จะมีคำาสั่งในระยะต่อไป 
ทำาหน้าที่อำานวยการประสานและสนับสนุน ในภารกิจด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดใน
ระดับภาค

4.4 องค์กรอำานวยการประสานพื้นที่เฉพาะ ที่ ศพส. จะมีการจัดตั้ง ท่ีสำาคัญ ได้แก่ การแก้ไข
ปัญหาพ้ืนท่ีแพร่ระบาดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล (ศพส. 315) การสกัดกั้นและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ (ศพส.ชน.) การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีชายแดนภาคใต้ 
(ศพส. จชต.)
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การแปลงยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ

การนำายทุธศาสตรพ์ลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิไปสูก่ารปฏบิตัใิหเ้ปน็รปูธรรม กำาหนดใหม้กีารจดัทำาแผน
งบประมาณ การปฏิบัติการ และการประเมินผลรองรับ ดังนี้

1
กำาหนดแผนปฏิบัติการ พ.ศ. 2555 ทุกส่วนราชการจัดทำาแผนและงบประมาณประจำาปี 2555 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์และแนวทางการดำาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 

2
กำาหนดแผนปฏบิตัริาชการรองรบัแผนบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2555 – 2558 และ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 – 2558)

3 การอำานวยการปฏิบัติ

3.1 การแปลงนโยบาย/แผนไปสู่การปฏิบัติในแต่ละระดับ ให้มีการจัดทำาแผนปฏิบัติการ 
ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2554

3.2 ให้ทุกหน่วยงานที่มีงบประมาณ จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการดำาเนินงาน 
ตามแผนตัดโอนงบประมาณให้กับหน่วยปฏิบัติในภูมิภาคและจังหวัด และแจ้งให้ ศพส.จ. 
ได้รับทราบเพื่อบูรณาการการดำาเนินงาน

4 การกำากับ  ติดตาม  รายงาน  และประเมินผล 
4.1 รายงานขอ้มลูสถานการณแ์ละการดำาเนนิงาน ตามวงรอบและรูปแบบที ่ศพส. กำาหนด
4.2 สำานกังาน ป.ป.ส. รว่มมอืกบัสถาบันวชิาการจดัใหม้กีารประเมนิสถานการณแ์ละผลการ

ดำาเนนิงาน ทัง้ระดบัภาพรวม ระดับภารกจิ และระดับพ้ืนท่ี รายงานศนูยอ์ำานวยการพลังแผ่นดนิ
เอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ศพส.) คณะกรรมการ ป.ป.ส. และคณะรัฐมนตรี เพื่อการปรับ
เป้าหมายและพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน

ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555



55กลยุทธ์การดำาเนินงาน  
7 แผน  4 ปรับ  3 หลัก  6 เร่ง

7 แผน

4 ปรับ

3 หลัก

6 เร่ง

แผนการสร้างพลังสังคมและ 

พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด

เร่งดำาเนินการ 

ในด้านข้อมูล

ปรับปรุงข้อมูลการข่าว 

ให้ถูกต้องทันสมัย

แผนการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ 

ผู้ติด (Demand)

เร่งลดจำานวนผู้เสพ 

จากหมู่บ้าน/ชุมชน

ปรับบทบาทพฤติกรรม 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและ

ป้องกันยาเสพติด  

(Potential Demand)

เร่งแสวงหาความ 

ร่วมมือกับต่างประเทศ

และสกัดกั้นยาเสพติด

เร่งแก้ไขปัญหา 

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงใน/

นอกสถานที่

ปรับกฎหมาย “กฎระเบียบ” 

ข้อบังคับ

แผนการปราบปรามยาเสพติด

และการบังคับใช้กฎหมาย 

(Supply)

เร่งปราบปรามผู้ค้า  

ลดความเดือดร้อน 

ของประชาชน

เร่งสร้างหมู่บ้าน/ 

ชุมชนเข้มแข็ง

ปรับทัศนคติของสังคมและ 

ชุมชนมีส่วนร่วมแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด

แผนความร่วมมือระหว่างประเทศ

หลักการแก้ไขปัญหา 

โดยใช้หลักเมตตา

แผนสกัดกั้นยาเสพติดตาม 

แนวชายแดน

หลักนิติธรรมใช้การ “บำาบัด”  

“ป้องกัน” “ควบคู่” การปราบปราม

แผนการบริหารจัดการ 

แบบบูรณาการ

หลักการแก้ไขปัญหาโดยยึด 

พื้นที่เป็นแนวตั้ง



จากปัญหาการผลิตยาเสพติดในประเทศเพื่อนบ้านที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
มีการจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติดภายในประเทศอย่างสมำ่าเสมอ นักค้ารายสำาคัญ
ยังคงมีบทบาทในการบงการการซ้ือขายยาเสพติดท้ังท่ีอยู่ภายในและภายนอกเรือนจำา 
การเกิดข้ึนของผู้เก่ียวข้องกับการค้าและผู้เสพท่ีเป็นรายใหม่ ช้ีให้เห็นว่าปัญหายาเสพติด
ยงัอยูใ่นระดบัทีร่นุแรงแมว้า่สถติกิารจบักุมและการบำาบดัรกัษาจะเพ่ิมข้ึนแต่ก็เปน็การ
บรรเทาปัญหาได้เพียงระดับหนึ่งเท่านั้นเห็นได้จากสถานการณ์ยาเสพติดในปี 2555 
ซึง่พบประเดน็สำาคญัทีจ่ะสง่ผลตอ่การแก้ไขปญัหายาเสพตดิในปี 2556 สรปุได ้ ดงันี้

สถานการณ์ยาเสพติด 
ปี 2555

66
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การผลิตยาเสพติดภายในประเทศ

หากนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดยังคงเน้นความเข้มข้นของการปราบปรามและสกัดก้ัน 
ยาเสพติด ตามแนวชายแดน ซึ่งจะทำาให้การจัดหายาเสพติดจากภายนอกประเทศได้ยากขึ้นมาตรการ
ดังกล่าว จะมีส่วนทำาให้สถานการณ์การลักลอบผลิตยาเสพติดทั้งยาบ้าและไอซ์ยังคงมีโอกาสที่จะเกิดขึ้น
ได้อีก ซึ่งในช่วงของการประกาศให้ยาเสพติดเป็นนโยบายหลักท่ีจะต้องดำาเนินการอย่างจริงจังจะเห็นว่า
มีการจับกุมการลักลอบผลิตอย่างต่อเน่ือง โดยต้ังแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีการจับกุมแหล่งผลิตยาเสพติด
ได้รวมทั้งสิ้น 25 แหล่ง อย่างไรก็ตามแหล่งผลิตที่เกิดขึ้นภายในประเทศนอกจากจะอยู่ในพื้นที่กทม.และ
ปรมิณฑลเหมอืนเชน่ทีผ่า่นมาบางสว่นอาจจะกระจายการผลติไปยงัพืน้ท่ีรอบนอกเพือ่ลดความสญูเสยีและ
การเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ตำารวจ

การลักลอบนำาเข้ายาเสพติด

พื้นที่การลักลอบนำาเข้ากลุ่มเครือข่ายนักค้าจะยังคงใช้พ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือเป็นหลักโดยเฉพาะ
พืน้ที ่ จ.เชยีงราย เชยีงใหม ่ และแมฮ่อ่งสอน แตก่ารลกัลอบนำาเขา้ทางชายแดนภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
มีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น เน่ืองจากกลุ่มนักค้าต้องการหลีกเล่ียงการตรวจค้นจับกุมในพ้ืนท่ีภาคเหนือซ่ึงมี
ความเข้มงวดมากขึ้น

ในการลำาเลียงยาเสพติดจากพื้นท่ีชายแดนเข้ามายังพื้นที่ตอนในกลุ่มการค้ามักจะอาศัยบุคคล
ในพื้นที่ทั้งกลุ่มคน 3 สัญชาติจากประเทศเพื่อนบ้านรวมทั้งชนกลุ่มน้อยต่างๆ ที่ปรากฏข่าวสารการ
จับกุมได้แก่ ม้ง มูเซอ จีนฮ่อ ลีซอ อาข่า ซึ่งชนกลุ่มน้อยดังกล่าวจะคุ้นเคยกับสภาพในพื้นท่ีสามารถ
หาเส้นทางที่หลีกเลี่ยงการตรวจค้นจับกุมของเจ้าหน้าที่ จึงทำาให้ได้รับความไว้วางใจจากกลุ่มนักค้า 
ดังนั้นการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกับชนกลุ่มน้อยเหล่านี้ถือเป็นสิ่งจำาเป็นที่จะต้องดำาเนินการโดยเฉพาะ
กลุ่มม้ง ซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีประสบการณ์มากมีเครือข่ายกระจายอยู่ในประเทศมากกว่ากลุ่มอื่นๆ

แม้ว่าวิธีการซุกซ่อนลำาเลียงยาเสพติด กลุ่มการค้าส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการเดิมๆ แต่ในช่วงหลัง
พบการลักลอบขนส่งโดยรถโดยสารประจำาทาง รถไฟ การส่งทางพัสดุไปรษณีย์ บ่อยครั้งขึ้น ดังน้ัน
การประสานความร่วมมือกับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำากัด การรถไฟและกรมการขนส่งทางบก เพื่อกำาหนด
มาตรการในการป้องกันเป็นสิ่งที่จะต้องพิจารณาดำาเนินการเพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น
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การประกาศนโยบายพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดของรัฐบาล ทำาให้มีการดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด
อย่างเข้มข้นเอาจริงเอาจังของทุกภาคส่วน เห็นได้จากสถิติการจับกุมและสถิติการเข้าบำาบัดรักษาที่เพิ่มสูงขึ้น 
แตจ่ากการสำารวจสถานการณย์าเสพตดิจากประชาชนพบวา่ประชาชนสว่นใหญย่งัเหน็วา่สถานการณ ์ ยาเสพตดิ
ในหมู่บา้น/ชุมชนทีอ่าศยัอยูย่งัคงมสีถานการณร์นุแรง สอดคลอ้งกบัการรอ้งเรยีนเกีย่วกบัปญัหา ยาเสพตดิจาก
ประชาชนที่เพิ่มข้ึนเช่นเดียวกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่งชี้ว่าการแก้ไขปัญหาในหมู่บ้าน/ชุมชนยังไม่เกิดประสิทธิผล 
เครือข่ายนักค้าทั้งรายกลางและรายย่อยยังคงมีพฤติการณ์ในพืน้ที่ได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเนื่องจากกำาลัง
เจา้หนา้ทีใ่นการปฏบิตังิานมอียูอ่ยา่งจำากดั ดงันัน้การสรา้งความเขม้แขง็ใหก้บัหมูบ่า้น/ชมุชน ใหส้ามารถปอ้งกนั
และแก้ไขปัญหาดว้ยตนเอง เปน็นโยบายสำาคญัทีจ่ะตอ้งดำาเนนิการอยา่งเรง่ดว่นและตอ่เนือ่ง รวมทัง้การดำาเนนิ
มาตรการทางกฎหมายที่ทำาให้ผู้ค้าเหล่านี้กลับสู่ชุมชนได้ช้าลง เช่นการคัดค้านการประกันตัวชั่วคราว เป็นต้น

สิ่งหนึ่งท่ีทำาให้สถานการณ์ยาเสพติดในประเทศยังคงดำารงอยู่ คือ การที่กลุ่มนักค้ารายสำาคัญยังคง 
มบีทบาทโดยเฉพาะอยา่งย่ิงกลุม่นักคา้ทีถ่กูควบคมุตวัอยูใ่นเรือนจำา ซึง่พบวา่ยงัมกีารบงการใหเ้ครอืขา่ยภายนอก
เรือนจำาดำาเนินการการค้ายาเสพติดอยู่ ชี้ชัดจากสถิติการจับกุมที่พบคดีในลักษณะดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง
ทั้งคดีการผลิตและการค้ารายสำาคัญ ดังนั้นการดำาเนินการต่อกลุ่มนักค้ารายสำาคัญที่ถูกจับกุมจะต้องมีมาตรการ
ดำาเนินการอย่างเด็ดขาด นับต้ังแต่กระบวนการดำาเนินคดีจนกระท่ังถึงการดำาเนินการควบคุมตัวต้ังแต่การเข้มงวด
ในการเข้าเย่ียม รวมท้ังการนำาระบบตัดสัญญาณโทรศัพท์มาติดต้ังในเรือนจำาท่ีมีปัญหาการส่ังการ เรื่องยาเสพติด
นอกเหนือจากที่ได้ติดตั้งไปแล้ว

ในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมา สถานการณ์การลักลอบส่งออกยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของซูโดอีเฟดรีนไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนำาไปผลิตยาบ้าและไอซ์ มีการพบอย่างต่อเนื่อง กลุ่มผู้ผลิตได้พยายามเปลี่ยนแปลง
วิธีการจัดหาตั้งแต่การกว้านซ้ือจากร้านขายยาภายในประเทศ การนำาเข้าจากประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์และ
เกาหลีใต้ เมื่อประเทศเหล่าน้ีเป็นท่ีเพ่งเล็งจากเจ้าหน้าที่ ก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงประเทศนำาเข้าที่หลากหลาย
ซึ่งล่าสุดที่พบเป็นการนำาเข้าจากประเทศตุรกี ดังนั้นการพัฒนาการข่าวเพื่อสามารถแจ้งเตือนไปยังหน่วยงาน
ทีเ่ก่ียวขอ้ง ถงึประเทศทีค่วรตอ้งเฝา้ระวังวธิกีารสงัเกตสนิคา้ทีส่ำาแดงทีพ่บวา่มกัจะสำาแดงเปน็สนิคา้ประเภทอ่ืน 
การเฝ้าระวังพื้นท่ีชายแดนอื่นๆที่ไม่ใช่พื้นที่เพ่งเล็ง เช่นด้าน จ.ตาก กาญจนบุรีและชายแดนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือเป็นสิ่งท่ีจะช่วยให้การสกัดก้ันมีประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งการเฝ้าระวังสารตั้งต้นตัวอื่นที่สามารถ
ใช้แทนอีเฟดรีนหรือซูโดอีเฟดรีน

นักค้าชาวต่างชาติท่ีเข้ามาเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดในประเทศไทยนอกจากบุคคล 3 สัญชาติ 
จากประเทศเพื่อนบ้านแล้ว กลุ่มแอฟริกันและกลุ่มจากประเทศเอเชียใต้ยังคงเป็นกลุ่มหลักที่มีการจับกุม
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในการจับกุมท่ีผ่านมากลุ่มผู้ลำาเลียงเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการลำาเลียงโดยไม่นำาเข้า 
ที่สนามบินสุวรรณภูมิโดยตรงแต่จะใช้สนามบินในภูมิภาคภายในประเทศหรือการไปลงในสนามบินประเทศ
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เพื่อนบ้านและลักลอบนำาเข้าทางชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคตะวันออกแทน ดังนั้นจึงควร
เฝ้าระวังกลุ่มบุคคลเหล่านี้ในพื้นท่ีชายแดนทุกจุดทั่วประเทศอย่างเข้มงวดรวมถึงการร่วมมือกับประเทศต้นทาง
ของนักค้าในการสกัดกั้นการลำาเลียงยาเสพติด

จากการประมวลข้อมูลบุคคลพบว่าแนวโน้มของผู้กระทำาความผิดยาเสพติดที่ถูกจับกุมประมาณ 3 ใน 4 
เป็นรายใหม่ สัดส่วนผู้กระทำาผิดในกลุ่มที่เป็นเยาวชนมีเพิ่มสูงขึ้นและแม้ว่าสัดส่วนโดยรวมส่วนใหญ่ของ
ผู้กระทำาผิดจะเป็นเพศชายแต่พบว่าการกระทำาผิดในเพศหญิงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างน่าเป็นห่วง สิ่งบอกเหตุ
ดังกล่าวเหล่านี้ได้ปรากฏผลมาระยะเวลาหนึ่ง สะท้อนให้เห็นถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะต้องมีการทบทวน 
ถงึการปอ้งกันในกลุม่เด็กและเยาวชนอยา่งจรงิจงัโดยการประเมนิการดำาเนนิการทีผ่า่นมารวมทัง้การหาแนวทาง
ใหม่ๆ ที่ทำาให้เกิดการดำาเนินการที่ได้ผล

การแพร่ระบาดยาเสพติด

เช่นเดียวกับสถานการณ์การค้าที่พบว่ากลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มหลักที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเสพ
และมีแนวโน้มสัดส่วนที่เพิ่มข้ึน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษาซ่ึงกลุ่มเด็กมัธยมศึกษาตอนต้น
และประถมศึกษา เป็น 2 กลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด

ยาเสพตดิทีแ่พรร่ะบาดแมว้า่ยาบา้จะยงัคงเป็นตัวยาหลักแต่ในแง่ของสัดส่วนแล้วพบวา่คอ่นขา้งทีจ่ะคงที ่

ต่างจากไอซ์ท่ีมีแนวโน้มท่ีเพิ่มข้ึนอย่างก้าวกระโดดทั้งในด้านการค้าและการเสพ ด้วยกลยุทธ์ทางการตลาด
ที่ทำาให้ทุกชนชั้นสามารถเข้าถึงไอซ์และการโฆษณาชวนเชื่อท่ีเข้าใจถึงความต้องการของผู้เสพทำาให้ไอซ์สามารถ
ติดตลาดได้อย่างรวดเร็ว สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวจำาเป็นต้องมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพทั้งการป้องกัน
และปราบปรามเพื่อหยุดยั้งการขยายตัวของปัญหา

นอกจากยาบ้าและไอซ์ที่เป็นตัวยาหลักที่มีการแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ ปัญหาเฮโรอีนก็ยังไม่สามารถ
น่ิงนอนใจไดเ้นือ่งจากยงัมีการจบักมุและการเขา้บำาบดัรกัษาอยา่งตอ่เนือ่ง ในสว่นของพชืกระทอ่มและสีค่ณูรอ้ย 
แม้ว่าสถิติการเข้าบำาบัดรักษาจะไม่มีการเพิ่มข้ึนอย่างเด่นชัดแต่การที่พบการจับกุมการลำาเลียงพืชกระท่อมจาก
พื้นที่ กทม. และปริมณฑล และมีการจับกุมการลักลอบนำาเข้าจากประเทศมาเลเซียอย่างต่อเนื่อง ช้ีให้เห็นถึง
ความต้องการที่ยังคงมีอยู่สูง การกระจายตัวของผู้เสพสี่คูณร้อยไปในภูมิภาคอื่นๆ ประกอบกับเป็นสิ่งเสพติด
ที่มีราคาไม่สูง สามารถจัดทำาขึ้นมาเสพเองได้ง่าย ทำาให้มีโอกาสที่จะแพร่ระบาดเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
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ในส่วนของสภาพเงื่อนไขภายนอกที่อาจจะส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดซึ่งประกอบไปด้วย

อัตราการว่างงานในช่วงไตรมาส 3  ของปี 2555  อยู่ท่ีร้อยละ 0.58 หรือมีจำานวน 232,400 คน ลดลง
จากช่วงเวลาเดยีวกนัของปทีีผ่า่นมาซึง่อยูท่ีร่อ้ยละ 0.65 และการจา้งงานเพิม่ขึน้รอ้ยละ 0.6 ซึง่ไมส่อดคลอ้งกับ
กิจกรรมการผลิตท่ีชะลอตัวลงและการส่งออกท่ีลดลง ส่วนหน่ึงเน่ืองมาจาก ผู้ประกอบการยังรักษาการจ้างแรงงาน
เดิมไว้ แต่ปรับตัวโดยลดชั่วโมงการทำางานลง

ปัญหาผลกระทบจากการปรับค่าแรงขั้นตำ่า

●  ในระยะสั้น  การปรับตัวของธุรกิจจะยังไม่ส่งผลให้ปรับลดคนงานจำานวนมากในทันที ผู้ประกอบการจะ
ปรบัตวัโดยวธิกีารลดตน้ทนุการผลติดา้นอืน่ๆ มากกวา่การปรบัลดแรงงานซึง่วธิกีารปรบัตวัคอื รบันกัศกึษาฝกึงาน
แทนการรับพนักงานใหม่ การลดหรือการยกเลิกการทำางานล่วงเวลา การปรับลดจำานวนรถรับส่งพนักงาน 
เปลี่ยนรูปแบบการจ้างพนักงานแบบรายเดือนเป็นแบบรายวัน ซึ่งจะทำาให้พนักงานขาดรายได้และสิทธิพิเศษ
ต่างๆ นอกจากน้ีแรงงานรายวันในบางธุรกิจอาจมีความเสี่ยงในการถูกปลดออก เช่น ธุรกิจโรงแรม ภัตตาคาร 
ธุรกิจการทำาความสะอาดและความปลอดภัย

●  ในระยะยาว  ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพมีแนวโน้มจะนำาเครื่องจักรมาแทนแรงงาน ในขณะที่กลุ่ม SMES 
และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพตำ่าเสี่ยงที่จะปิดกิจการหากไม่สามารถยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
ซึ่งหอการค้าไทยคาดว่าในช่วง 6 เดือนหลังของปีงบประมาณ 2555 อาจจะมีกิจการดังกล่าวข้างต้นปิดตัวเอง
ถึงประมาณ 1 แสนราย

คณุภาพการศึกษาของเดก็ไทยยงัคงมีปัญหา  การประเมนิผลการสอบ Onet ในป ี2551 – 2554 ผลสมัฤทธิ์
การเรียนในวิชาหลักไม่ถึงร้อยละ 50 ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของเด็กที่จะออกมาสู่ตลาดแรงงานในอนาคต 
ขณะท่ีในปี 2555 คาดว่าจะมีผู้จบการศึกษาใหม่ ท่ีเข้าสู่ตลาดแรงงาน จำานวน 5.3 แสนคน ในภาวะค่าจ้างแรงงาน
ที่เพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการจะระมัดระวังการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ซึ่งอาจทำาให้มีการชะลอการจ้างงานหรือจะจ้าง
ที่ตรงกับความต้องการเท่านั้น

สถานการณ์ยาเสพติดปี 2555
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ในด้านราคาสินค้ามีการเพิ่มขึ้นเฉล่ียร้อยละ 3.4  ขณะที่หนี้สินต่อครัวเรือนอยู่ในระดับที่ทรงตัว 
ในปี 2554 ครัวเรือนท่ีมีหนี้สินมีร้อยละ 55.8 ลดลงจากร้อยละ 60.9 ในปี 2552 จำานวนหนี้สินเฉล่ีย 
134,900 บาทตอ่ครวัเรอืน วตัถุประสงคข์องการกอ่หนี ้ ส่วนใหญ่เพ่ือใชใ้นครัวเรือน อย่างไรกต็าม คาดวา่
หนี้สินครัวเรือนจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น พิจารณาจากแนวโน้มเพิ่มขึ้น พิจารณาจากแนวโน้มยอดสินเชื่อ
คงคา้งบตัรเครดติทีเ่พิม่ขึน้ พิจารณาจากแนวโนม้ยอดสนิเชือ่คงคา้งบตัรเครดติทีเ่พ่ิมขึน้ และการใหส้นิเชือ่
เพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพานิชย์ที่ยังเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน

ส่วนภาวะเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น  ที่เกิดจากการปรับเพิ่มราคาพลังงานภายในประเทศ 
การปรับค่าโดยสารรถประจำาทาง การปรับข้ึนค่าไฟฟ้าและการปรับค่าแรงข้ันตำ่า ซ่ึงจะส่งผลกระทบกับ
ภาวะค่าครองชีพของประชาชน

ปัญหาเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศยุโรปท่ียังไม่คลี่คลาย  ขณะนี้ได้ส่งผลกระทบต่อการส่งออกและ
การท่องเท่ียวของประเทศไทยแล้ว คาดว่าจะสร้างความเสียหายให้กับประเทศถึงประมาณแสน 5–3 ล้านบาท

ปญัหาการสบูบหุรีห่รอืการดืม่สุรา  ซึง่ถอืเปน็ปจัจยัเสีย่งในการเขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัยาเสพตดิ จากการ
สำารวจของสำานกังานสถติแิห่งชาตใินป ี2554 พบวา่ประชากรทีม่อีายตุัง้แต ่15 ป ีขึน้ไป มผีูส้บูบุหร่ีจำานวน 
11.5 ล้านคน หรือคิดเป็นร้อยละ 21.4 การดื่มสุรา กลุ่มอายุ 25 – 59 ปี และกลุ่มอายุ 60 ปี ขึ้นไป 
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุ 15 – 24 ปี มีจำานวน 2,463,000 คน ลดลง 
รอ้ยละ 3.2 สว่นการเลน่พนันบอล จากการสำารวจพบวา่จากจำานวนเดก็ประถมศกึษาทัว่ประเทศ จำานวน 
5 ลา้นคน ตดิการพนนับอลรอ้ยละ 6.64 เด็กมธัยมศกึษา อาชวีศกึษาและอดุมศกึษา จำานวน 7 ลา้นคน 
ติดการพนันบอล ร้อยละ 17.62

สถานการณก์ารทีผู่ห้ญงิถกูทำาร้ายมแีนวโนม้เพิม่ขึน้  โดยทุกๆ 1 ชัว่โมงจะมผู้ีหญงิถูกทำาร้ายร่างกาย
ประมาณ 3 คนสว่นใหญถ่กูกระทำาความรนุแรงจากคูส่มรสหรือแฟน มสีาเหตุหลักมาจาก ความสัมพันธ์
ในครอบครัวและการใช้สารกระตุ้น ในขณะที่ความสุขมวลชนรวมของคนไทย จากผลการสัมรวจของ
เอแบคโพล์ พบว่ามีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องต้ังแต่ต้นปี 2555 จาก 6.66 ในเดือนมกราคม มาอยู่ที่ 5.79 
ในเดือนกันยายน ปัจจัยสำาคัญเน่ืองมาจากปัญหาเศรษฐกิจในระดับครัวเรือนท่ีค่าครองชีพสูงขึ้น ปัญหา
ความขัดแย้งทางการเมือง และปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ นอกจากนี้ยังพบว่ามีคนไทยให้ความสนใจ
ปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจำานวนมากข้ึน จากจำานวน 102,645 คน ในปี 2553 เป็น 193,315 คน ในปี 2554

ซึ่งสภาพเงื่อนไขภายนอกรวมท้ังสถานการณ์ดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลให้ปัญหายาเสพติดยังคงเป็น
ปัญหาหลักของประเทศที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการกดดันที่มีประสิทธิภาพ



สถานการณ์ไอซ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นเมื่อเทียบกับหลายปีที่ผ่านมา มีการ
เปลีย่นแปลงรปูแบบของตัวยาปรมิาณสารบรสิทุธิ ์ รปูแบบการคา้เปลีย่นไป แหล่งทีม่าของ
ไอซ์มาจากหลายแหล่ง นอกจากนั้นยังพบว่ามีความพยายามลักลอบผลิตไอซ์ลักษณะเป็น
แหล่งเล็กๆ ใช้สารต้ังต้น สารเคมีและอุปกรณ์ท่ีหาซ้ือได้ง่ายมากข้ึนจากสถานการณ์ท่ีเปล่ียนไป 
สวพ. จึงได้ทำาการศึกษาวิเคราะห์ตัวอย่างไอซ์ที่จับยึดได้ภายในประเทศ ทั้งทางกายภาพ
และทางเคม ี เชน่ ลกัษณะผลกึ ภาชนะบรรจ ุ ปรมิาณความบรสิทุธิ ์ สารทีใ่ชเ้จอืจาง สารท่ี
ใช้หลอกขายแทนไอซ์ รวมถึงการตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนในไอซ์ (Impurity Profiling) 
ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาสามารถนำาไปวิเคราะห์แหล่งท่ีมา ลักษณะเฉพาะ และการเช่ือมโยง
ตัวยาในแต่ละคดี เพื่อนำาข้อมูลที่ได้ไปสนับสนุนการทำางานของเจ้าหนเที่ในการเฝ้าระวังตัว
ยาเสพติดเพื่อการป้องกัน และปราบปรามต่อไป 

ลักษณะการศึกษา

การศึกษาในคร้ังน้ีเป็นการตรวจวิเคราะห์ทางเคมีเพ่ือค้นหาลักษระเฉพาะของของกลาง
ไอซ์ในแต่ละคดี โดยแบ่งตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. ของกลางจากกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่
2. ของกลางจากผู้ค้ารายย่อย

ไอซ์ในประเทศไทย
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ของกลางจากกลุ่มผู้ค้ารายใหญ่

เป็นของกลางท่ีจับยึดได้จากคดีพยายามลักลอบนำาเข้ามาในประเทศ ก่อนนำาไปแบ่งจำาหน่ายเป็น
รายยอ่ย สว่นใหญเ่ปน็คดทีีม่ขีองกลางเปน็จำานวนมากในแตล่ะคด ี ในอดตีระหวา่งป ี2539 – 2540 มกีาร
จับกุมแหล่งผลิตยาบ้าในไทยได้จำานวนมาก ของกลางที่เป็นสารตั้งต้น สารเคมี และเคมีภัณฑ์ ที่นำามา
ใชผ้ลติผลกึเมทแอมเฟตามนีท่ีจบัยดึไดพ้บ ลักษณะเปน็ผลกึชืน้ มคีวามบรสิทุธิข์องเมทแอมเฟตามนีอยูใ่น
ชว่งรอ้ยละ 40 – 70 มสีอีอกเหลอืง หรอืสนีำา้ตาล มกีล่ินฉุน แสบจมกู ในสมยันัน้เรียกว่า “หวัเชือ้ยาบา้” 
วัตถุประสงค์หลักคือนำาไปผสม ทำาเป็นเม็ดยาบ้า หัวเชื้อยาบ้า หากนำาไปทำาให้บริสุทธิ์ขึ้น จะได้ผลึก
ที่เรียกว่า “ไอซ์”

มาในระยะหลังตั้งแต่ปี 2550 พบว่าผลึกเมทแอมเฟตามีนที่จับยึดได้นั้น มีลักษณะผลึกแห้ง 
ขาว สะอาด และมคีวามบรสิทุธิส์งู อยูใ่นระดบัทีเ่รยีกวา่ไอซ ์ มแีนวโนม้เพิม่ขึน้ สว่นใหญล่กัลอบนำาเขา้
จากตะวันออกกลางและจากชายแดนภาคเหนือของไทย

 

1.1 รูปแบบการบรรจุของไอซ์จากชายแดนภาคเหนือ  และจากตะวันออกกลาง

ไอซ์ทั้งสองกลุ่มนี้ในช่วงปี 2552 มีความแตกต่างกันเล็กน้อยในด้านลักษณะกายภาพของผลึก แต่
แตกต่างกันในเรื่องการบรรจุ และวิธีการซุกซ่อน รูปแบบการลักลอบนำาเข้า ไอซ์ที่นำาเข้าจากชายแดน
ภาคเหนือ ส่วนใหญ่บรรจุในถุงชายี่ห้อต่างๆ แต่ละถุงมีนำ้าหนักประมาณ 1 กิโลกรัม หรือบรรจุใน
ถงุพลาสตกิ บนหอ่บางครัง้พบอกัษรภาษาจนี สว่นไอซท์ีล่กัลอบมาจากตะวนัออกกลางจะลกัลอบเขา้มา
โดยการกลืนเข้าไปในร่างกาย หรือซุกซ่อนในกระเป๋าสัมภาระ นอกจากนั้นยังพบในรูปแบบของเหลว 
โดยนำาไอซ์มาละลายด้วยแอลกอฮอล์ บรรจุในภาชนะต่างๆ เช่น ขวดแชมพูสระผม ขวดนำ้าอัดลม 
จากการวิเคราะห์ไอซ์ทั้ง 2 กลุ่ม มีลักษณะผลึกแตกต่างกันเล็กน้อย ที่น่าสนใจคือไอซ์ที่นำาเข้าจากทาง
ชายแดนภาคเหนือของไทย มีการปรับปรุงคุณภาพดีข้ึน ท้ังทางกายกายภาพ และทางเคมี ดังแสดงใน
รูปที่ 1

แสดงลักษณะบรรจุ  และลักษณะการซุกซ่อนไอซ์   
จากตะวันออกกลาง  และจากสามเหลี่ยมทองคำา

ไอซ์จากตะวันออกกลาง

ผลึกขนาดใหญ่ ใส สีขาว แห้ง อัดเป็น
ก้อนทรงรี ละลายเป็นของเหลว ผสมกับ
สารอื่นทำาเป็นรูปหล่อ

ไอซ์จากชายแดนภาคเหนือ

ผง ผลึก ใส สีขาว แหง้ บางครัง้มกีลิน่ฉุน 
ห่อด้วยพลาสติก มีอักษรภาษาจีน บรรจุ
ในถุงชา นำ้าหนักถุงละ 1 กิโลกรัม
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1.2 ปริมาณความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนในไอซ์

จากการตรวจหาปริมาณเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ของไอซ์ในแต่ละคดี ตั้งแต่ปี 2550 – 2555 ดังแสดง
ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1  ปริมาณความบริสุทธิ์ของไอซ์ ตั้งแต่ปี 2550 – 2555

ปริมาณเมทแอมเฟตามีน
บริสุทธิ์ที่ตรวจพบ (ร้อยละ)

จำานวนตัวอย่างที่ตรวจพบ  คิดเป็นร้อยละ

2550 2551 2552 2553 2554 2555

0.01–50.00 3.75 7.20 1.15 4.84 2.72 2.62

50.01–60.00 7.51 10.17 1.73 1.02 1.27 2.05

60.01–70.00 7.85 9.32 4.03 1.02 1.91 2.67

70.01–80.00 12.63 16.53 5.19 6.37 6.19 7.19

80.01–90.00 18.09 15.68 18.73 31.21 32.30 33.18

90.01–99.99 50.17 41.10 69.16 55.54 55.60 52.40

พบว่าในปี 2552 ไอซ์มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงกว่าปีอื่นๆ มีประมาณร้อยละ 70 ของปริมาณไอซ์ที่
จับยึดได้ และในช่วง 3 ปี (2553 – 2555) ความถี่ที่พบค่อนข้างคงที่ประมาณร้อยละ 50 ปริมาณความบริสุทธิ์
ที่พบรองลงมา คือ ความบริสุทธิ์ในช่วง 70.01 – 80.00 พบร้อยละ 15 – 33 แตกต่างกันในแต่ละปี และ
เช่นเดียวกันในช่วง 3 ปี พบค่อนข้างคงที่ ร้อยละ 30 สำาหรับปริมาณความบริสุทธ์ิในช่วงร้อยละ 70.01 – 80.01 
พบเป็นลำาดับที่สามและค่อนข้างคงที่ในช่วง 3 ปีเช่นกัน โดยสรุปในช่วง 4 ปี ที่ผ่านมา ไอซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง
ในช่วงรอ้ยละ 70.00 – 99.99 พบมากถึงรอ้ยละ 85 – 88 ทีเ่หลอืประมาณรอ้ยละ 2 – 6 เปน็ไอซ์ทีม่คีวามบริสทุธิ์
ค่อนข้างสูงในช่วงร้อยละ 50.01 – 70.00 และร้อยละ 1 – 5 เป็นไอซ์ท่ีมีความบริสุทธิ์ตำ่าน้อยกว่าร้อยละ 50 
รายละเอียดปรากฏดังตารางแสดงปริมาณเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ที่ตรวจพบในไอซ์ในระหว่างปี 2550 – 2555
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1.3 การวิเคราะห์สารปนเปื้อนในไอซ์

การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในไอซ์ของกลางนั้นสามารถบอกถึงแหล่งที่มาของตัวยาได้ในระดับหนึ่ง 
ไอซ์หรือเมทแอมเฟตามีนบริสุทธิ์ ที่สังเคราะห์ได้หลายวิธี แต่ละวิธีใช้สารตั้งต้น สารเคมี เคมีภัณฑ์ และ
กระบวนการผลิต ท่ีแตกต่างกัน แต่ละวิธีจะมีสารที่เหลือตกค้างอยู่ ที่เรียกว่า “สารปนเปื้อน” ซึ่งอาจเกิดขึ้น
มาจากสารตัง้ตน้ สารเคมทีีใ่ช ้ สารทีเ่กดิขึน้จากการทำาปฏกิริิยาเคมทีีไ่มส่มบูรณร์ะหวา่งการสังเคราะห ์ จากการ
ตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือนจากของกลางไอซ์ ต้ังแต่ปี 2553 – 2555 สามารถแบ่งกลุ่มแหล่งท่ีมาของไอซ์ท่ีจับยึดได้
ในประเทศ ออกได้เป็น 4 กลุ่ม ดังแสดงในตารางในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำานวนคดีไอซ์จากแหล่งต่างๆ ตั้งแต่ปี 2553 – 2555

กลุ่มตัวอย่างไอซ์
ความถี่ที่พบในแต่ละปี  (ร้อยละ)

2553 2554 2555

ตะวันออกกลาง 39.35 20.73 5.26

สามเหลี่ยมทองคำา 54.45 42.75 67.84

Kitchen Lab 5.69 2.94 0.58

กลุ่มอื่นๆ 0.36 33.58 26.32

จากตารางสามารถวิเคราะห์แหล่งท่ีมาของไอซ์ ได้เป็น 4 กลุ่มโดยประมาณ ได้แก่ กลุ่มไอซ์ที่มาจาก
ตะวันออกกลาง สามเหลี่ยมทองคำา กลุ่มที่ผลิตโดยวิธี Kitchen Labและ กลุ่มอื่นๆ (ที่มีข้อมูลยังไม่เด่นชัด) 
พบว่าในแต่ละปี ไอซ์ที่แพร่ระบาดมากที่สุดเป็นไอซ์มาจากสามเหล่ียมทองคำา จากตาราง 3 ปี ท่ีผ่านมา 
พบร้อยละ 45 42 และ 68 ตามลำาดับ โดยในปี 2555 พบมากที่สุด ร้อยละ 68 ส่วนไอซ์จากตะวันออกกลาง 
พบมากทีส่ดุในปี 2553 เป็นรอ้ยละ 40 และพบลดลงในป ี2554 พบรอ้ยละ 20.73 และ พบนอ้ยมากในป ี2555 
พบรอ้ยละ 5.26 เทา่นัน้ แสดงวา่ปจัจบุนัไอซจ์ากตะวนัออกกลางลดนอ้ยลง สว่นใหญม่าจากสามเหลีย่มทองคำา 
สำาหรับไอซ์ที่ผลิตจาก Kitchen Lab พบลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปี โดยพบร้อยละ 63 และพบไม่ถึง
ร้อยละ 1 ในปี 2555 รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ปรากฏดังตาราง 

นอกจากแบ่งกลุ่มแหล่งที่มาแล้ว ยังสรุปได้ว่าไอซ์ส่วนใหญ่ผลิตโดยใช้อีเฟดรีน หรือ ซูโดอีเฟดรีน 
เป็นสารตั้งต้นนอกจากน้ีเริ่มพบการผลิตโดยวิธีที่เรียกว่า Kitchen Lab” ซ่ึงมาจากการผลิตโดยใช้สารเคมี 
วัสดุ อุปกรณ์ ที่หาซื้อได้ทั่วไปหลายครั้ง 
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ของกลางจากกลุ่มผู้จำาหน่ายรายย่อย

ไอซ์ท่ีนำามาจำาหน่ายเป็นรายย่อย โดยนำามาจากของกลางรายใหญ่มาแบ่งย่อยๆ จำาหน่ายให้กับ
ผู้เสพโดยตรง จากการตรวจวิเคราะห์ มีปริมาณความบริสุทธิ์ที่แตกต่างกันมาก มีความบริสุทธิ์ตั้งแต่
ร้อยละ 40 – 90 ข้ึนอยู่กับผู้จำาหน่ายแต่ละกลุ่ม นำาไปปรุงแต่งเองในภายหลัง จากการตรวจวิเคราะห์
พบสารปรุงแต่งหลายชนิด ได้แก่ ไดเมทิลซัลโฟน สารส้ม ผงชูรส กาเฟอีน พิมเสน การบูร และ
เมนทอล ไอซใ์นกลุม่นีม้ลีกัษณะกายภาพ ไดแ้ก ่ ผลกึ ผง ส ี ทีไ่มแ่ตกตา่งกนัมากนกั มักมลีกัษณะเปน็
ผง ใส สีขาว สีขาวขุ่น สีขาวออกเหลือง ไม่มีกล่ิน แต่มีความหลากหลายในเร่ืองภาชนะท่ีใช้บรรจุ 
นำ้าหนักที่บรรจุ และมีคุณสมบัติทางเคมีที่ต่างกันในเรื่องปริมาณความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีน 
สารที่ใช้เจือจาง หรือปรุงแต่ง 

2.1 ภาชนะบรรจุสำาหรับการแบ่งขายรายย่อย

ภาชนะบรรจุไอซ์ปริมาณเล็กน้อย เพื่อจำาหน่าย พบบรรจุในซองพลาสติกแบบมีซิปปิด – เปิด 
ขนาดต่างๆ ในกลุ่มผู้จำาหน่าย ผู้เสพ เรียกกันว่า 1 จี 6 (1 G) ซึ่งคาดว่าน่าจะมาจากนำ้าหนักของไอซ์
และซองพลาสติกรวมกันเท่ากับ 1 กรัม (GRAM) ซึ่งใน 1 G มีไอซ์หนักประมาณ 0.6 กรัม (หกร้อย
มิลลิกรัม) แต่ปัจุบันพบว่าไอซ์ 1 จี มีปริมาณไอซ์เปลี่ยนแปลงไป อยู่ในช่วง 600 มิลลิกรัม ถึง 1 กรัม
และพบการแบ่งบรรจุใหม่(มีปริมาณน้อยกว่าเดิม)โดยใช้ช้อนขนาดเล็ก ตักแบ่ง มีนำ้าหนักน้อยมาก 
ประมาณ 50 – 200 มิลลิกรัม และเรียกกันในกลุ่มผู้จำาหน่าย และผู้เสพ ว่า “1 ตัก” ดังแสดงในรูปที่ 2 
และกำาหนดราคาขึ้นมาใหม่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำาลังซื้อของผู้เสพ ซึ่งทำาให้ขยายฐานลูกค้าได้รวดเร็ว 

รูปที่ 2  
การบรรจุไอซ์รายย่อย

ซองบรรจุไอซ์ขนาดต่าง ๆ ไอซ์ 1 ตัก และไอซ์ 1 จี
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สารที่ใช้ผสมในไอซ์เพื่อเพิ่มปริมาณ (ไอซ์เจือจาง)

จากตารางข้างต้นไอซ์ในแต่ละปีที่มีปริมาณความบริสุทธิ์ของเมทแอมเฟตามีนตำ่า ร้อยละ 
0.01 – 50.00 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นไอซ์รายย่อยที่นำามาจำาหน่าย พบการใช้สารเจือจางเพ่ือเพิ่มปริมาณ หรือ
ปรุงแต่งด้วยสารอื่น ได้แก่ ไดเมทิลซัลโฟน สารส้ม ผงชูรส และกาเฟอีน ซ่ึงไดเมทิลซัลโฟน เป็นสาร
ที่มีการใช้แพร่ระบาดมากในต่างประเทศ เป็นผงสีขาว ไม่มีกลิ่น เมื่อผสมในไอซ์จะไม่สามารถแยกได้ 
และเมื่อนำาไปเสพ จะไม่เหลือตกค้างติดที่อุปกรณ์การเสพ หรือหากทดสอบด้วยการนำาไปละลายในนำ้า 
สามารถละลายไดห้มดเชน่เดยีวกับไอซท่ี์มคีวามบรสิทุธิส์งู สารอกีชนดิหนึง่ทีพ่บวา่มกีารนำาไปผสมในไอซ์
รายยอ่ย คอืสารสม้ แตจ่ะเหลอืเปน็คราบตกคา้งทีอ่ปุกรณก์ารเสพ และเม่ือนำาไปละลายในนำา้ จะละลาย
ไดไ้ม่หมด เหลอืเป็นตะกอนแขวนลอยอยู ่ ดังนัน้การเติมสารสม้ลงไปในไอซ์จงึเติมได้ในปรมิาณไมม่ากนกั 
ตรวจพบในไอซ์ช่วงร้อยละ 30 – 50 โดยแตกต่างจากการเติมไดเมทิลซัลโฟนที่สามารถเติมได้ในปริมาณ
ที่มากกว่า บางครั้งตรวจพบมากถึงร้อยละ 80

สรุปผลการวิเคราะห์ไอซ์ในประเทศไทย

1.  ไอซ์ที่ลักลอบนำาเข้าในประเทศ ส่วนใหญ่ผลิตโดยใช้อีเฟดรีน หรือ ซูโดอีเฟดรีนจากยาลดนำ้ามูก
เป็นสารตั้งต้น

2.  ไอซท์ีล่กัลอบนำาเขา้มา แบ่งไดเ้ป็น 4 กลุม่ ไดแ่ก ่ (1) กลุม่ไอซท์ีม่าจากตะวนัออกกลาง (2) กลุม่ไอซ์
จากสามเหล่ียมทองคำา (3) กลุ่มท่ีผลิตโดยวิธี “Kitchen Lab” และจากกลุ่มอ่ืนๆ ในช่วงปี 2553 – 2555 
พบไอซ์จากกลุ่มที่มาจากสามเหลี่ยมทองคำามากที่สุด 

4. ไอซ์ที่มาจากตะวันออกกลางพบมากที่สุดในปี 2553 และลดลงในปี 2554 และ 2555

5.  คุณภาพของไอซ์ในช่วง 3 ปี ท่ีผ่านมา มีคุณภาพค่อนข้างคงท่ี ปริมาณความบริสุทธ์ิของเมทแอมเฟตามีน
สูงในช่วงร้อยละ 80.01–99.99

6.  ไอซ์สำาหรับการแบ่งขายรายย่อย มีการใช้สารปรุงแต่งต่างกันไป ในช่วงปี 2553 – 2555 พบการ
ใช้ไดเมทิลซัลโฟน และสารส้ม โดยในปี 2555 พบการใช้สารส้ม ประมาณร้อยละ 80 และ ใช้
สารไดเมทิลซัลโฟน ประมาณ ร้อยละ 20

7.  การแบง่ขายรายยอ่ยไอซ ์1 จ ี หนกัประมาณ 600 มลิลกิรมั ถงึ 1 กรมั สว่นไอซ์ 1 ตัก หนกัประมาณ 
50 – 200 มิลลิกรัม



8
การดำาเนินงานด้านการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

8



47

วันที่ 11 กันยายน 2554 
นายกรัฐมนตรี ได้กำาหนดให้การเอาชนะยาเสพติด

เป็น “วาระแห่งชาติ” ท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้อง
ร่วมกันดำาเนินการให้ประสบผลสำาเร็จโดยเร็วโดยมี
บญัชาใหจั้ดพิธเีปดิปฏบิติัการวาระแหง่ชาตพิลังแผน่ดนิ

เอาชนะยาเสพติด ณ ตึกสันติไมตรีทำาเนียบรัฐบาล โดย
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน

วันที่ 16 กันยายน 2554 
ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำารุง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะ
ผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ (ผอ.ศพส.) เปิดประชุมคณะกรรมการ ศพส.
คร้ังแรก (1/2554)  ณ สำานกังาน ป.ป.ส. เพ่ือเร่งขบัเคลือ่น
ปฏิบัติการ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด”

วันที่ 17 กันยายน 2554  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรีได้กำาหนดให้กระทรวงสาธารณสุขจัดพิธี
เผาทำาลายยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งที่ 40 ณ ศูนย์
บริหารสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรม
บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อร่วมปฏิบัติการ
วาระแห่งชาติพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดโดยมีรัฐมนตรี
และคณะผูบ้รหิารจากหลายหนว่ยงานรว่มพิธกีารเผาทำาลาย
ยาเสพติดให้โทษของกลางครั้งนี้เป็นคดียาเสพติดให้โทษ
ของกลางรวม 133,221 คด ี นำา้หนกักวา่ 821 กโิลกรมั และ
มูลค่ารวมกว่า 2.45 พันล้านบาท

ดา้นนโยบาย
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วันท่ี 30 กันยายน 2554  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำารุง
รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำานวยการศูนย์อำานวย
การพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศพส.) 
เป็นประธานการประชุมผู้นำาชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครตามยุทธศาสตร์ 
“พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” ณ ห้องรอยัลจูบีลี่ 
อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมีชุดปฏิบัติการ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้นำาชุมชนประชาชนในพ้ืนท่ี
กรุงเทพมหานคร เข้าร่วมกว่า 3,000 คน

วันท่ี 3 ตุลาคม 2554  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำารุง รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
แห่งชาติ (ผอ.ศพส.)เป็นประธานการประชุมแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติตามยุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด” ณ หอ้งประชมุชดิชยัวรรณสถติย ์ สำานกังาน 
ป.ป.ส. ดินแดง

วันที่ 18 ตุลาคม 2554  เวลา 16.00 น. ร.ต.อ. ดร. 
เฉลิม อยู่บำารุง รองนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำานวยการ
ศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
(ผอ.ศพส.) พร้อมด้วย พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
เลขาธิการ ป.ป.ส. และ พล.ต.ท. วรพงษ์ ชิวปรีชา 
ผูช่้วย ผบ.ตร. ลงพืน้ที ่ชมุชนคลองเตย บริเวณล๊อค 4, 5 
และ 6 เพ่ือตรวจเย่ียมการดำาเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปญัหายาเสพติด ตามยทุธศาสตร์ “พลงัแผน่ดินเอาชนะ
ยาเสพติด”

การดำาเนินงานด้านการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2554  เวลา 15.00 น. ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำารุง 
รองนายกรฐัมนตร ี ในฐานะผูอ้ำานวยการศนูยอ์ำานวยการพลงัแผน่ดนิ
เอาชนะยาเสพติดแหง่ชาติ (ผอ.ศพส.) ร่วมกบั พล.ต.อ. เพรียวพนัธ ์
ดามาพงศ์ ผบ.ตร พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส. 
พร้อมด้วย พล.ต.ท. ชัยวัฒน์ โชติมา ผบช.ปส.แถลงข่าวจับกุมผู้ต้องหา 
7 คน พร้อมของกลางยาบ้า 7.6 แสนเม็ด ยาไอซ์ 46 กิโลกรัม

วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2554  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำารุง รองนายกรัฐมนตรี
ในฐานะผูอ้ำานวยการศนูยอ์ำานวยการพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิแหง่ชาต ิ
(ผอ.ศพส.)เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดพื้นที่จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

วันที ่17 พฤศจิกายน 2554  พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก รฐัมนตรวีา่การกระทรวงยติุธรรม
และผู้แทนแต่ละหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 5 ธันวาคม 2554 
และในวันเดียวกัน พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สำานักงาน ป.ป.ส. ร่วมบันทึกเทปรายการดังกล่าวด้วย ณ ห้องส่งสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
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วันที่ 9 ธันวาคม 2554  ศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด
แห่งช�ติ (ศพส.) จัดโครงก�ร “84 พรรษ� เทิดไท้องค์ร�ชัน เอ�ชนะ
ย�เสพตดิ” เนือ่งในโอก�สมห�มงคลเฉลมิพระชนมพรรษ� 7 รอบ 84 พรรษ� 
5 ธันว�คม 2554 โดยมี ร.ต.อ.ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร 
(ศพส.) เปน็ประธ�นในพิธ ี ณ สำ�นกัง�น ป.ป.ส. กรุงเทพมห�นคร และเปน็
ประธ�นในก�รประชุมร่วมคณะกรรมก�ร ป.ป.ส.

 วันที่ 20 ธันวาคม 2554  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี 
ผอ.ศพส. พร้อมด้วย พล.ต.อ. ประช� พรหมนอก รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงยุติธรรม รอง ผอ. ศพส. พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลข�ธิก�ร
คณะกรรมก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด ปลัดกระทรวงมห�ดไทย 
รองปลดักระทรวงส�ธ�รณสขุ ท่ีปรกึษ�สำ�นกัง�นปลดักระทรวงศกึษ�ธกิ�ร 
พลตำ�รวจโท จรัมพร สุระมณี ผู้ช่วยผู้บัญช�ก�รตำ�รวจแห่งช�ติ และผู้ทรง
คณุวฒุพิิเศษกองทพับก แถลงเปดิศนูย์บญัช�ก�ร และสำ�นกัง�นอำ�นวยก�ร
ร่วมศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติ (สอร. ศพส.) 

วันที่ 7 มกราคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี
ในฐ�นะผูอ้ำ�นวยก�รศนูยอ์ำ�นวยก�รพลงัแผน่ดินเอ�ชนะย�เสพติดแหง่ช�ติ 
(ผอ.ศพส.)เปน็ประธ�นเปดิก�รประชมุเชิงปฏบัิตกิ�รปอ้งกนัและปร�บปร�ม
ย�เสพติดในพื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่�ง ณ มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีสุรน�รี จ.นครร�ชสีม� โดยมีเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐ
เอกชน และภ�คประช�ชนเข้�ร่วมฟังและรับนโยบ�ยกว่� 5,000 คน

วันที่ 7 มกราคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี
ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติ 
(ผอ.ศพส.) เปน็ประธ�นเปดิก�รประชมุเชงิปฏบิตักิ�รปอ้งกนัและปร�บปร�ม
ย�เสพติดในพื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ณ มห�วิทย�ลัยอีส�น 
จ.ขอนแก่น โดยมีเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐเอกชนและภ�คประช�ชน
เข้�ร่วมฟังและรับนโยบ�ย

การดำาเนินงานด้านการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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วนัที ่9 มกราคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยูบ่ำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี
ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด
แหง่ช�ต ิ (ผอ.ศพส.) เปน็ประธ�นเปดิก�รประชมุเชงิปฏบิตักิ�รปอ้งกนั
และปร�บปร�มย�เสพติดในพื้นที่ภ�คตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
ณ โรงแรมนภ�ลัย จ.อุดรธ�นี โดยมีเจ้�หน้�ที่ที่เกี่ยวข้องทั้งภ�ครัฐ 
เอกชนภ�คประช�ชน เข้�ร่วมฟังและรับนโยบ�ย

วันที่ 21 มกราคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรีและ
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติได้เดินท�ง
ไปเป็นประธ�นก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�รก�รป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด 
ณ โรงแรมร�ชศุภมิตร อ.เมือง จ.ก�ญจนบุรี เพื่อมอบนโยบ�ยและเร่งรัด
ก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในพื้นที่ 8จังหวัดภ�คตะวันตก โดยมี 
พล. ต. อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลข�ธิก�ร ป.ป.ส. น�ยณรงค์ รัตน�นุกูล 
รองเลข�ธิก�ร ป.ป.ส. น�งนฤมล ช่วงรังษี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักยุทธศ�สตร์
สำ�นักง�น ป.ป.ส. และน�ยศิรินทร์ย� สิทธิชัย ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น ปปส. 
ภ. 7 ให้ก�รต้อนรับ

 วันท่ี 27 มกราคม 2555  สำ�นักง�นป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด
ภ�ค 3 (ป.ป.ส.ภ.3) ร่วมกับศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะ
ย�เสพติดจังหวัดศรีสะเกษ (ศพส. จ. ศก.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติก�ร
ปอ้งกนัและปร�บปร�มย�เสพตดิพืน้ทีจั่งหวดัศรสีะเกษ ณ หอประชมุ
ทีปังกรรัศมีโชติ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
มีหัวหน้�หน่วยง�นร�ชก�รที่เกี่ยวข้องเข้�ร่วมรับฟังก�รดำ�เนินง�น
ป้องกันและปร�บปร�มย�เสพติด ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

วันท่ี 30 มกราคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรีในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร
ศูนย์อำ�นวยก�รพลงัแผน่ดนิเอ�ชนะย�เสพตดิแหง่ช�ต ิ (ผอ.ศพส.) เปน็ประธ�นก�รมอบนโยบ�ยปอ้งกนั
ก�รแพร่ระบ�ดย�เสพติดในสถ�นบริก�รพื้นที่กรุงเทพมห�นครต�มยุทธศ�สตร์พลังแผ่นดินเอ�ชนะ
ย�เสพติด โดยมีผู้แทนจ�กสถ�นบริก�รเข้�ร่วมกว่� 700 คน ณ ห้องประชุมบุณยจินด� 1 – 3 
สโมสรตำ�รวจ ถนนวิภ�วดี กทม.



52

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 น�ยกรัฐมนตรี เน้นยำ้�นโยบ�ยต�มแผนยุทธศ�สตร์พลังแผ่นดินเอ�ชนะ
ย�เสพตดิ ต�มแผนยทุธศ�สตร ์ พลงัแผน่ดินเอ�ชนะย�เสพติด พ.ศ. 2555 และแถลงผลก�รดำ�เนนิง�น
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด ในช่วง 4 เดือน แก่ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด ผู้บังคับก�รตำ�รวจภูธรจังหวัด ผู้บริห�ร
หน่วยง�นที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด รวม 800 คน ณ ตึกสันติไมตรี ทำ�เนียบรัฐบ�ล

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรีในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร
ศนูยอ์ำ�นวยก�รพลงัแผน่ดนิเอ�ชนะย�เสพติดแหง่ช�ติได้เดินท�งไปเปน็ประธ�นก�รประชมุเชงิปฏบิติัก�ร
ก�รป้องกนัและปร�บปร�มย�เสพตดิในพืน้ทีจ่งัหวดัเพชรบรุ ี ณ โรงแรมรอยลั ไดมอน อ.เมอืง จ.เพชรบรุ ี
เพื่อมอบนโยบ�ยและเร่งรัดก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมี 
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงห์แก้ว เลข�ธิก�ร ป.ป.ส. น�ยวินัย บัวประดิษฐ์ ผู้ว่�ร�ชก�ร จังหวัดเพชรบุรี 
พล.ต.ต. วิรัช วัชรขจร ผู้บังคับก�รตำ�รวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี น�ยณรงค์ รัตน�นุกูล รองเลข�ธิก�ร 
ป.ป.ส. และน�ยศิรินทร์ย� สิทธิชัย ผู้อำ�นวยก�ร ป.ป.ส. ภ�ค 7 ให้ก�รต้อนรับ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรีและผู้อำ�นวยก�ร
ศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติ ได้เดินท�งไปเป็นประธ�นก�รประชุม
เชงิปฏบิตักิ�รก�รปอ้งกนัและปร�บปร�มย�เสพตดิ ณ โรงเรยีนเบญจมร�ชทูศิ ร�ชบรุ ี อ.เมอืง จ.ร�ชบรุ ี
เพ่ือมอบนโยบ�ยและเร่งรัดก�รดำ�เนินก�รแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในพื้นที่ จังหวัดร�ชบุรี โดยมี 
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลข�ธิก�ร ป.ป.ส. น�ยชนม์ชื่น บุญญ�นุส�สน์ ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดร�ชบุรี 
พลตำ�รวจตรีนิพนธ์ ภู่พันธ์ศรี ผู้บังคับก�รตำ�รวจภูธรจังหวัดร�ชบุรี น�ยปิติธรรม ฐิติมนตรี 
รองผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดัร�ชบุร ี น�ยณรงค์ รตัน�นกุลู รองเลข�ธกิ�ร ป.ป.ส. และน�ยศรินิทรย์� สทิธชัิย 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น ป.ป.ส. ภ�ค 7 ให้ก�รต้อนรับ

การดำาเนินงานด้านการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�ร
ศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติ (ผอ.ศพส.) เป็นประธ�นในก�รประชุม ศพส. 
เพื่อสรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์ “พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด” ระยะที่ 1 ที่ผ่�นม�
และห�รือแนวท�งก�รนำ�ผู้เสพเข้�ระบบบำ�บัดรักษ�พร้อมกับกำ�หนดแนวท�งก�รขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ 
พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด ในไตรม�สที่ 2 โดยยึดหลัก 3 ยุทธ์ : ยุทธศ�สตร์ ยุทธก�ร ยุทธวิธี 
ณ ห้องประชุมสำ�นักง�น ป.ป.ส.ดินแดง กรุงเทพฯ

วันที่ 3 มีนาคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี เรียก
ประชุม ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดลพบุรีตำ�รวจ กำ�นันผู้ใหญ่บ้�น และองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในพื้นท่ีของจังหวัดลพบุรีโดยมีผู้เข้�ร่วมกว่� 1,000 คนเพื่อขอคว�ม
ร่วมมือกับทุกภ�คส่วนให้ช่วยกันแก้ไขปัญห� ย�เสพติด

วันท่ี 4 มีนาคม 2555  น�งส�วย่ิงลักษณ์ ชินวัตร น�ยกรัฐมนตรี เปิดง�น
ต้�นย� “รวมพลังคน D.A.R.E. สู้ภัยย�เสพติด” พล.ต.อ. เพรียวพันธ์ 
ด�ม�พงษ ์ ผบ.ตร. มอบธงสญัลกัษณ ์ โดยม ี พล.ต.อ. อดลุย ์แสงสงิแกว้
เลข�ธิก�ร ป.ป.ส. แขกผู้มีเกียรติ รวมท้ังศิลปินด�ร�เข้�ร่วมง�นพร้อมกัน
กล่�วปฏิญ�ณตน ไม่ขอยุ่งเกี่ยวย�เสพติดตลอดไปท่�มกล�งเย�วชน
ที่ร่วมง�นนับพันคน

วันที่ 9 มีนาคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี
และ ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยอ์ำ�นวยก�รพลงัแผน่ดนิเอ�ชนะย�เสพตดิแหง่ช�ติ
ไดเ้ดนิท�งไปเปน็ประธ�นก�รประชมุเชงิปฏบิตักิ�รก�รปอ้งกนัและปร�บ
ปร�มย�เสพติดพื้นท่ีภ�คเหนือตอนบน ณ หอประชุมมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่เพ่ือมอบนโยบ�ยและเร่งรัดก�รดำ�เนินก�รแก้ไข
ปัญห� ย�เสพติดในพื้นที่ โดยมีพล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลข�ธิก�ร 
ป.ป.ส. ผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ เชียงร�ยแม่ฮ่องสอน น่�น พะเย� 
แพร่ ลำ�ป�ง ลำ�พูน และผอ.ปปส.ภ.5 ให้ก�รต้อนรับต้อนรับ

วันท่ี 26 มีนาคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี
เปน็ประธ�นพธิมีอบโลป่ระก�ศเกยีรตคิณุบคุคลและองคก์รทีม่ผีลง�น
ยอดเยี่ยมและดีเด่นในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติดประจำ�ปี 
2554 จำ�นวน 134 ร�ยโดยมดี�ร�นกัแสดงในฐ�นะศลิปนิต้นแบบของ
เย�วชนในก�รรณรงค์ต่อต้�นย�เสพติดเข้�รับร�งวัลจำ�นวน 3 คน ได้แก่ 
รถเมล์–คะนึงนิจ จักรสมิทธ�นนท์, นำ้�ฝน–พัชรินทร์ จัดกระบวนพล 
และ อั๋น–วิทย� วสุไกรไพศ�ลณทำ�เนียบรัฐบ�ล
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วันที่ 31 มีนาคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี และ
ผูอ้ำ�นวยก�รศนูยอ์ำ�นวยก�รพลงัแผน่ดนิเอ�ชนะย�เสพติดแหง่ช�ติ เปน็ประธ�น
ก�รประชุมเชงิปฏบิตักิ�รปอ้งกนัและปร�บปร�มย�เสพตดิ เพือ่มอบนโยบ�ยและ
เร่งรัดก�รดำ�เนินง�นแก้ไขปัญห�ย�เสพติดในพื้นที่จังหวัดอุบลร�ชธ�นี ณ 
ห้องประชุมไพรพะยอม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏอุบลร�ชธ�นี จ.อุบลร�ชธ�นี

วันท่ี 20 เมษายน 2555 ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง เป็นประธ�นในก�รประชุมศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดิน
เอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติ (ศพส.) คร้ังท่ี 2/2555 เพ่ือสรุปผลก�รดำ�เนินง�นต�มแผนยุทธศ�สตร์พลังแผ่นดิน
เอ�ชนะย�เสพติด พ.ศ. 2555 ในภ�พรวม รอบ 6 เดือน (11 กันย�ยน 2555 – 31 มีน�คม 2555) และ
แนวท�งก�รดำ�เนินง�น รอบ 6 เดือน (1 เมษ�ยน – 30 กันย�ยน 2555) ณ ห้องประชุม ชิดชัยวรรณสถิตย์ 
ชั้น 3 อ�ค�ร 2 สำ�นักง�น ป.ป.ส. 

 วันที่ 19 พฤษภาคม 2555  พล.ต.อ. ประช� พรหมนอก รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงยุติธรรม ได้เดินท�งไปตรวจเยี่ยมหน่วยง�นในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 
ในจังหวัดก�ญจนบุรี ณ สำ�นักบังคับคดีจังหวัดก�ญจนบุรี โดยมี น�ยแดนไท เจริญ 
ผู้บัญช�ก�รเรือนจำ�จังหวัดก�ญจนบุรี น�ยชัยดิฐ ลิมปิสวัสดิ์ ผู้บัญช�เรือนจำ�
อำ�เภอทองผ�ภูมิ น�ยจรรย� แผนสมบูรณ์ ผู้อำ�นวยก�รสถ�นพินิจคุ้มครองเด็ก
และเย�วชนจังหวัดก�ญจนบุรี น�งชล�ทิพย์ โลหะศิริ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
คุมประพฤติจังหวัดก�ญจนบุรี และ น.ส.ส�ยรุ้ง ม�รมย์ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�น
บังคับคดีจังหวัดก�ญจนบุรี ให้ก�รต้อนรับ

วันท่ี 5 มิถุนายน 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยก
รัฐมนตรีในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดิน
เอ�ชนะย�เสพตดิแหง่ช�ติเป็นประธ�นก�รแถลงข�่วพธิเีปิด
โครงก�ร “พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดเทิดไท้ 80 พรรษ�
มห�ร�ชินี” เพ่ือขับเคล่ือนก�รดำ�เนินง�นป้องกันและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ 
สำ�นักง�น ป.ป.ส.

การดำาเนินงานด้านการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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วันที่ 8 มิถุนายน 2555  น�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น�ยกรัฐมนตรีเป็นประธ�นพิธีเปิด 
“โครงก�รหมูบ่�้นกองทนุแมข่องแผน่ดนิ เฉลิมพระเกยีรติ 80 พรรษ�มห�ร�ชนิ”ี เนือ่งใน
โอก�สมห�มงคลเฉลิม พระชนมพรรษ� 80 พรรษ�ของสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ 
เพื่อให้ประช�ชนช�วไทยได้รู้ซึ้งถึงพระร�ชกรณียกิจและนำ้�พระร�ชหฤทัยของสมเด็จ
พระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถที่ทรงห่วงใยปัญห�ย�เสพติดผ่�นกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ณ หอประชุมกองทัพเรือ

วันท่ี 15 มิถุนายน 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุงรองน�ยกรัฐมนตรี ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�ร
พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติ (ผอ.ศพ.ส.) เป็นประธ�นมอบนโยบ�ย ในพิธีเปิดก�รประชุม
เชงิปฏิบตักิ�รขับเคลือ่นแผนปฏิบัตกิ�รแกไ้ขปญัห�ย�เสพติดในพืน้ทีก่รงุเทพมห�นครและจงัหวดัปรมิณฑล 
(ศพส.315) เพ่ือขับเคล่ือนแนวท�งไปสู่ปฏิบัติก�รแก้ปัญห�ย�เสพติด แบบครบวงจร (ป้องกัน ปร�บปร�ม 
บำ�บัดฟื้นฟู)

วันที่ 26 มิถุนายน 2555  น�งส�วย่ิงลักษณ์ ชินวัตร น�ยกรัฐมนตรี เป็นประธ�นในพิธีเปิดกิจกรรม 
“พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด เทิดไท้ 80 พรรษ� มห�ร�ชินี” เน่ืองในวันต่อต้�นย�เสพติด (26 มิถุน�ยน) 
ประจำ�ปี 2555 ณ ล�นพระร�ชวังดุสิต กรุงเทพมห�นคร พร้อมทั้งเป็นผู้นำ�มวลชนจ�กทุกภ�คส่วน
ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมห�นครและปริมณฑลรวม 7 จังหวัด จำ�นวนกว่� 3 หมื่นคน และมวลชนทั่วประเทศ
กว่� 3 แสนคนกล่�วคำ�ประก�ศเจตน�รมณ์ ร่วมเป็นพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติด เพื่อแม่ของแผ่นดิน

วันที่ 29 มิถุนายน 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี และ 
ผอ.ศพส. ไดเ้ดนิท�งไปเปน็ประธ�นในพธิเีปดิโครงก�รค�่ยปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ผู้เสพ/ผู้ติดย�เสพติดในพ้ืนท่ีจังหวัดก�ญจนบุรีซึ่งจัดขึ้นโดยกองบังคับก�รตำ�รวจ
ภูธรจังหวัดก�ญจนบุรี และ ศพส.จ. ก�ญจนบุรี โดยมีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดก�ญจนบุรี
นำ�มวลชนและผู้เข้�ร่วมโครงก�รกล่�วปฏิญ�ณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับย�เสพติด

 วันที่ 29 มิถุนายน 2555  น�งส�วยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น�ยกรัฐมนตรี น�ยวิทย� บุรณศิริ รัฐมนตรี
ว่�ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข พล.ต.อ. ประช� พรหมนอก รัฐมนตรีว่�ก�ร
กระทรวงยุติธรรม นพ. ไพจิตร์ วร�ชิต ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข เป็น
ประธ�นเผ�ย�เสพติดให้โทษของกล�ง คร้ังท่ี 41 ต�มแผนปฏิบัติก�ร
ว�ระแห่งช�ติ พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดโดยมีปริม�ณย�เสพติด
ให้โทษของกล�ง รวมกว่� 2,755 กิโลกรัม จ�ก 1,023 คดี มูลค่�รวม
กว่� 6,900 ล้�นบ�ท ท่ีนิคมอุตส�หกรรมบ�งปะอิน อ. บ�งปะอิน 
จ. พระนครศรีอยุธย�
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วันท่ี 13 กรกฎาคม 2555  น�งส�วย่ิงลักษณ์ ชินวัตร น�ยกรัฐมนตรี เข้�ตรวจเย่ียมศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดิน
เอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติ (ศพส.) ณ สำ�นักง�น ป.ป.ส. (ดินแดง) เพ่ือติดต�มผลก�รขับเคล่ือนง�นด้�นย�เสพติด 
และเข�้ชมระบบก�รบรหิ�รจัดก�ร ของสำ�นกัง�นอำ�นวยก�รรว่มศนูยอ์ำ�นวยก�รพลงัแผน่ดนิเอ�ชนะย�เสพตดิ
แห่งข�ติ (สอร.ศพส.) ก�รปฏิบัติง�นในห้องบริห�รสถ�นก�รณ์ (TOC) ห้องศูนย์บัญช�ก�ร (Command 
Room) และห้องปฏิบัติก�ร (War Room) รวมท้ังเข้�ร่วมก�รประชุมติดต�มสถ�นก�รณ์และก�รปฏิบัติประจำ�วัน 
(Morning Brief) ผ�่นก�รประชมุท�งไกล (Video Conference) พร้อมท้ังได้มอบนโยบ�ย ในก�รปอ้งกนัและ
แก้ไขปัญห�ย�เสพติด ให้บรรลุต�มเป้�หม�ยที่ได้ตั้งไว้ โดยมี ร้อยตำ�รวจเอก ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยก
รัฐมนตรี ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติ (ผอ. ศพส.) พร้อมด้วย 
พล.ต.อ. ประช� พรหมนอก รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรม พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลข�ธิก�ร ป.ป.ส. 
พล.ต.ท. จรัมพร สุระมณี ผู้ช่วย.ผบ.ตร. และผู้บริห�รระดับสูงของหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องกับง�นด้�นย�เสพติด 
ให้ก�รต้อนรับ

วันที่ 23 กรกฎาคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี ผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�ร
พลังแผ่นดินเอ�ชนะย�เสพติดแห่งช�ติ (ผอ.ศพส.)เป็นประธ�นแถลงข่�วพิธีลงน�มบันทึกคว�มร่วมมือ 
6 หนว่ยง�น พรอ้มดว้ย น�ยวทิย� บรุณศริ ิ รัฐมนตรีว�่ก�รกระทรวงส�ธ�รณสุข พล.ต.อ. ประช� พรหมนอก 
รัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงยุติธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภ�พก�รบำ�บัดและฟ้ืนฟูสมรรถภ�พผู้ต้องขังที่ติดย�เสพติด
ในเรือนจำ�และทัณฑสถ�น ณ ห้องศูนย์บัญช�ก�ร ชั้น 4 อ�ค�ร 2 สำ�นักง�น ป.ป.ส. 
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วนัที ่23 กรกฎาคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลมิ อยูบ่ำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี 
ในฐ�นะผู้อำ�นวยก�รศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะ ย�เสพติดแห่งช�ติ 
(ผอ.ศพส.) เป็นประธ�นก�รประชุมศูนย์อำ�นวยก�รพลังแผ่นดินเอ�ชนะ
ย�เสพตดิแหง่ช�ต ิ (ศพส.) ครัง้ที ่3 / 2555 เพ่ือสรุปผลก�รดำ�เนนิง�นต�ม
ยทุธศ�สตรพ์ลงัแผน่ดนิเอ�ชนะย�เสพตดิ ระยะที ่3 (เมษ�ยน – มถินุ�ยน 
2555) และพิจ�รณ�แนวท�งก�รปฏิบัติง�นแก้ไขปัญห�ย�เสพติดให้มี
ประสิทธิภ�พยิ่งข้ึน ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ชั้น 3 อ�ค�ร 2 
สำ�นักง�น ป.ป.ส. ดินแดง

วันที่ 21 สิงหาคม 2555  พล.ต.อ. เภ� ส�รสิน เป็นประธ�น
พิธีเปิดห้องรับรองแขกต่�งประเทศ สำ�นักง�น ป.ป.ส. โดยมี 
พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เลข�ธิก�ร ป.ป.ส. พร้อมด้วยแขก
ผู้มีเกียรติอดีตเลข�ธิก�ร ป.ป.ส. ผู้บริห�รสำ�นักง�น ป.ป.ส. 
และข้�ร�ชก�รสำ�นักง�น ป.ป.ส.เข้�ร่วมในพิธีเปิด ณ อ�ค�ร 1 
ชั้น 2 สำ�นักง�น ป.ป.ส.

วันที่ 21 สิงหาคม 2555  ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง รองน�ยกรัฐมนตรี 
มอบนโยบ�ยย�เสพติดเน้นก�รสกัดกั้นย�เสพติดเข้�สู่พื้นที่ตอนในพร้อม
ตรวจเยีย่มก�รปฏบัิตงิ�นของเจ�้หน�้ท่ีท่ีทำ�หน�้ทีส่กดัก้ันก�รลกัลอบนำ�เข�้ 
ย�เสพติดต�มแนวช�ยแดนไทย – พม่�

วันท่ี 19 กันยายน 2555 สำ�นักง�น ป.ป.ส. ได้จัดพิธีมอบโล่ประก�ศเกียรติคุณ
บุคคลและองค์กรที่มีผลง�นยอดเยี่ยมและดีเด่นในก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�
ย�เสพติดประจำ�ปี 2555 จำ�นวน 134 ร�ย โดยมี ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำ�รุง 
รองน�ยกรัฐมนตรีในฐ�นะ ผอ.ศพส. เป็นประธ�นพร้อมกล่�วชื่นชมบุคคลและ
องค์กรที่ได้รับก�รประก�ศเกียรติคุณในคร้ังนี้ ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม 
อ�ค�รอิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 9) เมืองทองธ�นี จ.นนทบุรี

การดำาเนินงานด้านการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
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การจับกุมคดีสำาคัญ สำานักงาน ป.ป.ส.เข้าร่วมสืบสวนหาข่าวและอำานวยการจับกุม  มีทั้งสิ้น 198 คดี 
ผูต้อ้งหา 351 คน  ของกลางยาบ้า 13,548,004 เมด็  เฮโรอนี 44.45 กโิลกรมั  ไอซ ์417.65 กโิลกรมั  กญัชา
แห้งอัดแท่ง 2,657 กิโลกรัม  โคเคน 4.34 กิโลกรัม  ยาแก้หวัดสูตรผสมซูโดอีเฟดรีน 567,790 เม็ด  และ
ชนิดผง 1.34 กิโลกรัม  รายละเอียดเฉพาะคดีสำาคัญๆ  มีดังนี้

1
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  ตร.ภ.จว.ระยอง  และสำานักงาน ป.ป.ส.  ปปส.ภาค 2  จับกุม
ผู้ต้องหา 2 คน  ในเครือข่ายเรือนจำาแห่งหน่ึง  ซึ่งค้ายาบ้า  ไอซ์เอ็กซ์ตาซีในพัทยาของกลาง
เอ็กซ์ตาซี 50 เม็ด  ไอซ์ 106.6 กรัม  ถุงพลาสติกใสสำาหรับแบ่งบรรจุ 4 ห่อ  เครื่องชั่งดิจิตอล 
1 เครื่อง  ท่ีทาวนาอพาร์ทเมนต์  เลขท่ี 24/56  หมู่ 5  ต.หนองปรือ  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี 

ยึดอายัดทรัพย์สินหลายรายการ  (ยอดเงิน  ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2554  จำานวน 7 ล้านบาทเศษ)

2
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2554  บช.ปส.  ศชต.  สภ.โพธาราม  และสำานักงาน ป.ป.ส. ขยายผล
จับกุมนายระวีโรจน์  สิริวรพันธ์  อายุ 44 ปี  ที่อยู่ 60/6  หมู่ 3  ต.สร้อยฟ้า  อ.โพธาราม 
จ.ราชบุรี  จากการขยายผลจากคดีจับกุมยาบ้า 75,400 เม็ด  ไอซ์ 2,019 กรัม  เมื่อเดือน มิ.ย. 
2555  ที่  อ.หนองจิก  จ.ปัตตานี  ซ่ึงผู้ต้องหาซัดทอดว่า  นายระวีโรจน์ฯ  ว่าจ้างให้ลำาเลียง

ยาเสพติดไปยังภาคใต้  โดยเจ้าหน้าท่ีจับกุมนายระวีโรจน์ฯได้ท่ีถนนเพชรเกษม  หน้าสหกรณ์โคนมหนองโพ 
ต.หนองโพ  อ.โพธาราม  จ.ราชบรุ ี ยดึทรพัยสิ์นของนายระวโีรจนฯ์  มลูคา่ประมาณ 35 ล้านบาท  ต่อมา 
ขยายผลจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มอีก 2 คน  ทำาหน้าที่เปิดบริษัทรับแลกเปล่ียนเงินจากการค้ายาเสพติด  และ
รับจ้างขนเงินทางเคร่ืองบินจาก  อ.หาดใหญ่ไปส่งให้นายทุน  และยังมีพฤติการณ์รับโอนเงินในระบบ
โพยก๊วนให้กับชาวมาเลเซีย  และชาวไทย  ในบริเวณชายแดนไทย–มาเลเซีย  โดยยึดทรัพย์สินประมาณ 
15 ล้านบาท  ทั้งสองคดีรวมมูลค่าทรัพย์สิน 50 ล้านบาท

3
วนัที ่23 พฤศจกิายน 2554  สภ.แมจั่น  ตชด. 327  และ  ป.ป.ส.ภาค 5  จับกมุผู้ต้องหา 5 คน 
ท้ังหมดเป็นชาวเขาเผ่าม้ง  ภูมิลำาเนาใน  จ.เชียงราย  และเชียงใหม่  ของกลางยาบ้า 370,000 เม็ด 
ไอซ์ 15 กิโลกรัม  รถยนต์ 3 คัน  บนถนนสายภายในหมู่บ้านท่าข้าวเปลือก  หมู่ 7  ต.ท่าข้าวเปลือก 
อ.แม่จัน  จ.เชียงราย  ของกลางยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในช่องลำาโพง  และยางอะไหล่รถ 
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4
วันที่ 10 ธันวาคม 2554  บช.ปส.  ภ.จว.เชียงราย  สำานักงาน ป.ป.ส.  และ  ปปส. ภาค 5 
ตั้งจุดตรวจจับกุมผู้ต้องหาภูมิลำาเนา  จ.เชียงราย  และนครศรีธรรมราช  รวม 5 คน  ยาบ้า 
1,768,000 เมด็  ไอซ ์40 กโิลกรัม  รถยนต์ 2 คนั  เหตุเกิดทีห่นา้ตู้ยามบา้นโล๊ะปา่ห้า  ถนนสาย
บ้านเด่น  –ท่าข้าวเปลือก  ต.แม่ข้าวต้ม  อ.เมือง  จ.เชียงราย  ต่อเน่ืองสถานีบริการนำ้ามันพีท ี

ห้าแยกพอ่ขนุเมง็ราย  อ.เมอืงเชียงราย  และ  สถานบีรกิารนำา้มนั  ปตท.ถนนสายเอเซยี  หมู ่1  ต.บางเดือ่ 
อ.บางปะหัน  จ.พระนครศรีอยุธยา  ท้ังสองรับสารภาพว่ารับจ้างลำาเลียงยาเสพติดดังกล่าวไปส่งที่ 
จ.พระนครศรีอยุธยา  จากนั้น  จับกุมผู้รับมอบยาเสพติดอีก 2 คน 

5
วันที่ 10 ธันวาคม 2554  บช.ปส.  ศุลกากร  สำานักงาน ป.ป.ส.  ตม.  และ  อย.ท่าอากาศ
สุวรรณภูมิ  จับกุมผู้ต้องหาสัญชาติฟิลิปปินส์ 2 คน  ของกลางไอซ์รวม 7,750 กรัม  จากการ
สอบสวนท้ังสองให้การตรงกันว่า  ได้รับกระเป๋าของกลางซ่ึงซุกซ่อนยาเสพติดจากประเทศ
เบนินโดยชายชาวไนจีเรีย  ให้นำามาส่งท่ีประเทศมาเลเซีย  แล้วจะได้รับค่าจ้างเป็นเงิน 3,500 
ดอลล่าร์สหรัฐเหตุเกิดท่ี  หน่วยปรามปรามยาเสพติดสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ต.หนองปรือ  อ.บางพลี  จ.สมุทรปราการ

การจับกุมคดีรายสำาคัญ 
ปีงบประมาณ 2555



61

6
 วนัที ่15 – 16 ธนัวาคม 2554  ตร.ภ.6ภ.จว.พษิณโุลก  ภ.จว.สพุรรณบรุ ี และ  ปปส.ภ.7  จบักมุ
เครอืขา่ยชาวมง้ทีส่ง่ยาเสพตดิมายงัภาคกลางและภาคใต ้ ผูต้อ้งหารวม 6 คน  ของกลางยาบา้ 
60,000 เม็ด  รถยนต์ 3 คัน  เหตุเกิดที่โรงแรมลาติน่า  ถ.เลี่ยงเมือง  ต.บึงพระ  อ.เมือง 
จ.พษิณโุลกตอ่เนือ่ง  สถานบีรกิารนำา้มนั  คงทองทพิยบ์รกิาร  หมู ่3  ต.จระเขส้ามพนั  อ.อูท่อง 
จ.สุพรรณบุรี 

7
วันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2554  ภ.จว.บึงกาฬ  บช.ปส. 
ตชด.244  และ  ป.ป.ส.ภาค 4  จับกมุผู้ต้องหาชาวลาว 
และไทยรวม 4 คน  ของกลางยาบ้า 120,000 เม็ด 
รถยนต์  2  คัน  เหตุเกิดที่   บริเวณถนนสาย 212 
(บึงกาฬ – นครพนม)  ด้านหน้าวัดภูอินทร์แปลง 

บ้านทา่อนิทรแ์ปลง  หมู ่5  ต.โคกกอ่ง  อ.เมอืง  จ.บงึกาฬ  ตอ่เนือ่ง
สถานีบริการนำ้ามัน ปตท.  อ.พังโคน  จ.สกลนคร  โดยยาบ้า 
ซุกซ่อนในล้อยางรถยนต์  ซึ่งวางอยู่ในกระบะท้ายรถยนต์คันหนึ่ง
ที่ใช้ลำาเลียง  ขณะที่อีกคันเป็นรถนำาตรวจเส้นทาง  สารภาพว่า
นำายาบ้าไปส่งที่  อ.สุไหงโกลก  จ.นราธิวาส 

8
วนัท่ี 21 – 22 ธนัวาคม 2554  บช.ปส.  ตชด.ภาค 4  สภ.ทุง่ใหญ ่ และสำานกังาน ป.ป.ส.  จบักมุ
ผูต้อ้งหา 4 คน  (ชาว  จ.สงขลา 2 คน  และมาเลเซีย 2 คน)  พร้อมของกลางไอซ์ 50 กโิลกรัม 
กระเปา๋เดนิทางสฟีา้จำานวน 2 ใบ  รถยนต์ตู้ 1 คนั  รถยนต์เกง๋  อกี 1 คนั  เหตุเกดิท่ีหนา้บา้น
เลขที ่306/2  หมู ่7  ต.ทา่ชะมวง  อ.รัตภมู ิ จ.สงขลา  ต่อเนือ่งบริเวณหลัก  กม.37–38  ถ.สาย 

41  หมู่ 4  ต.ทุ่งใหญ่  อ.ทุ่งใหญ่  จ.นครศรีธรรมราช  และลานจอดรถยนต์ของห้างสรรพสินค้าโรบินสัน 
สาขาหาดใหญ ่ จ.สงขลา  โดยชดุจบักมุประสานขอ้มลูจากเจา้หนา้ทีต่ำารวจประเทศมาเลเซยีวา่มกีลุม่ผูค้า้
ยาเสพติดในมาเลเซีย  ใช้ช่องทางลำาเลียงผ่านรถทัวร์นำาเที่ยวระหว่างประเทศ  จึงติดตามจับกุมผู้ต้องหา
ชาวไทย 2 คน  ดังกล่าว  ซึ่งขับรถยนต์ที่นำายาเสพติดจากกรุงเทพฯ  มายัง  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา 
เพือ่รอสง่มอบลกูคา้ชาวมาเลเซีย 2 คน  ซึง่ถูกจับกมุได้ในภายหลังของกลางซุกซ่อนใต้พ้ืนด้านหลังรถยนต์ 
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9
วนัที ่15 มนีาคม 2555  สำานกังาน ป.ป.ส.  ศรภ.  ตร.ภ.5  และ  บช.ปส.  จับกมุกลุ่มการคา้ยาเสพตดิ
ใน  จ.เชียงราย  ซึง่มพีฤตกิารณจ์ดัสง่ยาเสพตดิจาก  จ.เชียงราย  ไปใหผู้ร้บัในกรงุเทพฯ  โดยซกุซอ่น
ยาเสพตดิในบ้านเช่า  บรเิวณหลังสีแ่ยกแมก่รณ ์ อ.เมอืง  จ.เชียงราย  ตัง้แตก่ลางเดอืนมกราคม 2555 
จนเมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555  พิสูจน์ทราบว่ามีการลำาเลียงยาเสพติดเข้ามาในบ้านดังกล่าวแล้ว 

จงึแสดงตวัเขา้จบักมุไดผู้ต้อ้งหา 3 คน  ตรวจคน้ภายในบา้นพบกลอ่งกระดาษขนาดใหญ ่ จำานวน 6 กลอ่ง  ภายใน
บรรจุยาบ้า  รวมท้ังส้ิน 2,500,000 เม็ด  และไอซ์ 50 กิโลกรัม  เตรียมจัดส่งไปยังกรุงเทพมหานคร  สอบสวนเบ้ืองต้น
ผูต้อ้งหาใหก้ารวา่  เคยรับขนสง่พสัดุทีม่ยีาเสพตดินี ้ สง่ให้กลุม่บคุคลดงักลา่วมาแลว้ 10 ครัง้  สำานกังาน ป.ป.ส. 
อยู่ระหว่างสืบสวนเครือข่ายซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ต้องขังในเรือนจำา  แห่งหนึ่ง

10 วันที่ 16 พ.ค. 2555  ตร.ภ.3  สำานักงาน ปปส.  และ  ปปส.ภาค 3  ตรวจค้นบ้านเลขท่ี 188 
บ.สระนำา้ใส  ต.โปง่ตาลอง  อ.ปากชอ่ง  จ.นครราชสีมา  จับกมุนายชนิวชัร์ นยัตรีมติร  ผู้ต้องหา
ตามหมายจับศาล  จ.เชียงราย  ท่ี 268/2554  ลงวันท่ี 29 ก.ค. 2554  และมีชื่อในประกาศจับ
นักค้ายาเสพติดรายสำาคัญของสำานักงาน ป.ป.ส.  รางวัลนำาจับ 500,000 บาท  การจับกุมครั้งนี้ 

เริ่มจากการแจ้งเบาะแสมาที่สายด่วน 1386  ของสำานักงาน ป.ป.ส.แจ้งว่า  พบนายชินวัชร์ฯ  ใน  อ.ปากช่อง 
จ.นครราชสีมา  จึงประสาน  ตร.ภ.3  เข้าตรวจสอบ  และจับกุม  ยึดอายัดทรัพย์สินเบื้องต้นมูลค่ากว่า 30 
ล้านบาท



636363

11
วนัที ่6 มถินุายน 2555  สภ. เมอืงฉะเชงิเทรา  สภ. ธญับรุ ี และปปส. ภาค 1  จบักมุผูต้อ้งหา 1 คน 
ของกลางเครื่องปั๊มยาบ้าแบบหัวเดียวพร้อมหัวตอกตรา WY  จำานวน 1 เคร่ือง  ยาบ้า 2 เม็ด 
ผงสีขาว 1 ถุง  ของเหลวสีเหลือง 1 ขวด  ผงสีส้มบรรจุในถุงขนาดเล็ก 1 ถุง  ผงสีส้มบรรจุในถุง
ขนาดใหญ่ 1 ถุง  เคร่ืองซีลพลาสติก 1 เครื่อง  มอเตอร์ 1 ตัว  ทะเบียนพาณิชย์ 1 ใบ  และ
อปุกรณท์ีใ่ชใ้นการผลติยาบา้  เหตเุกดิทีร่า้นจนูอะไหล ่ เลขที ่111 / 204  หมูบ่า้นอยูเ่จรญิ 1  ม. 1 

ต.บึงย่ีโถ  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  สืบเนื่องจาก  เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2555  สภ. เมืองฉะเชิงเทราจับกุมผู้ต้องหา 
1 คน  ซ่ึงสารภาพว่าเคยขนเคร่ืองป๊ัมยาบ้าจากพัทยา  มาไว้ท่ีบ้านเลขท่ีดังกล่าว  ต่อมาวันท่ี 6 มิถุนายนท่ีผ่านมา 
เจ้าหนา้ทีต่ำารวจจงึเขา้ตรวจคน้และพบของกลางอปุกรณก์ารผลติอยูใ่นบา้น  ตรวจสอบพบวา่มคีวามเชือ่มโยงกับ
ผู้ต้องขังคดียาเสพติดในเรือนจำาแห่งหนึ่ง

12 วันที่ 18 สิงหาคม 2555  ตร.ภ. 5  บก.ตชด.ภ. 3  ปปส. กทม.  และสำานักงาน ป.ป.ส.  จับกุม 
ผูต้อ้งหา 2 คน  พรอ้มยาบา้รวม 200,000 เมด็  ท่ีลานจอดรถยนต์หา้งสรรพสินคา้โฮมโปร  ถนน
พระราม 2  แขวงแสมดำา  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  ต่อเนื่องร้ามเสริมสวย  น้องแฮร์ไสตล์ 
ทีทีแมนชั่น  เลขที่ 46  ม.7  ถ.พระราม 2  แขวงท่าข้าม  เขตบางขุนเทียน  กรุงเทพฯ  ผู้ต้องหา

รับสารภาพว่ารับจ้างจากชาวพม่า  ซึ่งเป็นนักโทษเรือนจำาแห่งหนึ่งใน  จ.นนทบุรี  เป็นเงิน 50,000 บาทให้เก็บ
รักษาและส่งยาให้ลูกค้า

13
วันที่ 27 สิงหาคม 2555  ตร.ภ. 5  กกล. ผาเมือง  และเจ้าหน้าท่ีด่านตรวจกิ่วทัพยั้ง  อ.แม่จัน 
จ.เชียงราย  จับกุมผู้ต้องหาชาว  จ.ปัตตานี  และนราธิวาส 2 คน  พร้อมไอซ์ 14 ห่อ  นำ้าหนัก 
15 กิโลกรัม  เฮโรอีน 52 แท่ง  นำ้าหนัก 21 กิโลกรัม  ซุกซ่อนในถังนำ้ามันดัดแปลงของรถยนต์
ฟอร์ดเอสแคป  สีดำา  (กท 9748  เชียงราย)  พร้อมบัตรแสดงตนที่ออกโดยหน่วยราชการ 
เพือ่ขอความสะดวกในการเดินทาง  สารภาพวา่  ขบัรถไปรบั  ยาเสพตดิที ่ อ.แมส่าย  จ.เชยีงราย 

แล้วจะขับกลับไปส่งที่  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  ได้รับค่าจ้างคนละ 100,000 บาท  ต่อมาวันท่ี 29  สิงหาคม 2555 
บช.ภ.5  และ  ปปส. ภาค 5  ขยายผลจับกุมเครือข่ายชาว  จ.ยะลา  ได้อีก 1 คน  มีหน้าที่นำาถังนำ้ามันรถ 
มาดดัแปลงเพือ่ซ่อนยาเสพตดิ  และเปน็เจา้ของรถฟอร์ดเอสเคป  ที่ใช้ก่อเหตุ คดีนี้มีความเกี่ยวข้องกับเครือข่าย
ยาเสพติดในมาเลเซีย 

14
วันที่ 6 กันยายน 2555  ปป. 11  ร่วมกับ  ปปส. ภาค 5  และเจ้าหน้าที่ประจำาด่านผาหงส์ 
อ. ไชยปราการ  จ.เชียงใหม่  ตรวจค้นรถยนต์โตโยต้า  ทะเบียน ผท–7816 เชียงใหม่  ผลการ
ตรวจค้นพบยาบ้า 500,000 เม็ด  ซุกซ่อนอยู่ในช่องลับใต้กระบะ  แบบยกด้ัมของรถยนต์
คนัดงักลา่ว  และจบักุมผูต้อ้งหาได ้2 คน  สารภาพวา่รบัจา้งจากเครอืขา่ยเรอืนจำาในภาคเหนอื 
ให้นำายาบ้าจาก  อ.แม่อาย  จ.เชียงใหม่  ไปส่งในพื้นที่ตลาดไท  จ.ปทุมธานี



ในชว่ง 1 ป ี ทีผ่า่นมา  พลตำารวจเอกอดลุย ์แสงสงิแกว้เลขาธกิาร ป.ป.ส.  ไดด้ำาเนนิ
การเชิงรุกในทุกด้าน  ในการประสานความร่วมมือกับต่างประเทศด้านยาเสพติด 
โดยยึดแนวนโยบายของรัฐบาลภายใต้ยุทธศาสตร์  พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
ซึ่งกำาหนดให้แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้น
ยาเสพตดิ  สารเคมแีละสารตัง้ต้นในการผลิตยาเสพติดทีลั่กลอบเขา้สู่ประเทศ  ภายใต้
การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ  โดยให้เน้นความร่วมมือกับ
ประเทศเพื่อนบ้านและมีคณะอนุกรรมการบริหารแผนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ
ระหว่างประเทศซ่ึงเลขาธิการ ป.ป.ส.  เป็นประธาน  ทำาหน้าที่ในการกำากับ  ติดตาม 
และประสานการปฏิบัต ิ ซึง่ไดก้ำาหนดกรอบยทุธศาสตร์ความรว่มมอืระหวา่งประเทศ
เชิงรุกและแผนปฏิบัติการด้านต่างประเทศ  ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดย
ให้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ  ทุก 2 เดือน  และมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ภายใต้การผลักดันของเลขาธิการ ป.ป.ส.  สรุปได้  ดังนี้ 

การดำาเนินงาน
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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การดำาเนินความร่วมมือระดับโลก

1
  ผลักดันแนวปฏิบัติสากลในการดำาเนินงาน  ด้านการพัฒนาทางเลือกและเผยแพร่แนว
พระราชดำาร ิ ของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูหั่ว  และสมเดจ็พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี
ในการใช้แนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด  โดยสำานักงาน ป.ป.ส.  ได้เป็น
เจา้ภาพจดัการสมัมนาระหวา่งประเทศวา่ด้วยการพฒันาทางเลือกทีย่ัง่ยนืระหว่างวนัที ่6 – 11 
พฤศจิกายน 2554  ณ จ.เชียงรายและเชียงใหม่  โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงการ
ตา่งประเทศ  มลูนธิโิครงการหลวง  มลูนธิแิมฟ่า้หลวงฯ  และสำานกังานสง่เสรมิการจัดประชมุ
และนิทรรศการ  (สสปน.)

เลขาธิการ ป.ป.ส.  ได้สนับสนุนให้สำานักงาน ป.ป.ส.  เป็นที่รู้จักในเวทีความร่วมมือ
ระหวา่งประเทศ  ใหม้ากยิง่ขึน้  โดยได้ตอบรบัทีจ่ะรว่มมอืกับ UNODC  และคณะกรรมการ
ควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติในการเป็นประธานการแถลงเปิดตัว
รายงานประจำาปีของ  INCB ปี 2011  ในวันที่ 28  กุมภาพันธ์ 2555  ณ สำานักงาน ป.ป.ส.

2
  เลขาธิการ ป.ป.ส.  เป็นผู้แทนกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมกรรมาธิการยาเสพติดแห่ง
สหประชาชาติ  ครั้งที่ 55  ณ กรุงเวียนนา  สาธารณรัฐออสเตรีย  โดยประเทศไทยได้รับ 
ความชืน่ชมอยา่งมาก  ในฐานะทีม่บีทบาทสำาคญัในการดำาเนนิงานด้านการพัฒนาทางเลือก
เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด  นอกจากนี้  ประเทศไทยยังได้ร่วมอุปถัมภ์ 8 ข้อ 
มตคิรอบคลมุท้ังด้านยทุธศาสตร ์ การลดอปุสงคแ์ละอปุทานยาเสพตดิ  การพัฒนาทางเลอืก 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ  และกระบวนการยุติธรรม

3
  ในการประชุม  CND  ครั้งที่ 55  สำานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับมูลนิธิโครงการหลวง  มูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวงฯ  กระทรวงการต่างประเทศจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  ด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ไขปัญหาการปลูก
พชืเสพตดิโดยพระเจา้หลานเธอพัชรกติิยาภา  เสด็จเปน็องคป์ระธานเปดินทิรรศการร่วมกบั 
Mr.Yuri  Fedotov  ผู้อำานวยการบริหาร  UNODC  ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ 
กรุงเวียนนา
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การดำาเนินความร่วมมือระดับภูมิภาค

เลขาธิการ ป.ป.ส.ได้ผลักดันวาระภูมิภาคด้านยาเสพติด  โดยสำานักงาน ป.ป.ส.  ได้เป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีอาเซียนสมัยพิเศษด้านยาเสพติด  (Special  ASEAN  Ministerial  Meeting  on  Drug  Control) 
ระหวา่งวนัที ่30  สงิหาคม – 1 กนัยายน 2555  โดยมรีองนายกรฐัมนตร ี (ร.ต.อ. ดร. เฉลมิ อยูบ่ำารุง)  เปน็ประธาน
เปิดการประชุม  และพลตำารวจเอกประชา พรหมนอก  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม  เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย
และเปน็ประธานท่ีประชมุทีป่ระชมุได้เนน้ยำา้ใหท้ีป่ระชมุเจ้าหนา้ท่ีอาวโุสอาเซยีนดา้นยาเสพตดินำาผลการประชุม
ไปพิจารณาดำาเนินการต่อไป  พร้อมท้ังได้มอบให้คณะกรรมการต่างๆ ของอาเซียนผนวกงานควบคุมยาเสพติด
ไวใ้นภารกิจทีค่ณะกรรมการฯ  เกีย่วขอ้งโดยประสานงานกบัเจ้าหนา้ทีอ่าวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด  และทีป่ระชุม
ได้เน้นยำ้าการดำาเนินการสกัดกั้นยาเสพติดและการป้องกันคนรุ่นใหม่ของอาเซียนให้พ้นภัยยาเสพติด
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ดำาเนินการเชิงรุกในการดำาเนินความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

เลขาธิการ  ป.ป.ส.ได้ให้ความสำาคัญกับการ
ดำาเนนิความรว่มมอืกบัประเทศเพือ่นบ้าน  เชน่  การขอ
ความรว่มมอืในการจบักมุนกัค้ายาเสพตดิตามหมายจบั 
25 คน  โดยมีเงินรางวัลนำาจับ 12 ล้านบาท  ผลักดัน
การส่งเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านยาเสพติด 1 นาย 
ไปประจำาการ  ณ สถานเอกอคัรราชทตู  ณ  นครหลวง
เวียงจันทน์  ในตำาแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านการ
ควบคุมยาเสพติด  การผลักดันให้มีการลงนามบันทึก
ความเข้าใจฯ  ว่าด้วยความร่วมมือในโครงการพัฒนา
ทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนระหว่างไทย – 
เมยีนมาร ์ ซึง่ไดม้กีารลงนามในวนัที ่17 กนัยายน 2555 
เพื่อดำาเนินโครงการพัฒนาทางเลือกใน 2 พื้นที่ใน
รัฐฉานและเมืองสาด

ผลกัดนัใหม้กีารประสานความรว่มมอืเมยีนมาร์
ในการพิสูจน์ทราบแหล่งผลิตยาเสพติดและจับกุม
ผูต้อ้งหาหลบหนหีมายจบั  ซึง่ฝา่ยเมยีนมารไ์ด้ใหค้วาม
ร่วมมือในการจับกุมผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับตาม
ทีไ่ทยรอ้งขอและอยู่ในระหว่าง  การดำาเนนิการทางคดี 
ให้การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การสืบสวนสอบสวนและ

พัฒนาศักยภาพด้านการปราบปรามยาเสพติดให้แก่
เมียนมาร์  พัฒนาศักยภาพด้านการบำาบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้แก่  สปป. ลาว 
และกัมพูชา  เสริมประสิทธิภาพด้านการตรวจพิสูจน์
ยาเสพติดให้แก่กัมพูชา  และพัฒนาศักยภาพด้านการ
จดัเกบ็ขอ้มลูใหแ้กเ่วยีดนาม  มกีารแลกเปลีย่นตวัอยา่ง
ยาเสพติดกับจีนและเมียนมาร์  เพื่อตรวจสอบแหล่ง
ผลิตยาเสพติดที่จับกุมได้

ให้ความสำาคัญต่อการสกัดกั้นปัญหายาเสพติด
โดยเพิม่ประสทิธภิาพการประสานความรว่มมอืระหว่าง
สำานักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน
ไทย – เมยีนมาร์  ไทย – สปป.ลาว  และ  ไทย – กมัพชูา 
จำานวน 19 แหง่  และประสานความร่วมมอืในการแจง้
เตือนก่อนการส่งออก  (Pre–export  Notification 
online–PEN  online)และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ในการลักลอบค้าเคมีภัณฑ์และสารต้ังต้นกับต่างประเทศ 
ซ่ึงผลให้มีการจับกุมท้ังในประเทศไทยและในต่างประเทศ

การดำาเนินงาน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญด้านความร่วมมือ 

กับประเทศเพื่อนบ้าน

1
วนัที ่27 ตลุาคม 2554  นายจาง ซนิเฟงิ  รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงรกัษาความสงบภายใน 
สาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลิว แยว่จิน  เลขาธิการ 
ป.ป.ส. จีน  ได้หารือกับเลขาธิการ ป.ป.ส.  โดยฝ่ายไทย

ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์การเสียชีวิตของลูกเรือชาวจีนและ
แจง้ข่าวสารทีบ่่งชีว้า่เปน็ผลมาจากการขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มบคุคล 2  กลุ่ม  คอื 
กลุ่มนายหน่อคำาและนายจ้าวเหว่ย  ซึ่งมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

2
วันที่ 14 ธันวาคม 2554  Mr. Gary Lewis  ผู้แทน  UNODC 
Regional  Centre  for  East  Asia  and  the  Pacific 
เข้าเยี่ยมคารวะเลขาธิการ ป.ป.ส.เม่ือ  โดย  Mr. Gary  ได้

แลกเปล่ียนความคดิเห็นเกีย่วกบัการพฒันาทางเลอืก  โดยถอืวา่ประเทศไทย 
เป็นต้นแบบด้านการพัฒนาทางเลือกท่ีประสบความสำาเร็จและกล่าวถึง
สถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และประเทศไทย
ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมาว่ามีแนวโน้มรุนแรงขึ้น  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 
นายโจเซฟเรแกน  (Mr.Joseph  Reagan)  ผู้อำานวยการ  DEA  ประจำา
ภูมิภาคเอเชียตะวันออก  เข้าพบเลขาธิการ ป.ป.ส.  เพื่อหารือข้อราชการ
เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างสำานักงาน ป.ป.ส.  กับ  DEA  ด้านการปราบปรามยาเสพติด

3
วันท่ี 31 พฤษภาคม 2555  H.E. Mr. Jorge Castaneda Mendez  
เอกอคัรราชทูตวสิามญัผูม้อีำานาจเต็ม  แหง่สถานเอกอคัรราชทตู
เปรูประจำาประเทศไทย  พร้อมด้วย  Mr. Emilio Irribarren 

รองหวัหนา้สำานกังานสถานเอกอคัรราชทตูเปรูประจำาประเทศไทย  เขา้เยีย่ม
คารวะเลขาธิการ ป.ป.ส.  และเยี่ยมชมศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดแห่งชาติ

การดำาเนินงาน 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ
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ภาพการดำาเนินงานที่สำาคัญ 

ด้านความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

7. เลขาธกิาร ป.ป.ส.  ใหค้วามอนเุคราะห์

รับนายตำารวจระดับสูงเมียนมาร์  คือ 

พันตำารวจเอก MyintThein  ซึ่งประสบ

อุบัติเหตุทางรถยนต์ท่ีประเทศเมียนมาร์

มารักษาตัว  ณ โรงพยาบาลตำารวจ

1. เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมทวิภาคี 

ไทย–ลาว  คร้ังที่ 13ระหว่างวันที่ 8–9  ธันวาคม 

2554  ณ  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเสริมสร้างความ

สัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้าน

2. เลขาธิการ ป.ป.ส.  และหารือกับ 

พลตำารวจตรี จ่อ จ่อ ตุน  อธิบดีตำารวจพม่า

3. เลขาธิการ ป.ป.ส.  เยือนสาธารณรัฐ

แห่งสหภาพเมียนมาร์  ระหว่างวันที่ 

7 – 8 กุมภาพันธ์ 2555

4. เลขาธิการ ป.ป.ส.   

หารือกับ  Mr.   HtweHla   

อธิบดีกรมความก้าวหน้าพื้นที่ชายแดน

และชาติพันธุ์

5. จัดการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทาง

เลือกที่ยั่งยืนให้แก่คณะผู้แทนระดับสูง

ของพม่า  ณ โครงการพัฒนาดอยตุง 

จังหวัดเชียงราย  วันที่ 2 มีนาคม 2555
6. ร่วมประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทาง

การดำาเนินโครงการพัฒนาทางเลือก 

ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก  สาธารณรัฐแห่ง

สหภาพเมียนมาร์



11
การสำารวจพืชเสพติด

ดำาเนินการสำารวจพืชเสพติดโดยการบินสำารวจทางอากาศ 80 เที่ยวบิน  เดินสำารวจ
ภาคพื้นดิน 24 ครั้ง  โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
ในการอ้างอิงรวมถึงวิเคราะห์พิกัดที่ตั้งและขนาดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

พืชเสพติดสำาคัญท่ีดำาเนินการเป็นหลัก  คือ  ฝิ่น  ซ่ึงได้ดำาเนินการสำารวจ
ครอบคลุมพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพในการปลูกฝ่ินจำานวน 76 พื้นที่สูง  พื้นที่ละ 1 – 6 รอบ 
พบพื้นที่ปลูกฝิ่นในฤดูกาลปลูกฝิ่นปี 2554/55  (ห้วงตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2554 – 
มถินุายน 2555)  จำานวนทัง้ส้ิน 1,735 แปลง  รวม 1,303.67 ไร่  ในเขตพ้ืนท่ี 6 จังหวดั 
ดังนี้

การดำาเนินการสำารวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติด

11
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จังหวัด
ปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่น

อำาเภอที่พบการปลูกฝิ่น
(แปลง) (ไร่)

1)  เชียงใหม่ 1,293 951.54
อมก๋อย  เชียงดาว  แม่แตง  แม่แจ่ม  เวียงแหง  ไชยปราการ 
ฝาง  พร้าว

2)  ตาก 188 176.54 แม่ระมาด  ท่าสองยาง  อุ้มผาง 

3)  แม่ฮ่องสอน 159 116.63 เมือง  ปายขุนยวม  แม่ลาน้อย  สบเมย  ปางมะผ้า

4)  เชียงราย 69 31.58 เมือง  เวียงป่าเป้า  เวียงแก่น  แม่สรวย

5)  กำาแพงเพชร  19 23.82 คลองลาน

6)  น่าน 7 3.56 ท่าวังผา  เวียงสา  ทุ่งช้าง

พืชเสพติดชนิดอื่นท่ีดำาเนินการสำารวจ  ได้แก่  กระท่อม  กัญชา  และกัญชง  โดยพบพืชกระท่อม
ในเขตอทุยานแหง่ชาต ิ อ.มะนงั  จ.สตลู  ประมาณ 100 – 200 ไร่  และพบการปลูกเปน็แปลงๆ ละประมาณ 
1 ไร่  จำานวน 5 แปลง  ในพื้นที่  อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี  นอกจากนี้  ยังพบการปลูกบริเวณหมู่บ้าน
ของประชาชนจำานวน 1 – 2 ตน้ตอ่ครวัเรอืน  ในเขตพืน้ที ่ อ.ปากพนงั  จ.นครศรธีรรมราช  อ.มะนงั  จ.สตลู 
อ.รัฐภูมิ  จ.สงขลา  อ.คลองท่อม  จ.กระบี่  อ.นาสาร  จ.สุราษฎร์ธานี  อ.กงหรา  จ.พัทลุงพื้นที่  จ.ชุมพร
และ  จ.เชียงราย

ในส่วนของพืชกัญชาพบการปลูกที่  อ.ดงหลวง  จ.มุกดาหาร 3 ไร่  อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน 1.5 ไร่
อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน  จ.เพชรบุรี  กว่า 10 ไร่  และพบการปลูกปะปนกับแปลงฝิ่นในเขตพื้นที่ 
อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่  จำานวน 2 แปลง  รวมประมาณ 1 ไร่พืชกัญชงมีการปลูกตามใบอนุญาตจาก
สำานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  (อ.ย.)  ภายใต้โครงการสง่เสรมิการปลกูกัญชาใหเ้ปน็พชืเศรษฐกจิ 
ของ  สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  ใน 6  พื้นที่เขต  จ.เชียงใหม่  เชียงราย  น่าน  และตาก
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การอำานวยการตัดทำาลายพืชเสพติด

ได้ประสานสนับสนุนกองทัพภาคที่ 3  ซ่ึงเป็นหน่วยงานหลักในการ
ตัดทำาลายฝิ่น  โดย  สพส.  สนับสนุนงบประมาณในการดำาเนินงาน  รวมทั้ง
ชีเ้ปา้หมายโดยจดัทำาแผนท่ีและข้อมลูแปลงฝิน่ทีส่ำารวจพบสง่กองทพัภาคที ่3 
และ  กองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดนภาค 3  ดำาเนินการตัดทำาลาย 
รวมทัง้กำากบั  ตดิตาม  ตรวจสอบ  และสรปุผลการตดัทำาลาย  ซึง่สามารถตดั
ทำาลายฝิน่ได ้1,707 แปลง  รวม 1,279.06 ไร ่ หรอื  รอ้ยละ 98.11  ของพืน้ที่
ปลูกฝิ่นทั้งหมดที่สำารวจพบ  โดยดำาเนินการทำาลายอุปกรณ์ในการปลูกฝ่ิน 
เช่น  ท่อส่งนำ้า  นำ้ายากำาจัดศัตรูพืช  ร่วมด้วย  นอกจากนี้  ยังได้ส่งเสริมให้
ชุมชนในพื้นที่มีส่วนร่วมในการตัดทำาลาย  และช่วยเหลือขั้นต้นโดยการ
มอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนและดำาเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
(38 หมู่บ้าน)  ในพ้ืนท่ีท่ียากจนหรือไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพร่วมด้วย

ในส่วนของกัญชาได้เข้าดำาเนินการตัดทำาลายหรือประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  เช่น  ศพส.อ.  ป่าไม้ 
และ  ตชด.  ดำาเนินการตัดทำาลายได้ทั้งสิ้นกว่า 15 ไร่  (ร้อยละ 100  ของพ้ืนท่ีปลูกกัญชาท้ังหมดท่ีสำารวจพบ) 
ในส่วนของพืชกระท่อมมีการตัดทำาลายร่วมกับ  ศพส.อ.  ในเขต  อ.ท่าฉาง  จ.สุราษฎร์ธานี  รวมกว่า 5 ไร่ 

การบริหารและประสานการดำาเนินงานโครงการขยายผล 

โครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

บริหารและประสานสนับสนุนสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง  (องค์การมหาชน)  เป็นหน่วยงานหลัก 
ในการอำานวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกปั้ญหาพืน้ท่ีปลกูฝิน่อย่างยัง่ยนืมาตัง้แตปี่ 2553  โดยพืน้ที่
เป้าหมายเป็นพื้นท่ีด้อยโอกาสท่ีมีการปลูกฝิ่นหนาแน่น/ซำ้าซาก/สำาคัญ  จำานวน 115 หมู่บ้าน  ในเขต 15 ตำาบล 
7 อำาเภอ  3 จังหวัด  ได้แก่  จังหวัดเชียงใหม่  ตาก  และแม่ฮ่องสอน  ซึ่งผลการดำาเนินงานตามโครงการ 
ในห้วงปี 2555  มีการดำาเนินกิจกรรมต่างๆ  และมีผลการดำาเนินงานที่สำาคัญดังนี้ 

1
ถา่ยทอดองคค์วามรูจ้ากโครงการหลวงในดา้นการปลกูพชื  การเลีย้งสตัว ์ การตลาด  การฟืน้ฟงูาน
หัตถกรรมท้องถิ่น  การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อพึ่งตนเอง  และการอนุรักษ์ทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  รวม 18 เรื่อง  จำานวน 144 ครั้ง  เกษตรกร 6,712 ราย
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2
 ส่งเสริมการสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการเพิ่มผลผลิตข้าวไร่ให้เพียงพอต่อการบริโภค 
ในครัวเรือนแก่เกษตรกรจำานวน 614 ราย  พ้ืนท่ีปลูก 2,795 ไร่  ส่งเสริมการเพ่ิมผลผลิตข้าวนาดำา
แก่เกษตรกร 157 ราย  พื้นที่ปลูก 528 ไร่  และส่งเสริมการปลูกผักเพื่อบริโภคในครัวเรือนแก่
เกษตรกรจำานวน 311 ราย  จำานวน 102 ไร่นอกจากนีย้งัสนบัสนนุฟาร์มสาธติสุกร  จำานวน 14 แหง่ 
ฟาร์มสาธิตสัตว์ปีก  จำานวน 24 แห่ง

3
 ส่งเสริมการสร้างรายได้ทดแทนการปลูกฝิ่น  โดยการส่งเสริมปลูกพืชสร้างรายได้ระยะสั้น  ได้แก่ 
ส่งเสริมการปลูกพืชตระกูลถั่ว  (ถั่วลิสงและถั่วแดงหลวง)  แก่เกษตรกร 463 ราย  พื้นที่ปลูก 
1,929.28 ไร่และส่งเสริมการปลูกพริกกะเหรี่ยงแก่เกษตรกร 102 ราย  พื้นที่ปลูก 135 ไร่  ในส่วน
ของพืชสร้างรายได้ระยะยาว  ได้ส่งเสริมการปลูกกาแฟอราบิก้าแก่เกษตรกร 312 ราย  พ้ืนท่ีปลูก 
626.55 ไร่  นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมงานหัตถกรรมท้องถิ่นเพ่ือเป็นอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร
แก่กลุ่มสตรีจำานวน 15 กลุ่ม  สมาชิก 203 ราย  โดยสามารถจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ 1,159 ชิ้น 
คิดเป็นมูลค่า 111,616 บาท 

4
 ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยการรณรงค์การปลูกป่าเพื่อฟื้นฟู
และอนุรักษ์ป่าต้นนำ้าลำาธารจำานวน 6,715 ไร่  สร้างฝายชะลอความชุ่มชื้นจำานวน 100 ลูกและ
ส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน  จำานวน 460,000 กล้า  พร้อมท้ังจัดทำา
แปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกจำานวน 13 ไร่

5
 ส่งเสรมิการพัฒนากระบวนการชุมชนเพือ่แกป้ญัหายาเสพตดิ  โดยการบำาบดัรกัษาฟืน้ฟสูมรรถภาพ
ผู้เสพติดจำานวน 352 ราย  จากเป้าหมายที่ต้ังไว้ 400 ราย  (ร้อยละ 81.3)  และจัดกิจกรรมรณรงค์
เผยแพร่ความรู้  สร้างความตระหนักแก่ชุมชน  กระตุ้นให้เกิดกิจกรรมป้องกันแก้ไขด้านยาเสพติด
ในชุมชน  จำานวน 34 หมู่บ้าน  นอกจากน้ียังได้ร่วมกับชุดปฏิบัติการมวลชนสัมพันธ์ท่ี 4  ตชด.ภาค 3 
จัดให้มีการอบรมชุดรักษาความสงบและปลอดภัยประจำาหมู่บ้าน  (ชรบ.)  จำานวน 3 หมู่บ้าน 
จำานวน 60 ราย

6
 เสริมสร้างความยั่งยืนโดยการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาชีพเพ่ือพ่ึงตนเอง  จำานวน 14 กลุ่ม  สมาชิก
รวม 362 ราย  กลุม่ยุวเกษตรกรรวม 8 กลุ่ม  สมาชกิ 125 ราย  จัดต้ังกลุ่มเตรียมสหกรณก์ารเกษตร
ระดับชุมชน  จำานวน 5 พื้นที่  สมาชิก 519 ราย  จัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชน  จำานวน 2 กลุ่ม 
สมาชกิ 90 รายจดัตัง้กลุม่เยาวชนรกัษป์า่ไม ้ จำานวน 10 กลุม่  สมาชกิ 815 ราย  จดัตัง้และพฒันา
กลุ่มเยาวชนในการปรับทัศนคต ิ ให้เกิดการเรียนรู้ในการป้องกันปัญหายาเสพติด  จำานวน 1 กลุ่ม 
และสนบัสนนุการรวมกลุม่แกนนำาหมูบ่า้นในลักษณะเครือขา่ยเพ่ือเปน็แหล่งเรียนรู้  การแลกเปล่ียน
ข้อมูล  การค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่จะนำาไปสู่การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  จำานวน 
2 หมู่บ้าน 

การดำาเนินการสำารวจ 
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การสนับสนุนการลาดตระเวนป้องปรามการปลูกฝิ่น

ประสานสนบัสนนุกองทพัภาคที ่3  (ทภ.3)  และ  กองบงัคบัการตำารวจตระเวนชายแดนภาค 3  (ตชด.
ภาค 3)  ดำาเนินการป้องปรามบริเวณพื้นท่ีท่ีมีการปลูกฝ่ินหนาแน่น  โดยเฉพาะพ้ืนท่ี  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่ 
และพ้ืนท่ีเช่ือมต่อกับ  จ.ตาก  พ้ืนท่ีเป้าหมายรวมจำานวน 79 หมู่บ้าน  (พ้ืนท่ีเป้าหมาย ทภ.3  จำานวน 47 หมู่บ้าน 
และ  ตชด. ภาค 3  จำานวน 32 หมู่บ้าน)  ซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงได้ยาก  กิจกรรมที่ดำาเนินการ  ได้แก่ 
ลาดตระเวน  ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด  ตรวจค้น  ปฏิบัติการจิตวิทยาและมวลชนสัมพันธ์  เพื่อกดดันหรือยับยั้ง
การตัดสินใจปลูกฝิ่น  รวมทั้งช่วยเหลือความเป็นอยู่ขั้นต้นร่วมด้วย

การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

ดำาเนนิการพฒันาระบบขอ้มลูหมูบ่า้นโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกป้ญัหาพืน้ทีป่ลกูฝิน่อยา่ง
ยั่งยืน  เพื่อจัดเก็บข้อมูลจากการสำารวจหมู่บ้านจำานวน 115 หมู่บ้านภายใต้โครงการ  ได้แก่ข้อมูลทั่วไปของ
ครัวเรือน  ลักษณะท่ีอยู่อาศัย  ข้อมูลด้านเศรษฐกิจในครัวเรือน  ข้อมูลด้านการถือครองที่ดิน  สภาพปัญหา
และความต้องการ  โดยให้สามารถประมวลผล  วิเคราะห์อัตราความพอเพียงของการบริโภคข้าวกับพื้นที่
การปลูกข้าวในแต่ละปีของรายครัวเรือน  และวิเคราะห์รายได้ผลผลิตกาแฟรายครัวเรือน

การงานวิชาการการสำารวจพืชเสพติดและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

1. ดำาเนนิการจดัฝกึอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านการใชแ้ผนท่ี  ระบบตรวจพิกดัทางภมูศิาสตร์  และอปุกรณ์
ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการตัดทำาลายพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่นให้แก่ชุดปฏิบัติการท่ี
รับผิดชอบการตัดทำาลายฝิ่น  จาก  กองทัพภาคที่ 3  และ  กองบังคับการตำารวจตระเวนชายแดนภาค 3 
จำานวน 2 รุ่น  รวมจำานวน 58 คน

2. จัดการศึกษาดูงานในการสำารวจพืชเสพติด  การตัดทำาลายไร่ฝิ่น  และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ภูมิสารสนเทศให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ  รวมจำานวน 4 ครั้ง  รวมทั้งจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการองค์ความรู้แก่บุคลากรภายใน  เมื่อระหว่างวันที่ 28 – 29 มิถุนายน 2555 
ณ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น  จ.เชียงใหม่  โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

3. จดันทิรรศการเผยแพรอ่งคค์วามรูเ้กีย่วกบัพชืเสพตดิและเทคโนโลยกีารสำารวจพชืเสพตดิ  ในโอกาส
และวาระต่างๆ  รวมจำานวน 4 ครั้ง
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การพัฒนากฎหมาย

นโยบายรฐับาลกำาหนดให ้ “การเอาชนะยาเสพตดิ”เปน็ “วาระแหง่ชาต”ิ เพ่ือแกไ้ข
ปญัหายาเสพตดิอยา่งจรงิจงัและตอ่เนือ่ง โดยดำาเนนยทุธศาสตรด์า้นการแกไ้ขปญัหา
ผู้เสพยาเสพติดควบคู่กับยุทธศาสตร์การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลิตและนายทุนรวมทั้ง
ทรพัยส์นิท่ีใชเ้ป็นทุนหมนุเวยีนในการกอ่อาชญากรรมทีเ่กีย่วขอ้งกับยาเสพติดซ่ึงเปน็
ภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความผาสุกของประชาชน

การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักนิติธรรมถือว่ามีความ
สำาคญัอยา่งยิง่ในการนำานโยบายไปสูก่ารปฏบิติั แต่เนือ่งจากปจัจุบนัรูปแบบ วิธกีาร
ของการกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดมีพัฒนาการไปอย่างหลากหลาย รวมถึง
แนวคิดการจัดการต่อผู้เสพในฐานะที่มิใช่อาชญากรแต่เป็นผู้ป่วยและเป็นเหยื่อของ
อาชญากรยาเสพติดนั้น ได้ถูกนำาเสนอเป็นกระบวนทัศน์ทางเลือกในกระบวนการ
ยตุธิรรมรวมถงึการปฏบิตัติอ่ผูเ้สพในเชิงสาธารณสุขมากกวา่การดำาเนนิการทางอาญา 

ในช่วงระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา สกม. ได้พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่สำาคัญ
เพื่อรองรับนโยบายและยุทธศาสตร์ข้างต้น ดังนี้

กฎหมายด้านยาเสพติด
12
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1
การพัฒนาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพตดิ พ.ศ. 2534 เพือ่ใหเ้อือ้ต่อการปราบปรามผู้กระทำาผิดในลักษณะนกัคา้รายสำาคญั องคก์ร
ยาเสพติดและดำาเนินการเก่ียวกับทรัพย์สินของกลางและทรัพย์สินท่ีเก่ียวเน่ืองกับการกระทำาความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด การเพิ่มเติมอำานาจหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่เก่ียวกับการยึดและ

อายัดทรัพย์สินภายใต้ระบบการดำาเนินการที่สามารถตรวจสอบได้ และกำาหนดโทษให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
ปจัจุบนัยิง่ขึน้ ซึง่ ป.ป.ส. ไดด้ำาเนนิการเสรจ็สิน้แล้ว และคณะรัฐมนตรีได้ประชมุปรึกษาเมือ่วนัที ่9 ตุลาคม 2555 
ลงมติเห็นชอบ ร่างพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับท่ี....) 
พ.ศ. …….. และคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรจะได้ดำาเนินการเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป

2
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ลงนามในกฎกระทรวงออกตามความ 
ในพระราชบญัญตัวิธิพีจิารณาคดยีาเสพติด พ.ศ. 2550 เมือ่วนัที ่12 มนีาคม 2555 จำานวน 3 ฉบับ 
คือ กฎกระทรวง ว่าด้วยการปฏิบัติการอำาพรางเพื่อการสืบสวนความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงว่าด้วยการครอบครองและให้มีการครอบครองยาเสพติดภายใต้

การควบคุมเพือ่การสบืสวนความผดิตามกฎหมายเกีย่วกบัยาเสพติด พ.ศ. 2555 กฎกระทรวงกำาหนดคดคีวามผิด
เกีย่วกับยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนต้องส่งสิง่ของทีอ่้างว่าเป็นยาเสพตดิไปตรวจพสิูจน ์พ.ศ. 2555 เพื่อใหก้าร
ปฏิบัติการตามกฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. 2550 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
มีขั้นตอนปฏิบัติงานชัดเจน โปร่งใส ที่สามารถตรวจสอบได้ทั้งในด้านการบริหารงานของฝ่ายรัฐและผู้เกี่ยวข้อง 

3
ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 โดย สกม. ได้จัดทำา
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ. ....มีสาระสำาคัญในการ
ปรับปรุงแก้ไขคือการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและ
ใหอ้ำานาจในการกำาหนดกลไกการบริหารจดัการหรอืศนูยอ์ำานวยการแกไ้ขปญัหายาเสพตดิระดบัต่างๆ 

เพ่ือนำานโยบาย มาตรการ หรือแผนการแก้ไขปัญหายาเสพติดไปปฏิบัติในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กบัสถานการณ ์ ขณะนีอ้ยูร่ะหวา่งการนำาเสนอคณะอนกุรรมการทีป่รึกษากฎหมาย สำานักงาน ป.ป.ส. พิจารณา
ต่อไป

4
ผลักดันนโยบายของรัฐบาล “ผู้เสพเป็นผู้ป่วย” มิใช่อาชญากรและให้ใช้หลักเมตตาธรรมในการ
บำาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ โดยนำาแนวคิดมาตรการทางเลือกในการลดทอนความเป็นอาชญากรรม 
(decriminalization) และการสรา้งมาตรการทางเลอืกในการเขา้บำาบดัรกัษาโดยไมต่อ้งถกูดำาเนนิคดี
รวมถึงการติดตามดูแลช่วยเหลือ ผู้ติดยาเสพติด การผลักดันได้รับการเห็นชอบในหลักการจาก

รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีา่การกระทรวงยตุธิรรม ซึง่ไดม้กีารประชุมรว่มกันระหวา่งหนว่ยงานทีเ่ก่ียวข้อง
ในการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 และขณะน้ีอยู่ระหว่าง
ร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่...) พ.ศ. .... ที่มีการแก้ไขปรับปรุงบางมาตรา
เพื่อรองรับนโยบายดังกล่าว ให้สามารถดำาเนินการได้ไม่ติดขัดในทางปฏิบัติ

กฎหมายด้านยาเสพติด



77

มาตรการสมคบ/สนันสนุนช่วยเหลือ ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534

ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 14 
ได้กำาหนดให้เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ในการจับกุมหรือแจ้งข้อหาแก่ผู้กระทำาคาวมผิด 
ตามมาตรา 6 (ข้อหาสนับสนุนช่วยเหลือ) หรือ ตามมาตรา 8 (ข้อหาสมคบกันกระทำาความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด)

ขณะดำารงตำาแหน่ง ในรอบ 1 ปี (1 ตุลาคม 2554 – 30 กันยายน 2555) เลขาธิการ ป.ป.ส. 
ได้พิจารณาแล้ว มีคำาสั่งอนุมัติหรือไม่อนุมัติ ให้จับกุมหรือแจ้งข้อหาผู้กระทำาความผิด ตามมาตรา 6 
และมาตรา 8 รวมทั้งสิ้น จำานวน 262 คดี รายละเอียดปรากฎตามสถิติดังแนบ

สถิติการขออนุมัติจับกุม/แจ้งข้อหา คดีสมคบ สนับสนุนช่วยเหลือผู้กระทำาความผิด
ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534

*** เปรียเทียบ ***
– ปี พ.ศ. 2554 มีการขอคดีสมคบเข้ามา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2553 – กันยายน 2554 เป็นจำานวน ทั้งสิ้น 211 คำาขอ
– ปี พ.ศ. 2555 มีการขอคดีสมคบเข้ามา ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2554 – สิงหาคม 2555 เป็นจำานวน ทั้งสิ้น 262 คำาขอ

ปี

คำาขอ (คดี)
ประเภทคำาขออนุมัติ/มาตรา

ผู้ต้องหา (คน)

จับ แจ้ง ม.6 ม.8 6,8 ชาย หญิง

2554 211 104 107 62 186 - 353 114

2555 262 155 107 44 176 42 428 188

ปี
พื้นที่รับผิดชอบคดี

ภ.1 ภ.2 ภ.3 ภ.4 ภ.5 ภ.6 ภ.7 ภ.8 ภ.9 บช.ปส. บช.น. สปป.

2554 4 2 35 21 80 6 0 12 2 43 3 3

2555 8 9 43 35 57 19 1 42 1 43 2 2

ปี คำาขอ (คดี)
ผลการพิจารณา (คดี)

อนุมัติ ไม่อนุมัติ ถอนเรื่อง ระหว่างพิจารณา

2554 211 181 16 1 -

2555 262 223 20 2 17
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ผลการดำาเนินงานด้านเงินสินบนรางวัล ปี 2555

1
 งบประมาณ
1.1 งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ 2555 จำานวน 110,000,000 บาท
 1.2 ประชมุคณะอนกุรรมการเงนิสนิบนเงนิรางวลัสว่นกลาง จำานวน 2 ครัง้ มมีตเิบกิจา่ย จำานวน 
74,650,289 บาท

1.3 เบิกจ่ายสำาหรับการประชุมครั้งที่ 29 – 7/2554 (เนื่องจากงบประมาณปี 2554 ไม่เพียงพอ) จำานวน 
5,385,436.10 บาท
1.4 ตัดโอนให้คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค จำานวน 29,900,000 บาท
1.5 รวมเป็นเงินที่ใช้จ่ายทั้งสิ้น จำานวน 109,935,725.10 บาท
1.6 คงเหลือ ณ ปัจจุบัน จำานวน 64,274.90 บาท

2
การปรับปรุงแก้ไขระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
พ.ศ. 2537 และประกาศกระทรวงยุติธรรมเร่ืองกำาหนดอัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด 
พ.ศ. 2549 ขณะน้ีระเบียบฯดังกลา่วอยูร่ะหวา่งการพจิารณาของกระทรวงการคลงั และในสว่นของ
ประกาศฯ ขณะนี้ได้ผ่านความเห็นชอบของกระทรวงการคลังและอยู่ระหว่างเสนอรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงยุติธรรมเพื่อลงนามและประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับต่อไป

3 การจัดสัมมนาการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด ณ โรงแรมพรีม่า วิวล่า อ.บางละมุง 
จ.ชลบุรี ในวันที่ 27 – 28 สิงหาคม 2555 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับทราบ
เจตนารมณ์และสาระสำาคัญของระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล 

พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 และรับทราบสาระสำาคัญของระเบียบฯ และประกาศฯ 
ที่เสนอแก้ไข พร้อมท้ังรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดำาเนินการตามระเบียบฯ และประกาศฯ 
ดังกล่าวของอนุกรรมการภาคเพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำาไปปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

4
ประสานและติดตามการดำาเนินการของคณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค 1 – 9 เพื่อ
ประชุมและรับทราบปัญหาอุปสรรคในภาคต่างๆ โดยได้ดำาเนินการแล้วจำานวน 6 ภาค ดังนี้ 
คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค 7, 8, 1, 3, 9, 6 ตามลำาดับ
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สถิติการดำาเนินการแต่งตั้ง การต่ออายุบัตรและการยกเลิกความเป็นเจ้าพนักงาน ป.ป.ส.
ข้อมูลของปีงบประมาณ 2555 (1 ต.ค. 2554 – ปัจจุบัน)

ลำาดับ กระบวนการ จำานวน (ราย) หมายเหตุ

1 การแต่งตั้ง 876

ตามคำาสั่งสำานักงาน ป.ป.ส.ที่ 441/2554 ลว. 28 ธ.ค. 54 
ในการประชุมครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 54

2 การยกเลิก 576

3 การต่อบัตร 769

ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2555
ที่มา : ส่วนประสานกำากับติดมตามเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. สำานักกฎหมาย สำานักงาน ป.ป.ส.

ผลการดำาเนินงานผลการดำาเนินงาน ส่วนกฎหมายและนิติกรทั่วไป
ผลการดำาเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 – 30 สิงหาคม 2555

ที่
ภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ส่วนกฎหมายและนิติการทั่วไป

การดำาเนินการ

1

2

3

การตรวจสอบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการจัดทำา
นิติกรรมสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา
การประสานการดำาเนินคดีแพ่ง คดีอาญา และคดี
ปกครองที่สำานักงาน ป.ป.ส. เป็นคู่ความคดีแพ่ง
การให้คำาปรึกษา แนะนำา และให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผ่นดินและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

128 สัญญา

7 คดี

10 ข้อหารือ



ในปงีบประมาณ 2555 สำานกังาน ป.ป.ส. ไดด้ำาเนนิการพฒันาบคุลากรผูป้ฏบิตังิานดา้นยาเสพตดิ
ทั้งเจ้าหน้าที่ของสำานักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีต่างๆ เพื่อพัฒนาความรู้/ทักษะ/สมรรถนะ
ต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ที่กำาหนด
แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด พ.ศ. 2555 ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรตาม
ความจำาเป็นที่ต้องได้รับการพัฒนา จากการประเมินสมรรถนะบุคลากร ฯลฯ รวมจำานวน 325 
โครงการ ใช้งบประมาณรวมเป็นเงินกว่า 76 ล้านบาท

การพัฒนาบุคลากรภายในสำานักงาน ป.ป.ส.

สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เป็นหน่วยงานหลัก
ด้านการพัฒนาบุคลากร ซึ่งในปี 2555 ได้รับมอบหมายให้ดำาเนินการจัดอบรมแก่บุคลากร
ของสำานักงาน ป.ป.ส. ทุกระดับ โครงการเด่นที่สำาคัญ เช่น โครงการเตรียมความพร้อมของ
ขา้ราชการสำานกังาน ป.ป.ส. ผูเ้ขา้อบรมคอื ขา้ราชการทกุระดับทกุคน โดยแบง่การดำาเนนิการ
ออกเป็น 5 โครงการย่อย คือ

การพัฒนาบุคลากร 
ด้านยาเสพติด

13
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1
โครงการสัมมนาผู้บริหารสำานักงาน ป.ป.ส. : ทิศทาง ป.ป.ส. สู่อนาคต
กลุม่เป้าหมายเป็นผูบ้รหิารระดบัสูงและระดบักลาง (ชำานาญการพเิศษขึน้ไป) รวม 131 คน 
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหเ้กดิการพัฒนาวสัิยทศันแ์ละมมุมอง สามารถรองรับการเปน็นกับริหาร
และภารกิจ ในยคุแหง่การเปลีย่นแปลง ซึง่ไดด้ำาเนนิการจดัเมือ่วนัที ่10–14 มกราคม 2555 

ณ สำานักงาน ป.ป.ส. และอาราญานา่ รสีอรท์แอนดส์ปา จังหวดันครราชสมีา โดยผา่นกระบวนการอบรม
ในห้องเรียน กิจกรรมปฏิสัมพันธ์ และการแบ่งกลุ่มสัมมนาโดยมีประเด็นในการสัมมนา คือ “กลยุทธ์
เพื่อพัฒนา ป.ป.ส. สู่องค์กรยุทธศาสตร์ด้านยาเสพติด”

2
โครงการเตรียมความพร้อมสู่นักบริหารระดับต้นอย่างมืออาชีพ
กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการระดับชำานาญการ/ชำานาญงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวม 472 คน เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านการบริหาร การเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นผู้นำา และการสร้างเสริมคุณลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี สร้างค่านิยมในการทำางาน
เป็นทีม ตลอดจนมคีวามสามารถแขง่ขนัในระดับสากลได้ ซ่ึงแบง่การดำาเนนิการจดัออกเปน็ 

4 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สำานักงาน ป.ป.ส. และ โรงแรมรอยัลเบญจา 
กรงุเทพฯ รุน่ท่ี 2 เมือ่วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ–์2 มนีาคม 2555 รุน่ที ่3 เมือ่วนัที ่6 – 9 มนีาคม 2555 และ
รุ่นที่ 4 เมื่อวันที่ 2 – 5 เมษายน 2555 ณ สำานักงาน ป.ป.ส. โดยผ่านกระบวนการอบรมในห้องเรียน 
กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และการศึกษาดูงานด้านระบบงานและการปฏิบัติงาน สอร.ศพส. และด้านการ
บริหารจัดการของบริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง

3
โครงการคลื่นลูกใหม่...หัวใจ ป.ป.ส.
กลุ่มเป้าหมายเป็นข้าราชการระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
รวม 203 คน เพือ่ใหส้ามารถเปน็นกัคดิและนกัปฏบิติัเพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง สามารถ
เผชิญความท้าทายต่างๆ ได้ด้วยความเชื่อมั่น ตลอดจนสามารถดำาเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล รวมท้ังเกิดการบูรณาการการทำางาน เกิดความรักผูกพันสมัครสมานสามัคคี เกิดค่านิยม
การทำางานเป็นทีม สรา้งภาพลกัษณแ์ละเอกลกัษณท์ีด่ใีหอ้งคก์ร โดยจดัขึน้ 2 รุน่ คอื รุน่ที ่1 เมือ่วนัที ่
20 – 23 มีนาคม 2555 และรุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 27 – 30 มีนาคม 2555 ณ สำานักงาน ป.ป.ส. 

4
โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เป็นโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสำานักงาน 
ป.ป.ส. มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหายาเสพติดท่ีมีความเชื่อมโยง
กับต่างประเทศอย่างชัดเจน ถูกต้อง และเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางในการ
วางมาตรการการทำางานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ซึ่งแบ่งการดำาเนินการออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 18 – 23 มิถุนายน 2555 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี (ปกักิง่) รุน่ที ่2 เมือ่วนัที ่2 – 6 กรกฎาคม 2555 ณ สาธารณรัฐแหง่สหภาพเมยีนมาร์ และ
รุ่นที่ 3 เมื่อวันที่ 10 – 15 กันยายน 2555 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน (เซ่ียงไฮ้) มีผู้เข้าร่วมการศึกษา
ดูงาน รวมทั้งสิ้น 63 คน
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การพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด

5
โครงการสัมมนาเพิ่มพลังการสร้างแรงบันดาลใจสำาหรับผู้บริหารสำานักงาน ป.ป.ส.
เป็นโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้บริหารระดับกลาง
ของสำานกังาน ป.ป.ส. สามารถรองรบัการเปลีย่นแปลงไดท้นัตอ่สถานการณ ์ รวมทัง้สามารถ
สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้ศักยภาพของตัวเองได้อย่างเต็มความสามารถ 

และทำาให้คนเก่ง (Talent People) สามารถปฏิบัติงานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ได้ดำาเนินการจัดเมื่อวันที่  30 กันยายน – 3 ตุลาคม 2555 
ณ ประเทศมาเลเซียมีผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานรวม 33 คน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน รุ่นที่ 15

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานสำาหรับผู้ปฏิบัติงานในตำาแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน 
ของสำานักงาน ป.ป.ส. จัดให้กับข้าราชการสำานักงาน ป.ป.ส.ตำาแหน่งเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน
ระดบัปฏิบตักิาร–ชำานาญการหรอืตำาแหนง่อืน่ทีไ่ดร้บัมอบหมายในการปราบปรามหรอืประสานปราบปราม
ยาเสพติด โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ใหผู้้เข้ารบัการฝึกอบรมมคีวามรู้ความเขา้ใจและทกัษะในเร่ืองการสืบสวน
ปราบปรามยาเสพตดิอยา่งเปน็ระบบสามารถปฏบิติังานด้านการสืบสวนหาขา่วและปราบปรามยาเสพติด
ได้อย่างถูกต้องลดหรือปราศจากการสูญเสียตลอดจนสามารถให้คำาแนะนำาและเป็นที่ปรึกษาให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องการปราบปรามยาเสพติด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 23 ตุลาคม 2554 และ
วันที่ 4 – 27 มกราคม 2555 ณ สำานักงาน ป.ป.ส., ค่ายนเรศวรอำาเภอชะอำาจังหวัดเพชรบุรี, วีเทรน
อินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ดอนเมืองกรุงเทพฯ และพื้นที่ฝึกภาคสนามเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำานวน 28 คน

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าท่ีป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดระดับต้น รุ่นท่ี 18

หลักสูตรนี้จัดให้กับข้าราชการสำานักงาน ป.ป.ส. ทุกคนซึ่งเริ่มดำารงตำาแหน่งประเภทวิชาการ
ในระดับปฏิบัติการมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพ
ปัญหา นโยบาย บทบาท และภารกิจของสำานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีทัศนคติท่ีดีต่อตนเองต่อทีมงาน และต่อองค์กรท่ีตนสังกัด จัดข้ึน
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 25 มิถุนายน 2555 ณ สำานักงาน ป.ป.ส.,วีเทรนอินเตอร์เนชั่นแนลเฮ้าส์ 
ดอนเมือง กรงุเทพฯ, สำานกัปฏบิติัแสงธรรมส่องชวีติ จงัหวดันครราชสมีา และพ้ืนทีดู่งานจงัหวดัอทุยัธาน ี
มีผู้ผ่านการฝึกอบรม จำานวน 67 คน
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โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านยุทธวิธีการปราบปรามยาเสพติด

สำานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านยุทธวิธีการปราบปราม 
ยาเสพติดให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเก่ียวข้องด้านการปราบปรามของสำานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือมุ่งเน้น
พัฒนาความรู้ ทักษะการฝึกยุทธวิธีการปราบปราม โดยเน้นตั้งแต่หลักการยุทธวิธี การปิดล้อมตรวจค้น 
การจู่โจมตรวจค้น การจู่โจมล้อมจับ การยิงปืนทางยุทธวิธี ความรู้เรื่องกฏหมายเกี่ยวกับการตรวจค้น/
จับกุม การรักษาสถานท่ีเกิดเหตุ ซึ่งความรู้และทักษะดังกล่าวจะนำาไปสู่การปฏิบัติการปราบปราม
อย่างเป็นรูปธรรม เพิ่มประสิทธิภาพ ลดความสูญเสียในการปฏิบัติงานส่งผลให้การปฏิบัติงานด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยจัดการฝึกอบรมรวม 5 รุ่น รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 2 – 6 
กรกฎาคม 2555 รุน่ที ่2 ระหวา่งวนัที ่9 – 13 กรกฎาคม 2555 รุน่ที ่3 ระหวา่งวนัที ่16 – 20 กรกฎาคม 
2555 รุ่นที่ 4 ระหว่างวันท่ี 23 – 27 กรกฎาคม 2555 และรุ่นที่ 5 ระหว่างวันท่ี 6 – 10 สิงหาคม 2555 
ณ โรงเรียนนายร้อยตำารวจ อำาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมมีผู้เข้าอบรมจำานวน 250 คน

การจัดการองค์ความรู้สำานักงาน ป.ป.ส. ประจำาปี 2555

สำานักงาน ป.ป.ส. ได้เริ่มดำาเนินการจัดการองค์ความรู้มาตั้งแต่ปี 2548 และในปี 2555 ได้กำาหนด
ให้มีคณะทำางานจัดการองค์ความรู้ฯ ข้ึน 16 คณะ ให้สามารถจัดการองค์ความรู้ประจำาตามกอง/สำานัก/
สถาบนั ใหมี้ผลงานจดัการองคค์วามรูอ้ยา่งนอ้ยปลีะ 1 องคค์วามรู้ ทัง้ยงัมกีารพัฒนาศกัยภาพการจัดการ
องค์ความรู้ผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมให้แก่คณะทำางานทุกคณะ ทั้งยังดำาเนินการนิเทศก์งานติดตามการ
จัดการองค์ความรู้อยู่เป็นประจำาตลอดท้ังปี นอกจากนี้ยังมีการจัดประกวดผลงานการจัดการองค์ความรู้
และผูม้ผีลงานการจดัการองค์ความรูด้เีดน่และใหม้กีารมอบรางวลัดังกลา่ว ในวนัคลา้ยวนักอ่ต้ังสำานกังาน 
ป.ป.ส. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 โดยท่านเลขาธิการ ป.ป.ส.

การพัฒนาบุคลากรหน่วยงานภาคี

สำานกังาน ป.ป.ส. ไดด้ำาเนนิการจดัฝกึอบรมเพ่ือพัฒนาบคุลากรใหแ้กห่นว่ยงานภาคด้ีานยาเสพติด
ในหลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านปราบปราม ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และด้านบริหาร จำานวน
หลายโครงการ/หลักสูตรด้วยกัน อาทิเช่น

การพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติด

- หลักสูตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. จำานวน 10 รุ่น
- หลักสูตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทำาความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534/การพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการฯ/
การประสานการบังคับใช้มาตรการริบทรัพย์สินฯ/การพัฒนาประสิทธิภาพการดำาเนินคดีข้อหาสมคบ
สนับสนุนข่วยเหลือตามพระราชบัญญัติมาตรการฯ รวมจำานวน 20 รุ่น
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- การพัฒนาศักยภาพด้านการข่าว/เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการข่าว รวมจำานวน 8 รุ่น
-  การพัฒนาศักยภาพการสืบสวนขยายผล/การสืบสวนปราบปรามเครือข่ายนักค้ายาเสพติดในเรือนจำา 

รวมจำานวน 6 รุ่น
- การพัฒนาบุคลากรด้านปราบปรามยาเสพติดโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CD–ROM) รวมจำานวน 11 รุ่น
- การพัฒนาบุคลากรด้านตรวจพิสูจน์ยาเสพติด รวมจำานวน 6 รุ่น
- การสัมมนาชี้แจงด้านกฎหมาย รวมจำานวน 4 ครั้ง
- การพัฒนาบุคลากรด้านการควบคุมพืชเสพติด รวมจำานวน 3 รุ่น
- การประสานความร่วมมือและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน (BLO) รวมจำานวน 4 ครั้ง
- การพัฒนาศักยภาพการสกัดกั้นยาเสพติด รวมจำานวน 11 รุ่น

การพัฒนาบุคลากรด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

- การพัฒนาศักยภาพชุดวิทยากรกระบวนการระดับอำาเภอ จำานวน 10 รุ่น
-  การอบรมวิทยากรป้องกันยาเสพติด/ครูพระสอนศีลธรรมเพื่อการป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน 

รวมจำานวน 13 รุ่น
- การพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ให้การบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด รวมจำานวน 7 รุ่น
- การอบรมวิทยากรติดตามดูแลผู้ผ่านกระบวนการบำาบัดรักษายาเสพติด รวมจำานวน 10 รุ่น

การพัฒนาบุคลากรด้านบริหาร

หลักสูตรการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรฝ่ายอำานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด รุ่นท่ี 3

จัดให้กับบุคลากรจากหน่วยงานภาคี ป.ป.ส. ซ่ึงประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจาก ศพส.จ./ศพส.อ./ศพส.อปท. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางเดียวกัน 
สร้างเครือข่ายการบูรณาการทำางานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท้ังหน่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน เมือ่วนัท่ี 10 – 15 กนัยายน 2555 ณ โรงแรมปร๊ินส์ต้ัน กรุงเทพฯ และ 
ศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น
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การพัฒนาบุคลากรระหว่างประเทศ

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร International Narcotics Law Enforcement Training Course

สำานักงาน ป.ป.ส. โดยความรว่มมอืของสำานกังานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร International Narcotics Law Enforcement โดยเป็น
ผู้เข้าอบรมจากประเทศสมาชิก CICA (The Conference on Interaction and Confidence Building 
Measures in Asia) จำานวน 24 ประเทศ ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน บาเรน อาเซอไบจัน กัมพูชา จีน 
อียิปต์ อินเดีย อิหร่าน อิรัก อิสราเอล จอร์แดน คาซักสถาน คีจีสถาน มองโกเลีย ปากีสถาน ปาเลสไตน์ 
สาธารณรัฐเกาหลี รัสเซีย ทาจิกิสถาน ตุรกี สหรัฐอาหรับเอมิเรตอุสเบกิสถาน เวียดนาม และไทย รวม 24 คน 
ระหว่างวันที่ 21 – 30 พฤศจิกายน 2554 ณ กรุงเทพฯ และพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่และเชียงราย

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรAnti Drug Related Crime Training Course

สำานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตร Anti Drug Related Crime Training Course ระหว่าง
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2555 ณ สำานักงาน ป.ป.ส. และสถานที่ฝึกปฏิบัติ จังหวัดปทุมธานีให้แก่เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องด้านการปราบปรามของประเทศพม่าจำานวน 18 คนเพ่ือมุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ
เก่ียวกับการจัดการกับปัญหาการต่อสู้ด้วยการใช้อาวุธรุนแรงโดยเฉพาะจากเหตุระเบิด ซึ่งความรู้และทักษะ
ดงักลา่วจะนำาไปสูก่ารปฏิบัตกิารปราบปรามอยา่งเปน็รปูธรรม และเจา้หนา้ทีท่ีป่ฏบิติังานสามารถนำาไปประยกุต์
ใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง นำาไปสนับสนุนการสืบสวนปราบปรามทำาลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดได้ ส่งผล
ในการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Narcotics Law Enforcement Training Course for Bhutanese 
Delegation

สำานักงาน ป.ป.ส. โดยความรว่มมอืของสำานกังานความรว่มมอืเพือ่การพฒันาระหวา่งประเทศ กระทรวง
การต่างประเทศ ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามยาเสพติดจากประเทศภูฏาน
จำานวน 10 คน เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ด้านการปราบปรามยาเสพติด และเป็นการขยายความร่วมมือ
และความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฏาน เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน – 5 กรกฎาคม 2555 
ณ กรุงเทพฯ และพื้นที่ศึกษาดูงานจังหวัดเชียงใหม่

การพัฒนาบุคลากรด้านยาเสพติด



14
การพัฒนาห้อง War Room เป็นยุทธศาสตร์ในการจัดการข้อมูลระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริหาร (Management Information System) หรือ MIS ขององค์กร โดยการจัดทำา
ระบบเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม ประมวลผลวิเคราะห์ และแสดงผลเพื่อ
ดำาเนินการลดปัญหายาเสพติดของประเทศ ซึ่งผู้บริหารระดับสูงสามารถใช้ประโยชน์ทั้งในด้าน
การติดตามสถานการณ์/เหตุประจำาวัน สถิติเปรียบเทียบ และเห็นภาพการดำาเนินงานจริง
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System : GIS) ในเวลา
สถานการณ์ท่ีเป็นปัจจุบัน (Real Time) และยังสามารถใช้ในการวางแผนเชิงยุทธวิธีสำาหรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม

การพัฒนาห้อง War Room เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันกับ
ทุกหน่วยงานด้าน ยาเสพติดทั้งระดับอำาเภอ/จังหวัด/ระดับประเทศและระหว่างประเทศ คือ 
การพฒันาหอ้ง War Room ในระดบัภมูภิาค เพือ่รองรบัการกา้วสูป่ระชาคม ASEAN ในป ี2015 

สำานักงาน ป.ป.ส. มีแนวคิดในการพัฒนาห้อง War Room มาประมาณ 5 ปีที่ผ่านมา 
มีการพัฒนาฐานข้อมูลต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนกระท่ังในสมัยที่ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว 
ดำารงตำาแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. จึงได้มีการพัฒนาภาพรวมของห้อง War Room อย่างเป็นรูปธรรม 
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จากน้ันเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 นายกรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิณวัตร) รองนายกรัฐมนตรี 
(ร.ต.อ. ดร. เฉลิม อยู่บำารุง) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก) ได้เดินทาง
มาตรวจเยีย่มหอ้ง War Room สำานกังาน ป.ป.ส. ณ ส.อร. ศพส. อาคาร 2 ชัน้ 4 สำานักงาน ป.ป.ส. 
โดยขอให้นำาระบบกำากบัส่ังการหอ้ง War Room ของสำานกังาน ป.ป.ส. ไปเปน็ตน้แบบแกห่นว่ยนโยบาย
ในระดบัทีเ่ปน็วาระแหง่ชาต ิ สำานกังาน ป.ป.ส. ได้ใหค้วามสำาคญักับการพัฒนาห้อง War Room ให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเป็นลำาดับ

กระบวนการขั้นตอนในการพัฒนาห้อง War Room : แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

1
การบริหารจัดการข้อมูล ได้แก่ การออกแบบความสัมพันธ์ภาพรวมของการพัฒนา
โครงข่ายข้อมูลในห้อง War Room และช่องทางของการได้มาซ่ึงข้อมูลท้ังจากหน่วยงาน
ภายในและหน่วยงานภายนอก ในที่นี้จะยึดแนวทางของ 7 แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินฯ 
เป็นหลักในการจัดทำาฐานข้อมูลเพื่อจัดเก็บและแสดงผล ข้อมูลยาเสพติดที่แสดงในห้อง 

War Room มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ตามโครงสร้างแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 
7 แผนหลัก ประกอบด้วย 1. ข้อมูลหมู่บ้าน/ชุมชน 2. ข้อมูลบำาบัด 3. ข้อมูลป้องกัน 4. ข้อมูล
ปราบปราม 5. ข้อมูลชายแดน 6. ข้อมูลต่างประเทศ 7. ข้อมูลการจัดการ

2
การพฒันา Hardware ไดม้กีารสำารวจปญัหาและปรบัปรงุโครงสร้างดา้น Hardware ดังนี้
โครงขา่ยการตดิตอ่ส่ือสาร Network : ทัง้ทีผ่่านระบบ Intranet เพ่ือเชือ่มโยงกนัระหวา่ง
หน่วยงานภายใน และระบบ Internet เพื่อเชื่อมโยงกันกับหน่วยงานภายนอกพบว่ามี
ความล่าช้าในการส่งผ่านข้อมูล ได้มีการจัดหาอุปกรณ์ทางเทคนิคเพื่อขยายช่องสัญญาน

ในการติดต่อสื่อสารส่งผ่านข้อมูล การสำารวจเน้ือท่ีในการจัดเก็บข้อมูล: เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
สำาหรับ Web และ Map ของระบบ GIS 2 ชุด และเพ่ิมอุปกรณ์ขยายพื้นที่ จัดเก็บข้อมูลกลาง 
(Storage) 1 ชุด สนับสนุนเครื่องอ่านค่าพิกัด (GPS) ให้แก่ ปปส.ภาค 57 ชุด

3
การพฒันา Software : มกีารสำารวจความตอ้งการของ User มกีารศกึษาเทคโนโลยใีหม่ๆ  
ท่ีจะนำามาใช้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรให้สอดคล้องกับโครงสร้างการ
บริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่เดิมอย่างเหมาะสมตาม 7 แผนหลัก และสามารถแสดงผลให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องแม่นยำา ทันต่อสถานการณ์ มีความเป็นสากล 

ทันสมัยและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก

4
การอำานวยการ/การกำากับและสั่งการ : มีการจัดทำาคำาสั่งและแต่งตั้งคณะทำางานฯ มีการ
จดัเวรอำานวยการเพือ่ตดิตามผลการดำาเนนิงาน ทัง้จากระบบเฝา้ฟงั ระบบ license plate 
การแจ้งเรื่องร้องเรียน 1386 และรายงานผลในการประชุม Morning Brief ทุกวัน มีการ

ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก เช่น การจัดทำา MOU ร่วมกับ กองทัพอากาศ การจัดทำา
ข้อมูลภูมิสารสนเทศยาเสพติด มีการจัดหาสถาบันการศึกษาระดับแนวหน้า เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั
เป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาห้อง War Room เป็นต้น
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ท้ังน้ีการพัฒนาห้อง War Room ทำาให้ สำานักงาน ป.ป.ส. มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีสมบูรณ์แบบ 
ทันสมัย มีช่องทางในการรับ – ส่งข้อมูลจากหน่วยงานภายในและภายนอกและสามารถแสดงผลได้อย่าง
ชดัเจน นำาไปสู ่ การชีส้ถานการณ ์ กำาหนดพืน้ทีเ่ปา้หมาย กำาหนดแนวทางปฏบัิตแิละการตดิตามประเมนิ
ผลเพื่อการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์สำาหรับผู้บริหาร และสามารถใช้ในการวางแผนเชิงยุทธวิธีสำาหรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม ปัจจุบันมีการรายงานผลการดำาเนินงานโดย ศพส.อ. ผ่าน Computer 
ตามระบบและช่องทางท่ีกำาหนดมายงัห้อง War Room และมีการเชือ่มตอ่ War Room จังหวดั ทำาให้
สำานักงาน ป.ป.ส. สามารถบรหิารจดัระบบขอ้มลูมาใชป้ระโยชนใ์นการควบคมุสถานการณย์าเสพตดิของ
ประเทศลดลงอยู่ในสภาวะ ที่ควบคุมได้



คำาสัง่ศนูยอ์ำานวยการพลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิแห่งชาต ิที ่ ๖/๒๕๕๕ ลงวนัที ่๖ มนีาคม 
๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกำากับติดตามผลการดำาเนินงานป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นท่ีปรึกษา มีรองปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน
อนุกรรมการ และมีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง
ศึกษาธิการ กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ผู้บัญชาการ
ตำารวจปราบปรามยาเสพติด และส่วนราชการ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นอนุกรรมการ เพ่ือทำาหน้าที่
ดำาเนินการตรวจการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติดระดับต่างๆ ในพื้นที่ ทั้งในด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ คำาส่ัง แผนงาน/งาน/โครงการ และแผนปฏิบัติการ ท่ีศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพตดิแหง่ชาตกิำาหนด จดัทำารายงานผลการปฏบิตังิานในการกำากบัตดิตามใหป้ระธาน
กรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบทุกระยะ ดังนั้น เพ่ือให้การดำาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมพื้นที่ท้ังประเทศ จึงจัดทำา 
“โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการกำากับติดตามผลการดำาเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่”

15
การดำาเนินงานคณะอนุกรรมการ 

กำากับติดตาม ผลการดำาเนินงานป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
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วิธีการตรวจราชการ 

ตรวจราชการภาพรวมทัง้หมดรายจงัหวดั เนน้การนำาเสนอ ปัญหา/อปุสรรค และข้อเสนอแนะของระดบั
จังหวัด โดยตรวจราชการในพื้นท่ีท่ีเป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีที่สุด Best Practice และพ้ืนที่
ที่ประสบปัญหาที่จำาเป็นต้องแก้ไขปัญหาโดยฝ่ายนโยบาย

กรอบเนื้อหาการตรวจราชการ

มุ่งเน้นกำากับติดตามเป้าหมายการดำาเนินงานของ ศพส. ทุกระดับ ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ พื้นที่
ตัวอย่างที่มีกิจกรรมโดดเด่นต่อการดำาเนินงาน (Best Practice) พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาซำ้าซากหรือเป็นปัญหาท่ีมี
ความซำ้าซ้อน ปัญหาอุปสรรคต่อการดำาเนินงานและข้อเสนอแนะทางนโยบายของหน่วยงานต่างๆ

แนวทางการตรวจราชการของคณะอนุกรรมการฯ มี 3 แนวทางหลัก ดังน้ี

1.  การออกตรวจราชการภาพรวมและแบ่งคณะอนุกรรมการออกเป็น 3 คณะ 

รับผิดชอบการตรวจใน 3 ด้าน คือ

1.1  คณะด้านการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด โดยมี พลเอก ขวัญชาติ กล้าหาญ 
เป็นประธาน

1.2  ดา้นการบำาบดัรักษาและฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูต้ดิยาเสพตดิ โดยม ี น.พ. จกัรกฤษณ์ ภมูสิวสัดิ ์
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน

1.3  ด้านการป้องกัน การเสริมสร้างชุมชนเข็มแข็ง และการบริหารจัดการ โดยมี นายธีรภัทร 
สันติเมทนีดล รองปลัดสำานักนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน
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ผลการตรวจราชการ ปี 2555 

คณะอนุกรรมการกำากับติดตามฯ ออกตรวจราชการใน 5 พื้นที่หลัก ดังนี้

1
การตรวจราชการในกลุม่พืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน ระหวา่งวนัที ่3 – 4 พฤษภาคม 2555 เพือ่รบัฟงั
ผลการดำาเนินงานของ ศพส.จ. 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำาปาง 
ลำาพูน แพร่ น่าน พะเยา และหน่วยราชการที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้น
ยาเสพติดชายแดนรวม 4 หน่วยงานได้แก่ ฉก.ม 3 ทพ.31 ศพส.ชน. และ ตร.ภูธรภาค 5

2
 การตรวจราชการในกลุม่พืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอืตอนลา่ง ระหวา่งวนัที ่14 – 15 มถินุายน 
2555 รับฟังผลการดำาเนินงานของ ศพส.จ. 8 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี อำานาจเจริญ 
ศรีษะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ นครราชสีมา ชัยภูมิ ยโสธร ละหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับการปราบปราม
ยาเสพติดและการสกัดก้ันยาเสพติดตามแนวชายแดน รวม 3 หน่วยงาน ได้แก่ ตร.ภูธร ภาค 3 
กองทัพภาค 2 และ บก.ตชด.ภาค 2

3
 การออกตรวจราชการในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2555 เพื่อรับฟัง
ผลการดำาเนินงานภาพรวมของ ศพส.จ. 8 จังหวัด ได้แก่ ตราด สระแก้ว นครนายก ปราจีนบุรี 
จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและ
สกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน รวม  หน่วยงาน ได้แก่ ตร.ภูธรภาค 2 กองทัพภาคที่ 1 
กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด และ บก.ตชด.ภาค 1

4
 การออกตรวจราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2555 เพ่ือรับฟัง
ผลการดำาเนินงานภาพรวมของ ศพส.จ. 7 จังหวัด ได้แก่ สงขลา สตูล ตรัง พัทลุง ปัตตานี 
ยะลา นราธวิาส และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งกับการปราบปรามยาเสพตดิและสกดักัน้ยาเสพตดิตาม
แนวชายแดน รวม 5 หน่วยงาน ได้แก่ ตร.ภูธรภาค 9 ตำารวจตะเวนชายแดนภาค 4 กองทัพ
ภาคที่ 4 ศูนย์ปฏิบัติการตำารวจจังหวัดชายแดนใต้และตำารวจนำ้า

5
 การออกตรวจราชการในพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนบน ระหว่างวันที่ 5 – 7 กันยายน 2555 เพื่อรับฟัง
ผลการดำาเนินงานภาพรวมของ ศพส.จ. 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ชุมพร ระนอง 
นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา ภูเก็ต และหน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดและ
สกัดก้ันยาเสพติด ตามแนวชายแดน รวม 4 หน่วยงาน ได้แก่ ตร.ภูธรภาค 8 ตำารวจตะเวนชายแดน
ภาค 4 กองทัพภาคที่ 4 และกองทัพเรือภาคที่ 3
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การบริหารจัดการงบประมาณ  

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ปี 2555

16
คณะรฐัมนตรอีนมุตังิบประมาณการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพติด ประจำาป ี2555 
เป็นเงินทั้งสิ้น 9,454,929,300 บาท โดยสำานักงาน ป.ป.ส. ได้รับการจัดสรร
งบประมาณ จำานวน 2,252,828,200 บาท (รอ้ยละ 23.82) และจดัสรรใหห้นว่ยงาน
ต่างๆ มีรหัสงบประมาณด้านยาเสพติด 20 หน่วยงาน จำานวน 7,202,101,100 บาท 
(ร้อยละ 76.17) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำาปี 2555 งบประมาณที่ได้รับ จำานวน 
9,454,929,300 บาท ใช้ไป จำานวน 8,862,529,711.35 บาท (94%) คงเหลือ 
592,399,588.65 บาท (6%) โดยสรุปเป็นกราฟ ดังนี้
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แผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน 
เอาชนะยาเสพติด ปี 2555

การประเมนิผลการดำาเนินงานตามยทุธศาสตรพ์ลงัแผน่ดนิเอาชนะยาเสพตดิ ทัง้จาก
การประเมินผลทางวิชาการ และจัดประชุมสัมมนาในทุกจังหวัด รวมถึงระดับภาค
และประเทศ สามารถประมวลสรุปได้ ดังนี้

1. ระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

ในระดับความรุนแรงมากถึงมากที่สุด ประชาชนมองว่าสถานการณ์อยู่ใน
ระดับที่ร้อยละ 21.17 ระดับความรุนแรงจำานวนผู้เสพ/ผู้ติด ในประเทศไทยและ
ในระดับพื้นที่อยู่ที่ร้อยละ 54.75 และระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อ
การดำาเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในเกณฑ์ปานกลางถึงมากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 
81.31

2. การประเมินภาพรวมการดำาเนินงานตามยุทธศาสตร์

1
 ภาพรวมการดำาเนินงานทั้งหมด สามารถสร้างผลงานได้อย่างเป็น
รูปธรรม มีแนวทาง โครงสร้าง และขั้นตอนการทำางานที่ชัดเจน 
ประชาชนรับทราบถึงการทำางานของรัฐ มีความเชื่อมั่น และมีความ
พึงพอใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลในเกณฑ์สูง



959595

2 มาตรการดา้นการปราบปราม/ป้องปราม เปน็มาตรการทีเ่ปน็รูปธรรมชดัเจนท่ีสุด ปรากฎตามขา่ว
สื่อมวลชนประเภทต่าง ๆ  ทุกวัน ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในภาพรวม

3 สถานการณ์ปัญหาอยู่ในระดับท่ีชะงักของปัญหา หรือการควบคุมระดับปัญหาไม่ให้ขยายตัว
มากขึ้น (freezing) ในปีต่อไป จะต้องเน้นการลดระดับของปัญหา (reducing) ให้ได้

4 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยหลักสำาคัญที่เร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา และมีผลกระทบต่อการ
ดำาเนินนโยบายแก้ไขปัญหายาเสพติดควรได้รับการพิจารณายกระดับขึ้นเป็นวาระแห่งชาติต่อไป

3. การบริหารจัดการและอำานวยการ

1
 มีรูปแบบและวิธีการกำากับติดตามท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม ตัวชี้วัดของผลผลิต จากกระบวนการ
มคีวามชดัเจนจบัตอ้งได ้ การวดัระดบัความสำาเรจ็ ควาคำานงึถงึความสำาเรจ็ในผลลพัธ ์ (Outcome) 
ควรมีการศึกษาวิจัย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) กำาหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย 
และระดับความสำาเร็จของผลผลิต ในแต่ละมาตรการ โดยให้หน่วยงานและผู้ปฏิบัติในพื้นที่
เข้ามามีส่วนร่วมในการกำาหนด (bottom-up approach)

2
ควรให้ความสำาคัญในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการและ
อำานวยการให้กบั ศพส.จ. และเพิม่ความแขง็แกร่งของการปฏบิตังิานให้กบั ศพส.อ. โดยเสรมิสรา้ง
ให้เป็นรูปธรรม เกิดความเป็นปรึกแผ่นในเชิงโครงสร้าง ระบบอำานวยการและบุคลากร

3
บรูณาการการทำางานระหวา่งหนว่ยงานในระดับพ้ืนทอียูใ่นเกณฑ์คอ่นขา้งดี มปีญัหาในการปฏบิตัิ
ไมม่ากนกั ควรจดัใหม้กีารประชมุเชงิปฏิบตักิาร (Workshop) ระหวา่งหนว่ยงานในแตล่ะแผนงาน 
เพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และกำาจัดเงื่อนไขต่างๆ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป

4 แรงจงูใจในการดำาเนนิยทุธศาสตร์ ควรกำาหนดมาตรการจูงใจทีเ่ปน็รูปธรรม และผูป้ฏบิติัสามารถ
เห็นผลได้ทันที เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการทำางานมากยิ่งขึ้น

5
ในพื้นที่พิเศษ เช่น กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีปัญหาการทับซ้อนเชิงโครงสร้างระหว่างการบริหาร
ราชการส่วนกลาง กับการบริหารแบบพิเศษของกรุงเทพมหานคร ควรสร้างกลไกอำานวยการ 
ประสานงานพิเศษ เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
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4. มาตรการด้านการป้องกัน

1 การสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัเดก็และเยาวชนในสถานศกึษา ควรพฒันากลไกและผลักดนัการบรูณาการ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับหน่วยงานอื่น โดยเฉพาะหน่วยงานท้องถิ่นและกรุงเทพมหานคร

2
 ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินมีกลุ่มเป้าหมายการสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อย่างไร
ก็ตามในการสร้างภูมิคุ้มกันมีความจำาเป็นต้องใช้เวลาในการสร้างและสะสม ที่จะเปลี่ยนผ่านจาก 
ความรู้ความเข้าใจ (knowledge) จนเกิดเป็นทัศนคติความคิดท่ีถูกต้อง (attitude) และ
กลายเป็นทักษะการใช้ชีวิตที่จากยาเสพติด (skill/practice) ซึ่งควรเริ่มเร็วขึ้นก่อนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 6 

3
 ในกระบวนการสรา้งภมูคิุม้กนัใหก้บัเด็กชัน้ประถมศกึษา พบวา่ มกีารดำาเนนิการในหลายรูปแบบ
แตกต่างกันออกไปตามสภาพพ้ืนที่ อย่างไรก็ตาม การสร้างภูมิคุ้มกันจำาเป็นต้องใช้เวลาในการ
สร้างและสะสม ในการปรับยุทธศาสต์ครั้งต่อไป ควรผลักดันยกระดับจากการอบรมเป็นการ
เรยีนรูด้ว้ยการบรรจอุยูใ่นหลกัสตูร และมกีารดำาเนนิการทีต่อ่เนือ่ง รวมถงึการใหเ้ดก็ไดม้สีว่นร่วม
ในการซึมซับและมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรม ประเพณี และศาสนาให้มากยิ่งขึ้น

4
การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา พบว่า ยังมีการดำาเนินการไม่มากนัก 
ทั้งที่มีข้อมูลระบุว่า เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่ากลุ่มในสถานศึกษา ทั้งนี้ เนื่องจากขาด
หน่วยงานเจ้าภาพที่ชัดเจน
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5. มาตรการด้านการปราบปราม

1
 มาตรการด้านการปราบปรามเป็นมาตรการที่ประชาชน และผู้ปฏิบัติเห็นว่า ประสบผลสำาเร็จ
ที่เป็นรูปธรรมมากท่ีสุด และในการดำาเนินยุทธศาสตร์ครั้งต่อไป อาจพิจารณาใช้แนวทางเดิม 
อยา่งไรกต็าม เพือ่ใหก้ารทำางานดา้นการปราบปรามไดผ้ลยิง่ขึน้ และสำาหรับยทุธศาสตรค์รัง้ตอ่ไป 
ควรผลกัดนัให้ความสำาคญัการจบักมุขอ้หาสำาคญั การสบืสวนขยายผลและการยดึทรพัยม์ากยิง่ข้ึน 
รว่มถงึการสร้างความเชือ่มัน่กบัแกนนำาประชาชนในพ้ืนทีใ่นขัน้ตอนการจับกมุ การต้ังขอ้หา และ
ร่วมติดตามการกระทำาผิดซ้ำา เมื่อได้รับการประกันตัว

2
 การกระทำาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะนักค้ารายสำาคัญ เป็นอาชญากรรมที่มีลักษณะ
พิเศษ จำาเป็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจะต้องมีเครื่องมือ องค์ความรู้ ระบบข้อมูล กฎหมาย และ
ทีมปฏิบัติการที่พิเศษ จำาเป็นที่เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติจะต้องมีเครื่องมือ องค์ความรู้ ระบบข้อมูล 
กฎหมาย และทีมปฏิบัติการที่พิเศษกว่าเครื่องมือที่ใช้กับอาชญากรรมปกติทั่วไป

6. มาตรการด้านการบำาบัดและฟื้นฟู

1
 มาตรการด้านการบำาบัดฟื้นฟูเป็นมาตรการที่ต้องใช้ความพยายามทั้งเรื่องของกลไก กำาลังพล 
งบประมาณ และวธิกีารในการดำาเนนิการค่อนข้างมาก เร่ิมต้ังแต่การค้นหา คัดกรอง บำาบดัฟ้ืนฟ ู
ติดตาม และกระบวนการกลับคืนสู่สังคม แต่ส่ิงสำาคัญที่ควรได้รับการผลักดันเพ่ิมความเข้มข้น
ให้มากข้ึน ข้ันตอนของการกลับคืนสู่สังคม ไม่ว่าจะเป็นการติดตาม ช่วยเหลือดูแลหลังบำาบัด 
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต

2
 ขั้นตอนของการติดตาม ดูแล และช่วยเหลือ หลังจากที่บำาบัดเสร็จสิ้น ซึ่งอาจจะหวนกลับมาใช้
สารเสพติดอีก โดยมีบางส่วนใช้วิธีการเชิงตั้งรับด้วยการให้ผู้เสพมารายงานตัว เพื่อให้การติดตาม 
ดูแล และช่วยเหลือหลังบำาบัดเสร็จส้ินไดบำาบัดเสร็จส้ินได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ควรให้ความ
สำาคัญและสร้างระบบการติดตามเชิงรุก

3
ค้นหาผู้เสพแบบสมัคใจ ผู้เสพส่วนใหญ่ไม่สมัครใจเข้ารับการบำาบัด ซึ่งทำาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้วิธีการกดดัน เพื่อให้เข้าสู่การบำาบัด ในการดำาเนินยุทธศาสตร์ต่อไปควรปฏิบัติการเชิงรุกให้
ผู้เสพเข้ารับการบำาบัดแบบสมัครใจ



ชุมชนแพร่งภูธร กรุงเทพมหานคร :  

บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

คนในชุมชนแพร่งภูธรเป็นผู้ท่ีอยู่อาศัยในชุมชนเป็นเวลานาน จึงเกิดกระบวนการ
พัฒนา โดยเริ่มจากกลุ่มแกนนำาชุมชนมีการพูดคุยกัน เพื่อสร้างวิสัยทัศน์ในชุมชน 
หลังจากนั้นก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มาเป็นระยะเวลากว่า 20 ปี กิจกรรมเพ่ือ
การพัฒนาที่ชัดเจน ได้แก่

พ.ศ. 2540 การสร้างเอกลักษณ์ชุมชนเป็นจุดเริ่มต้นท่ีเกิดจากความต้องการ
ให้ชุมชนเป็นระเบียบเรียบร้อย คนในชุมชนจึงพร้อมใจกันทาสีบ้านเรือน/อาคาร
ให้เหมือนกันท้ังหมด และเลือกใช้สีที่คงทนต่อความชื้น ทำาให้อาคารบ้านเรือนมี
ความสวยงามมาถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2557 เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้
เครือข่ายภาคประชาชน ปปส. ADP พระนคร

พ.ศ. 2549 การจดักจิกรรมในวนัเดก็ โดยรว่มกนักำาหนดภาพรวมของงานและ
แบ่งบทบาทหน้าที่เพื่อการมีส่วนร่วม

พ.ศ. 2552 การสร้างเครือข่ายเรียนรู้เรื่องย่านเก่า ร่วมกับผู้ทำางานฟื้นฟู
ย่านเก่าที่จังหวัดแพร่ น่าน และเชียงใหม่

ผลการดำาเนินงานที่สำาคัญ 
ในด้านการเสริมสร้างชุมชน

18
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พ.ศ. 2553

•  พัฒนาเว็บไซต์แพร่งภูธร (www.phraengphuthon.com) โดย เยาวชนในชุมชน จำานวน 15 คน 
ริเริ่มการพัฒนาเว็บไซต์ และคนในชุมชนยังมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลของชุมชนเพื่อเผยแพร่
ไปสู่สาธารณชน

•  ได้รับคัดเลือกให้เป็นกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นจากสำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนในหลายมิติ เช่น

-  การรวมตัวเพื่อเรียกร้องเรื่องกรรมสิทธิ์ที่ดินและอาคาร ตามเจตนารมณ์ของชุมชน 
-  การจัดตั้งประชาคมชุมชนคลองเมืองสามแพร่ง ท่ีเป็นปัจจัยความสำาเร็จในการแก้ไขปัญหาของ

ชุมชนและการสร้างชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
-  การจัดระบบและการใช้ประโยชน์จากนายทุน ภายใต้แนวคิด “อย่าถูกเขาใช้ แต่ต้องใช้เขา

ให้เป็นประโยชน์” โดยมีการนำารายได้จากกองถ่ายทำาภาพยนตร์มาเป็นค่าบำารุงรักษาชุมชน 
การจัดกระบวนการเรยีนรู ้ ไดแ้ก ่ การทำาสือ่ จดัเวทชุีมชนเพือ่การแลกเปลีย่นเรยีนรูใ้นระดบัชมุชน ระดบั

เขต ระดบักรงุเทพมหานคร ไปจนถงึระดบัตา่งประเทศ เชน่ การมกีจิกรรมรว่มกบั The Japan Foundation 
เป็นต้น

ชุมชนนครทอง จังหวัดสมุทรปราการ: ชุมชนเข้มแข็ง 

ชุมชนนครทอง ซ่ึงเข้ารับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เม่ือวันท่ี 10 สิงหาคม พ.ศ. 2549 แต่เน่ืองจาก
ชุมชนนครทองได้รับเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยขาดการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทำาให้คณะกรรมการชุมชน 
และชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ทราบถึงความสำาคัญ ที่มาและวัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดินแต่อย่างใด 
ชาวบ้านท้ังหมู่บ้านไม่รู้ว่ากองทุนแม่ของแผ่นดินคืออะไร ต้องเอาไปใช้ประโยชน์ และมีกฎระเบียบการใช้เงิน
กองทุนประเภทนี้อย่างไรบ้าง เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจำานวน 8,000 บาท จึงถูกนำาไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน
โดยขาดทิศทางอันชัดเจนตั้งแต่เริ่มแรก ในช่วงปีแรกๆ ท่ีได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินมาชุมชนนำางบประมาณ
ส่วนนี้ไปใช้ในการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาแก่เด็กเยาวชนในชุมชน และใช้เป็นสวัสดิการสำาหรับชาวบ้านที่เข้าร่วม
เดินเวรเฝ้าระวังยาเสพติด อย่างไรก็ตามพัฒนาการเกี่ยวกับความเข้าใจ การรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินก็ดีขึ้นตามลำาดับจากโอกาสที่ได้อบรม และลงพื้นที่ดูงานในชุมชนตัวอย่างของ
จังหวัดต่างๆ ผ่านการสนับสนุนของหน่วยงานภายนอก อาทิ เทศบาลตำาบลปากคลองบางปลากด สำานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำานักงาน ป.ป.ส.) เป็นต้น ทำาให้แกนนำาชุมชนทราบวิธีการ
ตา่งๆ ในการรกัษา และเพิม่พนูเงนิกองทุนแม่ของแผน่ดนิเพือ่ใหเ้กิดความยัง่ยนืในการใชป้ระโยชน ์ โดยในปจัจบัุน
เงินกองทุนแม่ของชุมชนนครทองได้ถูกนำาไปใช้ในกิจกรรม และในกรณีที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น การใช้เป็น
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เงินขวัญถุงสำาหรับเด็กแรกเกิด ผู้ป่วย และคนชรา การนำาไปมอบเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน การนำาไป
สนบัสนนุในกจิกรรมตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์กช่มุชน การชว่ยเหลอืชาวบา้นในด้านอาชพี ฯลฯ ขณะทีมี่ช่องทาง 
ในการให้ชาวบ้านสนับสนุน หรือบริจาคเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างหลากหลายเช่นกัน อาทิ การจัด
ทอดผ้าป่าต่อยอดกองทุนแม่ของแผ่นดิน การท่ีชาวบ้านคืนเงินเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยสมบทเงินเพ่ิม
ให้เป็นจำานวนซึ่งมากกว่าเงินท่ีตนยืมไป ฯลฯ ภาพที่เกิดขึ้นของกองทุนแม่ของแผ่นดินที่กำาลังหมุนเวียนสร้าง
ประโยชนใ์หแ้ก่ชาวบ้านในชุมชนแห่งน้ี คอืระบบคดิ และระบบการเงนิทีชุ่มชนนำาโอกาสทีไ่ดจ้ากภายนอกชมุชน
มาสร้างชีวิตสำาหรับผู้ด้อยโอกาสท่ีต้องการความช่วยเหลืออันเกินกว่าความสามารถของตัวเอง การให้กำาลังใจ
แก่กันและสร้างความผูกพันให้ชาวบ้านมีต่อคนในชุมชนเดียวกัน การป้องกันปัญหายาเสพติดในลักษณะที่
มองปัญหาอย่างเป็นองค์รวมซึ่งไม่ได้จำากัดความคิดอยู่เพียงว่าจะต้องมุ่งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยตรง 
ตลอดจนยงัเปน็ระบบคดิท่ีไมเ่ป็นการแกปั้ญหาทีป่ลายเหตุ และทำางานตามนโยบายของหนว่ยงานใดๆ โดยเฉพาะ 
เน่ืองจากการบริหารกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นอำานาจการตัดสินใจของชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งช่วยให้เกิดความ
ยืดหยุ่นในแนวทางการใช้เงินตามบริบท และปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยมีคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผน่ดนิทีช่าวบา้นเลอืกโดยตรงทำาหนา้ทีต่ดัสนิใจแทนชาวบา้นทีอ่ยูใ่นชุมชนเดียวกนั ซ่ึงประโยชนสุ์ขทีช่าวบ้าน
นครทองได้รับจากกองทุนแม่ฯ อย่างตรงตามความต้องการของชาวบ้านเองภายใต้ความสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะเป็นปัจจัยสำาคัญที่ช่วยให้เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินดำารงอยู่สืบไป
ควบคู่กับการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน

บ้านอู่ตะเภา จังหวัดฉะเชิงเทรา :  

ชุมชนเข้มแข็ง บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

การแก้ไขปญัหายาเสพตดิในชมุชนบ้านอูต่ะเภา หมู ่1 ตำาบลบางกรดู อำาเภอบา้นโพธิ ์ จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ยึดหลักการให้อภัย ให้โอกาส ให้ความรัก ความเมตตาไม่ว่าจะเป็นกับผู้ต้องสงสัย ผู้เสพ ผู้ค้า เราอาศัยพลัง
ของชุมชนดูแลชุมชนเอง ชาวบ้านทุกคนมีส่วนร่วมกัน ทุกปัญหาแก้ไขได้ด้วยกระบวนการประชาคม โดยปี 
พ.ศ. 2544 ร.ต.ต. ธวัช ชะนะ ตำารวจสายตรวจชุมชนและชุดชุมชนมวลชนสัมพันธ์สถานีตำารวจภูธรแสนภูดาษ 
ได้นำาประสบการณ์แก้ไขปัญหายาเสพติดของชาวบ้านคลองจรเข้น้อย หมู่ 2 ตำาบลเกาะไร่ อำาเภอบ้านโพธิ์ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา เข้ามาขยายแนวความคิดให้กับผู้นำาและผู้อาวุโสของหมู่บ้านทั้งผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิก อบต. ผู้นำาทางศาสนา พยายามทำาความเข้าใจว่ามาตรการปราบปรามของเจ้าหน้าท่ีเพียงลำาพัง ไม่สามารถ
แก้ปญัหายาเสพตดิได ้ เพราะเปน็เรือ่งทีเ่ชือ่มโยงกบัปญัหาอืน่ๆ ของชมุชนดว้ย การแกไ้ขปญัหาโดยทางราชการ
เมือ่เสรจ็แลว้กจ็ะยกกำาลงักลบั ปญัหาก็กลบัคืนมาอกี วนเวยีนตลอดเวลา ชาวบา้นต้องเลิกคดิท่ีวา่ “ธรุะไมใ่ช”่ 
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หรือ “ชาวบ้านทำาเองไม่ได้” โดยตระหนักว่ายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกัน ของคนทั้งชุมชนที่ต้องลุกขึ้นมา
ร่วมแรงร่วมใจแก้ปัญหา ขณะเดียวกันก็สำารวจสภาพปัญหาต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชนเก็บไว้อย่างไม่เป็นทางการ
เพือ่รวบรวมไวว้เิคราะห์ วางแผนการดำาเนินการในขัน้ตอ่ไป ทัง้นีท้มีงานวทิยากรกระบวนการไดใ้ชแ้บบสอบถาม 
10 ข้อเพื่อให้ครอบคลุมประเด็นต่างๆ ครบถ้วน สาระสำาคัญคือ หากชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนหรือมีปัญหา
ต่างๆ จะไปปรึกษาใคร เพื่อให้ชาวบ้านคัดเลือกผู้นำาธรรมชาติเป็นประธานชุมชนเข้มแข็ง

บ้านนาสีดา จังหวัดอำานาจเจริญ : แก้ปัญหาด้วยประชาคม 

บา้นนาสดีา ในอดตีเปน็หมูบ่า้นทีม่คีวามอดุมสมบูรณ ์ ต้ังอยูใ่นภมูปิระเทศทีเ่หมาะสม ทำาใหม้ผู้ีคนอพยพ
เข้ามาประกอบอาชีพต่างๆ มากมาย เช่น การทำาการเกษตร ทำาไร่ ทำานา รับจ้าง ทำาประมงและค้าขายต่างๆ 
เปน็ตน้ นอกจากประชากรจะเพิม่ข้ึนแลว้ยงัมคีนต่างถิน่เขา้มาอาศัยอยูใ่นหมูบ่า้นเพิม่ขึน้ และมกีลุม่ผูใ้ชแ้รงงาน
เพิ่มมากขึ้น หลังจากมีประชากรเพิ่มขึ้นปรากฏว่ามีปัญหาต่างๆ ตามมา ดังนี้

•  ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้ มีการตัดไม้ทำาลายป่า
มากขึน้เนือ่งจากตอ้งการปรบัพืน้ทีเ่พือ่นำาไปใชป้ระกอบอาชพีด้านการเกษตร เชน่ ทำาสวน ทำาไร่ และ
ทำานา

•  ปัญหาด้านสังคม บ้านนาสีดามีผู้อาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก และหลากหลายอาชีพ จึงมีการนำายาเสพติด
มาใช้ในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน และเยาวชนในหมู่บ้าน ทำาให้เกิดปัญหาต่างๆ เช่น การลักเล็กขโมยน้อย 
การก่อการทะเลาะวิวาท ทำาให้เกิดความไม่สงบสุขในหมู่บ้านชาวบ้านเดือดร้อน 

อดีตทีผ่า่นมามสีถานการณก์ารลกัลอบนำาเขา้ยาเสพตดิจากประเทศ สปป. ลาว อยา่งตอ่เนือ่งโดยป ี2555 
อ.ชานมุาน ถกูกำาหนดเปน็อำาเภอเนน้หนกัทีต่อ้งมกีารดำาเนนิการเขม้ขน้กวา่อำาเภออืน่ ส่งผลใหม้กีารขบัเคล่ือน
กลไกในพืน้ทีท่กุภาคสว่นอยา่งจรงิจงัในพืน้ทีห่มูบ่า้นท่ีติดชายแดน บา้นนาสีดา หมูท่ี ่2 ต.ชานมุาน อ.ชานมุาน
เป็นหมู่บ้านชายแดนติดกับ สปป. ลาว ท่ีมีการข่าวแจ้งว่าเป็นแหล่งพักยาเสพติดจำานวนมาก มีสถานการณ์การ
ลักลอบนำาเข้ายาเสพติดเพื่อผ่านไปยังพื้นที่ตอนในของประเทศไทยอย่างต่อเนื่องส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความ
ตระหนักถึงปัญหาของหมู่บ้านจึงเกิดการรวมกลุ่มชาวบ้านเพื่อจัดการกับปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลของ
การดำาเนินการสร้างระบบเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ท้ังในการจัดระเบียบการ
เข้าออกของราษฎร สปป. ลาว บริเวณท่าข้ามประเพณีของหมู่บ้านพร้อมจัดทำาทะเบียนเข้าออกเพ่ือการตรวจ
สอบจนได้รับการเสนอให้เข้ารับพระราชทานเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินในปี 2549  และมีการพัฒนามาอย่าง
ต่อเน่ืองจนได้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นระดับอำาเภอ ปี 2555 และได้รับการคัดเลือก
เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับจังหวัด ปี 2555
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บ้านโนนตูม จังหวัดกาฬสินธุ์ :  

เฝ้าระวังยาเสพติด บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ในปี 2549 บา้นโนนตมู ไดร้บัการคดัเลอืกจากอำาเภอยางตลาด จงัหวดักาฬสนิธุ ์ ใหเ้ขา้รับพระราชทาน
เงินขวัญถุง “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ผ่านสำานักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส) เมื่อวันที่ 
8 สิงหาคม 2549 ซึ่งถือเป็นจุดเปลี่ยนในการดำาเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการพัฒนา
บ้านโนนตูม อย่างจริงจัง และความเอาใจใส่ในปัญหาของหมู่บ้าน แต่ขาดพลังส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี 
เม่ือบา้นโนนตมูไดร้บัการยกระดบัเป็นหมูบ้่านกองทนุแมข่องแผน่ดนิ ทำาให้แกนนำาไดม้โีอกาสไปอบรมในหลกัสตูร
ต่างๆ และนำาความรู้มาประชุม ชี้แจง และบอกต่อให้กับชาวบ้าน ประจวบกับเมื่อชาวบ้านได้รู้ว่าหมู่บ้านของ
ตนเองเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ซ่ึงเป็นเงินพระราชทานมาเพ่ือให้ราษฎร์ใช้จ่ายในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จึงมีพลังจากพี่น้องประชาชนในหมู่บ้านช่วยกันเป็นหู เป็นตา และคอยสอดส่อง ดูแล 
ลูกหลาน รวมท้ังรับรู้แนวทางการป้องกันแก้ไข โทษ พิษภัยของยาเสพติดจากแกนนำา จากการประชุม ชี้แจง 
และการขับเคลื่อนงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโนนตูม ได้ยึดหลักการดำาเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
เป็นแม่บทในการทำางานแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีหลักการให้อภัย และให้ความเมตตา ทั้งกฎ ระเบียบ 
โดยอาศัยความเชื่อ และความศรัทธาของประชาคมในหมู่บ้าน

ปัญหายาเสพติดจากที่มีผู้ค้าและผู้เสพ เมื่อมีการแจ้งข้อมูล สามารถนำาไปสู่การจับกุมนักค้ารายสำาคัญ 

2 ราย และนำาผูเ้สพ จำานวน 4 คน เข้ารบัการอบรมในคา่ยปรับเปลีย่นพฤตกิรรม ผูเ้คยเกีย่วขอ้งโดยเปน็ผูเ้สพ
ส่วนหนึ่ง ได้เลิกพฤติการณ์ มีครอบครัว และช่วยเป็นแกนนำาเป็นพลังในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด

“แนวทางสันติวิธี” เป็นกระบวนการซ่ึงหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโนนตูม ได้ดำาเนินการตลอดมา 
โดยลักษณะของผู้นำาเข้าไปพูดคุยในครัวเรือนต่างๆ โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและผ่าน
กระบวนการบำาบัดฟื้นฟูแล้ว หลักคิดที่ใช้ดำาเนินการคือ หลักเมตตาธรรมใช้ความเป็นเครือญาติเป็นตัวนำา ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี
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บ้านนาเวียง หมู่ 5 ต.ท่าผา อ.เกาะคา จ.ลำาปาง :  

จิตอาสาและการมีส่วนร่วมชุมชนเชิงวัฒนธรรม 

ปี พ.ศ. 2552 ได้เข้ารับพระราชทานเงินขวัญถุง ชาวบ้านเห็นความห่วงใยของสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรม ราชินีนาถ ท่ีทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นหน้าที่
ของคนไทยทุกคนท่ีจะต้องช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด ดังนั้น บ้านนาเวียงจึงได้นำาแนวทางกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ร่วมกับการพูดคุยปรึกษาหารือกัน ใช้เวทีประชาคมในการกำาหนดกฎระเบียบของหมู่บ้าน 
ใช้มาตรการทางสงัคมเขา้กดดนั ใชร้ะบบคุม้เพือ่แบง่การรบัผดิชอบดแูลสมาชกิในหมูบ่า้น โดยเชือ่มประสานกบั
กลไกของ อสม. และผูป้ระสานงานพลงัแผน่ดนิของหมูบ่า้น รว่มกบัการใชผู้น้ำาตามธรรมชาตทิีส่มาชกิในหมูบ้่าน
นบัถอืเขา้มามสีว่นรว่ม อาศัยความเปน็เครอืญาติทีผู่กพันกนัและกนั  รวมทัง้การใชว้ธิกีารทำางานแบบจิตอาสา 
มีการเพิ่มศักยภาพให้คณะกรรมการด้วยการศึกษาดูงานและแลกเปล่ียนเรียนรู้กับพ้ืนท่ีอื่นท้ังในและต่างจังหวัด 
พร้อมๆ ไปกับการสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาสานต่องานเพื่อสืบทอดเจตนารมณ์ในการทำางานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดให้เกิดการทำางานท่ีมีประสิทธิภาพ หมู่บ้านนาเวียงได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบและ
เสริมสร้างศักยภาพการดำาเนินงานโดยศูนย์ปฏิบัติการ ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำาปาง และเข้ารับ
พระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินในวันที่ 19-21 กันยายน ปี 2552 และหมู่บ้านนาเวียงได้รับ
คัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านดีเด่นระดับจังหวัด เข้ารับพระราชทานรางวัลกองทุนแม่ดีเด่นประจำาปี 2553 

บ้านนาเวียงได้น้อมนำากระแสพระราชดำารัส ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ มาใช้ป้องกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพตดิในชมุชน นำาทฤษฏแีนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง ทูบีนัมเบอร์วนั และผูน้ำาตามธรรมชาติ
มาขบัเคลือ่นงานกองทนุแมข่องแผน่ดนิ ตามแนวทางการดำาเนนิงานกองทนุแมข่องแผน่ดนิ มผีลการดำาเนนิงาน
สรุปได้ ดังนี้

1
การใหป้ระชาชนมสีว่นรว่มในการสมทบทุนกบักองทนุศกัดิส์ทิธิต์ามแนวทางแหง่ศรทัธาของหมูบ่า้น
ถอืเป็นการสรา้งแรงจงูใจให้ประชาชนในหมูบ่า้นเกดิความตระหนกัและหันมารว่มกนัทำางานปอ้งกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนอง

พระราชเสาวนีย์ มีความร่วมมือในการทำากิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างเต็มที่ เกิดเป็นการทำางานที่มี
ประสิทธิภาพ 

2
นำาเงินที่ได้รับการต่อยอดไปทำากิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำาให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการดำาเนินกิจกรรมของประชาชนทุกกลุ่มในหมู่บ้าน เป็นการส่งเสริมขบวนการ
ประชาธิปไตยผ่านการทำาประชาคม ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมคิด ร่วมทำา ร่วมประเมินผล 

เกิดการปฏิสมัพนัธพ์บปะพดูคุย แลกเปลีย่น สถานการณ ์ อนัจะกอ่ให้เกดิการทำางานรว่มกนัอยา่งมปีระสทิธภิาพ 
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3
การสร้างกิจกรรมทางเลือกให้แก่กลุ่มเยาวชนในหมู่บ้าน การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทำาให้
กลุ่มเยาวชนมีกิจกรรมทำาร่วมกัน ได้มีโอกาสแสดงความสามารถ พัฒนาศักยภาพของตนเอง
ในทางที่ถูกต้องลดพฤติกรรมเสี่ยงที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด

4
การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนผ่านเงินทองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ทำาให้ประชาชนมีอาชีพ รายได้ ที่มีความมั่นคง เกิดสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ เมื่อมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึนทำาให้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด พร้อมกับหันมาร่วมทำากิจกรรมต่างๆ เพื่อป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติด

5
การดำาเนนิกจิกรรมท่ีตอ่เนือ่งมาตัง้แตป่ ี2552 โดยใชเ้งนิกองทนุแมข่องแผน่ดนิ ในการปอ้งกนัแกไ้ข
ปัญหายาเสพติด การยกระดับคุณภาพชีวิต ทำาให้สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านลดลง
จนสามารถที่จะควบคุมได้

บ้านดงสระแก้วหมู่ท่ี 4 ตำาบลไผ่ล้อม อำาเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ :  

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง 

ดว้ยพระมหากรณุาธคิณุของสมเดจ็พระนางเจา้ฯพระบรมราชนีินาถ และหมูบ่า้นดงสระแกว้ไดด้ำาเนนิงาน
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปี 2551 จนสามารถควบคุมปัญหายาเสพ
ได้ในระดับหนึ่ง คณะกรรมการบ้านดงสระแก้ว จึงได้มีโอกาสสมัครเข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ประจำาป ี2551 และไดเ้ขา้รบัพระราชทานเงนิขวญัถุงพระราชทาน จำานวน 8,000 บาท ซ่ึงถือเปน็ศริิมงคลสูงสดุ
ของบ้านดงสระแก้ว โดยน้อมนำาหลักปรัชญากองทุนแม่ของแผ่นดินภายใต้ “ทุนศักดิ์สิทธิ์ ทุนศรัทธา ทุน
ปญัญา” เปน็สิง่ยดึเหน่ียวและเป็นศูนยร์วมจติใจของคนในหมูบ่า้นดงสระแกว้ และนำามาเปน็แนวทางดำาเนนิงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้านจนถึงปัจจุบัน 

จากกระบวนการดำาเนินงานท่ีมีความเข้มแข็ง และเน้นการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ส่งผลให้กองทุน
แม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว ได้รับการคัดเลือกจากศูนย์อำานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอำาเภอ
ลบัแล จงัหวัดอตุรดติถ์ ใหเ้ป็นศนูยเ์รยีนรู้กองทนุแมข่องแผน่ดินในระดับอำาเภอ ตามนโยบาย 1 อำาเภอ 1 ศนูย์
การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินในการเป็นสถานท่ี
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในแนวทางการดำาเนินงานตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินทั้งในและนอกพื้นที่ โดยมี
สำานักงานพัฒนาชุมชนอำาเภอลับแลเป็นพี่เลี้ยงในการดำาเนินงาน ต่อมาสำานักงาน ป.ป.ส. กำาหนดให้มีโครงการ
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี และให้ทุกจังหวัดดำาเนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดินท่ีมีการบูรณาการกับเศรษฐกิจพอเพียง ให้เป็นศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินระดับ
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จงัหวดั คณะทำางานขบัเคลือ่นกองทนุแมข่องแผ่นดินในระดับจังหวดัได้มคีำาส่ังแต่งต้ัง คณะทำางานประเมนิความ
เข้มแข็งของศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อดำาเนินการคัดเลือกศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มี 
การบูรณาการเศรษฐกิจพอเพียงระดับจังหวัด และลงไปตรวจติดตามการดำาเนินงานของศูนย์เรียนรู้กองทุน
แม่ของแผ่นดินในพื้นท่ีจังหวัดอุตรดิตถ์ท้ัง 9 อำาเภอ และคณะกรรมการมีมติเห็นชอบในการยกระดับศูนย์
เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านดงสระแก้ว เป็นศูนย์เรียนรู้ฯระดับจังหวัด 

ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองปืนแตก จังหวัดเพชรบุรี :  

เข้มแข็งเฝ้าระวังยาเสพติด 

ปี พ.ศ. 2546 ผู้นำาของหมู่บ้านถูกลอบยิงเสียชีวิต ทำาให้เกิดปัญหาการบริหารเงินกองทุนฯ ในหมู่บ้าน 
เกิดการสูญหายไม่สามารถติดตามได้ จึงได้มีการแต่งต้ังผู้นำาขึ้นใหม่ แต่ก็ดำารงตำาแหน่งปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง 
7 เดือน ก็ลาออกไปเพราะรับสภาพปัญหาต่างๆ ที่เกิดในหมู่บ้านไม่ไหว ต่อมา ปี พ.ศ. 2547 ก็ได้มีการแต่งตั้ง
ผู้นำาขึ้นมาใหม่ ชื่อ นายยนต์ สงวนสิน และมีการจัดตั้งทีมผู้นำาในชุมชนข้ึนมาเพื่อช่วยแก้ไขสถานการณ์
ของปัญหาที่เกิดในชุมชน แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึนนั้นยากต่อการแก้ไข เพราะสมาชิกในหมู่บ้านไม่ให้ความร่วมมือ 
โดยเฉพาะปญัหายาเสพตดิทีไ่มส่ามารถควบคมุได้ เพราะบางครัวเรือน หวัหนา้ครวัเรือนมส่ีวนเกีย่วขอ้งเสียเอง 
จนปัญหายาเสพติดระบาดเข้าสู่กลุ่มเยาวชนท่ีอยู่ในวัยเรียน ประชาชนถึงจะรู้ว่าผู้ใดเก่ียวข้องกับยาเสพติดบ้าง 
แต่ก็ไม่มีใครกล้าแจ้งข่าวทางการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ เพราะผู้นำาที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงถูกรอบยิงเสียชีวิตจากการ
แจ้งเบาะแสนั่นเอง จึงเป็นที่หวาดระแวงแก่ผู้คนที่อยู่ในพื้นที่ เกิดเป็นปัญหาที่เรื้อรังเรื่อยมา

ซึง่ตอ่มาในปี พ.ศ. 2552 หมูบ้่านหนองปนืแตกได้รบัพระราชทานขวญัถงุ กองทนุแมข่องแผน่ดิน จำานวน 
8,000 บาท มีการจัดประชุมชี้แจงทำาความเข้าใจเกี่ยวกับกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยเชิญแกนนำาของหมู่บ้าน
ท่ีได้รับพระราชทานขวัญถุง เข้าร่วมการอบรม หมู่บ้านละ 2 คน และในการน้ีสารวัตรกำานัน (อรอุมา เหมือนแก้ว) 
กเ็ปน็แกนนำาของหมูบ้่านท่ีเข้ารว่มการอบรม ทำาใหไ้ดร้บัทราบการแกป้ญัหายาเสพติดจากกองทุนแมข่องแผน่ดนิ 
ซึ่งมีวิทยากรจากสำานักงาน ป.ป.ส. บรรยายการแก้ปัญหายาเสพติด โดยมีกระบวนการ 9 ขั้นตอน จึงได้มีการ 
นำากระบวนการดังกล่าว มาดำาเนินการในชุมชน สภาพปัญหาในชุมชนโดยทั่วไปไม่สามารถรวมกลุ่มชาวบ้านได้ 
ผูน้ำาตอ้งใช้ความพยามอยา่งมากดำาเนนิการแกไ้ขปญัหา ซึง่กอ่นหนา้นีมี้หนว่ยงานตา่งๆ เขา้มาใหค้วามชว่ยเหลือ 
แต่ยังไม่ดีขึ้น หลังจากมีการดำาเนินการตามกระบวนการ 9 ขั้นตอน ร่วมกับทีมวิทยากรกระบวนการ 

จากการรวมตัวของประชาชนที่แก้ไขปัญหายาเสพติดได้ จึงได้มีการเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดิน ก็ได้มีการขยายเครือข่ายเพิ่มในพื้นที่ใกล้เคียงโดยมี สารวัตรกำานัน (อรอุมา เหมือนแก้ว) 
เป็นวิทยากรกระบวนการร่วมกับหน่วยงานราชการ กับการดำาเนินการในหมู่บ้านชุมชน ให้เป็นศูนย์เรียนรู้
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จนเป็นผลสำาเร็จ ณ ปัจจุบัน มีศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านจากการดำาเนินการจากจิตอาสา 16 หมู่บ้าน วางแผน
ขยายเครือข่ายกับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินเพ่ิม 20 หมู่บ้านชุมชน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 
โดยปจัจบุนักองทุนแม ่ บา้นหนองปืนแตก มจีำานวนครวัเรอืนทัง้สิน้ 207 ครัวเรือน สมคัรเขา้เปน็สมาชกิกองทนุ
แม่ของแผ่นดินจำานวน 148 ครัวเรือน ได้รับพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินจำานวน 2 ครั้ง ได้รับครั้งแรก
เมื่อปี พ.ศ. 2552 จำานวน 8,000 บาท และคร้ังที่สอง เมื่อปี พ.ศ. 2554 จำานวน 66,000 บาทรวมเป็นเงิน 
73,000 บาทหมู่บ้านมีการสมทบทุน (ทุนศรัทธา) โดยมีราษฎรร่วมกันสมทบ จำานวน 388,261 บาท ปัจจุบัน
หมู่บ้านมียอดสมทบเงินกองทุนแม่ จำานวน 462,261 บาท (เงินพระราชทาน + สมทบ)

บ้านนาปาบ จังหวัดสงขลา : สร้างชุมชนเข้มแข็ง

พ.ศ. 2548 บ้านนาปาบ ได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน และได้รับพระราชทาน  
“เงนิกองทนุแม่ของแผน่ดนิ” หลงัจากท่ีไดร้บัการพระราชทานมาแลว้ กลุ่มผูน้ำาและชาวบา้นบางสว่นในขณะนัน้ 
ร่วมกันจัดเวทีประชาคม เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวบ้านให้
หันมามองชุมชนของตนเองและมีจิตสำานึกรักชุมชน จึงเริ่มก่อต้ังคณะกรรมการข้ึนเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของชาวบ้านในชุมชน โดยมีสภาผู้นำา 49 ซึ่งมีคณะกรรมการท้ังหมด 49 คน ท่ีเกิดจากการรวมตัวของผู้นำา
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ที่เป็นทางการและผู้นำาทางธรรมชาติ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ เยาวชน สตรี กลุ่มกิจกรรม กลุ่มอาชีพ 
กลุม่องคก์รทางการเงนิ และกลุม่องค์กรตา่งๆ ในชมุชน นอกจากนีย้งัมกีรรมการท่ีปรึกษาคณะกรรมการหมูบ่า้น 
มารว่มคิดในการพฒันาหมูบ้่านใหก้า้วหนา้ เพือ่ชว่ยกนัแกไ้ขปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนรว่มกนั ภายใตแ้นวคดิการ
ทำางานของคณะกรรมการสภาผูน้ำา 49และคณะกรรมการกองทนุแมข่องแผน่ดนิบา้นนาปาบ รว่มกนัดำาเนนิการ 

นอกจากชุมชนจะทำางานกับกลุ่มต่างๆ และพัฒนาเครือข่ายในระดับชุมชนแล้ว ชุมชนบ้านนาปาบ น้ัน
ยังทำางานแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับเครือข่ายระดับตำาบล โดยชุมชนบ้านนาปาบ จะทำาหน้าที่เป็นศูนย์
ประสานงานหลักของเครือข่ายอื่น เครือข่ายระดับจังหวัดนั้นชุมชนจะทำางานร่วมกับ สำานักงาน ปปส. ภาค 9 
เพื่อเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลในพื้นที่ และข้อมูลท่ีเป็นสถานการณ์ภาพรวม เพื่อง่ายต่อการประเมินสถานการณ์
ยาเสพติด นอกจากนี้ชุมชนยังมีเครือข่ายทำางานด้านยาเสพติดในระดับภูมิภาคเพื่อง่ายต่อการทำางานในระดับ
มหภาค

หลังจากบ้านนาปาบได้รับเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแล้ว เมื่อปี 2548 สมาชิกชุมชนบ้าน
นาปาบได้ร่วมมือและสามัคคีกันดำาเนินการป้องกันยาเสพติด และให้การบำาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดโดยชุมชน
บา้นนาปาบ และมกีารสง่เสรมิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพียง ซ่ึงได้รับการยอมรับจากบคุคลภายในชุมชนและนอกชมุชน 
จึงสง่ผลใหเ้มือ่วนัที ่20 มกราคม 2550 ผูใ้หญบ้่านวรเดช สขุขวญั ผูใ้หญบ่า้นนาปาบ ไดร้บัพระราชทานรางวลั
บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเป็นรางวัลที่ชาวชุมชนบ้าน
นาปาบมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยรางวัลดังกล่าวเริ่มเกิดจากการที่ชาวบ้านในชุมชนนั้นประกอบอาชีพ
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เกษตรกรรม ทำาสวน ทำาไร ่ เลีย้งสตัว์ รวมถงึการปลูกผักไว้รับประทานเองในครัวเรือน และไวข้ายมาเปน็เวลา
หลายชั่วอายุคน  และเมื่อได้รับการส่งเสริมจากสำานักงานเกษตรอำาเภอรัตภูมิเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ผักในปี 
พ.ศ. 2544 จงึทำาใหช้าวบ้านในชมุชนนัน้สามารถขยายพนัธุผ์กัไวรั้บประทานเองในชมุชน มผีกัสวนครวัหลายชนดิ 
มีการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลาอย่างครบวงจร และสามารถส่งขายในตลาดนัดในชุมชนได้ จนทำาให้เกิดการสร้างงาน 
การสร้างรายได้ ทั้งยังทำาให้ชุมชนนั้นประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ้ืออาหารมาบริโภค หลังจากนั้นจึงได้เกิดการ
รวมตัวของชาวบ้านในชุมชนที่ปลูกผักไว้รับประทานเอง ก่อต้ังเป็นศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งต่อมา
ในปี 2551 บ้านนาปาบได้รับการคัดเลือกเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินดีเด่นประจำาจังหวัดสงขลา



ภาคผนวก



 
 
 
 
คําสั่งศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 

ที่   ๑ / ๒๕๕๔ 
เรื่อง แผนยุทธศาสตร์พลังแผน่ดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ 

--------------------------------- 
 

 ตามคําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ ๑๕๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๔ เรื่อง 
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ซึ่งกําหนดนโยบายให้องค์กรที่เกี่ยวข้องทุกระดับนําไป
ปฏิบัติ และให้พลังมวลชนเป็นปัจจัยสําคัญในการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดในลักษณะของการ 
บูรณาการ นั้น   

ในการประชุมศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ เมื่อ
วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ได้ให้ความเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด           
ปี ๒๕๕๕ และการขับเคล่ือนการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุผลสําเร็จ ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล จึงมีคําสั่ง ดังน้ี 

๑. ให้มีแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมีกลยุทธการดําเนินงาน ๗ แผน ๔ ปรับ ๓ หลัก ๖ เร่ง 

๒. ให้ทุกหน่วยงานจัดต้ังกลไกการอํานวยการและการปฏิบัติงาน ได้แก่ ศูนย์อํานวยการ 
พลังแผ่นดินเอาขนะยาเสพติดกระทรวง/กรม และระดับภาค รองรับแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน
เอาขนะยาเสพติด 

๓. ให้หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงาน จัดทําแผนปฏิบัติการเชิงบูรณาการ โดย
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ และให้สํานักงาน 
ป.ป.ส. เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการแผนงาน โครงการ งบประมาณ ในภาพรวมตามแผน
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

๔. ในระดับจังหวัด/อําเภอ ให้ดําเนินการ ดังน้ี 
    ๔.๑ ให้ทุกจังหวัด/อําเภอ บูรณาการแผนงาน โครงการ และงบประมาณจากทุกแหล่ง 

ของทุกหน่วยงานภายในจังหวัด/อําเภอ ตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ภายใน
วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔  

     ๔.๒ ให้ทุกจังหวัด/อําเภอ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการตามข้อ ๔.๑ สําหรับการปฏิบัติ
ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

๑) เร่งหาข้อมูลผู้ค้า ผู้เสพ กลุ่มเสี่ยง/พ้ืนที่เสี่ยง ทุกจังหวัด 
๒) คัดเลือกและฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการมวลชนระดับอําเภอ/วิทยากรกระบวนการ

ระดับอําเภอ  
๓ )  คัด เลือกและฝึกอบรม/ พัฒนาวิทยากรค่ายปรับเป ล่ียนพฤติกรรมฯ   

๑ อําเภอ ต่อ ๑ ทีม 
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๔) จัดหาสถานที่จัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ อําเภอละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๓๐-

๕๐ คน และในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ให้จัดทําค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เสพ อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
ของจํานวนอําเภอในแต่ละจังหวัด 

๕) เร่งปฏิบัติการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือจูงใจให้ผู้เสพเข้าบําบัดโดยสมัครใจ 
ทั่วประเทศ  

๖) จัดเตรียมระบบติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด และระบบข้อมูลการติดตาม 
๗) เร่งป้องกัน กวดขันพ้ืนที่เสี่ยง /กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา 

และการแข่งรถซิ่ง /มั่วสุม 
๘) คัดเลือกและฝึกอบรมวิทยากรเพ่ือการป้องกันยาเสพติด เช่น วิทยากรตํารวจ ครู

สอนศาสนา และวิทยากรอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการในสถานศึกษา 
๙) จัดชุดปฏิบัติการปราบปรามนักค้ารายสําคัญตามเป้าหมาย และจัดเตรียม       

แนวทางการปฏิบัติในการซักถามข้อมูลจากผู้เสพทั้งที่ถูกจับกุมและบําบัดเพ่ือขยายผลด้านการข่าว 
และเช่ือมโยงไปสู่ผู้ค้ายาเสพติดระดับเครือข่าย  

๑๐) เร่งดําเนินการด้านทรัพย์สินของผู้ค้าและผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด ๓-๕ คดีต่อ
จังหวัด  

๑๑) ปฏิบัติการเฝ้าตรวจและสกัดก้ันตามแนวชายแดนในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเข้มข้น  

๑๒) พิสูจน์ทราบสถานะปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา ๖๐,๕๘๔ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๑๓) จัดเตรียมห้อง Operation Room ของจังหวัด/อําเภอ และระบบรายงาน         
ให้เช่ือมโยงกับส่วนกลาง 
 
โดยมีรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามภาคผนวกแนบท้าย 
 
 ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  ๒๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                

 

ร้อยตํารวจเอก 

(เฉลิม  อยู่บํารงุ) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 
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๔) จัดหาสถานที่จัดทําค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพ อําเภอละ ๑ รุ่น ๆ ละ ๓๐-

๕๐ คน และในเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ ให้จัดทําค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรมผู้เสพ อย่างน้อยร้อยละ ๓๐ 
ของจํานวนอําเภอในแต่ละจังหวัด 

๕) เร่งปฏิบัติการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือจูงใจให้ผู้เสพเข้าบําบัดโดยสมัครใจ 
ทั่วประเทศ  

๖) จัดเตรียมระบบติดตาม ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด และระบบข้อมูลการติดตาม 
๗) เร่งป้องกัน กวดขันพ้ืนที่เสี่ยง /กลุ่มเสี่ยง โดยเฉพาะปัจจัยเสี่ยงรอบสถานศึกษา 

และการแข่งรถซ่ิง /มั่วสุม 
๘) คัดเลือกและฝึกอบรมวิทยากรเพ่ือการป้องกันยาเสพติด เช่น วิทยากรตํารวจ ครู

สอนศาสนา และวิทยากรอ่ืน ๆ เพ่ือดําเนินการในสถานศึกษา 
๙) จัดชุดปฏิบัติการปราบปรามนักค้ารายสําคัญตามเป้าหมาย และจัดเตรียม       

แนวทางการปฏิบัติในการซักถามข้อมูลจากผู้เสพทั้งที่ถูกจับกุมและบําบัดเพ่ือขยายผลด้านการข่าว 
และเช่ือมโยงไปสู่ผู้ค้ายาเสพติดระดับเครือข่าย  

๑๐) เร่งดําเนินการด้านทรัพย์สินของผู้ค้าและผู้เก่ียวข้องกับยาเสพติด ๓-๕ คดีต่อ
จังหวัด  

๑๑) ปฏิบัติการเฝ้าตรวจและสกัดก้ันตามแนวชายแดนในพ้ืนที่ภาคเหนือ และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเข้มข้น  

๑๒) พิสูจน์ทราบสถานะปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา ๖๐,๕๘๔ 
หมู่บ้าน/ชุมชน 

๑๓) จัดเตรียมห้อง Operation Room ของจังหวัด/อําเภอ และระบบรายงาน         
ให้เช่ือมโยงกับส่วนกลาง 
 
โดยมีรายละเอียดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๕ ตามภาคผนวกแนบท้าย 
 
 ทั้งนี้ ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
  สั่ง ณ วันที่  ๒๒  กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
                

 

ร้อยตํารวจเอก 

(เฉลิม  อยู่บํารงุ) 
รองนายกรัฐมนตรี 

ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติ 




