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 ปัญหายาเสพตดิได้ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชวีติของประชาชนโดยทัว่ไป และมีแนวโน้มสถานการณ์

ทวคีวามรนุแรงขึน้ ก่อให้เกดิปัญหาอาชญากรรมต่างๆ ทีเ่กีย่วเนือ่งกบัยาเสพตดิ รฐับาลให้ความส�าคญัเกีย่วกบั 

ปัญหายาเสพติด โดยถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่รัฐบาลต้องเร่งด�าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด  

ซึง่คณะรฐัมนตรีมมีตเิหน็ชอบแผนยทุธศาสตร์การป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด�าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ 

ประสานการปฏบิตั ิจดัสรรทรพัยากร ก�ากบั ตดิตามและประเมนิผล และให้ส�านกังานคณะกรรมการป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ�าปีให้สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้น

 ในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี  

๒๑ สงิหาคม ๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ มีมตเิห็นชอบแผนปฏบัิตกิารป้องกนั

และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป แผนปฏิบัติ

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ แผน คือ ๑) แผนป้องกันยาเสพติด  

๒) แผนบ�าบัดรักษายาเสพติด ๓) แผนปราบปรามยาเสพติด ๔) แผนบริหารจัดการอย่างบูรณาการ  

และนโยบายเร่งด่วนตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๙ – 

๒๕๖๐ โดยเน้นการด�าเนินงานในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล 

 ผลการด�าเนนิงานทีผ่่านมา ได้รบัความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันปฏบัิตงิานป้องกนัและ

แก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นอย่างดี ส�านักงาน ป.ป.ส. ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่ได้ให้ความร่วมมือ 

ในการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง ทั้งหน่วยงานในส่วนกลาง และ 

ส่วนภมูภิาค ทัง้ภาครฐั เอกชน องค์กรภาคประชาชน และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าความร่วมมอืนีย้งัคงด�าเนินต่อไป  

ตราบใดที่ปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาที่สร้างความเดือดร้อนและบั่นทอนความมั่นคงของประเทศ 

คำ�น�

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

กระทรวงยุติธรรม

มกราคม ๒๕๖๐



สำารบญั
          เรื่อง หน้า

๑. “ศาสตร์ของพระราชา” การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน ๕

๒. กองทุนแม่ของแผ่นดิน                                                                                                   ๑๑

๓. “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์
 เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�าปี ๒๕๕๙ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)

 ๑๘

๔. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มของปัญหา                                              ๒๘

๕. การด�าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙                                              ๓๒

          ๑)  สรุปผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙                             ๓๓

          ๒)  การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ                                                                ๓๖

          ๓)  การด�าเนินงานตามแผนปฎิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี 
               (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)                                                                              

๔๗

          ๔)  การพัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน                                                   ๖๒

          ๕)  การด�าเนินงานด้านการปราบปรามยาเสพติด                                                                                ๖๗

          ๖)  การด�าเนินงานด้านการยึดและอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด                                                             ๗๗

          ๗)  การด�าเนินงานด้านตรวจพิสูจน์ยาเสพติด                                                                        ๘๒

          ๘)  การด�าเนินงานด้านการส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด                                               ๘๖

          ๙)  การด�าเนินงานด้านกฎหมาย                                                                           ๙๕

         ๑๐) การด�าเนินงานด้านการบ�าบัดรักษายาเสพติด                                                                    ๑๐๓

         ๑๑) การด�าเนินงานด้านการติดตามและช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา                                          ๑๐๙

         ๑๒) การด�าเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด                                                                                    ๑๑๕

         ๑๓) การด�าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร                                                                        ๑๒๖

         ๑๔) การบูรณาการงบประมาณด้านยาเสพติด                                                           ๑๓๒

         ๑๕) การด�าเนินงานด้านก�ากับ ติดตามและประเมินผล                                                          ๑๓๔

๖. การด�าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง  
    ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

๑๓๙

๗. การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้                     ๑๔๔
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 นับแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๙ ทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั 
เสด็จขึ้นครองราชสมบัติจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๗๐ ปี  
ท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัวทรงครองแผ ่นดิน
โดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม 
สมดังพระปฐมบรมราชโองการ “องค์ความรู้” ที่ทรงใช้ 
ในการพัฒนาเพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขราษฎรนั้น ยังคง
ต่อยอดขยายออกไปอย่างไม่มีท่ีสิ้นสุด ผ่านผู้เกี่ยวข้อง 
และหน่วยงานในโครงการพระราชด�าริต่างๆ
 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.) กระทรวงยุติธรรม 
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ มูลนิธิ
โครงการหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค ์การมหาชน) ส�านักงาน 
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United 
Nations Office on Drugs and Crime : UNODC) 
และสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยก�าหนด 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศ
เพ่ือผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา 
ทางเลือกสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒ (International Seminar 
Workshop on the Implementation of United 

Nations Guiding Principles on Alternative 
Development 2: ICAD 2) ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้าน 
การพฒันาทางเลอืกในวโรกาสทีท่รงมีพระชนมพรรษาครบ 
๘๘ พรรษา ในปี ๒๕๕๘ และแสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์
แก่นานาประเทศถึงพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่าน 
ผ่านโครงการพระราชด�าร ิเพือ่ช่วยเหลอืพสกนกิรชาวไทย
และชาวโลกตาม “ศาสตร์ของพระราชา”
 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ
ระหว่างประเทศดังกล่าว ในระหว่างวันท่ี ๑๙ - ๒๔ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยกิจกรรม ๒ ส่วน คือ
 ส่วนที ่๑ การศกึษาดูงานในพ้ืนทีจั่งหวดัเชยีงราย
และเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘  
โดยมีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ทรงเป็น
องค์ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิ และ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกรรมการ
 

“ศาสตร์ของพระราชา” 
การพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน
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ภาพการศึกษาดูงานในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่
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 ส่วนที ่๒ การประชมุผูบ้รหิารระดบัสงูในระหว่าง
วันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่กรุงเทพมหานคร 
โดยผูเ้ข้าร่วมประชมุประกอบด้วย องค์ทีป่รกึษากติตมิศกัด์ิ 
ประธานกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู ้เชี่ยวชาญและ
ผู ้ปฏิบัติงานในด้านการพัฒนาทางเลือกจากประเทศ
สมาชิก (The Commission on Narcotic Drugs : CND) 

เพื่อผลักดันแนวปฏิบัติสากลว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก 
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่สามารถประสบผลส�าเร็จ 
ได้จริงและยั่งยืน เป็นการแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว ในด้านการพัฒนา 
ทางเลือกเพื่อแก ้ป ัญหาการปลูกฝ ิ ่น ตามแนวทาง  
“ศาสตร์ของพระราชา”
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 ภาพการประชุม UNGASS 2016
การน�าเสนอต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษว่าด้วยยาเสพติดโลก ๒๐๑๖

(United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem – UNGASS 2016)
๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

 การประชุมสมัยพิเศษของสมัชชาสหประชาชาติ
ว ่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก พ.ศ.๒๕๕๙ (United 
Nations General Assembly Special Session 
on the World Drug Problem – UNGASS 2016)  
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะ 
ผู้แทนไทย โดยได้น�าเสนอผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ

และนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อผลักดันแนวปฏิบัติ
สหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก ครั้งที่ ๒ หรือ 
ICAD2 เกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือกอย่างยั่งยืน หรือ 
(Alternative Development: AD) ตามศาสตร์ของ
พระราชา เพ่ือผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วย 
การพัฒนาทางเลือก
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 เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จแปรพระราชฐานเพื่อทรงงาน 
และเยี่ยมราษฎรในพื้นท่ีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยได้ประทับแรม ณ พระต�าหนักภูพานราชนิเวศน์ 
จังหวัดสกลนคร และในวันท่ี ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ 
เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ขอพระราชทานพระราชวโรกาส 
น�ากลุ ่มมวลชนราษฎรอาสาป ้องกันภัยยาเสพติด 
(รสปส.) เข้าเฝ้าฯ ถวายการแสดงละครหน้าพระที่นั่ง  
ณ โครงการชลประทานสกลนคร (อ่างเก็บน�้าห้วยเดียก) 
เพือ่สือ่ถงึการแก้ไขปัญหา การให้อภยัผูค้้าผูเ้สพยาเสพติด 
ตามแนวทางสันติวิธี และปฏิญาณตนขอเลิกยุ่งเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด จากนั้น พระองค์ได้ทรงน�าพระราชทรัพย ์
ส่วนพระองค ์พระราชทานกับ เลขาธิการ ป.ป.ส.  
ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง 
 ต่อมา ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้หารือกับหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องและแกนน�าภาคประชาชน เห็นควรน�า 
พระราชทรพัย์ดงักล่าวมาเป็น “ทนุตัง้ต้น” และส�านกังาน 
ป.ป.ส. น�างบประมาณมาสมทบ เรียกว่า “กองทุนแม่
ของแผ่นดิน” และเรียกชื่อหมู่บ้านและชุมชนที่ได้รับ 
กองทุนว่า “หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน” เมื่อวันที่ 
๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน 
ทลูกระหม่อมหญงิอบุลรัตนราชกญัญา สริวิฒันาพรรณวดี 
เสดจ็แทนพระองค์ เป็นประธานในพธิพีระราชทานกองทนุ
แม่ของแผ่นดินเป็นครั้งแรก จ�านวน ๖๗๒ หมู่บ้าน/ชุมชน 

อุดมการณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
 คือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/
ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ด้วยจิตใจท่ีพึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคม
ของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ตามสภาพของ 
มิติทางสังคม - วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ ให้ยึดโยง
กับความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และ
พัฒนาไปสู ่การแก้ไขปัญหาพื้นฐานตามยุทธศาสตร์
พระราชทานเศรษฐกจิพอเพียง เป็นกรอบการแก้ไขปัญหา 
ที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคม

หลักปรัชญาและแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความมุ่งหวังให้เป็น 
กองทุนขวญัถงุอยูใ่นทุกหมูบ้่าน/ชมุชนทีต่่อสูก้บัยาเสพตดิ 
และเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้รู้รักสามัคคี 
สร้างความสมานฉันท์ในหมูบ้่าน/ชุมชน พ่ึงพาความเข้มแขง็ 
ของตนเองร่วมกนัเอาชนะปัญหาอปุสรรคต่างๆ โดยเฉพาะ
ภัยจากยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม  
ด้วยแนวทางสันติ ท�าให้หมู่บ้าน/ชุมชนและสังคมน้ันๆ 
เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง โดยมีองค์ประกอบ 
๓ ส่วนส�าคัญ คือ
 ทุ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์  เ ป ็ น พ ร ะ ร า ช ท รั พ ย ์ ที่ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานให้กบั 
หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณ
เป็นล้นพ้น จึงถือเป็นเงินศักด์ิสิทธ์ิส�าหรับเก็บไว้เป็น 
เงินขวัญถุงในหมู่บ้าน/ชุมชน
 ทุนศรัทธา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่อง 
ด้วยพลงัศรทัธา สมทบเข้ากองทนุแม่ของแผ่นดนิ เป็นการ
แสดงออกถึงทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ต้องการ
แก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
 ทุนปัญญา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชน 
ดังกล่าว คิดค้นวิธีการระดมทุนทรัพย์เพ่ือขยายกองทุน 
ให้งอกเงยขึ้น ด้วยภูมิปัญญาของตนเอง จนสามารถน�าไป 
ใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ได้อย่างเพียงพอต่อไป

การด�าเนนิการสร้างหมู่บ้าน/ชมุชนกองทุนแม่ของแผ่นดนิ
 มีขั้นตอนการด�าเนินงาน ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้
 ข้ันที่ ๑ ท�าความเข้าใจทุกครัวเรือน ให้ทุกคน
เข้าใจในกระบวนการด�าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดทีม่อียู่ในหมู่บ้าน/
ชุมชน 
 ขั้นที่ ๒ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน โดยรบัสมัครผูน้�าทกุฝ่ายในหมูบ้่าน/ชมุชน ร่วมกัน 
จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยยึดหลัก

กองทุนแม่ของแผ่นดิน
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ความสมัครใจและทุกคนท่ีเป็นกรรมการต้องมีบทบาท
หน้าที่อย่างชัดเจน
 ขั้นท่ี ๓ รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิก
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยครัวเรือนท่ีสมัครใจเข้าร่วม  
มีทั้งครัวเรือนที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัยจากยาเสพติด 
เม่ือสมัครแล้วครัวเรือนของผู้สมัครเป็นสมาชิกจะได้รับ
ความดูแลจากคณะกรรมการ 
 ขั้นที่ ๔ จดัตัง้กฎชมุชนเข้มแขง็ โดยประกอบด้วย 
กฎหลัก ซึ่งหมู ่บ ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ทุกแห่งน�าไปใช้ปฏิบัติเป็นอันเดียวกันท้ังประเทศ และ 
กฎรอง ซึ่งหมู ่บ้าน/ชุมชนร่วมกันจัดตั้งขึ้นตามความ 
เหมาะสมของสถานการณ์
 ขั้นท่ี ๕ ให้ความรู้ความเข้าใจเร่ืองยาเสพติด 
สมาชิกทีร่วมตวักันเพือ่แก้ไขปัญหายาเสพตดินัน้ จะต้องมี
ความรูค้วามเข้าใจเรือ่งปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างแท้จริง
 ขั้นที่ ๖ จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยระดมทุนทรัพย์จากสมาชิกด้วยความเต็มใจ จัดตั้ง
เป็นกองทนุแก้ไขปัญหายาเสพตดิและจดัระบบการบรหิาร
จัดการให้ชัดเจน เพื่อเตรียมการรองรับกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน
 ขั้นท่ี ๗ ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี เพื่อให้
ทราบปัญหาของหมู่บ้าน/ชุมชนที่จะต้องช่วยกันแก้ไข 
และทราบถึงจ�านวนผู้เสพ – ผู้ค้า – ผู้อยู่ในข่ายต้องสงสัย 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ซึ่งจะไม่ส่งต่อข้อมูลให้กับคนนอกหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
 ขั้นท่ี ๘ ท�ากิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง โดยก�าหนดให้บุคคล 
ที่มีรายชื่อจากการประชาคมเป็นเป้าหมายอันดับแรก  
ในการด�าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยใช้เงินกองทุน
แก้ไขปัญหายาเสพติด
 ขั้นที่ ๙ การรับรองครัวเรือนปลอดภัย เป็นการ
ประชุมคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อลงมติ
ให้การรบัรองครวัเรอืนทีไ่ม่มปัีญหายาเสพตดิเป็นครัวเรือน 
ปลอดภัย และจัดพิธีรับมอบธงสัญลักษณ์ต ่อหน ้า 
พระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 ขั้นที่ ๑๐ การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง 
โดยคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน พิจารณา 
ลงความเห็นต่อครัวเรือนท่ีได้รับธงสัญลักษณ์ ในกรณ ี
ทีค่นในครวัเรอืนยุง่เกีย่วกบัยาเสพตดิหรอือยูใ่นข่ายสงสยัอกี  
จะยอมให้ยกเลิกการรับรองและปลดธงสัญลักษณ์คืน  
หรือจะเร่งด�าเนินการดูแลแก้ไขคนในครัวเรือนอย่างไร 
ทั้งนี้ หากติดต้ังระบบการท�างานนี้ได้ จะท�าให้ครัวเรือน
ช่วยกันดูแลครัวเรือนเองอย่างมั่นคง ส่งผลให้หมู่บ้าน/
ชุมชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันภัยยาเสพติดได้อย่าง
ยั่งยืน
 เมื่อด�าเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และ
เตรียมความพร้อมให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือก
ตามกระบวนการ ๑๐ ขั้นตอนแล้ว จังหวัดจะรวบรวม 
รายช่ือหมู่บ้าน/ชุมชนส่งมายังส�านักงาน ป.ป.ส. เพื่อท�า 
การตรวจสอบคุณสมบัติและให้การรับรองสถานะเป็น 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน หากผลการตรวจสอบพบว่า 
ยงัไม่ผ่านเกณฑ์ กจ็ะมกีระบวนการลงพ้ืนทีเ่พ่ือเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งต่อไป ส่วนท่ีผ่านเกณฑ์แล้ว ก็จะได้รับเชิญ
เข้ารับเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคมของทกุปี เพ่ือเป็นหมูบ้่าน/
ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ 
 ป ี ๒๕๕๙ เป็นปีแห่งการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 
และเป็นวาระพิเศษท่ีกองทุนแม่ของแผ่นดินด�าเนินงาน 
ครบรอบ ๑๒ ปี ส�านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะที่เป็น
หน่วยงานหลักในการด�าเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน  
จึ ง ได ้ ร ่ วมกับหน ่ วยงานภาคีที่ เ ก่ี ยวข ้อง  ได ้ แก ่  
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กอ.รมน. 
กรุงเทพมหานคร จัดงาน “มหกรรม ๑๒ ปีกองทุน 
แม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙” ขึ้น 
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�าเภอวังน้อย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า ๑,๖๐๐ คน 
ส�าหรับกิจกรรมในงาน มีดังนี้ 
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วันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ช่วงเช้า : - ผูแ้ทนเครอืข่ายกองทนุแม่ของแผ่นดิน 
พื้นที่ ปปส.ภาค ๑ - ๙ และ กทม. ร่วมกันถวายสมุด 
ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ 
ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ โดยเลขาธิการ ป.ป.ส. 
เป ็นสักขีพยานจากนั้นเป ็นการจัดเวทีแลกเปล่ียน 
เรียนรู ้โดยให้หมู ่บ ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ท่ีประสบความส�าเร็จ ผู้น�าเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดนิ 
ในแต่ละพ้ืนท่ี และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มาถ่ายทอด 
แลกเปล่ียนประสบการณ์ ให้แก่ประธานหรือผู้แทน 
หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินประจ�าปี ๒๕๕๙ 
เพ่ือจะได้น�าความรู ้ดังกล่าวไปปรับและประยุกต์ใช  ้
ในหมูบ้่าน/ชมุชนของตน สลบักับการแสดงศิลปะพืน้บ้าน 
ของสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดินจากภูมิภาคต่างๆ
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 ช่วงค�่า : - ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร่วมพิธีสวดมนต ์
เจริญภาวนา เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจุดเทียนชัย 
ถวายพระพร ณ หอประชมุ มวก. ๔๘ พรรษา มหาวทิยาลยั
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ส�าหรับผู ้นับถือศาสนา
อิสลามเข้าพิธีละหมาดและสวดขอพร เพื่อถวายแด่ 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และจุดเทียนชัย
ถวายพระพร ณ มัสยิดนู๊รมูฮ�าหมัดอิสลาม อ�าเภอวังน้อย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 วันพฤหัสบดีที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
 ช่วงเช้า : - จัดแสดงนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
พระเจ ้าหลานเธอ พระองค์เจ ้าพัชรกิติยาภา และ
นิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ 
ของแผ่นดนิ จาก ๑๒ พืน้ที ่ท่ีมปีระสบการณ์การด�าเนนิงาน 
โดดเด่น และการบรรยายกระบวนการบรหิารและด�าเนนิการ 
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 
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 ช่วงบ่าย : พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพชัรกติยิาภา 
เสด็จเป็นประธานในงานมหกรรม ๑๒ ปี กองทุนแม่ 
ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติฯ พร้อมท้ังประทาน 
เ งินพระราชทานขวัญถุ งกองทุนแม ่ของแผ ่น ดิน  
ผ่านผูว่้าราชการกรงุเทพมหานคร และผูว่้าราชการจงัหวดั 
๗๖ จังหวัดทั่วประเทศ และประทานพระราชด�ารัส 
ให้แก่ประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ จ�านวน ๙๓๐ แห่ง โดย พลเอก ไพบูลย์ 
คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะ 
ผู ้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแห่งชาติ เป็นผู้กราบทูลรายงานวัตถุประสงค ์
ของการจัดงานมหกรรมฯ
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 ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี ของการด�าเนนิงานกองทนุ
แม่ของแผ่นดิน มีการขยายพื้นที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน
อย่างต่อเน่ือง ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน 

 ส�าหรับการด�าเนินกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชน
กองทุนแม่ของแผ่นดินนั้น จะหลากหลายแตกต่างกันไป 
ในแต่ละพื้นที่ โดยน�าดอกผลที่ได้จากการระดมทุนหรือ
แสวงหามาสมทบเพิ่มเติมไปใช้ในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนอื่นๆ  
จนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบนวิถี

ปี พ.ศ. จ�านวนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี พ.ศ. จ�านวนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

๒๕๔๗ ๖๗๒ ๒๕๕๓ ๑,๘๓๙

๒๕๔๘ ๑,๐๒๙ ๒๕๕๕ ๒,๑๕๑

๒๕๔๙ ๑,๗๗๐ ๒๕๕๖ ๒,๓๕๓

๒๕๕๐ ๒,๔๐๗ ๒๕๕๗ ๑,๕๙๑

๒๕๕๑ ๑,๔๕๖ ๒๕๕๘ ๙๒๙

๒๕๕๒ ๓,๐๐๘ ๒๕๕๙ ๙๓๐

(ปี ๒๕๕๙) มีหมู ่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
ทั่วประเทศ จ�านวน ๒๐,๑๓๕ แห่ง จ�าแนกเป็นรายปี  
ดังนี้

แห่งความพอเพียง ไม่ว่าจะเป็นการสมทบทุนค่าใช้จ่าย 
ในการบ�าบดัรกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ การให้โอกาสผูเ้กีย่วข้อง
กับยาเสพติดด้วยการส่งเสริมอาชีพ การช่วยเหลือทุน 
การศึกษาเด็กและเยาวชน การสนับสนุนกิจกรรมป้องกัน
กลุ่มเส่ียงติดยาเสพติด การสนับสนุนกิจกรรมเฝ้าระวัง 
ยาเสพติด และการช่วยเหลอืผูป้ระสบภยัธรรมชาต ิเป็นต้น
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 ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาส�าคัญท่ีส่ง 
ผลกระทบต่อความเดือดร ้อน ความทุกข ์ยากของ 
ประชาชน และการพัฒนาประเทศ จ�าเป็นต้องใช้ความ 
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 
รัฐบาลภายใต้การน�าของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  
เห็นชอบการขับเคลื่อนนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด โดยมุ่งสร้างความเข้าใจถึงเครือข่ายระดับ
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิ สร้างการรบัรูแ้ละด�าเนนิการให้มคีวามเชือ่มโยง 
ท้ังด้านการป้องกัน ปราบปราม และการบ�าบัดฟื ้นฟู
สมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เพื่อคืนคนดีสู ่สังคม  
ตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู ่บ้านชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐
 ส�านักงาน ป.ป.ส. ก�าหนดรณรงค์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ ์และจัดกิจกรรมเนื่องในวันต ่อต ้าน 
ยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน) ประจ�าปี ๒๕๕๙ ตามมติ 
การประ ชุมสมัชชาใหญ ่องค ์ การสหประชาชาติ  
เมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๓๐ ที่ก�าหนดให้วันที่ ๒๖ มิถุนายน 
ของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยประเทศไทย 
ได้ยืนยันเจตนารมณ์ร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค ์
ต่อต้านยาเสพติด โดยร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์พิเศษ 
ต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน 
 ส� า ห รั บป ี  ๒๕๕๙  ได ้ ก� า หนดแนวทา ง 
การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม 
เ น่ื อ ง ในวั นต ่ อต ้ านยา เสพติ ด  (๒๖ มิ ถุ น ายน )  
เพื่ อ เฉลิมพระเกียรติ เ น่ืองในโอกาสมหามงคลที่ 
พระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั วภู มิพลอดุลย เดช  
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มิถุนายน  
๒๕๕๙ เพื่อแสดงความจงรักภักดี ด้วยการท�าความด ี

ถวายเป็นพระราชกุศล ภายใต้ค�าขวัญ “ประชารัฐ 
ร ่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด” เฉลิมพระเกียรติ 
๗๐ ปี ทรงครองราชย์ (Civil-State Unity for 
our Society Free from Drugs In Attribute to 
the Seventieth Anniversary Celebrations of 
His Majesty’s Accession to the throne) และ
ร ่วมสวมเสื้อสี เหลืองในวันต ่อต ้านยาเสพติดโลก 
โดยในส่วนกลาง ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดกระทรวง (ศอ.ปส.กระทรวง) ศูนย์อ�านวยการ
ป้องกันยาเสพติดกรุงเทพมหานคร (ศอ.ปส.กทม.) และ
หน่วยงานภาคทีีเ่กีย่วข้อง ร่วมจดักจิกรรมและนทิรรศการ
เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน และในส่วนภูมิภาค  
ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
(ศอ.ปส.จ.) ร่วมกบัหน่วยงานในพ้ืนที ่หมูบ้่าน/ชมุชน องค์กร
ศาสนา สถานศึกษา องค์กรเยาวชน สถานประกอบการ 
หน่วยราชการ และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรม 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

วตัถปุระสงค์การจดักจิกรรมในวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก 
(๒๖ มิถุนายน) ประจ�าปี ๒๕๕๙
 ๑. เพ่ือให้กลุ ่มเป้าหมาย ได้รับรู ้และส�านึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ที่ทรงห่วงใยพสกนิกรชาวไทยในด้านต่าง ๆ นานัปการ  
โดยเฉพาะด ้านยาเสพติด ที่ทรงน�าแนวทางและ 
เป็นแบบอย่าง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 ๒. เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมาย ได้ร่วมกันแสดงพลัง
ความสามัคคีและท�าความดี ถวายเป็นพระราชกุศล 
แด ่พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู ่หัว เนื่องในโอกาส
มหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบั ติครบ ๗๐ ป ี  
วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙

“ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัยยาเสพติด
เฉลิมพระเกียรติ ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ 

เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก  
ประจ�าปี ๒๕๕๙ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙)
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 ๓. เพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคม เกิดความ
ตระหนักถึงโทษและพิษภัยจากยาเสพติด และเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 ๔. เพ่ือให้กลุ ่มเป้าหมาย ได้รับรู ้และเห็นถึง 
ความส�าคัญของวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 
ร่วมแสดงพลังของคนในชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน

ผลการด�าเนินตามกิจกรรม
วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
 พิธีแถลงข่าวเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 
(๒๖ มิถุนายน) ประจ�าปี ๒๕๕๙ และเปิดตัว “ต้นแบบ 
เยาวชนร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจ�าปี 
๒๕๕๙” ณ ส�านักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) โดยมีเลขาธิการ 
ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีฯ
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วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ๑. พิธี เผาท�าลายยาเสพติดของกลางที่คดี
ถึงที่สุด ครั้งที่  ๔๖ จ�านวนกว่า ๕,๑๓๖ กิโลกรัม  
จาก ๒๓๑,๑๐๐ คดี มูลค่ารวม ๑๐,๙๖๑ ล้านบาท 
ประกอบด้วย เมทแอมเฟตามนีหรอืยาบ้า ๔,๒๔๐ กโิลกรัม  
(๔๗ ล้านเม็ด) มูลค่า ๙,๔๒๓ ล้านบาท ไอซ์ ๔๒๒ กโิลกรมั 
มูลค่า ๑,๐๕๖ ล้านบาท เฮโรอีน ๔๑๑ กิโลกรัม มูลค่า 
๔๑๑ ล้านบาท โคคาอีน ๙ กิโลกรัม มูลค่า ๒๘ ล้านบาท 

เอ็กซ์ตาซีหรือยาอี ๓ กิโลกรัม (๑๕,๔๕๗ เม็ด) มูลค่า 
๑๒ ล้านบาท ฝิ่น ๓๘ กิโลกรัม มูลค่า ๔ แสนบาท และ
อื่น ๆ นอกจากนี้ ยังมีกัญชาของกลางท่ีกองบัญชาการ
ต�ารวจปราบปรามยาเสพติด มาร่วมเผา จ�านวน ๔,๐๘๘ 
กโิลกรมั มลูค่า ๓๒ ล้านบาท ณ ศนูย์บรหิารสาธารณปูโภค 
และส่ิงแวดล้อม นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย  
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ
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 ๒. พิ ธี ม อบ โล  ่
การประกาศเกียรติคุณ 
บุ คคลและองค ์ ก รที่ มี 
ผลงานยอด เยี่ ย มและ 
ดีเด่นในการป้องกันและ 
แก ้ไขป ัญหายาเสพติด 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ณ สโมสร
ทหารบก (ห้องมัฆวาน
รงัสรรค์) ถนนวิภาวดีรงัสติ 
กรุงเทพมหานคร โดยม ี
พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยตุธิรรม เป็นประธานในพธิฯี
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  ๓. พิธีเปิด “งานมหกรรมสัปดาห์ต่อต้าน 
ยาเสพติดโลก” (๒๖ มิถุนายน) ประจ�าปี ๒๕๕๙  
ในการจดักจิกรรมโครงการ “สงัคมฉนั ห่างไกลยาเสพติด”  
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้า เจ เจ มอลล์ ชั้น ๑  
เขตจตจุกัร กรงุเทพมหานคร โดย พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีฯ 
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วันที่ ๒๔ – ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ๑. การจดักจิกรรมโครงการ “สงัคมฉัน ห่างไกล 
ยาเสพติด” (Change the social, you can do it) 
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ โดยเยาวชน
ศูนย์อ�านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา     
ยาเสพติดภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ระดับภาค ๑๐ ภาค 
๗๗ จังหวัด จัดกิจกรรมท�าความดีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
เนื่ อ ง ในโอกาสที่ พระบาทสมเด็ จพระ เจ ้ าอยู ่ หั ว 

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี และเพื่อ
เป็นการแสดงเจตนารมณ์ของเยาวชน ศอ.ปส.ย. ในการ 
ต่อต้านยาเสพติด ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ช้ัน ๑  
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - 
๑๕.๐๐ น. และในวันที่  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙  
เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. 
เป็นประธานในพิธีปิดฯ



ส�ำนักงำน ป.ป.ส.24

ประมวลภาพ การจัดกิจกรรมโครงการ “สังคมฉัน ห่างไกลยาเสพติด” 
(Change the social, you can do it) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ชั้น ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีปิดฯ
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ประมวลภาพ การจัดกิจกรรมโครงการ “สังคมฉัน ห่างไกลยาเสพติด” 
(Change the social, you can do it) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙

ณ ศูนย์การค้า เจเจ มอลล์ ชั้น ๑ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
โดยมี นายณรงค์ รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีปิดฯ
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 ๒. พลเอก ประยทุธ์ จันทร์โอชา นายกรฐัมนตรี 
อ ่านค�าปราศรัยเนื่องในวันต่อต ้านยาเสพติดโลก  
(๒๖ มถินุายน) ประจ�าปี ๒๕๕๙ วนัที ่๒๖ มถินุายน ๒๕๕๙ 

กิจกรรมระดับจังหวัด
 ๑. จังหวัด จัดกิจกรรมรวมพลังประชารัฐ  
เดินรณรงค์แสดงพลังต่อต้านยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ  
ครบ ๗๐ ปี อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ ศาลากลางจังหวัด 
สนามกีฬาจังหวัด เป็นต้น
 ๒. เป ิดกรวยถวายสักการะหน ้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ร้องเพลงสดุด ี
มหาราชา และเพลงสรรเสรญิพระบารม/ีผูว่้าราชการจงัหวดั 
อ่านสารเนือ่งในวนัต่อต้านยาเสพติดโลก และพลังมวลชน
กล่าวค�าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
 ๓. จัดกิจกรรมท�าความดี บ�าเพ็ญสาธารณกุศล 
/สาธารณประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน 
โอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ ๗๐ ปี
 ๔. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด/
แสดงนิทรรศการผลการด�าเนินงานในการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด/สาธิตการประกอบอาชีพ ฯลฯ 
ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และประชาชนทีร่่วมรณรงค์ต่อต้าน 
ยาเสพติด

 ส�าหรับการผลิตสื่อเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ได้ด�าเนินการจัดท�าส่ือ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ชุด “ประชารัฐร่วมใจ ปลอดภัย 
ยาเสพติด” เฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ ได้แก่ 
ชุดนิทรรศการ, ป้ายไวนิล, Standee (หุ่นจ�าลองศิลปิน) 
และสปอตโฆษณาสั้นทางโทรทัศน์และวิทยุสนับสนุน 
ให้กับ ศอ.ปส.จ. ๗๖ จงัหวดั และ ศอ.ปส.กทม. (ศป.ปส.ข.  
๕๐ เขต) และ ส�านักงาน ปปส.ภ. ๑ - ๙/ปปส.กทม. 
นอกจากนี้  ยังได ้จัดท�าต ้นแบบป้ายประชาสัมพันธ  ์
วันต่อต้านยาเสพติดโลก จ�านวน ๒ แบบ เพื่อให้ 
หน่วยงานภาคี น�าต้นแบบไปจัดท�าป้ายประชาสัมพันธ์ 
เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีได ้รับรู ้ ถึงความส�าคัญของ 
วันต่อต้านยาเสพติดโลก 

การด�าเนินงานส่วนภูมิภาค
 จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่ 
๒๖ มถินุายน ๒๕๕๙ โดยการรวมพลงัประชารฐั ประกอบ
ด้วย หมู่บ้าน/ชุมชน องค์กรศาสนา สถานศึกษา องค์กร
เยาวชน สถานประกอบการ หน่วยราชการ และหน่วยงาน
ภาคทีีเ่ก่ียวข้อง ตามกรอบแนวความคิด “ประชารัฐร่วมใจ 
ปลอดภยัยาเสพตดิ” เฉลมิพระเกยีรต ิ๗๐ ปี ทรงครองราชย์ 
โดยมีแนวทางการจัดกิจกรรมดังนี้

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT (ช่อง ๑๑) 
หลังข่าวภาคค�่า
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กิจกรรมหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
 ๑. หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรม
รวมพลังต่อต้านยาเสพติดร่วมกับจังหวัด หรือ ณ ที่ตั้ง
หมู่บ้าน/ชุมชน
 ๒. เป ิดกรวยถวายสักการะหน ้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ร้องเพลงสดุดี
มหาราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี/ผู้น�าหมู่บ้านฯ 
อ่านสารเน่ืองในวันต่อต้านยาเสพติดโลก และสมาชิก
หมู่บ้านกล่าวค�าประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด
 ๓. บ�าเพ็ญสาธารณประโยชน์/จัดนิทรรศการ
เพ่ือให้ความรู ้เกี่ยวกับยาเสพติด/ผลการด�าเนินงาน 
ด้านยาเสพติดแก่ผู้ร่วมงานฯ และกิจกรรมอื่น ๆ ตามที่
เห็นสมควร

กิจกรรมในองค์กรศาสนา
 ๑. กิจกรรมบ�าเพญ็บญุบ�าเพญ็กศุลสาธารณประโยชน์ 
หรือการสวดมนต์ ณ ที่ตั้ง
 ๒. จัดให้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว และเครื่องถวายสักการะตามหลักศาสนา 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ถวายสักการะ
 ๓. จัดนิทรรศการความรู ้เก่ียวกับยาเสพติด/ 
ผลการด�าเนินงานด้านยาเสพติด แก่ผู้ร่วมกิจกรรมฯ และ
กิจกรรมอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

กิจกรรมในสถานศึกษา
 ๑. สถานศึกษา/โรงเรียน จัดเดินรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดของลูกเสือต้านยาเสพติด ร่วมกับจังหวัด หรือ 
ณ ที่ตั้งโรงเรียน/บริเวณโรงเรียน
 ๒. ร้องเพลงชาติ เพลงสดุดีมหาราชา และ
เพลงสรรเสริญพระบารมี/ผู้อ�านวยการโรงเรียนอ่านสาร 
เนือ่งในวนัต่อต้านยาเสพตดิโลก และลกูเสอืต้านยาเสพติด 
หรือแกนน�าเยาวชน กล่าวน�าค�าปฏิญาณตน  
 ๓. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด/ 
บ�าเพญ็ประโยชน์พฒันาโรงเรยีน หรอืจดักจิกรรมท�าความดี 
ในโรงเรียน หรืออ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี กิจกรรม 
ดังกล่าว ให้ด�าเนินการตามความเหมาะสม

กิจกรรมขององค์กรเยาวชน/กลุ ่มเยาวชน/เยาวชน  
ศูนย์อ�านวยการประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดภาคเยาวชน
 ๑. กลุ ่ ม เ ยาวชน/ เยาวชน  ศู นย ์ อ� านวย
การประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
ภาคเยาวชน จัดกิจกรรมบูรณาการร่วมกับจังหวัด อาทิ  
จัดกิจกรรมท�าความดี/บ�าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ 
 ๒. จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด/
แสดงผลการด�าเนินงานด้านยาเสพติดของกลุ่มเยาวชน 
 ๓. กิ จกรรมฯ  ดั งกล ่ า ว  ให ้ ด� า เนิ นการ 
ตามความเหมาะสม

กิจกรรมในสถานประกอบการ
 ๑. สถานประกอบการ ร่วมรณรงค์ป้องกัน 
ยาเสพติด อาทิ จัดนิทรรศการ/อบรมบรรยายให้ความรู ้
กับบุคลากรในสถานประกอบการ
 ๒. จัดให้มีพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สักการะ
 ๓. จดักจิกรรมท�าความด/ีบ�าเพญ็ประโยชน์ต่าง ๆ /
จัดนิทรรศการความรู ้ เกี่ยวกับยาเสพติดกิจกรรมฯ 
ดังกล่าว ให้ด�าเนินการตามความเหมาะสม

กิจกรรมของหน่วยงานราชการ
 ๑. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับ
จังหวัด หรือ ณ ที่ตั้ง 
 ๒. จัดโต๊ะหมู ่บูชาและพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
สักการะ
 ๓. จัดกิจกรรมท�าความดี/บ�าเพ็ญประโยชน์
สาธารณกุศลต่าง ๆ/จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ 
ยาเสพติด/ผลการด�าเนินงานด้านยาเสพติด หรืออื่น ๆ 
ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว ให้ด�าเนินการ
ตามความเหมาะสม
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 ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับปัญหายาเสพติด 
อย่างต่อเนื่อง เป็นผลจากการลักลอบผลิตยาเสพติด 
ในพ้ืนทีป่ระเทศเพือ่นบ้านและน�าเข้ายาเสพตดิสูป่ระเทศไทย 
การลกัลอบปลกู/ผลติยาเสพตดิในประเทศ มกีารจ�าหน่าย
ยาเสพติดทั้งจากกลุ ่มนักค้ายาเสพติดต่างชาติและ 
ในประเทศ และปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  
โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
๑. แหล่งผลิตและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด
 เมียนมา ยังคงมีสถานะเป็นประเทศผู ้ผลิต 
ยาเสพติดหลักในภูมิภาคอาเซียน โดยแหล่งผลิตส่วนใหญ ่
ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยในรัฐฉาน ตวัยา 
ที่ผลิตมีทั้งฝิ่น เฮโรอีน ยาบ้า และไอซ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ยาบ้า เป็นตัวยาท่ีผลิตและน�าเข้ามาแพร่ระบาดในไทย 
มากทีส่ดุ จากการข่าวพบว่ามแีหล่งผลติยาเสพตดิทีส่�าคญั 
ในพ้ืนที่รัฐฉานประกอบด้วย ๑) บริเวณแนวชายแดน 
สป.จีน กับรัฐฉานเหนือ และรัฐฉานตะวันออก ๒) บริเวณ 
ชายแดน สปป.ลาว กบัรฐัฉานตะวนัออก และบรเิวณชายแดนไทย 
กบัรฐัฉานตะวนัออก และรฐัฉานใต้ ๓) พืน้ทีต่อนในบรเิวณ
รัฐฉานตอนกลาง และรัฐฉานใต้ ซึ่งจากการประมาณการ 
คาดว่ามีก�าลังผลิตไอซ์ไม่น้อยกว่า ๒๐ ตัน และยาบ้า
ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านเม็ด โดยยาเสพติดที่ผลิตได้
บางส่วนจะถูกล�าเลียงไปสู่พื้นที่ประเทศข้างเคียงรอบ ๆ 
สามเหลี่ยมทองค�า เช่น สป.จีน สปป.ลาว บังคลาเทศ 
และอื่น ๆ บางส่วนถูกล�าเลียงเข้าสู ่ไทย จากข้อมูล 
การจับกุมคาดการณ์ว่าปีละไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ล้านเม็ด 
โดยมกีารน�าเข้าผ่านทางพืน้ทีภ่าคเหนอืมากทีส่ดุประมาณ
ร้อยละ ๗๐
 สปป.ลาว ยังคงเป็นประเทศที่ผลิตกัญชา ซึ่งส่ง 
ผลกระทบต่อไทยมากทีส่ดุในอาเซยีน รวมทัง้มีการปลูกฝ่ิน 
ในพื้นท่ีทางตอนเหนือของประเทศเพ่ิมสูงขึ้นทุกป ี  
สะท้อนถึงความต้องการฝิ่นดิบจ�านวนมากเพื่อส่งโรงงาน
ผลติเฮโรอนี นอกจากนัน้ยงัมสีถานะเป็นประเทศทางผ่าน 
ยาเสพติดส�าคัญจากประเทศเมียนมาเข้าสู่ไทย เวียดนาม 

และกัมพูชา ก่อนที่จะล�าเลียงต่อไปยังประเทศต่าง ๆ  
รวมถงึเป็นทางผ่านสารตัง้ต้นและเคมภีณัฑ์ทีใ่ช้ในการผลติ 
ยาเสพติดเข้าสู่แหล่งผลิตในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า
 กมัพชูา มคีวามเป็นไปได้ท่ีจะยงัคงมกีารผลติไอซ์ 
สารตั้งต้นซาฟโรลส�าหรับผลิตเอ็กซ์ตาซีหรือยาอี และ 
ยังเป ็นฐานการค ้าของเครือข ่ายการค ้ายาเสพติด 
ของเครือข่ายนักค้ายาเสพติดชาวแอฟริกันซ่ึงกระจาย 
ยาเสพติด ได้แก่ ไอซ์ และโคเคน ไปยังประเทศต่าง ๆ  
ในภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะไทย รวมถึงยังมีสถานะ 
เป็นทางผ่านยาเสพติดทัง้เฮโรอนี ไอซ์ และยาบ้าจากพืน้ที่
สามเหลี่ยมทองค�าไปยังประเทศที่สาม
 พืน้ทีภ่าคเหนอืของประเทศไทย ยงัพบการลกัลอบ 
ปลกูฝ่ินโดยมแีนวโน้มทรงตวั ในแต่ละปีสามารถด�าเนนิการ 
ตัดฟันท�าลายต้นฝิ ่นได้มากกว่าร้อยละ ๙๕ ผลผลิต 
ท่ีได้ส่วนใหญ่เหลือเพียงใช้เสพในพ้ืนท่ีเท่านั้น แม้ว่า 
ผลผลิตที่ได้จะไม่ส่งผลต่อสถานการณ์ยาเสพติดภายใน 
ประเทศ แต่ต้องมีการเฝ้าระวังและป้องปรามในพื้นที่ 
เดิมที่มีการปลูก โดยเฉพาะพื้นท่ีทุรกันดารยากต่อ 
การเข้าถึงของเจ้าหน้าที่ ได้แก่ อ�าเภออมก๋อย เชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่ อ�าเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก และ 
อ�าเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีโอกาสลักลอบปลูก
เพิ่มขึ้น 

๒. การลักลอบน�าเข้า 
 การลักลอบน�าเข ้าจากประเทศเพื่อนบ ้าน 
ทั้งทางบก ทางน�้าและทางอากาศ ดังนี้
  ทางบก ด้วยเหตทุีป่ระเทศไทยมพีืน้ทีช่ายแดน
ทางบกติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านถึง ๕,๖๕๖ กิโลเมตร 
ครอบคลุม ๓๑ จังหวัดตามแนวชายแดน ปัจจัยด้าน
สภาพภมูปิระเทศจึงยงัคงเอือ้อ�านวยต่อการลักลอบน�าเข้า 
ยาเสพติด ส่งผลให้มีการลักลอบน�าเข้าทางบก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งจากการข่าวพบว่า

สถานการณ์ปัญหายาเสพติด 
ปี ๒๕๕๙ และแนวโน้มของปัญหา
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 พื้น ท่ีชายแดนภาคเหนือ  ยั งคงเป ็นพื้นที่ 
น�าเข้าหลัก (ประมาณร้อยละ ๗๐) โดยเฉพาะพื้นที่
จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน เนื่องจาก
เป็นพ้ืนที่ที่อยู ่ใกล้กับแหล่งเก็บพักยาเสพติดของกลุ ่ม 
ผู้ผลิต และเป็นเขตอิทธิพลของชนกลุ่มน้อยในประเทศ
เพือ่นบ้าน ประกอบกบัเป็นพืน้ทีห่มูบ้่านทีม่คีวามเชือ่มโยง 
ด้านชาติพันธุ ์และเครือญาติ ท�าให้เป ็นจุดแข็งของ
การน�าเข้ายาเสพติดตามแนวชายแดน อย่างไรก็ตาม
จากการสกัดกั้นในพ้ืนท่ีชายแดนภาคเหนือท่ีมีความ
เข้มข้นและต่อเนื่อง ได้ส่งผลให้นักค้าเปลี่ยนเส้นทาง 
มาน�าเข้าในพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพิ่มมากขึ้น  
ยาเสพติดที่ลักลอบน�าเข้าส่วนใหญ่เป็นยาบ้า ไอซ์ และ
เฮโรอีน
 พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความพยายาม
ของนักค้าในการลักลอบน�าเข้ายาเสพติดมาจากประเทศ 
สปป.ลาว ผ่านมาทางพื้นท่ีชายแดนท้ังท่ีเป็นช่องทาง
ถาวร และช่องทางตามธรรมชาติ โดยเฉพาะด้านจังหวัด
เลย นครพนม หนองคาย และบึงกาฬ ยาเสพติดที่ลักลอบ 
น�าเข้าส่วนใหญ่เป็นกัญชา ยาบ้า และไอซ์ 
 พื้นที่ภาคตะวันออก ยังมีการน�าเข้ายาเสพติด 
จากประเทศเพื่อนบ้าน โดยยาเสพติดหลักที่น�าเข ้า 
ส่วนใหญ่ยังคงเป็นยาบ้า และไอซ์ 
 พื้นท่ีภาคตะวันตก ยังคงเป็นพื้นที่ลักลอบ 
ล� า เลี ย งและ พักยา เสพติ ด  โดย เฉพาะอย ่ า งยิ่ ง 
ตามแนวชายแดนด้านอ�าเภอสงัขละบุร ีจงัหวัดกาญจนบรุี 
ที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ท้ังนี้ เนื่องจากการขยายเส้นทาง 
ถนนหมายเลข ๘๗ และการขยายตัวของเศรษฐกิจการค้า
ในโครงการทวาย  
 พื้นท่ีภาคใต้ มีการลักลอบน�าเข้ายาเสพติด 
โดยเฉพาะ Club Drugs และพืชกระท่อมจากมาเลเซีย
  ทางน�า้ การลกัลอบน�าเข้ายาเสพตดิผ่านทาง
แม่น�า้ระหว่างประเทศเช่น แม่น�า้โขง เป็นต้น และทางน่านน�า้ 
ระหว่างประเทศยังคงมีอยู ่อย่างต่อเนื่อง จากข้อมูล
ทางการข่าวมแีนวโน้มว่าจะมกีารลกัลอบล�าเลยีงออกทาง
มหาสมุทรอินเดียมากขึ้น 
  ทางอากาศ  เนื่ องจากประเทศไทยมี
ระบบการคมนาคมขนส่งทางอากาศท่ีเช่ือมโยงกันทั่ว 
ทุกภูมิภาคของโลก สถานะของประเทศไทยจึงเป็น

ไปได้ทั้งเป็นประเทศต้นทาง และประเทศปลายทาง  
ของการลักลอบล�าเลียงยาเสพติด การลักลอบน�าเข้า 
ยาเสพติดจากต่างประเทศโดยทางเครื่องบินมักจะใช ้
สนามบินสุวรรณภูมิเป็นหลัก หลังจากท่ีมีการเข้มงวด 
ของเจ้าหน้าท่ีในการตรวจค้นท�าให้กลุ่มเครือข่ายการค้า
ยาเสพติดระหว่างประเทศปรบัเปลีย่นเส้นทางการล�าเลยีง
โดยการน�าผ่านประเทศเพือ่นบ้านก่อนน�าเข้าประเทศไทย 
ทางบก การใช้สนามบนินานาชาติในภูมิภาค ได้แก่สนามบนิ 
นานาชาติภูเก็ต สมุย และเชียงใหม่ การปรับเปลี่ยน 
การเดินทางโดยใช้สายการบิน Low Cost รวมทั้ง 
การเปลี่ยนแปลงตัวผู้ล�าเลียงใหม่หลากหลายสัญชาติ

๓. การค้า
 กลุ่มการค้า โครงสร้างการค้ายาเสพติดสามารถ
แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ผลิตนอกประเทศ นักค้า
ชายแดน นักค้าพื้นที่ตอนใน และนักค้าระดับแพร่ระบาด 
ซึ่ งจะใช ้วิธีการแบ ่งแยกบทบาทในการด�าเนินการ 
ในลักษณะที่ปกปิด ซ่อนเร้น อ�าพราง และตัดตอน  
เพื่อป้องกันการสืบสวนและขยายผลหากบุคคลในกลุ่ม 
ถูกจับกุม ตลอดจนมีการด�าเนินการอยู่ภายในเครือข่าย 
ที่มีความสัมพันธ์ทางชนเผ่าและเครือญาติ โดย
 ๑) กลุ่มนกัค้ายาเสพติดกลุ่มเดิมยงัไม่ถกูท�าลาย 
และในขณะเดียวกันก็มีกลุ ่มนักค้ายาเสพติดรายใหม่ 
ที่ผันตัวเองขึ้นมา
 ๒) กลุ ่มนักค ้ารายใหม ่  ทั้ งที่ เป ็นกลุ ่ม ท่ี มี 
ความเกี่ยวข้องกับโครงสร้างการค้ายาเสพติดเดิม เช่น  
เคยเป็นกลุ่มผู ้ล�าเลียง กลุ่มผู ้เสพ หรือคนท�าธุรกรรม
ทางการเงินค่ายาเสพติด เป็นต้น แล้วผันตัวเองมาเป็น 
กลุ ่มนักค้ารายใหม่ รวมทั้งที่เป็นกลุ ่มนักค้ารายใหม ่
ที่ไม่เคยมีความเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาก่อน
 ๓) กลุ ่มนักค้าในเรือนจ�าที่เข้ามาด�าเนินการ 
เพ่ือประสานการค้ากับกลุ่มในเรือนจ�าด้วยกัน ก่อนแบ่ง 
หน้าที่ให้กับกลุ่มเครือข่ายนอกเรือนจ�าด�าเนินการ
 ๔) กลุ ่มเครือข่ายนักค้าชาวต่างชาติที่เข้ามา 
เคลื่อนไหวในประเทศไทยอย่างต่อเนื่องได้แก่ กลุ ่ม 
เครือข่ายนักค้าชาวแอฟริกันตะวันตก ซ่ึงยาเสพติด 
ทีก่ลุม่เครอืข่ายนีน้�าเข้ามาจ�าหน่ายในประเทศไทย คอื ไอซ์ 
และโคเคน โดยน�าเข้าผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ 
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เช่น ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ดอนเมือง สมุย กระบี่ 
และภูเก็ต หรือผ่านทางด่านตามแนวชายแดนของ
ประเทศไทย เช่น อ.คลองลึก จ.สระแก้ว เป็นต้น  
ส่วนกลุ่มอาชญากรรมยาเสพติดข้ามชาติอื่น ๆ ได้แก่ 
กลุ่มออสเตรเลีย กลุ่มชาวจีน (ไต้หวัน ฮ่องกง) และ 
กลุ่มมาเลเซีย ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนายทุนหรือผู้จัดหา
ยาเสพติดในปริมาณสูงไปสู ่ประเทศปลายทางโดยใช้
ประเทศไทยเป็นแหล่งท่ีพักอาศัยชั่วคราว ประชุม
วางแผน และมกัเคลือ่นไหวอยูใ่นจงัหวดัท่องเทีย่วเพ่ือให้ดู
กลมกลนื เช่น กรงุเทพมหานคร ชลบรุ ีภเูกต็ ตวัยาเสพติด 
ท่ีน�าผ่านประเทศไทย ได้แก่ กัญชา ไอซ์ และ เฮโรอีน 
โดยการอ�าพรางไปกับสินค้าส่งออกทางเรือต่าง ๆ กรณี
กลุ่มการค้ามาเลเซีย พบว่าอ�าพรางกลุ่มเป็นนักท่องเที่ยว
ไปรบัยาเสพตดิจากพืน้ทีภ่าคเหนอืและโดยสารรถไฟเข้าสู่ 
มาเลเซีย 
 การลักลอบล�าเลียง ส่วนใหญ่มักจะใช้วิธีการ 
เดมิ ๆ  ในการซกุซ่อนยาเสพตดิ แต่ช่วงหลงัพบการลักลอบ
ขนส่งโดยรถโดยสารประจ�าทาง รถไฟ บริษัทขนส่งสินค้า 
การส่งทางพัสดุไปรษณีย์มากขึ้น
 การซุกซ่อน มีทั้งการซุกซ่อนไว้ภายในช่อง
ดัดแปลงรถยนต์ส่วนบุคคล การอ�าพรางมากับรถทัวร์ทั้ง
ในลักษณะนักท่องเท่ียวหรืออ�าพรางในลักษณะส่งสินค้า
ผ่านบริษัทรถทัวร์ ปะปนมากับสินค้าทางการเกษตร และ
รถไฟ การซุกซ่อนปะปนไปกับสินค้า กระเป๋าเดินทาง 
วิธีกลืน และส่งไปพร้อมกับพัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ 
ผ่านทางท่าอากาศยาน ทางรถยนต์ และทางเรือสินค้า/
เรือประมง

๔. การแพร่ระบาด
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดท้ังในระดับพื้นที่
กลุ่มบุคคล ตัวยาเสพติดและพฤติกรรมการเสพติด ดังนี้
 พื้นที่ การแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติดใน
พื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชน ในปี ๒๕๕๙ มีหมู่บ้าน/ชุมชนที่ยังคง
มีปัญหายาเสพติดอยู่ ร้อยละ ๓๗.๕๒ (จ�านวน ๓๐,๗๕๖ 
หมู่บ้าน/ชุมชน)

 ชนิดยาเสพติด แม้การแพร่ระบาดยาบ้าจะมี 
แนวโน้มลดลง แต่ยังคงเป็นตัวยาที่มีการใช้กันมาก 
เฉลี่ยในช่วง ๕ ปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ ๘๑ ขณะที่ 
ตัวยาส�าคัญที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คือ เฮโรอีน พบการ 
แพร ่ระบาดเพิ่มขึ้นในพ้ืนที่กทม. ภาคเหนือ และ
ภาคใต ้  กัญชาพบการแพร ่ระบาดเพิ่มขึ้นในพื้นที่ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคเหนือ 
ไอซ์ พบการแพร่ระบาดเพ่ิมขึ้นในทุกภาค พืชกระท่อม 
และน�้าต้มกระท่อมหรือ ๔x๑๐๐ (ส่ีคูณร้อย) พบการ 
แพร่ระบาดมากในพื้นที่ภาคใต้และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
 กลุ ่มประชากร กลุ ่มเด็กและเยาวชน (กลุ ่ม
อายุต�่ากว ่า ๒๔ ปี) ยังคงเป ็นกลุ ่มหลักที่มีการใช ้ 
ยาเสพติดแต่มีแนวโน้มลดลง ในช่วง ๕ ปีท่ีผ่านมาเฉลี่ย
ประมาณร้อยละ ๔๕ โดยร้อยละ ๘๖ ของกลุ ่มเด็ก
และเยาวชนท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจะเป็นเด็กและ
เยาวชนนอกสถานการศึกษา ขณะท่ีเด็กและเยาวชน
ในสถานศึกษามีประมาณร้อยละ ๑๔ โดยระดับช้ัน 
ท่ีพบการใช้ยาเสพติดมากคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
(ร้อยละ ๓๘) รองลงมาระดับประถมศึกษา (ร้อยละ ๑๗) 
และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ร้อยละ ๑๓)
 กลุ่มอาชีพ พบว่าในช่วง ๕ ปี ท่ีผ่านมา ผู้ที่ใช้
ยาเสพติดประมาณร้อยละ ๗๕ เป็นผู้ที่มีงานท�า และ
เป็นผู ้ว ่างงาน ร้อยละ ๑๘ โดยกลุ ่มอาชีพที่ควรให  ้
ความใส่ใจเป็นพิเศษ คืออาชีพรับจ้าง (ร้อยละ ๕๓) 
เกษตรกร (ร้อยละ ๑๗) และผู้ใช้แรงงาน (ร้อยละ ๓)  
 พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด พบว่าผู ้เสพที่มี 
การใช้ยามากกว่า ๑ ชนดิ (ทัง้ผสมหรอืสลบักนัใช้) มแีนวโน้ม 
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๒๐ และพบการน�ายารักษาโรค
มาใช้ในทางที่ผิด เช่น การน�ายาโปรโคดิล (Procodyl)  
ซึ่งเป็นยาแก้ไอ และยาทรามาดอล (Tramadol) ซึ่งเป็น
ยาแก้ปวด ผสมกับน�้าอัดลมเพื่อเสพ ซึ่งมีชื่อเรียกในกลุ่ม
วัยรุ่นว่า “ยาโปร” เป็นต้น
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สถานการณ์ยาเสพตดิในพ้ืนที ่๓ จังหวดัชายแดนภาคใต้
 พืน้ท่ีภาคใต้ทีป่ระสบปัญหาในการลกัลอบน�าเข้า 
และส ่งออกยาเสพติด จะเป ็นพื้น ท่ี ใน จ.สงขลา 
นราธิวาส สตูล และยะลา ส่วนใหญ่จะเป็นการลักลอบ 
น�าเข้าพืชกระท่อม เน่ืองจากอยู ่ตรงข้ามกับรัฐปะลิส 
รัฐเกดะห์ รัฐเประ และรัฐกลันตันของประเทศมาเลเซีย 
ซึ่งมีการอนุญาตให้ปลูกพืชกระท่อมเพื่อเป็นยาสมุนไพร 
โดยไม่มีความผิดทางกฎหมาย แต่ไม่สามารถน�าไปเป็น 
ส่วนผสมของสารออกฤทธิ์ประเภทอื่น ส่วนการส่งออก
ยาเสพติดที่พบคือกัญชาอัดแท่ง ไอซ์ และยาบ้า เป็นหลัก 
พืน้ทีส่่งออกจะอยูใ่น จ.สงขลา สตลู และนราธวิาส  ส�าหรับ
พื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.ปัตตานี จ.ยะลา 
และนราธิวาส) การลักลอบน�าเข้าและส่งออกยาเสพติด 
ส่วนใหญ่จะอยู ่ใน ๓ อ�าเภอของ จ.นราธิวาส ได้แก่ 
อ.สุไหงโกลก ตากใบ และแว้ง โดยกลุ่มนักค้ายาเสพติด 
ยังคงเป็นกลุ่มการค้าเดิมที่อยู่ในพื้นที่ซ่ึงยังไม่ถูกจับกุม 
และนักค้ายาเสพติดท่ีต้องขังอยู่ในเรือนจ�า รวมทั้งกลุ่ม 
การค้ายาเสพติดชาวมาเลเซียและชาวสิงคโปร์ที่ติดต่อ 
สั่งซื้อยาเสพติด (ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน และกัญชา) เพื่อ
ส่งออกไปจ�าหน่ายยังต่างประเทศในการลักลอบน�าเข้า 
และส่งออกยาเสพติดจะเป็นการลักลอบตามช่องทาง 
ด่านชายแดนและช่องทางธรรมชาติ โดยมีรายละเอียด 
ในแต่ละตัวยา ดังนี้

การลักลอบน�าเข้า 
 พืชกระท่อม พื้นที่ลักลอบน�าเข้าอยู ่ในพ้ืนที่ 
อ.สะเดา จ.สงขลา อ.สุไหงโกลก อ.แว้ง จ.นราธิวาส 
อ.เบตง จ.ยะลา และ อ.ควนโดน จ.สตูล กลุ่มผู้ลักลอบ
น�าเข ้าเป็นนักค้ายาเสพติชาวไทยและชาวมาเลเซีย  
ซ่ึงอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ การล�าเลียงจะใช้ 
รถยนต์น่ังส่วนบุคคล รถตู้หรือรถจักรยานยนต์ เป็น 
ยานพาหนะในการล�าเลียง ซุกซ่อนมาในช่องเก็บสัมภาระ
ท้ายรถยนต์หรือภายในรถยนต์หรือท�าเป็นช่องลับ
 Club Drugs เช่น เอ็กซ์ตาซ ีวตัถุท่ีออกฤทธิต่์อจิต 
และประสาท มกีารลกัลอบน�าเข้าในพืน้ที ่อ.สะเดา จ.สงขลา 
อ.สไุหงโกลก จ.นราธวิาส และ อ.เบตง จ.ยะลา มาจ�าหน่าย
ตามสถานบันเทิงโดยนักท่องเท่ียวชาวมาเลเซียลักลอบ 
น�าเข้ามาเพื่อเสพในกลุ่มนักเที่ยวด้วยกัน 

 ไอซ์ มีการลักลอบน�าเข้าจากชายแดนภาคเหนือ 
โดยกลุ่มนักค้าชาวมาเลเซียร่วมกับนักค้าในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ลักลอบล�าเลียงทั้งทางรถยนต์และรถไฟ
มายังจังหวัดชายแดนภาคใต้เพ่ือส่งออกไปยังประเทศ
มาเลเซีย

การลักลอบส่งออก 
 กัญชาอัดแท่ง ที่ลักลอบน�าเข้าประเทศไทย
ส่วนใหญ่จะส่งออกไปยังประเทศมาเลเซียทางชายแดน 
ทั้งทางบกด้าน จ.สงขลา และทางทะเลด้าน จ.สตูล 
โดยกลุ ่มนักค้ายาเสพติดชาวมาเลเซียร่วมกับนักค้า 
ชาวไทยในพ้ืนท่ีภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จัดหากัญชาจากนักค้าใน สปป.ลาว 
 ยาบ้า ที่ลักลอบส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย
เป็นยาบ้าที่ลักลอบน�าเข้าทั้งจากพื้นที่ชายแดนภาคเหนือ
และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอืโดยกลุม่นกันกัค้ายาเสพตดิ 
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หรือกลุ่มนักค้ายาเสพติด 
ชายแดนภาคใต้ท่ีหลบหนีหมายจับกุมคดียาเสพติด 
ไปอยู่ใน สปป.ลาว ลักลอบล�าเลียงมายังจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ก่อนส่งออกประเทศมาเลเซีย 
 เฮโรอีน ที่ลักลอบส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย
ทีพ่บส่วนใหญ่เป็นการลกัลอบน�าไปพกัไว้ในพ้ืนท่ีชายแดน
ระหว่างไทย - มาเลเซีย โดยเฉพาะในพื้นที่ อ.สุไหงโกลก 
จ.นราธวิาส ก่อนน�ากลบัเข้ามาจ�าหน่ายในพืน้ทีแ่พร่ระบาด
ของประเทศไทย

การแพร่ระบาด
 ยาเสพติดที่แพร ่ระบาดมากที่สุดได ้แก ่พืช
กระท่อม ยาบ้า ไอซ์ เฮโรอีน กัญชาแห้ง และยาแก้ไอ 
พื้นที่แพร่ระบาดส่วนใหญ่ยังคงอยู่ในพื้นที่ อ.เมืองของทุก
จังหวัด และอ�าเภอส�าคัญ ได้แก่ อ.ตากใบ อ. สุไหงโกลก  
อ.แว้ง จ.นราธิวาส อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี และ อ.เบตง 
อ.รามัน จ.ยะลา ส่วนพื้นที่กระจายยาเสพติด ได้แก่  
อ.เมือง อ.เบตง จ.ยะลา อ.เมือง จ.ปัตตานี และ อ.เมือง 
อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบทิศทาง 
การด�าเนนิงาน เป็นเคร่ืองมอืในการบรหิารจัดการ ประสาน
การปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและติดตามประเมินผล และ
ให้ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�า
แผนปฏิบตักิารป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิประจ�าปี 
ให้สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ ต้ังแต่
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป
 ในการประชุมคณะกรรมการป ้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ ๒๑ สิงหาคม 
๒๕๕๘ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ปี ๒๕๕๙ และประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งในแผนปฏิบัติการป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย ๔ แผน 
คือ ๑) แผนป้องกันยาเสพติด ๒) แผนบ�าบัดรักษา 
ยาเสพติด ๓) แผนปราบปรามยาเสพติด ๔) แผนบริหาร
จัดการ

เป้าหมายการด�าเนินงาน
 ๑. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับ
เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ ่มผู ้ใช้
แรงงาน และประชาชนทั่วไป
 ๒. พัฒนาระบบและมาตรฐานการบ�าบัดรักษา 
การติดตามผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูฯ ให้ความช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูฯ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
อย่างปกติ
 ๓. ลดการผลิตยาเสพติดในพื้นที่นอกประเทศ 
และสกัด ก้ันการลักลอบล�า เลียงน�า เข ้ ายาเสพติด 
ตามช่องทางชายแดน ตลอดจนพื้นที่ตอนในของประเทศ

 ๔. ปราบปราม จับกุมการกระท�าความผิดคดรีาย
ส�าคัญ รวมทั้งเครือข่ายการค้าในเรือนจ�าทุกแห่ง

จดุเน้นการด�าเนนิงานป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ปี ๒๕๕๙ ประกอบด้วย
 ๑. สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดให้กับ
เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา กลุ ่มผู ้ใช้
แรงงาน และประชาชนทั่วไป โดยขยายรูปแบบ แนวทาง 
การสร้างภูมิคุ้มกันและการป้องกันยาเสพติดให้ไปถึงกลุ่ม
เป้าหมาย
 ๒. พัฒนามาตรฐานการบ�าบัดรักษาทุกระบบ 
และติดตามให้ความช่วยเหลือผู ้ผ ่านการบ�าบัดรักษา 
ฟื้นฟูให้เป็นรูปธรรม สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม 
อย่างปกติ รวมทั้งพัฒนากระบวนการท�างานที่มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ
 ๓. สกัดก้ันการลักลอบล�าเลียงและน�าเข ้า 
ยาเสพติดในช่องชายแดน ตลอดจนพื้นที่ในประเทศ 
โดยบูรณาการแผนสกัดก้ันยาเสพติดในแต่ละหน่วยงาน
แต่ละพื้นที่
 ๔. ปราบปรามจับกุมการกระท�าความผิด 
คดีรายส�าคัญ รวมทั้งเครือข่ายการค้าในเรือนจ�าทุกแห่ง
 ๕. เร่งสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน
 ๖. บรหิารจดัการสภาพแวดล้อมเพือ่การป้องกนั
ยาเสพติด โดยควบคุมพื้นที่เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง 
 ๗. จดัระบบกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรม
 ๘. ปรับปรุงระบบการจัดสรรงบประมาณ เร่งรดั 
ก�ากับ ติดตาม เพื่อให้การบริหารจัดการงบประมาณ 
มีประสิทธิภาพ

การด�าเนินงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙
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 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์ 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
เมือ่วนัที ่๑๐ มนีาคม ๒๕๕๘ ภายใต้ ๔ แผนงาน คอื แผนงาน 
ป้องกันยาเสพติด แผนงานบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ 
ผู้ติด แผนงานปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย และ 
แผนบรหิารจัดการ โดย ส�านกังาน ป.ป.ส. ร่วมกบัหน่วยงาน 
ที่ เกี่ยวข ้องจัดท�าแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดประจ�าป ี ให ้สอดคล ้องรองรับกับ 
แผนยทุธศาสตร์ดงักล่าว เพือ่เป็นกรอบทศิทางการด�าเนินงาน 
เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ประสานการปฏิบัต ิ
จดัสรรทรพัยากรและตดิตามประเมนิผลของทกุหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙
 ๑. แผนการป้องกันยาเสพติด
 ๑.๑ สถานศึกษามีการใช ้สื่อนิทาน/ชุด 
การเล่นเพื่อพัฒนากระบวนการทางความคิด (Executive  
Function: EF) เด็กปฐมวัย ๕๒,๘๖๒ แห่ง
 ๑.๒ สถานศึกษาขยายโอกาส มัธยม 
อาชีวะ และอุดม มีกิจกรรมการป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติด เป้าหมาย ๑๑,๗๓๘ แห่ง ผลการด�าเนินงาน 
๑๐,๓๐๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๒
 ๑.๓ นักเรียน ป.๑ - ป.๖ ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ ้มกันยาเสพติด เป้าหมาย ๔,๘๐๐,๐๐๐ คน ผล 
การด�าเนินงาน ๓,๘๖๓,๑๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๔๘
 ๑.๔ สถานประกอบกิจการผ ่านเกณฑ์
มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 
สถานประกอบการ (มยส.) เป้าหมาย ๕๐๐ แห่ง ผล 
การด�าเนินงาน ๗๙๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๕๙.๖๐
 ๑.๕ สถานประกอบกิจการผ ่านเกณฑ์
โรงงานสีขาว เป้าหมาย ๒,๐๐๐ แห่ง ผลการด�าเนินงาน 
๒,๓๕๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑๗.๗๐

 ๑.๖ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ในพื้นที่หมู ่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย ๘๑,๙๐๕ แห่ง ผล 
การด�าเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชน ๗๔,๖๙๒ แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๑.๑๙
 ๑) หมู ่บ ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับ 
มาก ๗,๗๔๓ แห่ง ผลการด�าเนินงาน ๗,๒๕๘ แห่ง คิดเป็น 
ร้อยละ ๙๓.๗๔
 ๒) หมู ่บ ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับ
ปานกลาง ๖,๓๘๓ แห่ง ผลการด�าเนินงาน ๕,๖๕๗ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๖๓
 ๓) หมู ่บ ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาระดับ
น้อย ๖๗,๗๗๙ แห่ง ผลการด�าเนินงาน ๖๑,๗๗๗ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๔

 ๒. แผนการบ�าบัดรักษายาเสพติด
 ๒.๑ การบ�าบัดรักษาภาพรวมมีเป้าหมาย 
๒๒๐,๐๐๐ คน ผลการบ�าบัดรักษาด�าเนินการได ้ 
๑๗๗,๗๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๙ โดยจ�าแนก 
ออกเป็น ๓ ระบบ ดังนี้
 ๑) ระบบสมคัรใจ เป้าหมาย ๑๒๕,๐๐๐ คน 
ผลการบ�าบัด ๑๐๔,๒๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๔๐ 
บ�าบัดในสถานพยาบาล เป ้าหมาย ๖๙,๗๐๐ คน 
ผลการบ�าบัด ๔๖,๙๗๑ คิดเป ็นร ้อยละ ๖๗.๓๙ 
บ�าบัดในค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน เป้าหมาย ๕๕,๓๐๐ คน  
ผลการบ�าบัด ๕๗,๒๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๓.๕๙
 ๒) ระบบบงัคบั เป้าหมาย ๗๗,๕๐๐ คน 
ผลการบ�าบัด ๕๕,๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๒๒
 ๓) ระบบต้องโทษ เป้าหมาย ๑๗,๕๐๐ คน 
ผลการบ�าบัด ๑๘,๒๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๔.๔๗
 ๒.๒ การติดตามผู ้ผ ่านการบ�าบัดฟื ้นฟู  
มเีป้าหมาย ๒๓๕,๐๐๐ คน ผลการตดิตาม ๑๑๖,๗๙๔ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๗๐ การติดตามโดยกลไกกระทรวง
มหาดไทยที่ต ้องได ้รับการติดตาม ๑๒๗,๒๘๘ คน  

สำรุปผลการด� เนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสำพติด ปี ๒๕๕๙
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ได้รับการติดตาม ๘๗,๗๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๒ 
พบตัว ๖๙,๙๐๑ คน
 ๒.๓ การให้ความช่วยเหลอืผูผ่้านการบ�าบดั 
โดยมีผู ้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ๘,๓๘๐ คน  
ให้ความช่วยเหลือ ๓,๖๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๘๓

 ๓. แผนการปราบปรามยาเสพติด
 ๓.๑ จั บ กุ ม ค ดี ย า เ ส พ ติ ด ภ า พ ร ว ม 
๒๒๓,๒๔๗ คดี ผู้ต้องหา ๒๔๙,๑๐๙ คน ของกลาง ยาบ้า 
๙๓,๗๓๗,๖๙๕ เม็ด ไอซ์ ๑,๑๖๑.๐๓ กิโลกรัม เฮโรอีน 
๑๔๗.๔๙ กิโลกรัม กัญชา ๑๑,๑๘๓.๘๕ กิโลกรัม
 ๓.๒ การจับกุมคดียาเสพติดรายส�าคัญ 
ให้ได้ ร้อยละ ๒๐ ของการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวม 
ของประเทศ (๒๒๓,๒๔๗ คดี) จับกุมคดีรายส�าคัญ 
๖๙,๗๙๒ คดี คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๒๖
 ๓.๓ การสกัดกั้นการล�าเลียงยาเสพติดตาม
แนวชายแดนให้ได้ ร้อยละ ๕๐ ของการจับกุมยาเสพติด 
ในภาพรวมของประเทศ (ยาบ้า ๙๓,๗๓๗,๖๙๕ เม็ด) 
สกัดก้ันยาเสพติด (ยาบ้า) ได้ ๕๓,๐๔๗,๘๕๑ เม็ด 
คิดเป็นร้อยละ (๕๖.๕๙)
 ๓.๔ การด�าเนินการฐานความผิดข้อหา
สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ เลขาธิการ ป.ป.ส.อนุมัติ  
๘๔๐ คดี ผู้ต้องหา ๒,๒๙๓ คน
 ๓.๕ ด�าเนินการสั่งตรวจสอบ/ยึดอายัด
ทรัพย์สนิ ๒,๐๕๓ ราย มูลค่า ๑,๔๑๐ ล้านบาท การยดึและ 
อายัดทรัพย์สินโดยการบังคับโทษปรับ ๘๘๐ ราย 
 ๓.๖ การด�าเนนิการต่อข้อร้องเรยีนเกีย่วกบั 
เจ ้าหน ้าที่ของรัฐที่ เข ้าไปเกี่ยวข ้องกับยาเสพติดมี 
เจ้าหน้าที่ของรัฐถูกร้องเรียน ๓๑๒ คน และการจับกุม 
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๗๐ คน 
 ๓.๗ การด�าเนินงานด ้านความร ่วมมือ
ระหว่างประเทศ มกีารประสานความร่วมมอืในการป้องกนั 
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิระหว่างประเทศ ในกรอบทวภิาคี 
ได้แก่ เมียนมา กัมพูชา ลาว มาเลเซีย จีน สหรัฐอเมริกา 
เปรู อินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น รัสเซีย เกาหลีใต้ เวียดนาม 
คาซัคสถาน ไนจีเรีย กาน่า และอินโดนีเซีย ทั้งในด้าน 
การบ�าบัดและฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้เสพผู ้ติดยาเสพติด  
ด้านความร่วมมือในการสกดักัน้และปราบปรามยาเสพตดิ

ระหว่างประเทศ ท้ังประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน 
โดยผ่าน ส�านักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติด
ชายแดน (Border Liaison Offices: BLOs) และประเทศ
ภาคี รวมทั้งประสานความร่วมมือด้านความมั่นคง
 ความร ่ วมมือ ในกรอบพหุภาคี  ซ่ึ ง ใน
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ได้มีแผนปฏิบัติการแม่น�้าโขง
ปลอดภัย ระยะที่ ๓ ประกอบด้วยความร่วมมือระหว่าง 
๖ ประเทศ ได้แก่ จีน เวียดนาม เมียนมา ลาว กัมพูชา 
และไทย เพ่ือสกัดกั้นสารตั้งต ้นและเคมีภัณฑ์ที่จะ 
เข้าสู่แหล่งการผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า 
และสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เข้ามายังประเทศไทยและ 
ไปสู ่ประเทศอื่น สามารถยึดสารต้ังต้นและเคมีภัณฑ์ 
ส่งผลให้ปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ
จากประเทศต ่าง ๆ รวมทั้ งได ้รับการยกย ่องจาก 
ส� า นั ก ง านว ่ า ด ้ ว ยย า เ สพติ ด และอาชญากร รม 
แห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs  
and Crimes: UNODC) ว่าเป็นความร่วมมือระหว่าง 
ประเทศที่น�าไปสู่การปฏิบัติที่เห็นผลได้จริง และได้เชิญ 
ให้ไทยไปน�าเสนอในทีป่ระชมุคณะกรรมมาธกิารยาเสพตดิ 
(Commission on Narcotic Drugs: CND) สมัยที่ ๕๙   
เมือ่เดอืนมนีาคม ๒๕๕๙ ณ กรงุเวยีนนา ประเทศออสเตรยี 
เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับภูมิภาคอื่น ๆ  นอกจากนี้ไทยยังได ้
รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติในการพัฒนา 
ทางเลือกอย่างยั่งยืน หรือ (Alternative Development: 
AD) ตามศาสตร์ของพระราชา และยังเป็นเจ้าภาพจัดการ
ประชุม (International Conference on Alternative 
Development 2 : ICAD 2) โดยมีผู้เข้าร่วม ๒๔๒ คน
จาก ๔๔ ประเทศ ๑๘ องค์กร เพื่อผลักดันสู่เวทีโลก
ผ่านการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วย 
ปัญหายาเสพติดโลก ๒๐๑๖ (United Nations General 
Assembly Special Sessionon the World Drug 
Problem 2016: UNGASS 2016) ระหว่างวันที่ 
๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอร์ก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซ่ึงเป็นจุดเปลี่ยนของการปรับนโยบาย
การป ้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติดของไทยให ้
เป็นไปตามกระแสโลก โดยการมองผู ้เสพยาเสพติด 
เป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง เป็นต้น
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 ๓.๘ การด� า เ นินงานการตรวจพิ สูจน  ์
ยาเสพติด เพื่อน�าผลการตรวจพิสูจน์ไปเป็นหลักฐาน
ประกอบการด�าเนินคดีผู ้กระท�าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
และเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๕,๑๙๔ คดี 
๘,๕๘๒ ตัวอย่าง 
 ๓.๙ การด�าเนินงานด้านการส�ารวจและ
ติดตามการปลูกพืชเสพติด จัดท�าพื้นที่เป้าหมายแปลงฝิ่น 
ที่ส�ารวจพบจ�านวน ๓,๓๔๗ แปลง ๒,๔๙๒.๘๓ ไร่ และ
ตัดท�าลายแปลงฝิ ่น ๒,๖๘๓ แปลง ๑,๙๙๑.๒๑ ไร ่
คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๘๘ 

 ๔. แผนการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
 ๔.๑ การพฒันาบคุลากร ส�านกังาน ป.ป.ส. 
ด�าเนินการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดทั้งของ ส�านักงาน ป.ป.ส. และ
หน่วยงานภาคีต่าง ๆ ภายในประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะ
ของบุคลากรในระดับต่าง ๆ เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนา 
ความรู ้ความสามรถ ทักษะและสมรรถนะที่จ�าเป ็น 
ในการปฏิบตังิานในต�าแหน่งต่าง ๆ  รวมถงึพฒันาบคุลากร 
ของกลุ ่ มประ เทศอา เซี ยนและประ เทศต ่ า ง  ๆ  
ตามข้อตกลง/สนธิสัญญาระหว่างประเทศ โดยได้จัด
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านปราบปรามยาเสพติด 
ด้านป้องกนัยาเสพตดิ และบ�าบัดฟ้ืนฟรูกัษาผูต้ดิยาเสพตดิ 
รวม ๓๕๕ โครงการ บุคลากรได้รบัการพฒันา ๕๗,๕๒๔ ราย 
ตัวอย่างโครงการท่ี ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ด�าเนินการ 
จัดอบรบหลักสูตร 
 ๔.๒ การเบิกจ่ายงบประมาณบูรณาการ
ด้านยาเสพติด
 ๑) ง บป ระม าณบู รณาก า รด ้ า น 
ยาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ภาพรวม รัฐบาล
จัดสรรให้  ๑๐,๗๑๑,๒๔๙,๓๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณภาพรวม ๙,๓๑๖,๗๙๙,๑๓๓ บาท 
คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๙๘
 ๒) ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้รับจัดสรร 
งบประมาณประจ�าปี ๒๕๕๙ รวม ๒,๕๐๘,๔๖๖,๗๐๐ บาท  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ๒,๔๖๗,๕๓๒,๔๖๘ บาท  
คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๗

 ๔.๓ ผลการส�ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชนเก่ียวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพตดิ 
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ส�านักงานสถิติแห่งชาติ 
กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารด�าเนนิการ
ส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ โดยส�ารวจในกลุ่ม 
เป้าหมายเดยีวกนัในพืน้ที ่๗๖ จงัหวดั และกรงุเทพมหานคร 
๘๔๓ อ�าเภอ/เขต ๑,๙๙๒ ต�าบล ๒,๓๓๐ หมู่บ้าน/ชุมชน  
เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง จังหวัดละ ๖๐๐ ตัวอย่าง 
ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ๑,๐๐๐ ตัวอย่าง เป็นกลุ ่ม
ประชาชนท่ีมีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไปท่ัวประเทศ ครัวเรือนละ 
๑ ราย รวมจ�านวน ๔๖,๖๐๐ ตัวอย่าง ผลการส�ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่
ระบาดยาเสพติด สรุปรายละเอียด ดังนี้
 ๑) สถานการณ์การปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพตดิในหมูบ้่าน/ชมุชน ระบมุปัีญหายาเสพตดิ 
(ระดับมาก – มากที่สุด) ร้อยละ ๕๘.๗
 ๒) ความพงึพอใจต่อผลการด�าเนนิงาน 
โดยรวมของรฐับาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ  
ระบุประชาชนมีความพึงพอใจ (ระดับมาก-มากที่สุด)  
ร้อยละ ๗๖.๒ โดยตัวชี้วัดของกระทรวงยุติธรรม คือ 
ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด เป้าหมายร้อยละ ๘๐ (ระดับ 
ปานกลาง – มากที่สุด) ซึ่งผ่านเกณฑ์การประเมิน 
ดังกล่าว ระบุประชาชนมีความพึงพอใจ (ระดับ 
ปานกลาง - มากที่สุด) ร้อยละ ๙๖.๙ 
 ๓) ความเชื่อมั่นต ่อรัฐบาลในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับมาก - มากที่สุด)  
ร้อยละ ๗๗.๗
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๑. การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระดับทวิภาคี
  การประชมุคณะท�างานร่วมมอืว่าด้วยความ
ร่วมมอืด้านความมัน่คงไทย - อนิเดยี คร้ังที ่๑๐ ระหว่างวนัที่  
๑๗ – ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ ณ เมืองเดลลีและเมืองมุมไบ 
ประเทศอินเดีย โดยมีพลเอก ทวีป เนตรนิยม เลขาธิการ
สภาความมั่นคงแห่งชาติเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ
ผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุมโดยท่ีประชุม 
ได้หารือและติดตามความคืบหน้าผลการประชุมครั้งก่อน 
และหารอืเกีย่วกบัข้อตกลงร่วมกนัในบันทกึผลการประชุมฯ 

  การประชุมคณะท�างานร่วมมือว่าด้วย
การหารือความมั่นคงระหว่างไทยและรัสเซีย ครั้งท่ี ๒ 
(The2nd Meeting of Thailand - Russia Joint 
Working Group on Security Consultations: 2nd 
Thailand - Russia JWG - SG) ในวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙ ณ โรงแรมแมนดารนิ โอเรยีลเตล็ โดยมพีลเอก ทวปี  
เนตรนยิม เลขาธกิารสภาความมัน่คงแห่งชาต ิเป็นหัวหน้า

คณะผู้แทนฝ่ายไทย และ Mr. Eugency Lukyanov  
รองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายรัสเซีย โดยทั้งสองฝ่ายได้
ร่วมหารือประเด็นด้านความมั่นคงในหลากหลายสาขา 
ได้แก่ ความร่วมมือทางด้านกฎหมาย ด้านการทหาร
และการเมือง เทคนิคทางการทหาร การต่อต้านการก่อ 
การร้าย การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้าน 
การลักลอบค ้ายาเสพติด และการตอบสนองต ่อ
สถานการณ์ฉกุเฉนิ เป็นต้น ส�าหรบัประเดน็ด้านยาเสพตดิ  
ท้ังสองฝ ่ายชื่นชมยินดีกับความส�าเร็จในการจัดท�า
บันทึกความเข้าใจด้านยาเสพติดระหว่างหน่วยงานกลาง 
ด้านยาเสพติดของท้ังสองประเทศ ในเดือนเมษายน 
๒๕๕๘ ซ่ึงจะท�าให้ความร่วมมือระหว่างประเทศไทย
และรัสเซียในการปราบปรามยาเสพติดมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น ตลอดจนเห็นพ้องกันท่ีจะท�าให้ความร่วมมือ 
ด้านยาเสพติดระหว่างทั้งสองประเทศมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นต่อไป

การด� เนินงาน
ด้านคำวามร่วมมือระหว่างประเทศ
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  พิธีลงนามบันทึกความเข ้าใจว ่าด ้วย 
ความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ 
และการพัฒนาความร่วมมือ ระหว่าง ส�านักงาน ป.ป.ส. 
และต�ารวจสหพันธ์ออสเตรเลีย (AFP) เมื่อวันที่ ๓๐ 
พฤษภาคม ๒๕๕๙ ณ ส�านักงาน ป.ป.ส. โดยมีรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมและ H.E. Paul Robilliard 
เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย ประจ�าประเทศไทย 
ร่วมกันเป็นประธานและสักขีพยาน พร้อมกันนี้ มีการ
ลงนามบันทึกข้อตกลงการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการเฉพาะ
กิจร่วมด้านการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม 
ข้ามชาต ิ(Taskforce STORM) โดยมผีูร่้วมลงนามทัง้หมด  

  รั ฐ มนตรี ว ่ า ก า รกร ะทรวงยุ ติ ธ ร รม 
หารือข้อราชการร่วมกับ ฯพณฯ ขาว คอนดารา 
(H.E.Kao Khondara) รองประธานคณะกรรมการ 
ป.ป.ส. กัมพูชา เมื่อวันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ณ ส�านักงาน ป.ป.ส. และเป็นประธานในพิธีส่งมอบ 
ชุดอุปกรณ์ภายใต้ข้อตกลง (Letter of agreement - 
LOA) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายและ
การควบคุมยาเสพติด 

๕ ฝ่าย ประกอบด้วย เลขาธิการ ป.ป.ส. MR.Andrew  
Colv in ผู ้บัญชาการต�ารวจสหพันธ ์ออสเตรเลีย
พล.ต .อ สุ เทพ เดชรักษา ท่ีป รึกษา (สบ ๑๐)  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ พล.ต.อ. ชัยยะ ศิริอ�าพันธ์กุล 
เลขาธิการ ปปง. และ พ.ต.อ. ไพสิฐ วงศ ์ เมือง  
อธิบดกีรมสอบสวนคดพีเิศษ ซึง่หน่วยปฏิบตักิารเฉพาะกิจ 
ร่วมดังกล่าวจัดต้ังขึ้นมาเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู ้
และข้อมูลด้านการข่าวในการปราบปรามยาเสพติด 
การปฏิบัติการปราบปรามจับกุมอาชญากรข้ามชาติและ 
ยาเสพติดร่วมกัน รวมถึงการประสานความร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศ 
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๒. การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
ระดับพหุภาคี
  การประชมุ Anti-Drug Liaison Officials’ 
Meeting for International Cooperation 
(ADLOMICO) ครั้งที่ ๒๕ ในวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ 
ณ เมืองเจจู สาธารณรัฐเกาหลี โดยการประชุมดังกล่าว 
มีก�าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กันยายน ๒๕๕๘ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ปัญหา 
ยาเสพติดระหว่างประเทศสมาชิก โดยผู้แทนส�านักงาน 
ป.ป.ส. ได ้ร ่วมบรรยายในหัวข้อ “International 
Cooperation in Response to Illicit Drug Trafficking” 
โดยยกตัวอย่างประเด็นการด�าเนินความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของไทย คอื การจดัตัง้ ส�านกังาน ป.ป.ส. อาเซียน 
(ASEAN NARCO) ความร่วมมือภายใต้กรอบบันทึก 
ความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ด้านยาเสพติด และโครงการแม่น�้าโขง
ปลอดภัย (Safe Mekong)

  การประชุมหัวหน ้าหน ่วยปรามปราม 
ยาเสพติดภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (HONLEA) 
ระหว ่างวันที่  ๑๙ - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ โดยมี  
พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม 
เป็นประธาน ณ ศนูย์การประชสุหประชาชาต ิอาคาร ESCAP 
กรุงเทพมหานคร โดยผู ้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย
หัวหน้าหรือผู้แทนหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของ 
ประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมไปถึง 
ผู้แทนจากองค์การระหว่างประเทศรวม ๑๓๑ คน โดยมี
วตัถปุระสงค์เพือ่หารอืในเรือ่งปัญหาเกีย่วกบัแนวโน้มของ 
สารแอมเฟตามีนและสารออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
การแก ้ไขป ัญหาที่ ได ้ผลจริงและการปฏิบัติการใน 
ด้านนติิวทิยาศาสตร์ และการแก้ไขกฎหมายและการปฏบิติั 
ให้มีความสอดคล้องกันในระดับสากล
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  การประชุมสมัยวิสามัญ (Reconvened 
session) ของคณะกรรมาธกิารยาเสพตดิ (Commission 
on Narcotic Drugs - CND) สมัยที่ ๕๘ ระหว่างวันที่ 
๘ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติ 
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 (๑) รายงานและพจิารณาการท�างานด้านบรหิาร 
จดัการและสงัเกตการใช้งบประมาณของคณะกรรมาธิการ 
ยาเสพติด และพิจารณาแนวทางการให้การสนับสนุน 
ทางการเงินกับกจิกรรมด้านการพฒันาของสหประชาชาติ
ผ ่านกองทุนของโครงการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
ประเทศแห่งสหประชาชาติ (United Nations Drug 
Control Programme - UNDCP)
 (๒) พิจารณาวาระรับรองการประชุมปกต ิ
(Normative Segment) ของคณะกรรมาธิการยาเสพติด  
สมัยที่ ๕๙ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๙ 
 (๓) พจิารณาจดัประชมุวาระพเิศษเพือ่เตรยีมการ 
การประชุมสมชัชาสหประชาชาติสมยัพิเศษว่าด้วยปัญหา 
ยาเสพติดโลก ในปี ค.ศ.๒๐๑๖ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ 
มีนาคม ๒๕๕๙ ก่อนการประชุมคณะกรรมาธิการ 
ยาเสพติด สมัยที่ ๕๙

  การหารือทวิภาคีไทย - รัสเซีย ว่าด้วย 
ความร่วมมอืด้านยาเสพติด ในวนัที ่๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ณ Heritage General Building สหพันธรัฐรัสเซีย โดยม ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะผู้แทน 
ไทย พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงยุติธรรม 
อาท ิปลัดกระทรวงยติุธรรม อธบิดีส�านกังานกจิการยตุธิรรม 
และที่ปรึกษาส�านักงาน ป.ป.ส. เข้าพบและหารือข้อ
ราชการด้านยาเสพติดกับคณะผู ้แทนรัสเซีย น�าโดย 
H.E. Igor Zubov รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย
และดูแลด้านกิจการต่างประเทศ 
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  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
อาชญากรรมข้ามชาต ิ ในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙  
ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมีผู ้แทน
ส�านักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งท่ีประชุม
หารือเก่ียวกับอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ การก่อการร้าย
การค้ามนุษย์ รวมทั้งการเจรจายกร่างแผนการปฏิบัติ
งานด้านอาชญากรรมข้ามชาติฉบับใหม่ ทั้งนี้ ผู้แทนจาก
ส�านกังาน ป.ป.ส. ได้รายงานผลการด�าเนนิงานในประเด็น 
ยาเสพติดห้วงปี ๒๕๕๙ และประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่จะ
ด�าเนินการในปีนี้ อาทิ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
จัดท�ารายงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด การประชุมเพื่อ 
ยกร่าง ASEAN Work Plan ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ รวมทั้ง 
การประชุม ASOD ครั้งที่ ๓๗ ที่ประเทศไทยจะเป็น 
เจ้าภาพในปีนี้ด้วย

  การจัดการสัมมนาการยึดทรัพย ์คด ี
ยาเสพติดอาเซียน (ASEAN Seminar on Asset 
Forfeiture in Drug Trafficking and Production 
Cases) ระหว่างวันท่ี ๒๐ - ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพฯ โดยมี เลขาธิการ 
ป.ป.ส. เป็นประธานในพิธีเปิด มีผู ้แทนจากประเทศ
สมาชิกอาเซียน ๙ ประเทศ (ยกเว ้นประเทศลาว)  
ผู ้ แทนส� านัก เลขาธิการอาเซียนประเทศคู ่ เจรจา 
อาเซียน ได้แก่ จีน และญี่ปุ่น พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง
ของส�านักงาน ป.ป.ส. กองบัญชาการต�ารวจปราบปราม 
ยาเสพติด ส�านักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
และส�านักงานอัยการสูงสุด ซึ่งการสัมมนาดังกล่าว 
เป ็นการน�าเสนอรายงานเกี่ยวกับกรอบกฎหมาย
ภายในประเทศท่ีบังคับใช้ในการยึดทรัพย์คดียาเสพติด 
และการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อ งสนธิ สัญญาว ่ าด ้ วย 
ความช ่วยเหลือซึ่ งกันและกันทางอาญาในภูมิภาค
อาเซียน นอกจากนี้ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้ร่วมอภิปรายกิตติมศักดิ์ จากประเทศมาเลเซีย  
และสิงคโปร์ โดยอภิปรายเกี่ยวกับหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่  
ผู ้มีภารกิจและขอบอ�านาจเกี่ยวข ้อง แนวนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการช่องทางในการประสานงาน
และกรอบความร่วมมือในมิติของอาเซียนหรือระหว่าง
ประเทศ นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าสังเกตการณ์
การจัดการขายทอดตลาดทรัพย์ที่ได้จากคดียาเสพติด  
ณ ส�านักงาน ป.ป.ส.
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  การประชุมศูนย์ประสานข้อมูลข่าวสาร 
เพื่อการต่อต้านอาชญากรรมยาเสพติดแห่งภูมิภาค 
เอเชยีและแปซิฟิก ครัง้ท่ี ๓ (Asia Pacific Information 
and Coordination Center for the Prevention 
and Combating Drug Crime - APICC) ระหว่าง 
วันที่  ๒๐ -  ๒๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรม  
Paradise Hotel Busan เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหล ี
โดยมี เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย 
คณะเจ้าหน้าที่  ส�านักงาน ป.ป.ส. เข ้าร ่วม โดยมี 
MR. KIM Tae Kwon เลขาธิการ APICC เป็นประธาน 
ในการประชุม

๓. ความร่วมมือระหว่างประเทศเรือ่งสารตัง้ต้น เคมีภณัฑ์ 
และสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท
  การประชุมปราบปรามยาเสพติดระหว่าง
ประเทศในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก คร้ังที่ ๒๑ (The 
21st Asia-Pacific Operational Drug Enforcement 
Conference - ADEC) ระหว่างวนัท่ี ๑๕ - ๑๙ กมุภาพนัธ์ 
๒๕๕๙ ณ โรงแรม Prince Tokyo กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น โดยมี เลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ส�านักงาน 

ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมฯ โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยน
ข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติดและความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดระหว่างประเทศ โดยเน้นเนื้อหา
เร่ืองแนวโน้มปัจจุบันของการลักลอบล�าเลียงยาเสพติด 
โดยเฉพาะยาเสพติดในกลุ่ม ATS (Amphetamine -  
Type Stimulants) และความร่วมมอืระดับโลกในการต่อสู้ 
กับภัยคุกคามจากวัตถุออกฤทธิ์ต ่อจิตและประสาท 
ชนิดใหม่ (New Psychoactive Substances - NPS) 
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  การลงนามในความตกลงระหว่างสถาบัน
ว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติดระหว่าง
หน่วยงานคณะกรรมาธกิารแห่งชาตเิพือ่การพฒันาและ
การมชีวีติปลอดยาเสพตดิแห่งสาธารณรฐัเปร ู(DEVIDA) 
กับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทย ในวันท่ี ๑๕ มีนาคม 
๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเวียนนา 
สาธารณรัฐออสเตรีย โดยมี เลขาธิการ ป.ป.ส. และ 
H.E. Dr. Luis Alberto Otarola Penaranda ประธาน 

  การตรวจเยี่ยมการด�าเนินงานโครงการ 
แม่น�้าโขงปลอดภัยและศูนย ์ปฏิบัติการแม่น�้าโขง 
ปลอดภัย วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ คณะผู้แทนจาก
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เดินทางมาเพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวทางในการด�าเนิน
งานและบริหารจัดการของ ศูนย์ปฏิบัติการแม่น�้าโขง 
ปลอดภัย (ศปก.มข.) จ.เชียงใหม่ พร ้อมทั้งหารือ
เกี่ยวกับความร่วมมือในอนาคต ท้ังนี้ คณะฯ ได้รับ 
ชมวีดีทัศน์น�าเสนอเกี่ยวกับความส�าเร็จของการด�าเนิน
โครงการฯ และผลการด�าเนินงานในระยะที่ ๓ ซ่ึงจาก
การหารือทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องในการให้ความร่วมมือ 
กันอย่างเต็มท่ีในการควบคุมยาเสพติดระหว่างทั้งสอง
ประเทศ ทั้ง น้ี คณะผู ้แทนจีนมีข ้อค�าถามเกี่ยวกับ 
โครงสร ้างในการด�าเนินงานและการประสานงาน 
เพื่อปราบปรามการผลิตและการค้ายาเสพติด สารตั้งต้น 
และเคมีภัณฑ์ ของทั้ง ๖ ประเทศ

หน่วยงานคณะกรรมาธิการแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาและ
การมีชีวิตปลอดยาเสพติดแห่งสาธารณรัฐเปรู (DEVIDA) 
เป็นผู้ลงนามในความตกลงดังกล่าว ซึ่งมีวัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านยาเสพติดภายใต้
บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย
กับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐเปรูว่าด้วยความร่วมมือในการ
ควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท และ
สารต้ังต้น ซ่ึงลงนามเมือ่วนัที ่๔ มิถนุายน ๒๕๔๒ ให้เกิดผล 
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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  การจัดการศึกษาดูงานด้านการควบคุม
คาเฟอีนและสารตั้งต้นให้แก่คณะผู้แทนสาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดปทุมธานี โดยมี
ผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ส. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก
เวียดนาม น�าโดย พันต�ารวจเอก พิเศษ เจิ่น ว่าน เตี๊ยน 
รองเลขาธิการส�านักงานกลางด้านปราบปรามยาเสพติด 
และอาชญากรรม ซึ่งคณะผู้แทนจากเวียดนามรับฟัง 
การบรรยายและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสถานการณ์ 
ยาเสพติด มาตรการควบคุมคาเฟอีน และสารต้ังต้นของ
แต่ละประเทศ โดยส�านักงาน ป.ป.ส. และการบรรยาย 
เรื่องการควบคุมซูโดอีเฟดรีนและคาเฟอีน โดยส�านักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา นอกจากนี้ คณะผู้แทน
เวียดนามเข้าเยี่ยมชม บริษัท โนวาซิล (ไทยแลนด์) 
จ�ากัด จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัทโอสถสภา จ�ากัด 
กรุงเทพมหานคร

  การศึกษาดูงานด้านการพัฒนาทางเลือก
และโครงการแม่น�้าโขงปลอดภัยจากคณะผู้แทนอินเดีย 
ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ จ.เชียงราย
และเชียงใหม่ โดยมี ที่ปรึกษาส�านักงาน ป.ป.ส. และ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับคณะผู้แทนอินเดีย 
ซึ่งมี Mr. Rajesh Puri ผู้บัญชาการยาเสพติด ส�านักงาน
กลางว่าด้วยยาเสพติด (Central Bureau of Narcotics – 
CBN) เป็นหัวหน้าคณะ โดยระหว่างวันที่ ๖ – ๗ มิถุนายน 
๒๕๕๙ คณะผู้แทนอินเดียเดินทางไปศึกษาดูงานด้านการ
พัฒนาทางเลือกตามโครงการพัฒนาพื้นที่ดอยตุง และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนในพื้นที่เก่ียวกับการ

ด�าเนนิงานด้านการพฒันาทางเลอืกต่อการพฒันาคณุภาพ
ชีวิตอย่างยั่งยืนโดยไม่พึ่งพิงการปลูกฝิ่นหรือการลักลอบ 
ขนยาเสพติด ณ อบต.แม่ฟ้าหลวง จ.เชยีงราย และระหว่าง
วันที่ ๘ – ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ คณะผู้แทนอินเดียศึกษา
ดูงานและหารือกับ ม.ล.ดิศปนัดดา ดิศกุล รองประธาน 
เจ ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการพัฒนามูลนิธิแม ่ฟ ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ เกี่ยวกับการด�าเนินงานด้านการ
พัฒนาทางเลือก นอกจากนี้ คณะผู้แทนอินเดียรับฟัง
การบรรยายสรุปสถานการณ์ยาเสพติด รวมทั้งหารือถึง
สถานการณ์การลกัลอบล�าเลยีงสารเคมแีละสารต้ังต้นจาก
อินเดียเข้าสู่พื้นที่สามเหลี่ยมทองค�า อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 
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  การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค 
ภายใต้โครงการ Global SMART Programme ประจ�าปี 
๒๕๕๙ ผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ส. ได้เข้าร่วมการประชุม 
ระหว่างวนัที ่๓๐ – ๓๑ สงิหาคม ๒๕๕๙ ณ กรงุเวยีงจนัทน์ 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยโครงการ 
ดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ในการประเมินสถานการณ  ์
เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของยาเสพติดกระตุ้นประสาท 
ประเภทแอมเฟตามีน  (Amphetamine-Type 
Stimulants- ATS) ทั้งนี้ การประชุมฯ มีวัตถุประสงค ์
เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละประเทศได้แลกเปลี่ยนข้อมูล 

4. การด�าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ที่ส�าคัญ
 การประชุมเชิงปฏิบัติการและนิทรรศการ 
ระหว่างประเทศเพ่ือผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติ 
ว ่าด ้วยการพัฒนาทางเลือกสู ่การปฏิบัติครั้ง ท่ี ๒  
(ICAD2) พลเอก ไพบูลย์ คุ ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงยุติธรรม พลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผู ้ช ่วย 
รัฐมนตรีว ่ าการกระทรวงยุ ติธรรม และผู ้บริหาร 
ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมหารือกับ H.E.U. Win Maung 
เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเมียนมาประจ�าประเทศไทย 
และคณะ เมื่อวันท่ี ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องสีฟ้า 
ตึกสันติไมตรี ท�าเนียบรัฐบาล โดยการประชุมดังกล่าว 
จัดระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ พื้นที่
เชียงราย เชียงใหม่ และกรุงเทพมหานคร ประเด็น
หารือ ได ้แก ่  ชี้แจงความเป ็นมาของการประชุม  
องค์ประกอบและรายละเอยีดการประชมุ ขอความร่วมมอื 
ในการขอเข้าเยี่ยมชมพื้นที่โครงการพัฒนาทางเลือก 
ไทย - เมยีนมา และการอ�านวยความสะดวกในการผ่านแดน

และสถ านกา รณ ์ เ กี่ ย ว กั บส า ร เ สพ ติ ดประ เภท 
สารสังเคราะห์ที่ผิดกฎหมาย สร้างความเข้าใจเก่ียวกับ 
พัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข 
ป ัญหายาเสพติดของภูมิภาคเอ เชี ยและแปซิฟ ิก 
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงหารือเกี่ยวกับการด�าเนินงาน 
ของโครงการ Global Smart Programme ต่อไป 
ในอนาคต มีผู้เข้าร่วมประชุมฯ จ�านวนทั้งสิ้น ๔๑ คน 
จากประเทศภาคีสมาชิกอาเซียน จีน เกาหลี ญี่ปุ ่น 
ติมอร์เลสเต และ UNODC
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  การลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือด้านการเปิดเผยและใช้ข้อมูล ระหว่าง
ส�านักงาน ป.ป.ส. แห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวง
การตรวจคนเข้าเมืองและพิทักษ์เขตแดนแห่งเครือ 
รัฐออสเตรเลีย (Memorandum of Understanding 
on the Disclosure and the Use of Information 
between the Office of the Narcotics Control Board 
of the Kingdom of Thailand and the Department 
of Immigration and Border Protection of the 
Commonwealth of Australia) ในวันที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๕๙ ณ ส�านักงานศุลกากร (Custom’s House) 
กรุงแคนเบอร์ร่า ประเทศออสเตรเลีย โดย เลขาธิการ 
ป.ป.ส. และ Mr. Roman Quaedvlieg ผู้บัญชาการ
ส�านักงานพิทักษ์เขตแดน แห่งออสเตรเลีย (Australian 
Border Force - ABF) ได้ร่วมกันลงนามบันทึกความ
เข้าใจดังกล่าว ซ่ึงบนัทกึความเข้าใจมเีนือ้หาสาระเก่ียวกับ 
การก�าหนดกรอบความร่วมมือและแนวปฏิบัติตาม
กฎหมายในการแลกเปล่ียนข้อมูลการข่าวท่ีเกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดเพ่ือความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด
ของทั้งสองฝ่ายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นต่อไป

  การเข้าร่วมการประชุมสมัยพิเศษของ
สมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก 
พ.ศ.๒๕๕๙ (United Nations General Assembly 
Special Session on the World Drug  Problem – 
UNGASS 2016) ระหว่างวนัท่ี ๑๗ – ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 
โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นหัวหน้าคณะ
ผู้แทนไทย และผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม ส�านักงาน 
ป.ป.ส. กรมองค์การระหว่างประเทศ กองบญัชาการต�ารวจ 
ปราบปรามยาเสพตดิ ส�านกังานอยัการสงูสดุ ส�านกักจิการ 
ในพระด�าริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา   
ส�านกัปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส�านกังานคณะกรรมการ
อาหารและยา กรมการแพทย์ มูลนิธิแม ่ฟ ้าหลวง 
ในพระบรมราชูปถัมภ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง 
(องค์การมหาชน) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศ



ส�ำนักงำน ป.ป.ส.46

  การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้าน
ยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ ประเทศไทยโดย ส�านักงาน ป.ป.ส.  
เป็นเจ้าภาพ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรมรอยัล ออร์คิด เชอราตัน กรุงเทพ โดย 
รัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรมได ้ให ้เกียรติเป ็น
ประธานในพิธี เป ิดการประชุมฯ และ เลขาธิการ 
ป.ป.ส.เป็นประธานในการประชุม ซึ่งมีวัตถุประสงค์

เพ่ือติดตามผลความคืบหน้าในการด�าเนินงานด้าน 
ยาเสพติด เสริมสร้างความร่วมมือและหามาตรการ 
ร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยจะครอบคลุม 
ถึงการด�าเนินงาน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านการปราบปราม 
ยาเสพติด (๒) ด้านการป้องกันยาเสพติด (๓) ด้าน 
การบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (๔) 
ด้านการวิจัย และ (๕) ด้านการพัฒนาทางเลือก
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 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศระยะเวลา ๓ ปี 
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
ซึ่ งเป ็นแผนปฏิบัติการแม ่น�้าโขงปลอดภัยระหว ่าง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห ่ งสหภาพเมียนมา 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และประเทศไทย ตามที่กระทรวงยุติธรรมเสนอและให้ 
ส�านกังาน ป.ป.ส. จดัท�าค�าของบประมาณในการด�าเนนิงาน 
ตามแผนนั้น
 แผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ระหว่าง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว สาธารณรัฐแห ่ งสหภาพเมียนมา 
ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 
และประเทศไทย มีกรอบการท�างานร่วมกัน ซึ่งประกอบ
ด้วยแผนงานและกิจกรรมส�าคัญได้แก่
 ๑) แผนควบคุมสกัดกั้นสารตั้งต้นเคมีภัณฑ์
 ๒) แผนสกัดกั้นการล�าเลียงยาเสพติดผ่านแม่น�้า
โขงและพื้นที่ส�าคัญ
 ๓) แผนสกัดกั้นการล�าเลียงยาเสพติดทางบก
 ๔) แผนสืบสวนปราบปรามกลุ่มผลิตและค้าที่
ส�าคัญ
 ๕) แผนสนับสนุนมาตรการและการพัฒนาพื้นที่ 
(การสนับสนุนการพัฒนาทางเลือก การด�าเนินการผ่าน
ส�านักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน 
(BLO) และการสร้างภาคีพันธมิตรร่วม) 
 ๖) แผนการพัฒนาการบริหารจัดการและ 
อ�านวยการ
 โดยทั้ง ๖ กิจกรรม มีจุดเน้นส�าคัญเพื่อให้ 
การด�าเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นท่ีสามเหล่ียม
ทองค�าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 พ้ืนท่ีด�าเนินการตามแผนปฏิบั ติการแม ่น�้ า
โขงปลอดภัย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) 
ประเทศภาคีทั้ง ๖ ประเทศ ได้ก�าหนดพื้นที่ปฏิบัติการ 
(Areas of Operation) โดยพิจารณาจากพ้ืนที่ที่มี
ข่าวสารว่าเป็นแหล่งผลิต แหล่งพักยาเสพติด และพื้นที่
ที่มีการลักลอบล�าเลียงยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์  
ตามแนวชายแดนแม่น�้าโขงของแต่ละประเทศ ดังนี้
 สาธารณรัฐประชาชนจนี : ก�าหนดพืน้ทีป่ฏิบตักิาร 
คือ ๕ เมืองส�าคัญในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีพื้นที่ติดกับ 
ชายแดนเมียนมา และลาว ได้แก่ จังหวัดเปาซาน 
แขวงเต ๋อหง จังหวัดหลินซาง จังหวัดปู ้ เอ ่อ และ 
แขวงสิบสองปันนา
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว : 
ก�าหนดพื้นที่ปฏิบัติการ คือ ๒ แขวง ชายแดนจีน เมียนมา 
และไทย ได้แก่ แขวงหลวงน�้าทา และแขวงบ่อแก้ว
 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา : ก�าหนด
พ้ืนท่ีปฏิบัติในรัฐฉานท้ังรัฐ ประกอบด้วย ๖ จังหวัด 
และ ๕ แขวง โดยมีพ้ืนที่ปฏิบัติการหลักใน ๓ จังหวัด
ส�าคัญชายแดนจีน ลาว และไทย คือ จังหวัดล่าเส้ียว  
จังหวัดเชียงตุง จังหวัดท่าขี้เหล็ก
 ประเทศไทย : ก�าหนดพื้นที่ปฏิบั ติการใน  
๑๕ จังหวัดชายแดนภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
คือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา น่าน 
แพร่ ตาก อุตรดิตถ์ เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม 
มุกดาหาร อ�านาจเจริญ และอุบลราชธานี
 ราชอาณาจักรกัมพูชา : ก�าหนดพ้ืนที่ปฏิบัติ
การทุกจังหวัด โดยเน ้นในพื้นที่จังหวัดที่อยู ่ติดกับ 
แนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน
 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม : ก�าหนด
พื้นที่ปฏิบัติการทุกจังหวัด โดยเน้นในพื้นที่จังหวัดที่อยู ่
ติดกับแนวชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน

การด� เนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น้� โขงปลอดภัย
๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
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 ในห้วง ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๕๙ (มกราคม – 
มิถุนายน ๒๕๕๙) ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ และได้เชิญ 
เจ้าหน้าทีด้่านการปราบปรามยาเสพตดิจากอีก ๕ ประเทศ
มาร่วมปฏิบัติงานที่ ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย 
จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศละ ๒ นาย และผลักดันให้แต่ละ
ประเทศจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ ในประเทศของตนเอง 
ซึ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้มีการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว 
ไว้แล้ว ตัง้แต่ปี ๒๕๕๖ ทีเ่มอืงสบิสองปันนา มณฑลยูนนาน 
สหภาพเมียนมาได ้จัดตั้ งที่จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน  
เม่ือเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ ในส่วนของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา และ

 ผลส�าเร็จของการปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย
ของประเทศไทย มาจากปัจจัยที่ส่งผลอันประกอบด้วย 
การแลกเปล่ียนข้อมูล ข่าวสาร และประสบการณ์การ
ด�าเนินการซึ่งกันและกัน การสร้างความสัมพันธ์ให  ้
ทุกประเทศยอมรับปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาร่วมกัน  
การสนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู ้ส�าหรับ
ประเทศสมาชิกท่ียังไม่มีความพร้อม และสุดท้ายความ
ตั้งใจและความจริงจังของการด�าเนินการของแต่ละ
ประเทศ 
 ทั้งนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
ทุกประเทศจึงได้ร่วมกันก�าหนดแนวทางการขับเคล่ือน 
แผนปฏบิตักิารแม่น�า้โขงปลอดภยั ๖ ประเทศ ระยะต่อไป 
โดยก�าหนดให้มกีารวางระบบการปฏิบตัิ และการรายงาน 
ส�าหรับ ๖ ประเทศร่วมกัน เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ประเทศ
จับกุม
(คดี)

ผู้
ต้องหา
(ราย)

ยาบ้า
(เม็ด)

ไอซ์(กก.)
เฮโรอีน
(กก.)

กัญชา
(กก.)

กาเฟอีน
(กก.)

กรด
ไฮโดร
คลอริก
(ลิตร)

กรด
ซัลฟูริก
(ลิตร)

จีน ๔๔ ๒๓๔ ๘,๑๔๑,๔๘๐ ๒๖๙.๒๗๗ ๓๖๗.๓๗ - - 

เมียนมา ๓๕ ๙๐ ๕๙,๔๗๙,๙๖๔ ๔๒๗.๕ ๓๙ - ๑๘,๔๗๕ ๑,๘๒๐ ๒๘๐

ลาว ๑๐ ๒๒ ๙๑,๑๘๖ ๒ ๑๓ ๒๐๙ ๑,๐๐๐

ไทย ๒๕๒ ๒๗๘ ๑๘,๘๔๗,๕๘๑ ๔๘๗.๖๐๑ ๘๐ ๔,๔๔๓ - 

กัมพูชา ๒๐ ๒๗ ๑๗๑,๔๔๓ ๒๐ ๔ - - 

เวียดนาม ๒๘ ๔๐ ๕,๒๐๑ ๔๘ ๔๙๐ - - 

รวม ๓๘๙ ๖๙๑ ๘๖,๗๓๖,๘๕๕ ๑,๒๕๔.๓๗๘ ๙๙๓.๓๗ ๔,๖๕๒ ๑๙,๔๗๕ ๑,๘๒๐ ๒๘๐

สาธารณรัฐสังคมนยิมเวยีดนาม อยูร่ะหว่างการจัดต้ังศูนย์
ในประเทศของตนเอง
 โดยในปี ๒๕๕๙ ตัง้แต่เดอืน มกราคม – กนัยายน 
๒๕๕๙ มีการประสานขอความร่วมมือระหว่างประเทศ
เกี่ยวกับการด�าเนินคดียาเสพติดจ�านวน ๑๖ ครั้ง ๒๐ 
คดี ทั้งนี้มีการประสานส่งหมายจับผู้ต้องหาคดียาเสพติด
ระหว่างประเทศ จ�านวน ๑๖ หมายจับ และมผีลการจบักมุ
ยาเสพติด และสามารถสกัดกั้นสารต้ังต้น และเคมีภัณฑ์ 
ไม่ให้เข้าในแหล่งผลิตได้ในปริมาณมาก โดยมผีลการปฏบัิติ
ที่ส�าคัญ ดังนี้

ขยายการด�าเนินการของโครงการแม่น�้าโขงปลอดภัย 
ดังนี้ ๑) ระบบรายงานข่าว ขอให้ทุกประเทศใช้เป็น
ช่องทางเพ่ือรายงานข่าวของแต่ละประเทศ และจะได ้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ๒) การติดต่อสื่อสาร ขอให้แต่ละ
ประเทศเร่งติดต้ังระบบ VDO conference เพ่ือจะได้ 
เป็นช่องทางตดิต่อสือ่สารส�าคญั ๓) สร้างระบบการสบืสวน
สารต้ังต้น เคมีภัณฑ์ให้กับทุกประเทศด�าเนินการ และ 
ประสานงานร่วมกนั ๔) สร้างระบบการวเิคราะห์สถานการณ์ 
ร่วมกัน ๖ ประเทศ เพ่ือให้มองสถานการณ์ไปในทิศทาง
เดียวกัน และ ๕) ให้ทุกประเทศมีศูนย์ประสานงาน
แม่น�้าโขงปลอดภัย เพื่อเป็นกลไก/ศูนย์กลางของข้อมูล  
การแลกเปลี่ยนข่าวกรอง และการติดตามประเมินผลของ
แต่ละประเทศ
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ประเภทปฏิบัติการ รวม จีน ลาว เมียนมา ไทย กัมพูชา เวียดนาม

๑. ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ๔๖ - - - ๔๖ - -

๒. ปิดล้อมตรวจค้น - - - - - - -

๓. ลาดตระเวนทางน�้า/บก ๔ - - - ๔ - -

๔. ลาดตระเวนทางน�้าร่วมกับต่างประเทศ - - - - - - -

๕. สืบสวนหาข่าว - - - - - - -

๖. ติดตามบุคคลตามหมายจับ - - - - - - -

๗. การเฝ้าตรวจและซุ่มโจมตีขบวนการค้า - - - - - - -

๘. จับกุม ๑๐๐ ๘ - ๑๐ ๗๔ ๖ ๒

รวม ๑๕๐ ๘ - ๑๐ ๑๒๔ ๖ ๒

ประเทศ
ยาบ้า
(เม็ด)

ไอซ์(กก.)
เฮโรอีน
(กก.)

กัญชา
(กก.)

กาเฟอีน
(กก.)

อื่นๆ

จีน ๑๙๐,๐๐๐ ๑๒๐.๒๗๗ ๕๑.๓๗ - - เม็ดฝิ่น ๓๔ กก.

เมียนมา ๘,๑๗๙,๙๕๐ ๑๓.๕ - - ๓๕ สารตั้งต้น ๕๐ กก.

ลาว - - - - - -

ไทย ๘,๘๖๒,๑๙๑ ๑๕๘.๖๐๑ ๙ ๓,๗๒๗ - ฝิ่นดิบ ๑๐ กก. ฝิ่น ๑ กก.
กัญชาอัดแท่ง ๑๐๐ กก.

กัมพูชา ๕๒,๐๐๐ ๙ ๒ - - โคเคน ๗ กก.

เวียดนาม  ๒๐๐ - ๑๒๒ - - 

รวม ๑๗,๒๘๔,๓๔๑ ๓๐๑.๓๗๘ ๑๘๔.๓๗ ๓,๗๒๗ ๓๕

 ส�าหรับในห้วงเดือน กรกฎาคม ถึง กันยายน 
๒๕๕๙ ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัยได้ขับเคลื่อน 
การด�าเนินงานแผนปฏิบัติการแม ่น�้ าโขงปลอดภัย  
๖ ประเทศระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดย
ยังคงมุ ่งเน้นกิจกรรมส�าคัญเพื่อให้การด�าเนินการแก้
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�าเป็นไปอย่าง 
มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปผลการปฏิบัติงานของ 
ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย ในห้วงเดือน 
กรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๙ ได้ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ สรุปกิจกรรมของศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขง
ปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่
๑.๑ สรปุผลการปฏบิตักิารตามแผนปฏบิตักิารแม่น�า้โขง
ปลอดภัย ๖ ประเทศ
 ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการแม่น�้าโขง
ปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)  
ในห้วงเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๕๙ โดยพิจารณา
จากข้อมูลในระบบรายงานสถานการณ์และผลการปฏิบัติ 
ของศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย มีดังนี้
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๑.๒ กิจกรรม/การประชุมภายในศูนย์ประสานงาน 
แม่น�้าโขงปลอดภัย
 ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย มีการจัด
ประชุมภายในเพื่อเป็นการชี้แจงแผน การติดตามผล และ
สรุปผลการด�าเนินงาน จ�านวน ๒ กิจกรรม
 ๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ศูนย์ประสานงาน
แม่น�้าโขงปลอดภัยจัดประชุมหารือ เพ่ือก�าหนดแนวทาง
การในการสกดักัน้ยาเสพตดิระหว่างประเทศไทย – เมยีนมา 
พื้นที่จังหวัดเชียงราย - ท่าขี้เหล็ก โดยมีผู้แทนจากหน่วย
งานต่างๆ เข้าร่วมประชมุ ดังนี ้ศนูย์ประสานงานแม่น�า้โขง
ปลอดภยั ตร.ภ.๕ บช.บส. และกกล.ผาเมอืง โดยทีป่ระชมุ
ได้ร่วมกันก�าหนดแนวทางการเปิดยทุธการร่วมเชยีงราย – 
ท่าขี้เหล็ก ระหว่างประเทศไทย – เมียนมา เพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการหารือร่วมกันระหว่าง ๒ ประเทศ ที่จะ
จัดขึ้นในเดือน ตุลาคม ๒๕๕๙

 ๒) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ เลขาธิการ 
ป.ป.ส. ร่วมแถลงข่าวการจับกมุนกัค้ายาเสพตดิรายส�าคญั 
“เครือข่ายหมื่นจะดา” ณ ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขง
ปลอดภัย 
 บช.ปส. ร่วม ส�านักงาน ป.ป.ส. น�าก�าลังปิด
ล้อมตรวจค้นขบวนการยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ  
“ขุดรากถอนโคน” เป้าหมายเชียงใหม่ของเครือข่าย 
ยาเสพตดิ “นายวรีะ หมืน่จะดา” รวบผูต้้องหาร่วมขบวนการ  
๖ คน ยึดของกลางยาบ้ากว่า ๒ แสนเม็ด เงินสด รถ และ
อาวุธปืน จ�านวนมาก พร้อมบ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม  
อู่ซ่อมรถ และร้านเหล้า มูลค่ารวมกว่า ๔๐๐ ล้านบาท

 ๓) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายประสงค์ 
รัตนพันธ์ ผู ้อ�านวยการศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขง
ปลอดภัย เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารท่ีท�าการศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดในแม่น�้าโขง 
(ส่วนหน้า) ณ อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

ประชุมหารือเพื่อก�าหนดแนวทางการในการ
สกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่เชียงราย - ท่าขี้เหล็ก

เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมแถลงข่าวการจับกุม
นักค้ายาเสพติดรายส�าคัญ “เครือข่ายหมื่นจะดา”

ผู้อ�านวยการศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัยเข้าร่วม
พิธีเปิดศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย



ส�ำนักงำน ป.ป.ส. 51

 ๓) วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๙ นายประสงค์ 
รัตนพันธ์ ผู ้อ�านวยการศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขง
ปลอดภัย เข้าร่วมพิธีเปิดอาคารที่ท�าการศูนย์ปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการกระท�าผิดในแม่น�้าโขง 
(ส่วนหน้า) ณ อ�าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

๑.๓ การประชมุ และหารอืข้อราชการกบัประเทศสมาชกิ
ของศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย
 ๑) วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. 
ฝ่ายไทยน�าโดยนายเพิ่มพงษ์  เชาวลิต ที่ปรึกษา รมว.ยธ. 
และที่ปรึกษาส�านักงาน ป.ป.ส. และคณะ ฝ่ายจีนน�าโดย 
Mr. An Guo jun รองเลขาธิการคณะกรรมการควบคุม 
ยาเสพติดแห่งชาติ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ ปักกิ่ง 
ได้เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย  
ณ เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน โดย Mr. Dong Jai Lu 
Deputy Director of Narcotics Control Division, 
Public Security Bureau of Yunnan Province กล่าว
ตอนรับคณะผู้แทนฝ่ายไทย และคณะผู้แทนจากปักกิ่ง 
พร้อมแจ้งให้ทราบถึงภารกิจท่ีหน่วยงานรับผิดชอบ และ
ผลการด�าเนินงานในช่วง ๒ ปีทีผ่่านมา ทัง้นี ้ได้มีการหารอื
เกี่ยวกับการด�าเนินงาน ความร่วมมือในการแลกเปล่ียน
ข่าวสาร และการแก้ปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน ๖ 
ประเทศสมาชิก

 ๒) วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - 
๑๐.๐๐ น. ฝ่ายไทยน�าโดยนายเพิม่พงษ์  เชาวลิต ทีป่รกึษา 
รมว.ยธ. และท่ีปรึกษาส�านักงาน ป.ป.ส. และฝ่ายจีน 
น�าโดย Mr. An Guo jun รองเลขาธิการคณะกรรมการ
ควบคมุยาเสพตดิแห่งชาต ิได้ร่วมหารอืข้อราชการระหว่าง
ส�านักงาน ป.ป.ส. และคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด 
แห่งชาติ สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีการหารือร่วมกัน 
ใน ๔ ประเด็นหลัก ดังนี้
  (๑) ท�าอย่างไรท่ีจะให้การควบคุมสารต้ังต้น 
และเคมีภัณฑ์ที่จะเข้าสู ่แหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่
สามเหลี่ยมทองค�ามีมาตรการที่ชัดเจน

  (๒) ในช ่วงที่ประเทศไทยเป ็นเจ ้าภาพ  
หากมีการจับกุมคดียาเสพติดแล ้วพบว ่าผู ้ต ้องหา 
มีเครือข่ายการค้า อยู ่ในหลายประเทศ ผู ้ประสาน
งานแต่ละชาติจะมีประสานความร่วมมือกันขยายผล 
เพื่อปราบปรามท�าลายเครือข่าย
  (๓) ท�าอย่างไรที่จะให้ประเทศสมาชิกมีการ
ลาดตระเวนสกดักัน้ในแม่น�า้โขงอย่างเป็นรูปธรรมในระยะ
เวลา ๓ เดือนต่อจากนี้
  (๔) ขอให้ผู้ประสานงานแต่ละประเทศได้มี
การหารือร่วมกันถึงสถานการณ์ยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งจะท�าให้เกิดความเข้าใจและเห็นถึงในแนวทางและ
มาตรการในการแก้ไขปัญหา

 ๓) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ - 
๑๒.๐๐ น. ฝ่ายไทย น�าโดยนายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต 
ที่ปรึกษา รมว.ยธ. และที่ปรึกษาส�านักงาน ป.ป.ส. และ
ฝ่ายเมียนมา น�าโดย พลต�ารวจจัตวา จ่อวิน เลขานุการ
ร ่วมหน่วยงานกลางด้านการควบคุมยาเสพติดของ 
เมียนมา (CCDAC) ได้ร่วมประชุมหารือการจัดแผนขอรับ 
การสนับสนุนตามแผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย 
เพื่ อป ิดล ้อมพื้นที่ สามเหลี่ ยมทองค�าระยะ ๓ ป ี 
(๒๕๖๐ - ๒๕๖๒) ระหว่างไทย และเมียนมา ณ โรงแรม 
The Lake Garden กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพ 
เมียนมาโดยมีการหารือร่วมกัน ๓ ประเด็นหลัก ดังนี้
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  (๑) แผนความช ่ วย เหลือระยะ ๓ ป ี 
ที่จะสนับสนุนให ้กับโครงการแม ่น�้ า โขงปลอดภัย 
โดยพิจารณาจากความต้องการในการปฏิบัติงานของ 
CCDAC
  (๒) โครงการพฒันาทางเลอืก และโครงการฯ 
ไทย - เมียนมา ระยะ ๖ ปีท่ีด�าเนินการอยู่ในปัจจุบัน 
ในพื้นที่ท่าขี้เหล็ก และเมืองสาด
  (๓) การเตรยีมการเป็นเจ้าภาพแผนแม่น�า้โขง
ปลอดภัยในปี ๒๕๖๐ ซึง่เมยีนมาจะมาเป็นเจ้าภาพต่อจาก
ประเทศจีน

 ๔) วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๔.๐๐ - 
๑๔.๓๐ น. นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษา รมว.ยธ.และ
ที่ปรึกษาส�านักงาน ป.ป.ส. และคณะ เข้าเยี่ยมคารวะ 
และหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
กิจการชายแดน สาธารณรัฐแห ่งสหภาพเมียนมา 
กระทรวงกิจการชายแดนกรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐ
แห ่ งสหภาพ เมี ยนมา  โดยฝ ่ าย เมี ยนมาน� า โดย 
รัฐมนตรีช่วยกระทรวงกิจการชายแดน พลโท ตาน ทุต 
กล่าวต้อนรับผู้แทนจากไทย และแจ้งให้ทราบภารกิจของ
กระทรวงที่ดูแลในเรื่องการพัฒนาพื้นท่ีชายแดน รวมถึง
การพฒันาคนในพืน้ทีน่ัน้ด้วย  ทัง้นี ้ได้มกีารหารอืแนวทาง
ในการด�าเนินงาน รวมทั้งปัญหา ข้อขัดข้องในการด�าเนิน
โครงการด้านการพัฒนาทางเลือกท่ีไทยสนับสนุนการ
ด�าเนินการให้แก่เมียนมา

๑.๔  การต้อนรบัคณะศกึษาดงูานจากหน่วยงานภายใน 
และต่างประเทศ
 ในห้วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน ๒๕๕๙  
มีหน่วยงานต่างประเทศ และหน่วยงานในประเทศ  
เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย 
จ�านวน ๖ คณะ ดังนี้ 
 ๑) วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้แทนจาก 
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่ ง เป ็นผู ้ เชี่ยวชาญด ้านการ
วิเคราะห์ข่าว (Intelligence Analyst) จากหน่วยงาน 
Australian Border Force (ABF) ได้เข้ารับฟังบรรยาย
สรุปผลการด�าเนินงานการท�างานของศูนย์ประสานงาน
แม่น�้าโขงปลอดภัย และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารการ

ด�าเนินงานระหว่างหน่วยงาน โดยนายประสงค์ รัตนพันธ์  
ผู ้อ�านวยการศูนย ์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย  
และคณะให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปภารกิจ

 ๒) วนัที ่๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พลโท กษดิศิ หลกักรด 
ทีป่รกึษาศนูย์ปฏบิติัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
กองทัพภาคที่ ๓ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม เพื่อรับ
ทราบข้อมูลสถานการณ์และติดตามขับเคล่ือนการท�างาน
ของหน่วยในพืน้ทีร่บัผดิชอบ และได้เข้าฟังบรรยายสรปุผล 
การด�าเนินงานการท�างานของศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขง
ปลอดภัย และแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงาน
ร่วมกัน

ผู้แทนจากออสเตรียรับการฟังบรรยายสรุปผล
การด�าเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย

พลโท กษิดิศ หลักกรด และคณะ 
เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย



ส�ำนักงำน ป.ป.ส. 53

 ๓) วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ พล.ต.สมคิด 
ทับทิม หัวหน้าศูนย์อ�านวยการประสานงานข่าวกรอง 
ส�านักนโยบายและแผนกลาโหม และคณะ เข ้าฟัง
บรรยายส รุปผลการด� า เนิ น งานการท� า ง านของ 
ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานร่วมกัน

 ๔) วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ พ.อ.วิทย์ เจริญศิริ 
รองผู้อ�านวยการส�านักข่าวกรอง กรมข่าวทหาร และคณะ 
เข้าฟังบรรยายสรุปผลการด�าเนินงานการท�างานของ 
ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย และแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารการด�าเนินงานร่วมกัน

 ๕) วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สมาคมป้องกัน
และแก้ไขป ัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต ้ 
ร ่วมกับ ปปส.ภ.๙ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ
เครือข ่ายอาสาป ้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติด 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ และขอเยีย่มชม และรบัฟังบรรยาย
ผลการสรุปผลการด�าเนินงานศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขง
ปลอดภัย

พล.ต.สมคิด ทับทิม และคณะ เยี่ยมชม
ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย

พ.อ.วิทย์ เจริญศิริ และคณะเยี่ยมชม
ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย

สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัดชายแดนภาคใต้ เยี่ยมชมศูนย์ประสานงาน

แม่น�้าโขงปลอดภัย
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 ๖) วนัที ่๕ กนัยายน ๒๕๕๙ กองบญัชาการต�ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด น�าโดย พ.ต.อ.สมเกยีรต ิวรรณศริวิไิล 
รอง ผบก.อก.บช.ปส. กองบังคับการอ�านวยการ เยี่ยมชม 

ส่วนที่ ๒  สรุปผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติ
งานประจ�าศูนย์ประสานแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ 
เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
 ในห้วงเดือนกันยายน ถึง พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
สาธารณรฐัประชาชนจนีรบัเป็นเจ้าภาพในการด�าเนนิงาน 
แผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา 

กองบัญชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพติด เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย

๓ ปี (พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) โดยสาธารณรัฐประชาชนจีน 
ได้เชิญเจ้าหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติดจากอีก 
๕ ประเทศ มาร่วมปฏบัิตงิานทีศ่นูย์ประสานงานแม่น�า้โขง
ปลอดภยัจงัหวดัเชยีงใหม่ ประเทศละ ๒ นาย ไปปฏบิตังิาน 
ประจ�าศูนย์ประสานแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ  
เมืองจิ่งหง มณฑลยูนนาน

และรับฟังบรรยายผลการสรุปผลการด�าเนินงานศูนย์ 
ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย
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๒.๑ พิธีเปิดศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย  
เมืองจิ่งหง 
 วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหารจาก
ส�านักงาน ป.ป.ส. น�าโดย นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษา 
ส�านกังาน ป.ป.ส. นายประสงค์ รตันพันธ์ ผอ.ศปง.มข.(ไทย) 
นายอภิกิจ ฉ.โรจน์ประเสริฐ อัครราชทูตที่ปรึกษาปักก่ิง 
และคณะ ร่วมเป็นประธานพิธีเปิดโครงการแม่น�้าโขง 
ปลอดภัย ณ ศูนย์ประสานงานแม่น�า้โขงปลอดภยั เมอืงจ่ิงหง 
โดยมีคณะผู้บริหารจาก NNCC และ YNCC ประกอบด้วย 
Mr.Dong Jailu, Mr.An Guojun, Mr.Wang Fangrong  
รวมถงึคณะผู้บรหิาร/เจ้าหน้าท่ีจากเมอืงเต๋อหง เมอืงเปาซาง 
เมืองหลินซาง เมืองผู๋เอ๋อ และเมือง สิบสองปันนา เข้าร่วม
พิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคาร 
ศูนย์ประสานงานการลาดตระเวน และบังคับใช้กฎหมาย
ตามลุ่มแม่น�้าโขง ๔ ประเทศ 

ภาพคณะผู้บริหารจากซ้ายมือ 
(๑) Mr.Wang Fang Rong  (General Director, Public 
Security Bureau of Xishuangbana)
(๒) Mr.An Guojun ( Duputy Director General of 
Nacrotics Control Bureau, Ministry of Public 
Security)
(๓) Mr.Dong Jia Lu ( Duputy Director of Narcotics 
Control Division, Public Security Bureau of Yunnan 
Province
(๔) ท่านเพิ่มพงษ์  เชาวลิต ที่ปรึกษาส�านักงาน ป.ป.ส.

ภาพพิธีกล่าวเปิดโครงการศูนย์ประสานงาน
แม่น�้าโขงปลอดภัย เมืองจิ่งหง และคณะผู้บริหาร 

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากประเทศสมาชิก 
ร่วมถ่ายภาพ

(๑) Mr.Xiang Weidong (๒) Mr.Wang Fangrong 
(๓) นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต (๔) Mr.An Guojun 

(๕) Mr.Dong Jailu (ภาพจากซ้าย)
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 ภายหลังเสร็จสิ้นการถ่ายภาพหมู่ คณะผู้บริหาร 
และ เจ ้ าหน ้ า ท่ี จ ากส� านั ก ง าน  ป .ป .ส .  น� า โดย  
นาย เพิม่พงษ์ เชาวลติ และคณะ ร่วมหารอืกบัคณะผูบ้รหิาร 
และเจ้าหน้าทีฝ่่ายจนี น�าโดย Mr.An Guojun ณ ห้องประชมุ 
ชั้น ๓ ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย เมืองจิ่งหง 
โดยมีประเด็นหารือร่วมกันที่ส�าคัญ ดังนี้

ข้อหารือ/ข้อเสนอจากฝ่ายไทย
 ๑. นโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยติุธรรม อยากให้ทกุประเทศสมาชกิในโครงการฯ ร่วมมือ
กนัด�าเนนิการแก้ไขปัญหายาเสพติดในภมูภิาคอย่างจรงิจงั 
และ เกดิผลสงูสดุ โดยเฉพาะความร่วมมอื ระหว่างจีน และ 
ไทย ซ่ึงต้องการให้มคีวามชดัเจนมากขึน้  โดยในห้วงเดอืน 
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ รมต.ยุติธรรม ของไทย จะเดินทาง 
เข้าพบหารอืกบัท่าน เมิง้ เจอื จุน้ รฐัมนตร ีของสาธารณรฐั
ประชาชนจีน
 ๒. เน้นการสกัดกั้นและปราบปรามสารตั้งต้น 
มิให้มีการลักลอบน�าเข้าแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่ 
สามเหลีย่มทองค�า โดยส่งเสรมิ/ผลกัดันให้เกดิความร่วมมอื 
ในการควบคุมสารตั้งต้น และสารเคมี ท่ีใช้ในการผลิต 
ยาเสพติดอย่างเข้มงวด

นายเพิ่มพงษ์ เชาวลิต ที่ปรึกษา ส�านักงาน ป.ป.ส. 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมถ่ายภาพ 
บริเวณศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย เมืองจิ่งหง 

(SMCC.CHINA)

นายประสงค์ รัตนพันธ์ ผอ.ศปง.มข. (SMCC THAILAND)
 และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานจากประเทศไทย ชุดที่ ๑ 

ร่วมถ่ายภาพ บริเวณหน้าป้าย ศูนย์ประสานงาน
แม่น�้าโขงปลอดภัย เมืองจิ่งหง (SMCC.CHINA)

Mr.Wan Honglu ผอ. ศนูย์ประสานงานแม่น�า้โขงปลอดภยั
 เมืองจิ่งหง (SMCC.CHINA) และ

นายประสงค์ รัตนพันธ์ ผอ.ศปง.มข. (SMCC THAILAND)
 ร่วมถ่ายภาพบริเวณหน้าป้าย 

ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย (SMCC.CHINA)
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 ๓. เน้นการปฏิบัติการสืบสวนขยายผลการค้า 
ยาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนื่องในทุกประเทศ ทั้งนี้ หากม ี
การจับกุมคดียาเสพติดในประเทศสมาชิกหนึ่งแล้ว แต่มี 
ความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเครือข่าย/ขบวนการ ผู้ค้ายา 
เสพตดิในอกีประเทศสมาชิกหนึง่ เหน็ควรให้ผูป้ระสานงาน 
ในศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย เมืองจิ่งหง หารือ
ซึ่งกัน แล้วส่งข้อมูลแจ้งต่อ ผู้บริหารของแต่ละประเทศ 
เพื่อจะได้เร่งขยายผลได้ทัน
 ๔. ร่วมกันผลักดันมิให้มีการใช้แม่น�้าโขงในการ
ลักลอบล�าเลียงยาเสพติด สารตั้งต้น สารเคมี และสิ่งผิด
กฎหมายอื่นๆ
 ๕. ควรมีการแลกข้อมูลสถานการณ์ ข่าวสาร 
ด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกทั้ง ๖ ประเทศ เพื่อใช ้
วิเคราะห์ความเคลื่อนไหวและทิศทางของยาเสพติด 
ร่วมกัน
 ๖. ในเรือ่งของการเป็นเจ้าภาพโครงการแม่น�า้โขง
ปลอดภัยในครัง้ต่อไป เหน็ควรมกีารหารอืร่วม เพือ่ให้การ
ขับเคลื่อนงานของศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย 
เมอืงจิง่หง ของประเทศสมาชกิในคราวต่อไป เป็นไป ด้วยดี 
 ๗. กรณีกลุ ่มชนเผ่าที่มีพฤติการณ์เก่ียวข้อง
กับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุ่มชนเผ่า “ม้ง” เห็นควรให้ม ี
การสบืสวนกลุม่/เครอืข่ายชาวม้งร่วมกนั เนือ่งจากชนเผ่า 
ดังกล่าวมีพฤติการณ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด 
มาโดยตลอด ทั้งในพื้นที่ประเทศจีน ประเทศลาว 
ประเทศเวียดนาม และที่ประเทศไทย โดยการรวบรวม
ข้อมูล ข่าวสารเครือข่ายม้ง เพื่อมาแลกเปลี่ยน และ 
ก�าหนดมาตรการปราบปรามร่วมกัน
 ๘. กรณีการสกัดกั้นการลักลอบล�าเลียงผ่าน
เคมภัีณฑ์ สารตัง้ต้น และยาเสพตดิ เหน็ควรให้ม ีการศกึษา
สภาพพื้นที่ และ ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนของ
จีนกับประเทศพม่า โดยเฉพาะในพื้นที่ ๕ เมืองส�าคัญ คือ  
สิบสองปันนา ผู่เอ๋อ หลินซาง เปาซาง และ เต๋อหง 
 ๙. เพื่อให้การด�าเนินงานป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดตามล�าแม่น�้าโขงสัมฤทธิ์ผล เห็นควร 
ให้ประเทศสมาชิก จัดท�าแผนในการสกัดกั้นยาเสพติดให้
เป็นรูปธรรม และสอดรับกันในพื้นที่ที่มีปัญหา เกี่ยวกับ
ยาเสพติด ของแต่ละประเทศ

ข้อหารือ/ข้อเสนอจากฝ่ายจีน 
 ๑. ในห้วงการด�าเนินงานของโครงการฯ ซึ่ง
ประเทศจีน เป็นเจ้าภาพนี้ เห็นควรเน้น ให้ความส�าคัญ 
ด้านการสกัดกั้น และปราบปรามสารตั้งต้น สารเคมี อย่าง
จริงจัง และด�าเนินการจับกุม และท�าลายเครือข่ายกลุ่ม 
ผู้ค้าสารตั้งต้นและสารเคมีให้ได้ผลอย่างเป็นรูปธรรม
 ๒. จากทางการข่าวพบว่ามีกลุ่มนักค้ายาเสพติด
ท่ีร่วมกนักระท�าผิดกระจายอยูใ่นหลายประเทศ ดงันัน้การ
ประสานแลกเปล่ียนข้อมลูข่าวสารซ่ึงกนัและกนัจงึมคีวาม
ส�าคญัยิง่ เพ่ือจะได้ด�าเนนิการสืบสวน จับกมุร่วมกันต่อไป 
 ๓. สถานการณ์ยาเสพติดในปัจจุบัน พบว่า 
มีแหล่งผลิตเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ รวมทั้งมียาเสพติด 
ชนิดใหม่ ๆ เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สถานการณ์ 
ยาเสพติดมีความรุนแรงมากข้ึน ดังนั้น การท่ีประเทศ 
สมาชิกทั้ง ๖ ประเทศ ได้มาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจะส่งผลดีในภูมิภาคนี้มากยิ่งขึ้น
 ๔. ในการด�าเนนิงานของศนูย์ประสานงานแม่น�า้
โขงปลอดภัย เมืองจ่ิงหง ได้เชิญเจ้าหน้าที่ปราบปราม 
ยาเสพติด จาก ๕ เมืองชายแดน ของจีนซึ่งติดกับประเทศ
เมียนมา มาประจ�าที่ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย 
เมืองจ่ิงหง เพ่ือร่วมแลกเปล่ียนข่าวสารและการปฏิบัติ
การร่วมกัน
 ๕. ป ัญหาการค ้ายาเสพติดของชนเผ ่าม ้ง  
ในประเทศจนี และ ในภมูภิาคมกีารขยายตวัสงูขึน้ รวมทัง้ 
มคีวามเกีย่วข้องเชือ่มโยงกนัทัง้ในประเทศจีน ประเทศลาว 
ประเทศเวยีดนาม และประเทศไทย ดงันัน้ ประเทศ สมาชิก 
ควรร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างจริงจัง
 ๖. ในการด�าเนนิการของศนูย์ประสานงานแม่น�า้
โขงปลอดภัย เมืองจิ่งหง ได้จัดท�าแผนปฏิบัติการตลอด 
๓ เดือนไว้เรียบร้อยแล้ว โดยมีท่าน เซี่ยง เหว่ย ดง เป็นผู ้
ควบคุมดูแลตลอดโครงการฯ
 ๗. ประเทศจีน ได้จัดเตรียมแผนศกึษาดูงาน ซึง่จะ
ได้พาเจ้าหนา้ที่ผู้ประสานงานของแต่ละประเทศ ไปศึกษา
ดูงานในเขตพื้นที่ชายแดนประเทศจีนซ่ึงติดกับประเทศ
เมียนมา ๕ เมืองส�าคัญ รวมทั้ง เมืองคุณหมิง เมืองปักกิ่ง 
และเซี่ยงไฮ้ 
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 ๘. กรณีปัญหาเร่ืองระบบคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างฐานข้อมูลยาเสพติดประจ�าศูนย์ประสานงานแม่น�้า
โขงปลอดภัย เมอืงจิง่หง ทัง้นี ้อยูร่ะหว่างการเร่งแก้ไขและ
พัฒนาระบบ เพื่อให้ประเทศสมาชิกสมารถเข้าถึงและใช้
ข้อมูลร่วมกันได้
 ๙. ใ น วั น ที่  ๒ ๘  พ ฤ ศ จิ ก า ย น  ๒ ๕ ๕ ๙  
ศูนย ์ประสานงานแม ่น�้ า โขงปลอดภัย เมืองจิ่ งหง 
จะมีการจัดการประชุม เพื่อสรุปผลการด�าเนินงาน 
ตามโครงการแม่น�้าโขงปลอดภัย โดยอาจมีท่านรัฐมนตรี
ของประเทศจีน และรัฐมนตรีจากประเทศไทยเข้าร่วม  

๒.๒ ผลการปฏบิตังิานส�าคญัของเจ้าหน้าทีผู่ป้ระสานงาน 
ฝ่ายไทย ชุดที่ ๑ ห้วงปฏิบัติการ เดือนกันยายน ๒๕๕๙ 
ณ ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ 
เมืองจิ่งหง จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน 
 ในการมอบหมายเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมปฏิบัติงาน  
ณ ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย เมืองจิ่งหง  
จ.สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เจ้าหน้าที่ 
ผู้ประสานงาน ชุดที่ ๑ ประกอบด้วย นายธันวา ผุดผ่อง, 
นายวงศ์สว่าง แดงสนัน่ และ น.ส.นภากานต์ ปรมหนิ สรปุผล 
การปฏิบัติงานส�าคัญมีดังนี้
 (๑) ร่วมประชุม เพื่อสรุปสถานการณ์ยาเสพติด 
และการจับกุมยาเสพติดคดีส�าคัญ จ�านวน ๓ ครั้ง โดย 
เจ้าหน้าทีผู่ป้ระสานงานฝ่ายไทย ได้ประสานขอข้อมลูจาก
ศนูย์ประสานงานแม่น�า้โขงปลอดภยั (เชยีงใหม่) เพือ่น�ามา 
จัดท�าข้อมูลสถานการณ์ยาเสพติด การจับกุมคดีส�าคัญ 
น�าเสนอต่อท่ีประชุม ท�าให้เกิดเวทีการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร สถานการณ์ยาเสพติดของประเทศสมาชิก 

 (๒) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ จ�านวน ๒ ครั้ง 
ประกอบด้วย
  (๒.๑) การศกึษาดงูานด่านตรวจบนเส้นทาง 
ส�าคัญ (สายคุณหมิง - กรุงเทพฯ) ด่านตรวจกวนผิง และ
ด่านตรวจชิง หลง ชาง ซึ่งเป็นการสกัดกั้นยาเสพติดที่จะ 
ลักลอบล�าเลียงเข้าไปยังพื้นที่ตอนในของเมืองคุณหมิง  
มณฑลยูนนาน

การประชุมสรุปสถานการณ์ยาเสพติด 
การจับกุมคดีส�าคัญ

การบรรยายสรุปการปฏิบัติหน้าที่ 
ณ ด่านตรวจคิง หลง ชาง และ ด่านตรวจกวนผิง 
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  (๒.๒) การศึกษาดูงานการสกัดกั้นป้องกัน 
ยาเสพติดตามล�าแม่น�้าล้านช้าง หรือแม่น�้าโขง โดยลงเรือ 
ที่ท่าเรือจิ่งหง ล่องไปกับเรือตามล�าแม่น�้าล้างช้าง หรือ
แม่น�า้โขง ผ่านท่าเรอืกงัลงัป้า และท่าเรอืกวนเหล่ย รวมถงึ 
เข้ารับฟังการบรรยายสรุปของจุดตรวจทางน�้าต�ารวจ 
ป้องกันชายแดนจีน (China Border Police)

ภาพการตรวจค้นบุคคล สัมภาระ และยานพาหนะต้องสงสัย

ท่าเรือกวนเหล่ย

คณะศึกษาดูงาน ล่องเรือออกจากท่าเรือจิ่งหง 
เพื่อศึกษาดูงานตามล�าแม่น�้าล้านช้าง หรือแม่น�้าโขง
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 (๓) รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานการณ ์
ยาเสพตดิของจนี แนวทางการด�าเนนิการด้านการปราบปราม 
การป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงการ
แก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น โดยใช้เทคนิคการส�ารวจพ้ืนท่ี
ปลกูฝ่ินด้วยดาวเทยีม และการใช้โครงการพฒันาทางเลอืก 
หรือ Alternative Development (A.D.) จ�านวน ๑ ครั้ง 
ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือของ จีน - เมียนมา และ 
จีน - ลาว

 (๔) จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานส�าคัญ
ประจ�าวัน ระหว่างการปฏิบัติงานท่ีศูนย์ประสานงาน 
แม่น�้าโขงปลอดภัย ณ เมืองจิ่งหง จ�านวน ๑๘ ฉบับ  
 (๕) จัดท�ารายงานข่าวสารระหว่างประเทศ 
จ�านวน ๔ ครั้ง/ฉบับ โดย ผอ.ศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขง
ปลอดภัย ณ เมืองจิ่งหง ได้ชมเชย และยกให้ประเทศไทย
เป็นแบบอย่างในการแลกเปล่ียนข่าวสาร และสามารถ
น�าไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาได้ คือ การประสานงานข่าว 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฝ่ายไทย ได้รับแจ้งข่าวสารว่า 
Mr.Botha Jacobus Dawei ได้ลักลอบซุกซ่อนยาเสพติด 
ในร่างกาย และอยู ่ระหว่างเดินทางไปยังสนามบิน 
กรุงพนมเปญ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฝ่ายไทย จึงได้แจ้ง
ข่าวสารดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฝ่ายกัมพูชา 
ได้รับทราบ และได้ประสานงานเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ ตม. 

ประจ�าท่าอากาศยานพนมเปญ ด�าเนินการตรวจค้น 
สัมภาระของ Mr.Botha Jacobus Dawei พบ โคเคนที่ 
Mr.Botha Jacobus Dawei ขับถ่ายออกที่ท่าอากาศยาน 
ในระหว่างรอต่อเครื่องในประเทศไทย จ�านวน ๘ ก้อน 
ซกุซ่อนในกระป๋องมนัฝรัง่ อยูภ่ายในกระเป๋าเดนิทาง และ
เจ้าหน้าที่ได้ด�าเนินการให้ Mr.Botha Jacobus Dawei 
ขับถ่ายโคเคนออกจากร่างกายจนหมด พบโคเคน รวม 
๕๐ ก้อน น�า้หนกัรวม ๕๘๗.๑๐ กรมั (ไม่รวมถงุใส่ข้างนอก) 
โดย Mr.Botha Jacobus Dawei ให้การรับสารภาพว่า 
ได้รับการว่าจ้างจากชาวไนจีเรีย ซ่ึงพักอาศัยในประเทศ
บราซิล ให้น�าโคเคนดังกล่าวซุกซ่อนมาในร่างกาย เพื่อน�า
ส่งให้กับกลุ่มผู ้ค้ายาเสพติดซึ่งจะอยู่รอรับที่สนามบิน 
กรุงพนมเปญ 
 ทั้งนี้ ที่ประชุมได้มีการเน้นย�้าให้ประเทศสมาชิก 
มีความไว้วางใจ และเชื่อใจกัน รวมถึงให้ความส�าคัญต่อ
การแลกเปลี่ยนข่าวสาร เพ่ือให้เกิดการท�างานร่วมกัน
อย่างเป็นรูปธรรม
 

ผลการตรวจค้นตัวของ Mr.Botha Jacobus Dawei 
พบสิ่งของต้องสงสัย คาดว่าเป็นโคเคน ซุกซ่อน

ในร่างกายโดยวิธีการกลืนลงในท้อง ประมาณ ๕๐ ก้อน

รายงานข่าวสารที่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฝ่ายไทย 
ได้เขียน และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฝ่ายกัมพูชา 

และเจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฝ่ายจีน
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ประชุมจัดท�าแผนปฏิบัติการ ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ส่วนที่ ๓  การจัดท�าแผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย 
๖ ประเทศ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติ
การแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี 
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติการแม่น�้าโขง
ปลอดภัยระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐสังคมนิยม

 โดยในการประชุมเพื่อจัดท�าแผนปี ๒๕๖๐  
ที่ประชุมได้ร่วมกับพิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
 ๑) ทบทวนสถานการณ ์ป ัญหายาเสพติด
ทั้งการผลิต และการค้า ในพ้ืนท่ีสามเหลี่ยมทองค�า 
โดยเฉพาะตัวยาส�าคัญ และการลักลอบล�าเลียงเคมีภัณฑ์ 
สารตั้งต้น

เวียดนาม และประเทศไทย ตามที่กระทรวงยุติธรรม
เสนอและให้ส�านักงาน ป.ป.ส.จัดท�าค�าของบประมาณ 
ในการด�าเนินงานตามแผน นั้น
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ศูนย์ประสาน
แม ่น�้ า โขงปลอดภัยได ้มีการ จัดประชุม เ พ่ือจัดท� า 
แผนปฏิบัติการแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ประจ�าป ี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙

 ๒) พิจารณากิจกรรมที่จะด�าเนินการแผนงาน 
และกิจกรรมส�าคัญทั้ง ๖ แผนงาน ตามกรอบแผนปฏิบัติ
การแม่น�้าโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา ๓ ปี  
(๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
ในการด�าเนินงาน จ�านวน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
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ความเป็นมา
 ประเทศสมาชิกอาเซียน ได้ประกาศเจตนารมณ์
ร่วมกันในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
เพ่ือตอบสนองเจตนารมณ์ดังกล่าวที่ประชุมเจ้าหน้าที่
อาวโุสอาเซยีนด้านยาเสพตดิ (ASEAN Senior Officials on 
Drug Matters - ASOD) จึงได้ก�าหนดกรอบความร่วมมือ 
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในภูมิภาคไว้ ๕ ด้าน คือ ด้าน
การปราบปราม การป้องกัน การบ�าบัดรกัษา การวจัิย และ
การพัฒนาทางเลือก 
 การแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นหนึ่งในปัญหา
ใหญ่ระดับนานาชาติ มีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงขึ้น 
ทุกขณะ โดยเฉพาะการค้ายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน 
จากนโยบายการเข้าสู ่ประชาคมอาเซียนการขยายเขต
ความร่วมมือด้านการคมนาคมขนส่งและการสื่อสารที่
สะดวกรวดเร็ว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ เงินทุน 
การลงทุนและแรงงานอย่างเสรี เพื่อให้อาเซียนเป็นตลาด
และฐานการผลิตเดียวกัน แต่ปัจจัยดังกล่าวกลับส่งผลให้
แนวโน้มปัญหายาเสพตดิทวคีวามรนุแรงข้ึนเป็นเงาตามตวั  
และจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนและแรงงานอย่างเสรีนี้ 
ยังส่งผลให้การลักลอบล�าเลียงยาเสพติดระหว่างประเทศ
ในภูมิภาคอาเซียนท�าได้ง่ายขึ้นอีกด้วย
 ส�านักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics 
Cooperation Center - ASEAN - NARCO) ได้ท�าหน้าที่
เป็นศนูย์กลางให้ประเทศสมาชกิสามารถด�าเนนิงานเชงิรุก
ด้านการต่างประเทศในการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในกลุ่ม
ประเทศอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภารกิจหนึ่ง คือ 
การก�าหนดให้มีการจัดตั้งเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดอาเซียนขึ้น 

วัตถุประสงค์
 เพ่ือให้ประเทศสมาชิกได้ร่วมกันจัดท�าข้อมูล
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน สามารถน�าข้อมูล
สถานการณ์ที่ควรเฝ้าระวังรวมถึงแนวโน้มของสภาพ
ปัญหายาเสพติดที่ เกิดขึ้นมาแลกเปลี่ยนกัน ท�าให ้
สามารถติดตามสถานการณ์เฝ ้าระวังและแจ้งเตือน
ปัญหายาเสพติดแก่ประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน  
และเพ่ือให้กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศ
คู่เจรจา รวมทั้งเครือข่ายวิชาการสารเสพติด ร่วมกัน
ก�าหนดทิศทางการด�าเนินงานร่วมกันในกลุ ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียน พร้อมแนวทางการวิเคราะห์/สังเคราะห์
ข้อมูลร่วมกัน และก�าหนดแนวทางในการจัดท�ารายงาน
การเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน (ASEAN Drug 
Monitoring Report) และเผยแพร่สู ่อาเซียนทั้ง ๑๐ 
ประเทศ ได้แก่ ประเทศบรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ฟิลิปปินส์ 
สิงคโปร์ เวียดนาม มาเลเซีย เมียนมา และประเทศไทย  
โดยได้รับการสนับสนุนจาก United Nations Office 
on Drugs and Crime - UNODC ส�านักงานเลขาธิการ
อาเซียน และกลุ่มประเทศคู่เจรจา ๓ ประเทศ ได้แก่ 
จีน ญี่ปุ ่น เกาหลีใต้ รวมทั้งเครือข่ายองค์กรวิชาการ 
สารเสพติด 
 ภารกิจน้ีเกิดจากความร่วมมือความร่วมใจของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง ๑๐ ประเทศ โดยได้ก�าหนด
แผนการด�าเนินงาน ๓ ระยะ ดังนี้ ระยะที่ ๑ แสวงหา 
ข้อตกลงร่วมกัน ระยะที่ ๒ การพัฒนาความร่วมมือในการ
จัดท�าข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ระยะที่ ๓ 
การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
อย่างยั่งยืน

การพัฒนาเคำรือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสำพติด
ในภูมิภาคำอาเซียน
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ระยะที่ ๑ แสวงหาข้อตกลงร่วมกัน : ประเทศสมาชิก
อาเซียนได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ของระบบข้อมูลเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดอาเซียน และเกิดความเห็นพ้องท่ีจะ 
เช่ือมโยงเครือข่ายข้อมูลเฝ ้าระวังป ัญหายาเสพติด 
ในภูมิภาคอาเซียน ร่วมกันก�าหนดกรอบข้อมูลที่จะจัดท�า 
ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน
 วันที่ ๒๒ - ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้มี
การจัดโครงการประชุมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติดประชาคมอาเซียน ณ โรงแรมเซ็นจูร่ีปาร์ค 

 จากนั้น ได้น�าเสนอข้อตกลงดังกล่าวในที่ประชุม 
ASOD ครัง้ที ่๓๖ เมือ่วนัที ่๒๔ – ๒๖ สงิหาคม ๒๕๕๘ และ
ทีป่ระชุมได้เหน็ชอบแผนการด�าเนนิงานเพือ่เชือ่มเครอืข่าย 
ข้อมูลเฝ้าระวังอาเซียน และให้มีการแต่งตั้ง Contact 

กรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มี
มติร่วมกันในการเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติดภายในประชาคมอาเซียน โดยที่ประชุมได ้
ร่วมกันก�าหนดกรอบและแนวทางการเฝ้าระวังปัญหา 
ยาเสพติดในภูมิภาคเพื่อประเมินสถานการณ์ปัญหา 
ยาเสพติดและขับเคลื่อน การจัดท�าข้อมูลเฝ้าระวังปัญหา
ยาเสพติดในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้จัดท�าแผน
ปฏิบัติการ (Work Plan) เพื่อก้าวเข้าสู่แผนการพัฒนาฯ 
ระยะที่ ๒ ร่วมกัน 

Person ในแต่ละประเทศ ทัง้ด้าน Supply และ Demand 
เพื่อท�าหน้าที่ในการติดต่อสื่อสารวิเคราะห์และเชื่อมโยง
ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียนให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ
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ระยะที่ ๒ การพัฒนาความร่วมมือในการจัดท�าข้อมูล
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน : กลุ ่มประเทศ
สมาชิกอาเซียนลงมือปฏิบัติงานร่วมกันอย่างเข้มแข็งใน
การออกแบบส�ารวจวิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล 
ระดมความคดิเพือ่จดัระบบ กลไก ช่องทางการแลกเปล่ียน
และเผยแพร่ข้อมูลเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน  
มีการก�าหนดบทบาทหน้าท่ีของ Contact Person ให้มี
ความชัดเจน รวมถงึจะมกีารก�าหนดแผนการบรหิารจัดการ
ให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน
 โดยประเทศสมาชิกได้ร่วมกันการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการของเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของ
อาเซียน ๒ ครั้ง ดังนี้
 ครั้งที่ ๑ การประชุมเชิงปฏิบัติการ“วิเคราะห์
ข้อมลูเพือ่จดัท�ารายงานเฝ้าระวงัปัญหายาเสพตดิอาเซียน  
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙” ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพมหานคร ซ่ึง
ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบกับแบบรายงานพร้อมทั้ง
ก�าหนดระยะเวลาในการเก็บข้อมูลและรายงานมายัง
ส�านักงานความร่วมมือด้านยาเสพติดของอาเซียนใน
ประเทศไทย โดยในที่ประชุมได้เสนอให้มีการแต่งตั้งผู้
มีหน้าที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ดังนี้
 ๑. นางสาวรัชนีกร สรสิริ เป็นผู ้อ�านวยการ 
ASEAN - NARCO 
 ๒. นางสาวชวนพิศ ชุมวัฒนะ เป็น Project 
Coordinator 
 ๓. ให้มีการแต่งตั้ง National Focal Point 
ประจ�าแต่ละประเทศเพ่ือเป็นศูนย์กลางในการประสาน
และรวบรวมข้อมลู รวมถงึต้องท�าหน้าท่ีเป็นผู้ประสานงาน
ของ ASEAN - NARCO ด้วย
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 ครั้งที่ ๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์
ข้อมลูเพือ่จดัท�ารายงานเฝ้าระวงัปัญหายาเสพติดอาเซียน 
ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 
ณ โรงแรมดสุติธานพีทัยา จงัหวดัชลบุร ีโดยมวัีตถปุระสงค์
เพื่อให้ประเทศสมาชิกได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
จัดเก็บข้อมูลและกรอกแบบรายงาน รวมทั้งได้ร่วมกัน 

วิเคราะห์และแปลผลข้อมูลเพื่อน�ามาจัดท�ารายงาน
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในอาเซียนประจ�าปี ๒๕๕๘  
ซ่ึงเป็นคร้ังแรกท่ีประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมกันจัดท�า
รายงานในลักษณะนีจ้ากความร่วมมอืของประเทศภมูภิาค
อาเซียน 
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 นอกจากน้ี ยังได้น�ารายงานดังกล่าวเสนอต่อท่ี
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗ 
ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ โดยผู้แทนประเทศ
สมาชิกอาเซียนยังได้ร่วมกันวางแผนการแถลงข่าวเปิดตัว 
“รายงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียนปี ๒๕๕๘ 
(ASEAN Drug Monitoring Report 2015)” ในที่ 
ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๗  

 รวมทั้งยังได้มีแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล 
ผ่านทางเวบ็ไซต์ของส�านกังานความร่วมมอืด้านยาเสพตดิ 
ของอาเซียน หรือ https://aseannarco.oncb.go.th  
ต่อไปในอนาคต

ระยะที ่๓ การพฒันาฐานข้อมลูเครือข่ายเฝ้าระวงัปัญหา
ยาเสพตดิอย่างยัง่ยืน : เป็นการวางแผนร่วมกนัในอนาคต 
ประเด็นหลักๆ ๓ เรื่อง คือ 

ณ ประเทศไทย ทั้งนี้รายงานฯ ดังกล ่าวจัดท�าขึ้น 
เพือ่เป็นการยกระดบัการเกบ็รวบรวมและบนัทกึข้อมลูต่างๆ 
ที่เกี่ยวกับยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน ส�าหรับน�ามา
วิเคราะห์และคาดการณ์แนวโน้มของสถานการณ์ปัญหา 
ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน เพื่อด�าเนินการหาแนวทาง
และมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
มารองรับ 

 ๑. การสร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศ 
ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒. การก�าหนดแผนการพฒันาบคุลากรในภมูภิาค 
อาเซียนในการเชื่อมโยง ใช้ประโยชน์ข้อมูลเพื่อการ 
เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดร่วมกัน
 ๓. การพัฒนาไปสู ่การจัดตั้ ง  Center of 
Excellent เพื่อการตรวจพิสูจน์สารเสพติดและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน
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การด� เนินงาน
ด้านการปราบปรามยาเสำพติด

 นโยบายด ้านการปราบปรามในป ี ๒๕๕๙  
มุ่งเน้นการปราบปรามท�าลายการค้ายาเสพติดทั้งในและ 
นอกประเทศ ตลอดจนเสริมสร้าง พัฒนาและยกระดับ
ความร่วมมอืในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิระหว่างประเทศ 
ประกอบด้วย ๔ แผนงาน คือ แผนงานสกัดกั้นยาเสพติด 
แผนงานปราบปรามยาเสพตดิ แผนงานควบคุมพชืเสพตดิ 
แผนงานความร ่วมมือระหว ่างประเทศ ส ่งผลให  ้
การจับกุมยาเสพติดในภาพรวม ๒๒๓,๒๔๗ คดี ผู้ต้องหา 
๒๔๙,๑๐๙ คน ในจ�านวนนี้มีการจับกุมรายส�าคัญ 
๖๙,๗๙๒ คดี การสกัดกั้นการล�าเลียงตามแนวชายแดน 
ร้อยละ ๕๐ ของปรมิาณยาเสพตดิภาพรวมท้ังประเทศโดย
สามารถสกดักัน้ยาบ้าได้ ๕๓,๐๔๗,๘๕๑ เมด็ (จบักมุยาบ้า
ท่ัวประเทศ จ�านวน ๙๓,๗๓๗,๖๙๕ เมด็) มกีารด�าเนนิการ
สัง่ตรวจสอบ/ยดึอายึดทรพัย์สนิ ๒,๐๕๓ ราย มลูค่าทรพัย์สนิ 

๑,๔๑๐ ล้านบาท และสามารถจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด จ�านวน ๗๐ คน  
ผลการจับกุมที่ส�าคัญ ดังนี้

 ผลการปราบปรามจับกุมเครือข่ายนักค้ารายส�าคัญ
ภายในประเทศ 
 ๑. วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ส�านักงาน ปปส. 
ภาค ๕ ร่วมกับ ต�ารวจภูธรภาค ๕ จับกุมชาวเขาเผ่าลีซอ
นักค้ารายส�าคัญระดับใหญ ่(ผู้ต้องหา นายเอกพจน์ สูจา 
พร้อมพวกรวม ๕ คน) จากการจับกุมผู้ต้องหา ๓ คน  
พร้อมของกลางยาบ้า ๓,๐๐๐,๐๐๐ เม็ด เหตุเกิดที่
ปั ๊มน�้ามันเอสโซ่ ถ.พหลโยธิน ต.ล�าตาเสา อ.วังน้อย   
จ.พระนครศรอียธุยา และขยายผลสามารถจบักมุผูต้้องหา 
ได้อีก ๒ คน พร้อมยาบ้า ๖๐๐,๐๐๐ เม็ด 
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 ๒. วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๙ ต�ารวจภูธร
ภาค ๕ (บช.ภ.๕) ร่วมกับส�านักงาน ปปส.ภาค ๕ จับกุม 
นักค้ารายส�าคัญระดับกลาง  จับกุมนายมาโนช ทองหล่อ 
พร้อมพวกรวม ๕ คนของกลางยาบ้า ๓๑๗,๐๐๐ เม็ด 

รถยนต์เก๋ง ๒ คัน รถจักรยานยนต์ ๒ คัน และโทรศัพท์
มือถือ ๘ เครื่อง เหตุเกิดที่ อ.เมือง จ.พะเยา ต่อเนื่อง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีและ อ.บางปะอิน อ.วังน้อย 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 ๓. วันที่  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน 
ป.ป.ส. ร่วมกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองทัพไทย  
และกรมสอบสวนคดีพิเศษ จับกุมนักค้ารายส�าคัญระดับ
ใหญ่ ผู้ต้องหาหมายจับคดีสมคบที่ จ.นนทบุรี ผู้ต้องหา
ตามหมายจับคือ นายนรินทร์ จันทร์บ�ารุง พร้อมพวก
รวม ๒ คน ตรวจยึดทรัพย์สินหลายรายการ ได้แก่ เงินสด 

๑๗,๒๗๖,๐๐๐ บาท ทองรูปพรรณ นน.รวม ๑๕๗ บาท 
รถยนต์ ๖ คัน คอนโดมิเนียม รวม ๓ หลังเหตุเกิดที่ 
๕๕๕/๑๔ ม.๑๑ หมู่บ้านคณาสิริ ถ.ชัยพฤกษ์ - วงแหวน 
ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี การจับกุมบุคคล
ในเครือข่ายได้ทั้งหมด ๗ คน รวมยึดทรัพย์สินมูลค่ากว่า 
๔๕ ล้านบาท
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 ๔. วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๙ ภ.จว.ระยอง  
ร่วมกับ ส�านักงาน ปปส.ภ.๒ ได้ร่วมกันจับกุม นายวีรพงศ ์
หรือเอก อักโขวงษ์ อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙๔/๑ ม.๓ 
ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายปรมัตถ์ หรือ 
ต้า โสภณ อายุ ๑๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓๑๓/๑ หมู่ ๑  
ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง น.ส.จินตนา หรือ 

ฟิวส์ เจริญตา อายุ ๒๗ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๓/๙ หมู่ ๕  
ต.นิคมพัฒนา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง และนายณัฐวุฒ ิ
หรือณัฐ วัชระเมธากุล อายุ ๓๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๕๑๐ 
หมู่ ๒ ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง พร้อมด้วย 
ของกลางยาบ้า จ�านวน ๕๔๐ มดั จ�านวน ๑,๐๘๐,๐๐๐ เมด็ 
และไอซ์ น�้าหนักประมาณ ๑.๖ กิโลกรัม

 ๕. วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๖.๐๐ น. 
บช.ปส. ร่วมกับ ส�านักงาน ป.ป.ส. และ ส�านักงาน ปปง.  
สนธิก�าลังเปิดปฏิบัติการโอเปอเรชั่นทริปเปิ ้ลไนท์ต่อ 
เครือข่ายนายศดายหุรือโน๊ต เหลอืงประดบัใจ โดยด�าเนนิการ 
บคุคลตามหมายจบั ๘ ราย ตรวจค้นท้ังหมด ๒๗ จดุ ในพืน้ที่
กรุงเทพมหานคร จ.นนทบุรี จ.สมุทรปราการ จ.นครปฐม  
จ.นครราชสีมา จ.หนองคาย และ จ.ชุมพร จับกุมผู้ต้องหา 

จ�านวน ๕ ราย พร้อมของกลางไอซ์ ๗ กิโลกรัม, ยาบ้า 
๘๐,๐๐๐ เมด็, คีตามนี ๑๙๗ ขวด, เอ๊กตาซ ี๔๐๐ เมด็ และ
ยึดอายัดทรัพย์สินเบื้องต้น ประกอบไปด้วย  บ้าน ๑ หลัง 
รถยนต์, เงินสดประมาณ ๓๒ ล้านบาท, ทองรูปพรรณ, 
อาวธุปืน จ�านวน ๘ กระบอก, บญัชเีงนิฝาก จ�านวน ๙ บัญชี 
รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ  ๖๒  ล้านบาท 
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 ๖. วนัที ่๒๕ - ๒๖ กนัยายน ๒๕๕๙  สภ.ไชยปราการ 
ร่วมกับ กองก�าลังผาเมือง จับกุมนายวงศ์วณิช ซุ้นสั้น 
พร้อมพวกรวม ๓ คน ของกลางยาบ้า ๓๐๒,๐๐๐ เม็ด 
รถยนต์ ๒ คัน และโทรศัพท์มือถือ ๕ เครื่อง เหตุเกิดที่

 ผลการปราบปรามจับกุมเครือข่ายนักค้ายาเสพติด
ต่างชาติ
 ๑. วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ส�านักงาน 
ป.ป.ส. ร่วมกับ ศุลกากรท่าอากาศยานกระบ่ี จับกุม 
ผูต้้องหา ๒ คน พร้อมโคเคน ๓.๕ กโิลกรมั ท่ีท่าอากาศยาน
นานาชาติ จ.กระบ่ี ต่อเนื่อง โรงแรมโฮมเทล จ.กระบี่  
(เส้นทาง ฟิลิปปินส์ - มาเลเซีย - กระบี่)

ภายในวัดปางมะขามป้อม อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม ่
ต่อเนื่องห้องหมายเลข ๘ โรงแรมมายรูม เลขที่ ๓/๒ 
ม.๗ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ต่อเนื่องด่านตรวจ 
บ้านแก่งปันเต๊า ต.แม่นะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
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 ๒. วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ร่วมกบั ศก.ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิจบักมุชาวฟิลิปปินส์ 
และชาวไนจีเรีย โคเคน ๑๕๕ กรัม ที่ จ.สมุทรปราการ 
จับกุม น.ส.แคทลีน วิเรย์ เดอ คาสโตร (Ms.Kathleen 
Viray De Castro) อายุ ๓๒ ปี สัญชาติฟิลิปปินส ์
และนายลาซาลัส อิฟเฟยี  อาลากู  (Mr.Lazarus 
I feany i  Alagu)  อายุ  ๓๗ ป ี  สัญชาติไนจี เรีย 
พร้อมของกลางโคเคน ๑๕๕ กรัม เหตุเกิดบริเวณ 
ริมถนนลาดกระบัง ซอย ๒๒ ถ.ลาดกระบัง ต.ราชาเทวะ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ต่อเนื่องห้องพักเลขที่ ๓๐๗ 
สุวิมลแมนชั่น ซอยลาดกระบัง ๑๔/๑ ถ.ลาดกระบัง 
ต.ราชาเทวะ ต.บางพลี จ.สมุทรปราการ 

 ๓. วนัที ่๗ กมุภาพนัธ์ ๒๕๕๙ ส�านกังาน ปปส.ภ.๘ 
ร่วมกับ สภ.ท่าชี จับกุมผู้ต้องหา ๗ คน พร้อมของกลาง
ยาบ้า ๓๐,๐๐๐ เม็ด รถยนต์ ๔ คัน (รถยนต์โตโยต้า 
วีออส ทะเบียน ๓ กถ ๕๗๒๓ กทม., รถยนต์ฮอนด้า 
ซีอาร์วี ทะเบียน กข ๙๘๖๙ นราธิวาส, รถกระบะอีซูซุ 
ทะเบียน บธ ๕๖๖๓ บุรีรัมย์ และรถยนต์กระบะอีซูซ ุ
ผพ ๙๔๓๕ ขอนแก่น) เหตุเกิดบริเวณจุดตรวจจุดสกัด 
บ้านควนศรี ม.๒ ต.ควนศรี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี  
ต่อเนือ่ง รร.สขุสมอนิทร์ อ.ท่งใหญ่ จ.นครศรธีรรมราช และ
ปั้มน�้ามัน ปตท.อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 

 ๔. วันท่ี ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ศุลกากร 
ประจ�าท ่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  แถลงข ่าวจับกุม  
นายอันวาร์ โมฮาเหม็ด อันวาร์ วาห์บี อายุ ๓๑ ปี 
สัญชาติอียิปต์ พร ้อมของกลางโคเคน ๒๙๓ ก้อน  
น�้าหนัก ๕,๐๗๐ กรัมในถุงพลาสติกใส่ขนม ลูกอมยี่ห้อ 
ต่างๆ จ�านวน ๕ ถุง ภายในกระเป๋าสะพายสีด�า ๑ ใบ 
เหตเุกดิทีท่่าอากาศยานสวุรรณภมู ิต.หนองปรอื อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ ผู้ต้องหาให้การว่า หญิงผิวขาวไม่ทราบ
สญัชาต ิว่าจ้างให้ล�าเลยีงโคเคนจากเมอืงดไูบ สหรฐัอาหรบั
เอมิเรตส์ เข้ามายังประเทศไทย
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 ๕. วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  ส�านักงาน 
ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. ศุลกากร และศูนย์รักษาความ
ปลอดภัยตรวจยึดไอซ์ น�้าหนักประมาณ ๕ กิโลกรัม 
ซุกซ่อนในกล้องบันทึกภาพวีดีโอ (CCTV) บรรจุอยู่ใน
พัสดุภัณฑ์ระหว่างประเทศ ซึ่งถูกส่งมาจากนครกวางโจว 
สป.จีน ณ บริษัทขนส่งในพื้นที่ กรุงเทพฯ จึงได้วางแผน 
ขยายผลจับกุมเครือข่ายและผู้สั่งยาเสพติด โดยได้ท�า 
การจับกุม นางสาวจุฬีพรรณ แสนเวียง อายุ ๓๕ ป ี
และนายมูฮัมหมัดฟะห ์มัน ตาหยง อายุ  ๒๒ ป ี 
ขณะเดินทางมาแสดงตนรับพัสดุภัณฑ์เจ้าหน้าที่จึงได้
แสดงตัวจับกุม จากการสอบสวน นางสาวจุฬีพรรณฯ  
ให้การว่าตนได้รบัการว่าจ้างเป็นเงนิจ�านวน ๔๐,๐๐๐ บาท 
เพือ่มารบัพสัดภุณัฑ์ดงักล่าว ไปส่งให้กบัผูว่้าจ้างซึง่เป็นชาย 
แอฟริกันตะวันตก และได้ขยายผลไปจับกุมผู้สั่งยาเสพติด 
เป็นชายแอฟริกันตะวันตก ชื่อนายฟิลลิป ณ บริเวณ 
อพาร์ทเมนท์ในเขตวฒันา กรงุเทพฯ ซึง่การจบักมุเครือข่าย 
แอฟรกัินตะวนัตกในครัง้นี ้เป็นความร่วมมอืของเจ้าหน้าท่ี
ปฏิบตังิานโครงการแม่น�า้โขงปลอดภยัเพือ่ร่วมกนัสกดักัน้
การลักลอบล�าเลียงยาเสพติดระหว่างประเทศ

 ๖. วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ร่วมกบั ศรภ. และ ศก.สวุรรณภูม ิจบักมุเครือข่ายแอฟรกินั 
ตะวันตก ผู้ต้องหา ๔ คน คือ นางวาเนสซา แอน ดู โทอิท  
(Mrs.Vanessa Ann Du Toit) สญัชาแอฟรกิาใต้ อาย ุ๔๒ ปี  
น.ส.วนิดา ไสแฉ่ง อายุ ๓๓ ปี ที่อยู่ ๓๘๒ ม.๓ ต.บางโปรง 
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ นายอูเชนน่า ชิเนดู โอลิซาเว  
หรือโจ (Mr.Uchenna Chinadu Olisakwe) สัญชาติ 
ไนจีเรยี อาย ุ๓๖ ปี และนายมามาด ูไดอลัโล หรอืโอแลนโด้ 
(Mr.Mamadou Diallo) อายุ ๒๙ ปี สัญชาติกินี 
พร้อมของกลางโคเคน ๒.๕๖ กโิลกรมั และโทรศพัท์มอืถอื 
๖ เครื่อง เหตุเกิดบริเวณช่องตรวจศุลกากร ทางออก B  
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี 
จ.สมทุรปราการ ต่อเนือ่งบรเิวณหน้า รพ.สรินิธร เลขที ่๒๐ 
ซ.อ่อนนุช ๙๐ แขวง/เขตประเวศ กทม. ห้องพักเลขที่ 
๗๖/๗๙ อาคารชุดฝักข้าวโพด ตึก ๓ ซ.รามค�าแหง ๔๐ 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพมหานคร และห้องพกั 
เลขที่ ๙๐/๒๔๓ อาคารชุดดีคอนโดมิเนียมอ่อนนุช -  
ลาดกระบังตึกบี แขวง/เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
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 ๗. วั นที่  ๑๒  สิ งหาคม  ๒๕๕๙ จั บกุ ม 
นายยาโรสลาฟ ยาโนวสกี (Mr.Yaroslav Yanovsky)  
สัญชาติยูเครน อายุ ๒๓ ปี พร้อมของกลางโคเคน 
๔.๐๙ กิโลกรัม เหตุเกิดที่บริเวณช่องตรวจศุลกากร 
ทางออก B ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ 
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า 

 ๘. วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ร่วมกับศุลกากรสุวรรณภูมิ จับกุม Ms.Shawanda 
Lattisshakiana Brooker อายุ ๒๕ ปี สัญชาติอเมริกัน 
พร้อมโคเคน ๔.๕ กิโลกรัม (รวมสิ่งห่อหุ้ม) ซุกซ่อน 
อยูใ่นกล่องบรรจนุ�า้ยาย้อมผม ๔ กล่อง ในกระเป๋าเดินทาง 
เหตุเกิดทีท่่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิจ.สมทุรปราการ 
ผู ้ต ้องหาให ้การว ่า ได ้รับการติดต ่อจากนายเจสัน 
เพือ่นในประเทศบาบีโดส ให้ไปรบัสนิค้าทีเ่ชือ่ว่าเป็นเพชร 
ท่ีประเทศบราซิล จากชายแอฟริกันผิวด�าชื่อว่า Santos  
หรือ middle man และตั๋วเดินทางเดินทางจากประเทศ 
บราซิล - เมืองแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย - กทม.
เขตปกครองพเิศษฮ่องกงและท่ีพกัในฮ่องกง เมือ่เดินทางถงึ 
กรุงเทพมหานคร ขณะเดินผ่านช่องตรวจศุลกากรขาเข้า 
ถูกตรวจค้นและจับกุมพร้อมโคเคนดังกล่าว

จะมีการลักลอบล�าเลียงยาเสพติดจากประเทศบราซิล 
เข้ามาทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงเฝ้าสังเกตการณ ์
กระท่ังพบนายยาโรสลาฟ ผู ้ โดยสารสายการบิน 
เอธิโอเปียน แอร์ไลน์ เท่ียวบินที่ ET618 เดินทางจาก 
เมืองเซาท ์เปาโล ประเทศบราซิล จึงขอตรวจค ้น  
พบยาโคเคน ๔.๐๙ กโิลกรัม ซุกซ่อนอยูใ่นกระเป๋าเดนิทาง 

 การจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท�าผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
 ๑. วนัที ่๑๖ พฤศจกิายน ๒๕๕๘  
ต�ารวจภูธร จ.ร้อยเอ็ด จับกุมผู้ต้องหา ๑ 
คน ต�าแหน่ง รองสารวตัรสืบสวนสอบสวน
สวุรรณภมู ิพร้อมยาบ้า ๑๖๐ เมด็ รถยนต์ 
๑ คนั ท่ี ต.หวัช้าง อ.สุวรรณภูม ิจ.ร้อยเอด็
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 ๒. วนัที ่๒๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ร้อย ทพ.๒๑๐๓ 
ร่วมกับ สภ.ปากคาด และฝ่ายปกครอง จับกุมผู้ต้องหา 
๑ คน ทหารสังกัดกองทัพอากาศ พร้อมยาบ้า ๑๙๙ เม็ด 
เงินสด ๑๘,๐๐๐ บาท รถยนต์เก๋ง ๑ คันที่ ต.ปากคาด  
อ.ปากคาด จ.บึงกาฬ

 ๓. วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตร.ภ.จว.
พระนครศรีอยุธยา จับกุมผู ้ต้องหา ๑ คน ต�าแหน่ง
พนักงานพินิจ สังกัดสถานพินิจและคุ ้มครองเด็กและ
เยาวชน จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมยาบ้า ๑๖,๐๐๐ เม็ด  
ที่ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

 ๔. วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ ตชด.๒๓ ร่วมกับ 
กองก�าลังสุรศักด์ิมนตรี จับกุม นายประวิทย์ สาระราช  
อายุ ๔๙ ปี เจ้าหน้าที่ป่าไม้ (พนักงานราชการ) ที่อยู่ 
๑๙๒ ม.๕ ต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร อ.วาริชภูม ิ
จ.สกลนคร พร้อมกัญชาอัดแท่ง ๑๕ กิโลกรัม รถยนต์ 
กระบะ ๑ คัน เหตุเกิดที่ จุดตรวจจุดสกัดริมถนนหลวง  
๒๑๒ สายนครพนม - บ้านแพง บริเวณบ้านพะทาย 
ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

 ๕. วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ร่วมกับ ต�ารวจภูธรภาค ๒ จับกุมผู้ต้องหา ๖ คน คือ  
น.ส.ณัฐชญา บ�าบัดภัย อายุ ๒๐ ปี ผู้ช่วยพยาบาลแผนก
ผู้ป่วยนอก รพ.มศว.องครักษ์ จ.นครนายก กับพวกพร้อม
ของกลางยาบ้า ๓๘,๐๐๐ เม็ด รถยนต์เก๋งโตโยต้า วีออส 
สีด�า ทะเบียน กข ๓๘๕๙ นครนายก รถจักรยานยนต์ 
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน ๒ คัน อาวุธปืนขนาด.๓๘ จ�านวน 
๑ กระบอก พร้อมเครือ่งกระสนุ ๑๙๐ นดั สมดุบญัชเีงนิฝาก 
ธ.กสิกรไทย เลขท่ี ๐๐๒-๓-๒๔๙๖๖-๙ โทรศัพท์มือถือ  
๑ เคร่ือง เหตุเกิดที่บ้านเลขที่ ๑๓๑ ม.๑ ต.โพธิ์แทน 
อ.องครักษ์ จ.นครนายก ต่อเนื่องบ้านเลขที่ ๔๓/๑ ม.๑๐ 
ต.บางปลากด อ.องครักษ์ จ.ปทุมธานี
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 ๖. วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ กก.สส.ภ.จว.
ศรีสะเกษ สภ.เมืองศรีสะเกษ และสายตรวจ จับกุม 
ด.ต.สุรเดช หงส์เวียง ผบหมู ่ ฝอ.๗ บก อก ภ. ๔  
ของกลาง ยาบ้า ๒๑,๖๐๐ เม็ด สถานที่จับกุมใกล้ 
ห้างแม็คโคร ถนนกันทรารมย์ - ศรีสะเกษ ต.โพธิ์ อ.เมือง 
จ.ศรีสะเกษ

 ๗. วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ บช.ปส. จับกุม
ผู้ต้องหา ๔ คน ได้แก่ จ.ส.ต.สุชาติ ไกรแก้ว (ข้าราชการ
ต�ารวจ) และนายศภุกติ ลดาวรรษ์ น.ส.อรพรรณ จนิตพนัธ์ 
น.ส.ศรัญญา ผิวนิ่มนวล พร้อมของกลางยาบ้าประมาณ 
๖๐๐,๐๐๐ เม็ด รถยนต์เก๋งนิสสัน เทียน่า ๑ คัน ที่
บริเวณลานจอดรถห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขารงัสติ  
ถนนพหลโยธิน จ.ปทุมธานี สืบเนื่องมาจากมีการตรวจ
สอบและเฝ้าติดตามพฤติกรรมของ จ.ส.ต.สุชาติ พบมี
พิรุธหลายอย่าง ท่ีเช่ือได้ว่าอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการค้า
ยาเสพติดจนกระทั่งน�ามาสู่การจับกุมดังกล่าว จากการ
สอบปากค�า จ.ส.ต.สุชาติ รับสารภาพว่ามหีน้าท่ีรับล�าเลยีง 
ยาเสพติดโดยจะมีผู ้รับยามาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ผ่านมาทางภาคอีสาน ก่อนตนจะนัดรับยาอีกทอดหนึ่ง
ในย่าน จ.ปทุมธานี จากนั้น จ.ส.ต.สุชาติ จะส่งต่อไปยัง
อ.สไุหงโกลก จ.นราธวิาส เพือ่ส่งขายไปยงัประเทศมาเลเซยี 
ทั้งนี้ จ.ส.ต.สุชาติ ระบุว่าตนท�ามาเพียง ๒ ครั้ง และ 
ได้ค่าจ้างครั้งละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

 ๘. วันท่ี ๒๓ กันยายน ๒๕๕๙ ต�ารวจภูธร 
จังหวัดบุรีรัมย์ จับกุมเจ ้าหน้าที่  ตชด.๒๑๔ ยาบ้า  
๓๕,๓๗๖ เม็ด ไอซ์ ๕ กรัม นักค้ารายส�าคัญระดับพื้นที ่
ต�ารวจภธูรจงัหวดับุรรีมัย์ ร่วมกบั ต�ารวจตระเวนชายแดน 
และฝ่ายปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ จับกุมผู้ต้องหา ๑๑ คน 
พร้อมของกลางยาบ้า ๓๕,๗๓๖ เม็ด และไอซ์ ๕ กรัม 
โดยจากการสืบสวนทราบว่ามีการนัดหมายส่งมอบยาบ้า 
จึงน�าก�าลังเข้าตรวจค้นรถ บริเวณจุดแยกระกา อ.กระสัง 
จ.บุรีรัมย์ พบยาบ้าและไอซ์จ�านวนดังกล่าว จึงจับกุม 
ผู้ต้องหา ๒ คน (เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ๑ คน) และได้ขยายผล 
จับกุมกลุ่มลูกค้าใน เครือข่ายได้อีก  ๙ คน 
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 ๙. วันที่  ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ สภ.เมือง 
จ.นครศรีธรรมราช แถลงข่าว จับกุม จ.ส.ท.ฐจร หรือ 
“จ่าจร” คงกระพันธ์ อายุ ๓๐ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๑๙ หมู่ ๔  
ต.ปากนคร อ.เมือง จ.นครศรธีรรมราช ปัจจบุนัรบัราชการ 
ทหารเป็นครฝึูกทหารใหม่ พร้อมของกลางยาบ้า ๒๐๙ เมด็ 
ยาไอซ์ จ�านวน ๓ ถุง น�้าหนักรวม ๑.๓๙ กรัม เครื่องชั่ง 
ดจิติอล จ�านวน ๑ เครือ่ง โทรศพัท์มอืถอื จ�านวน ๑ เครือ่ง 
อุปกรณ์การเสพจ�านวน ๑ ชุด รถยนต์เก๋งยี่ห้อโตโยต้า 
รุ่นวีออส สีขาว ทะเบียน กท ๗๙๗๔ นครศรีธรรมราช 
และเสื้อนายสิบครูฝึกจ�านวน ๑ ตัวโดย จ.ส.ท.ฐกร ให้การ 
รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ว่าได้ขับรถตระเวนส่ง 
ยาเสพติดให้กับลูกค้าในพื้นที่ อ.เมือง มานานแล้วโดยมี 
เครือข่ายยาเสพติดหลายคน ซ่ึงจะได้สอบสวนขยายผล 
จับกุมผู้ต้องหายาเสพติดเครือข่ายจ่าทหารแก๊งนี้ที่เหลือ
ต่อไป

 ๑๐. วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ร่วมกับ ศูนย์รักษาความปลอดภัยกอง ๑๒ บช.ปส.๓ 
และ ภ.จว.นครปฐม จับกุม จ.ส.ต.วิธิวัสส์ ศิริกวินจิรเดช  
อาย ุ๓๒ ปี ทีอ่ยู ่๒๐/๒๖๑ ซ.วิภาวด ี๔๐/๑ แขวงลาดยาว 
เขตจตุจักร กทม. ต�าแหน่ง ผบ.หมู่ ฝอ.๔ บก.อก.สง.นรป. 
พร้อมของกลางยาบ้า ๑๐,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๑ กิโลกรัม และ 
รถยนต์เก๋งซูซูกิ ทะเบียน ๓กฎ ๒๒๗๐ กทม. เหตุเกิด 
บริเวณสถานบริการน�้ามัน ปตท. เลขที่ ๗๘/๑ ม.๒  
ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 
ซึ่งเจ้าหน้าที่ติดต่อล่อซื้อยาเสพติดจากเครือข่ายนักค้า 
ชาวลาว โดยวันเกิดเหตุเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม จ.ส.ต.วิทิวัสส์  
ขณะน�ายาบ้า ๑๐,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๑ กิโลกรัม ไปวาง
ซุกซ่อนในถังขยะหน้าห้องน�้าคนพิการท่ีสถานบริการ
น�้ามัน ปตท. เลขที่ ๗๘/๑ ม.๒ ถ.กาญจนาภิเษก ผู้ต้องหา
ให้การว่า ได้รับการว่าจ้างจากนายไร่ ให้ไปรับยาเสพติด
จากทหารลาว ที่ จ.อ�านาจเจริญ ล�าเลียงไปส่งให้ลูกค้าที่  
จ.นนทบุรี ค่าจ้าง ๕๐,๐๐๐ บาท
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การด� เนินงานด้านการยึด
และอายัดทรัพย์สิำนคำดียาเสำพติด

 ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม 
ผู ้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔  
ได้ก�าหนดให้การริบทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�า 
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดต้องผ่านกระบวนการตรวจ
สอบทรัพย์สินโดยคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งมี
เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ ประกอบ
กบัการรบิทรัพย์สินตามพระราชบญัญตันิีเ้ป็นส่วนหน่ึงของ
คดอีาญา ดงันัน้การสัง่ตรวจสอบทรพัย์สนิจะเริม่ต้นขึน้ได้ 
เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาในคดียาเสพติด และผู้จับกุมหรือ 
พนักงานสอบสวนเห็นว่าผู ้ต ้องหามีทรัพย์สินท่ีมีเหตุ 
สงสัยว่าเก่ียวเนื่องกับการกระท�าความผิด ซึ่งไม่สามารถ
ริบได้ตามประมวลกฎหมายอาญา ก็จะประสานงานมายัง 
ส�านกังาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการ 
ตรวจสอบทรพัย์สนิ เพ่ือให้มคี�าสัง่ตรวจสอบทรพัย์สินและ
ด�าเนินการกับทรัพย์สินของผู้ต้องหานั้น หากส�านักงาน 
ป.ป.ส. กลัน่กรองข้อเท็จจริงแล้วเห็นว่าเป็นไปตามเงือ่นไข 
ของกฎหมายก็จะเสนอคณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สนิ 
สั่งตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหานั้นและมอบหมาย
พนักงานเจ้าหน้าทีด่�าเนนิการแทน แต่ในกรณเีร่งด่วนกจ็ะ
เสนอให้เลขาธิการ ป.ป.ส. ใช้อ�านาจแทนคณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สินในการสั่งตรวจสอบทรัพย์สินและ 
มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่

๑. เงื่อนไขในการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน
 (ก) บคุคลท่ีจะถกูตรวจสอบทรพัย์สนิต้องตกเป็น
ผูต้้องหาก่อน และความผดิทีถ่กูกล่าวหาต้องเป็นความผิด
เก่ียวกับยาเสพติดตามที่พระราชบัญญัติดังกล่าวก�าหนด  
ซึ่งในมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่ได้ก�าหนด
ว่าข้อหาเสพ หรอืมยีาเสพตดิไว้ในครอบครองเป็นความผดิ
เกีย่วกบัยาเสพตดิ ดงันัน้ การทีบ่คุคลถกูจบักุมในข้อหาเสพ 
หรือครอบครองยาเสพติด จึงไม่สามารถสั่งตรวจสอบ
ทรัพย์สินได้  

 (ข) ยาเสพติดของกลางต้องเป็นตัวยาเสพติด 
ที่กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ประกาศว่า 
เป็นยาเสพติดด้วย หากยาเสพติดของกลางใดไม่อยู่ใน
ประกาศในกฎกระทรวงก็ไม่สามารถสัง่ตรวจสอบทรพัย์สนิ
ผู้ต้องหาได้
 (ค) ผู ้ต ้องหาต้องมีทรัพย์สินที่มีเหตุสงสัยว่า
เกี่ยวเน่ืองกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  
หากยังไม่พบทรัพย์สินของผู้ต้องหาท่ีมีเหตุสงสัยฯก็ยังไม่
สามารถสั่งตรวจสอบทรัพย์สินผู้ต้องหาได้  

๒. ข้อพิจารณาทรัพย์สินที่มี เหตุอันควรสงสัยว ่า 
เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
 เนื่องจากในชั้นไต่สวนของศาล หากทรัพย์สิน
รายการใดเป็นทรัพย์สินท่ีจ�าเลยมีอยู่หรือได้มาเกินกว่า
ฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริต 
กฎหมายได้บัญญัติให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าทรัพย์สิน 
ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับยาเสพติด ดังนั้นในการพิจารณาว่าทรัพย์สิน
รายการใดของผู้ต้องหามีเหตุสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการ 
กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ก็คือทรัพย์สินที่สงสัย
ว่าจะเป็นทรัพย์สินท่ีผู ้ต้องหามีอยู่หรือได้มาเกินกว่า
ฐานะหรือความสามารถในการประกอบอาชีพโดยสุจริต 
กรณีนี้เป็นการใช้ดุลยพินิจโดยพิจารณาจากฐานะของ 
ผูต้้องหา อาชพี รายได้ ว่าสามารถมทีรัพย์สนินัน้ได้หรอืไม่ 
หากพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า ผู้ต้องหาไม่น่าจะมี 
ทรัพย์สินดังกล่าวได้จากการประกอบอาชีพโดยสุจริต 
ก็ต้องมีการส่ังตรวจสอบทรัพย์สิน และจัดให้ผู ้ต้องหา 
พิสูจน์ที่มาของทรัพย์สิน ในทางตรงกันข้ามหากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าทรัพย์สินท่ีพบผู้ต้องหาสามารถมีทรัพย์สิน
ดังกล่าวได้จากการประกอบอาชีพโดยสุจริต ก็ไม่จ�าเป็น
ต้องส่ังตรวจสอบทรัพย์สิน เว้นแต่จะตรวจพบทรัพย์สิน
เพิ่มเติมและทรัพย์สินนั้นมีเหตุสงสัยก็จะสั่งตรวจสอบ
ทรัพย์สินของผู้ต้องหานั้น
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๓. การตรวจสอบทรัพย์สิน
 ในการตรวจสอบทรัพย์สิน คณะกรรมการตรวจ
สอบทรพัย์สนิ หรอื เลขาธกิาร ป.ป.ส. อาจมคี�าสัง่มอบหมาย
พนกังานเจ้าหน้าที ่ให้ด�าเนนิการตรวจสอบทรพัย์สนิแทน 
และระบบุทบาทหน้าทีข่องพนกังานเจ้าหน้าทีไ่ว้ ๓ ประการ 
คือ ตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน และ
สรุปผลการตรวจสอบทรัพย์สินพร้อมความเห็นเสนอต่อ 
คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน ภายใต้ค�าสั่งดังกล่าว 
ประกอบกับข้อก�าหนดต่างๆ ที่ก�าหนดไว้ในกฎหมาย
กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน สามารถจัดขั้นตอนของการตรวจสอบทรัพย์สิน
ได้เป็น ๔ ขั้นตอน คือ
 ขั้นตอนที่ ๑  การด�าเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สิน   
 ขัน้ตอนที ่๒  การจดัให้ผูถ้กูตรวจสอบหรือเจ้าของ
ทรัพย์สินพิสูจน์ที่มาของทรัพย์สิน  
 ขั้นตอนที่ ๓ รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสาร 
หลักฐาน
 ขั้นตอนที่ ๔  การสรุปผลการตรวจสอบทรัพย์สิน 

๔. การวินิจฉัยทรัพย์สินโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน 
  เมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด�าเนิน
การตรวจสอบทรพัย์สนิเสรจ็สิน้กจ็ะสรปุผลการตรวจสอบ
พร้อมความเหน็เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สนิ
เพือ่วนิจิฉยั หากคณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สนิวนิจิฉยั
ว่าทรัพย์สินใดเกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด ก็จะมีค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดไว้ และในระหว่าง
การตรวจสอบทรพัย์สนิ ก่อนทีจ่ะวนิจิฉยัคดคีณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน จะมีค�าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน 
ที่มีเหตุสงสัยว่าเกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติดของผู้ต้องหาไว้ชัว่คราวเพ่ือป้องกนัมใิห้มีการโอน 
ยักย้าย ซุกซ่อน ทรัพย์สินนั้น หรือในกรณีที่มีความจ�าเป็น
เร่งด่วน เลขาธิการ ป.ป.ส. อาจสั่งให้มีการยึดหรืออายัด
ทรพัย์สนิของผูต้้องหาไว้ชัว่คราวก่อนคณะกรรมการตรวจ
สอบทรัพย์สินจะวินิจฉัยคดีก็ได้
   
๕. การไต่สวนของศาล
 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินมีค�าส่ัง 
ให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินใดว่าเป็นทรัพย์สินท่ีเกี่ยวเนื่อง
กบัการกระท�าความผดิแล้ว ส่งค�าสัง่และส�านวนการตรวจ
สอบทรัพย์สินไปยังพนักงานอัยการเพื่อยื่นค�าร้องขอให้
ศาลสั่งริบทรัพย์สินดังกล่าว โดยศาลจะสั่งให้ประกาศ 
ในหนังสือพิมพ์ที่มีจ�าหน่ายแพร่หลายในท้องถิ่นสองวัน
ติดต่อกัน เพื่อให้ผู ้ซึ่งอาจอ้างเป็นเจ้าของทรัพย์สินมา
ยื่นค�าร้องขอเข้ามาในคดีก่อนคดีถึงท่ีสุด หากคดีมีมูลว่า 
ทรัพย์สินนั้นเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�า 
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ศาลจะสั่งริบทรัพย์สินนั้น 
ตกเป็นของกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เว้นแต่เจ้าของทรัพย์สินจะพิสูจน์ได้ว่า ตนเป็นเจ้าของที่ 
แท้จริง ได้ทรัพย์สินนั้นมาโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน 
ไม่เกี่ยวเนื่องกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
ศาลก็จะสั่งคืนทรัพย์สิน

ผลการด�าเนินการสั่งตรวจสอบทรัพย์สิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียด จ�านวนราย มูลค่าทรัพย์สิน

มูลค่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ๑,๐๘๒ ๑,๑๒๘.๔๙

มูลค่าน้อยกว่า ๒๐๐,๐๐๐ บาท ๙๗๑ ๖๕.๘๗

ยึดหรืออายัดเพิ่มเติมในคดีที่สั่งตรวจสอบก่อนปี ๒๕๕๙ - ๒๑๕.๘๗

รวมคดีที่มีการสั่งยึดหรืออายัดทรัพย์สินทั้งหมด ๒,๐๕๓ ๑,๔๑๐.๒๓
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กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู ้กระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.๒๕๓๔ ได้
ก�าหนดให้มีการจัดต้ังกองทุนป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดขึ้น ซึ่งกองทุนประกอบด้วยทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
 ๑. ทรัพย์สินที่ศาลมีค�าสั่งให้ตกเป็นของกองทุน
ตามกฎหมาย
 ๒. ทรัพย์สินที่มีผู้ให้
 ๓. ทรัพย์สินที่ได้รับจากรัฐบาล
 ๔. ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินตาม ข้อ ๑ – 
ข้อ ๓
 การใช้จ่ายเงนิกองทนุทีไ่ด้มาดงักล่าว ต้องด�าเนนิ
การตามระเบยีบคณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สนิว่าด้วย
กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ดังนี้
 ๑. ใช ้จ ่ ายเพื่อประโยชน ์ ในการสนับสนุน 
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การบ�าบัดรักษา
การฟื้นฟูสมรรถภาพ สนับสนุนการจัดให้มีวิทยากรซึ่งมี 
ความรูค้วามเช่ียวชาญในด้านต่างๆ ทัง้ในและต่างประเทศ 
การประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือ 
มส่ีวนช่วยเหลอืหรอืสนบัสนนุการป้องกนัและปราบปราม 
ยาเสพติด รวมทั้งกิจการอื่นที่จ�าเป ็นเพื่อให ้บรรล ุ
วัตถุประสงค์ของกฎหมาย
 ๒. น�าไปจัดหาผลประโยชน์ เช่น ซื้อพันธบัตร
รัฐบาล พันธบัตรรัฐวิสาหกิจหรือตั๋วเงินคลัง หรือลงทุน
อย่างอื่น ซึ่งต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการและต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
 ๓. การจ่ายเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุน 
หรือช่วยเหลือบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ 
ความเดือดร้อนจากการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
 ๔. การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัล ให้แก  ่
ผู้ช้ีแนะให้พนักงานเจ้าหน้าที่ทราบถึงตัวทรัพย์สินแหล่ง
ท่ีมา หรือสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน รวมทั้งจ่ายเงินรางวัล
ให้เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติหน้าที่ และมีผลท�าให้ทรัพย์สิน 
ตกเป็นของกองทุน

ผลการตรวจยึดทรัพย์สินที่ส�าคัญ
 ๑. วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส�านักงาน 
ป.ป.ส. (ส�านักงาน ปปส.ภาค ๘, ส�านักงาน ปปส.ภาค ๗)  
และเจ้าหน้าท่ีต�ารวจชุดขยายผล ภ.จว.สุราษฎร์ธาน ี
ร่วมกนัจบักมุบคุคลตามหมายจบั และได้ตรวจยดึทรพัย์สนิ 
รวม ๑๙ รายการ ประกอบด้วย ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง 
๔ รายการ ยานพาหนะ ๖ รายการ พร้อมอายดัเงินในบญัชี 
ประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท และทรัพย์สินอื่นๆ รวมราคา
ประเมินทรัพย์สินประมาณ ๒๕ ล้าน

 ๒. วันที่  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ส�านักงาน 
ป.ป.ส. เปิดขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดของ
ประเทศสมาชิกอาเซียน ณ ส�านักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) 
โดยในคร้ังนี้ ส�านักงาน ป.ป.ส. ขายทอดตลาดทรัพย์สิน 
ท่ีไม่เหมาะสมจะเก็บรักษา และทรัพย์สินท่ีตกเป็นของ 
กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบด้วย 
รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เรือพื้นยางไฟเบอร์ ทองค�าแท่ง 
ทองรูปพรรณ และเคร่ืองประดับ รวมจ�านวน ๑๑๖  

รายการ ขายได้จ�านวน ๑๑๔ 
รายการ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 
๑๗,๖๑๖,๓๑๐ บาท
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 ๓. วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส.  
ร่วมกบั ๔ หน่วยงาน จับกมุเครอืข่ายการค้าเมทแอมเฟตามนี 
ตามนโยบายของ พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา รฐัมนตรว่ีาการ
กระทรวงยุติธรรม มอบหมายให้ด�าเนินการสืบสวนจับกุม
และยึดอายัดทรัพย์สินของเครือข่าย นักค้ายาเสพติด 
รายส�าคัญ น�าก�าลังเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าจับกุมผู้ต้องหา

หลบหนีหมายจับคดีสบคบกันจ�าหน่ายเมทแอมเฟตามีน 
๒ คน คือ นายนรินทร ์ จันทร ์บ�ารุง อายุ ๓๒ ปี 
นายนริศร วัชรีนนัท์ อาย ุ๓๙ ปี และได้ท�าการยดึและอายดั
บ้านพร้อมทีด่นิ จ�านวน ๒ หลงั รถยนต์ จ�านวน ๕ คนั เงนิสด  
จ�านวน ๑๗.๒ ล้านบาท ทองค�าแท่งและทองรูปพรรณ 
จ�านวน ๑๗๐ รายการ 
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 ๕. วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ร่วมกบัเจ้าหน้าทีต่�ารวจ กองบญัชาการต�ารวจปราบปราม 
ยาเสพติด ได้จับกุม ๑. นายชนาวิทย์ กาญจนก�ายาน  
๒. นายวุฒิพงษ์ ศรีสร้อย ๓. นายไพรัช ขันทรัพย์ พร้อม 
ของกลาง ไอซ์ น�้าหนักประมาณ ๑๐,๐๙๐ กรัม ยาบ้า  
จ�านวน ๓๓,๖๐๐ เม็ด เอ๊กซ์ตาซี จ�านวน ๗,๐๐๐ เม็ด 
โดยกล่าวหาร ่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ 
เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า ไอซ์ และยาอี) ไว้ในครอบครอง 
เพื่อจ�าหน่ายโดยผิดกฎหมาย เหตุเกิดที่ บริเวณทางเท้า 
หน้าอาคารเลขที่ ๑๐๐๒/๓๒ ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
แขวงส�าเหร่ เขตธนบุรี ทรัพย์สินท่ีมีค�าส่ังให้ยึดอายัด
ชั่วคราว ได้แก่ เงินสด ทองรูปพรรณและเคร่ืองประดับ  
๙๐ รายการ รถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ๒ รายการ 
ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง กรรมสิทธิ์ในห้องชุด ๒ รายการ

 ๔. วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน 
ป.ป.ส. ร่วมกับเจ้าหน้าท่ีต�ารวจ กองบัญชาการต�ารวจ
ปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ต�ารวจสถานีต�ารวจภูธร
ภูพิงคราชนิเวศน์ เจ้าหน้าที่ต�ารวจกองบังคับการตรวจ 
คนเข้าเมือง ๕ เจ้าหน้าท่ีต�ารวจกองบังคับการต�ารวจ
ตระเวนชายแดน ภาค ๓ ได้จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 
ของศาลอาญา คือ นายอภิชาติ  หทัยทัศน ์  และ 
นายฉัตรดนัย เกียรติวงค์ ในข้อหาสมคบกันตั้งแต่สองคน 
ขึ้นไปเพื่อกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และได้ม ี
การกระท�าความผิดเพราะเหตุ ท่ีได ้มีการสมคบกัน 
สนับสนุน หรือช่วยเหลือผู ้กระท�าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด ทรัพย์สินท่ีมีค�าสั่งให้ยึดอายัดชั่วคราว ได้แก่ 
เงินสด ทองรูปพรรณและเครื่องประดับ ๓๖ รายการ 
รถยนต์ รถจกัรยานยนต์ ๕๖ รายการ ท่ีดนิ และสิง่ปลกูสร้าง 
อาวุธปืน และทรัพย์สินอื่นๆ เงินฝากในบัญชีธนาคาร 
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 สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน ์ยาเสพติด 
ส�านักงาน ป.ป.ส. ด�าเนินการตรวจพิสูจน์ของกลางคด ี
ยาเสพติดเพื่อน�าผลการตรวจพิสูจน์ไปเป็นหลักฐาน
ประกอบการด�าเนินคดีผู ้กระท�าความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติด และเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

จ�านวน ๕,๑๙๔ คดี จ�านวน ๘,๕๘๒ ตัวอย่าง มีน�้าหนัก
ของกลางรวม ๑๗,๙๓๓,๑๗๖ กรัม จ�าแนกเป็นการ
ตรวจคุณภาพวิเคราะห์ เพ่ือหาชนิดของยาเสพติด และ
ตรวจปริมาณวิเคราะห์ เพื่อหาปริมาณสารบริสุทธิ์ของตัว 
ยาเสพติด ปรากฏดังตาราง

ล�าดับที่ ประเภทของการตรวจพิสูจน์ จ�านวนคดี จ�านวนตัวอย่าง

๑ คุณภาพวิเคราะห์ ๓,๐๘๘ ๓,๔๙๔

๒ คุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์ ๒,๑๐๖ ๕,๐๘๘

โดยมีปริมาณของกลางจ�าแนกตามประเภทของยาเสพติด ดังนี้

ล�าดับที่ ประเภทของตัวอย่าง จ�านวนตัวอย่าง น�้าหนักสุทธิ (กรัม)

๑ ยาบ้า ๓,๘๗๒ ๕,๙๘๗,๓๓๐ (๖๑,๔๑๓,๓๒๖ เม็ด)

๒ ไอซ์ ๒,๔๑๙ ๑,๐๓๗,๐๑๑

๓ กัญชา ๗๕๑ ๖,๖๘๕,๒๒๕

๔ เฮโรอีน ๒๑๔ ๑๓๔,๑๘๒

๕ ยาอี ๒๖๖ ๑๗,๗๕๗

๖ โคเคน ๖๒ ๔๑,๖๓๓

๗ คีตามีน ๒๔๔ ๙๑,๗๗๙

๘ ฝิ่น ๒๒ ๗๖,๐๑๑

๙ กระท่อม ๓๓๕ ๒,๘๙๖,๘๒๑

๑๐ โทลูอีน (สารระเหย) ๑๑๓ ๔,๘๒๘

๑๑ พืชคาท (KHAT) ๓๘ ๘๕๘,๔๑๘

๑๒ New Psychoactive Substance (NPS) ๗ ๖๔๖

๑๓ ยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์   ๑๐๙ ๓๕,๓๑๘

๑๔ อื่น ๆ - ๖๖,๒๑๗

การด� เนินงานด้านตรวจำพิสูำจำน์ยาเสำพติด
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รายงานผลการตรวจพิสูจน์เชิงคุณภาพ
 ๑. ขนาดและรูปร่างของเม็ดยาบ้า 
  เม็ดยาบ้า มีลักษณะทรงกลมแบน มีขนาด 
เส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ในช่วง ๖.๐๐ - ๖.๒๔ มิลลิเมตร และ
ความหนาอยู่ในช่วง ๓.๐๐ - ๓.๒๔ มิลลิเมตร และมี 
น�้าหนักต่อเม็ด อยู่ในช่วง ๙๐.๐๐ - ๙๔.๙๙ มิลลิกรัม
 ๒. ปริมาณเมทแอมเฟตามีนในเม็ดยาบ้า
  ส่วนใหญ่ อยูใ่นช่วงร้อยละ ๒๐.๐๑ - ๒๕.๐๐ 
คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๘ รองลงมาอยู ่ในช่วงร้อยละ  
๑๕.๐๑ - ๒๐.๐๐  คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๗๐ และ อยู่ในช่วง 
๒๕.๐๑ - ๓๐.๐๐ คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๘
 ๓. การตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในยาบ้า
  ด�าเนินการวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในยาบ้า 
(Impurity Profiling of YaBa) เพ่ือวเิคราะห์หาแหล่งทีม่า
ของเมทแอมเฟตามีน (กลุ่มหัวเชื้อ) ที่ใช้ในการผลิตยาบ้า 
ซึ่งพบว่ากลุ่มหัวเชื้อที่พบในยาบ้า มี ๓ แห่ง ได้แก่ กลุ่ม X 
๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑ รองลงมาเป็นกลุ่ม X ๑๓ คิดเป็น
ร้อยละ ๘.๕ และร้อยละ ๐.๗ เป็นกลุ่ม X ๓  

 ๔. การตรวจวิเคราะห์ไอซ์
  การตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนในไอซ์ 
(Impurity Profiling of crystal methamphetamine) 
เพื่อใช ้ในการวิเคราะห์หาแหล่งที่มา หรือประเมิน
สถานการณ์การแพร่ระบาดและแนวโน้มการแพร่ระบาด
ของไอซ์ในประเทศไทย ซึง่สามารถวเิคราะห์ได้ว่าการแพร่
ระบาดของไอซ์ในประเทศไทย ยังคงเป็นไอซ์ท่ีลักลอบ 
น�าเข้ากลุ่มจากบริเวณสามเหลี่ยมทองค�ามากที่สุด และ
เป็นไอซ์มีความบริสุทธิ์สูง มากกว่าร้อยละ ๙๐ 

ตัวยาเสพติดที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลง
 จากการตรวจพิสูจน์พบการเปลี่ยนแปลงของ 
ตัวยาเสพติดที่ส�าคัญ คือการเปลี่ยนแปลงรูปแบบภาชนะ
บรรจทุีใ่ช้ในการลกัลอบจ�าหน่าย และ การแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดชนิดใหม่ ที่พบเพิ่มมากขึ้น
 ๑. รูปแบบภาชนะบรรจุของยาเค
  ยาเค ที่แพร่ระบาดในปัจจุบัน จะบรรจุ
ในขวดแก้วใส หรือ ขวดแก้วสีชา ปิดด้วยฝาอลูมิเนียม  
และจุกยาง ซ่ึงมลัีกษณะเช่นเดียวกบัขวดทีบ่รรจุยาเค แต่มี 
ความแตกต่างจากเดิมคือ จะติดฉลากใหม่ ระบุว่าเป็น
น�้ายาล้างคอนแท็กเลนส์ หรือติดฉลากรูปต่างๆ เมื่อเจ้า
หน้าที่ตรวจพบก็จะไม่ทราบว่าเป็นยาเค 

บรรจุภัณฑ์
แบบเดิม

บรรจุภัณฑ์
แบบใหม่
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 ๒. รูปแบบของเม็ดยาอี (Ecstasy) 
  โดยทั่วไปยาอี ที่แพร่ระบาดและมีการจับ 
ยึดได้ในไทย จะมีลักษณะกลมแบนคล้ายเม็ดยา มีขนาด
เส้นผ่านศนูย์กลางประมาณ ๘ มลิลเิมตร และ มคีวามหนา 
ประมาณ ๔ มิลลิเมตร มีหลากหลายสี เช่น ขาว ชมพู 
เหลือง เขียว ม่วง มีการเปลี่ยนแปลงในช่วง ๒ - ๓ ปีที ่

ผ่านมา พบว่ารูปแบบยาอีที่จับยึดได้มีลักษณะที่ต่างไป 
จากเดมิ มีขนาดใหญ่ข้ึน เช่น พบเป็นรปูทรงสีเ่หลีย่ม รปูนก 
รูปสัตว์ หรือรูปสัญลักษณ์ แต่สารออกฤทธิ์ที่ส�าคัญ 
ในเม็ดยายังคงเป็นสารเมทิลลีนไดออกซีเมทแอมเฟตามีน 
ซึ่งบางตัวอย่างตรวจพบในปริมาณที่สูงถึงร้อยละ ๖๐ 

 ๓. การแพร่ระบาดของยาเสพติดกลุ่ม NPS  
( New Psychoactive Substance )
  “NPS” หรอื New Psychoactive Substance 
หรือ สารออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทสายพันธุ ์ใหม่ 
เป็นสารเสพติดชนิดใหม่ท่ีก�าลังแพร่ระบาดในตลาด 
ยาเสพติดทั่วโลก ส่วนใหญ่เป็นสารเสพติดท่ีถูกออกแบบ
โครงสร้างทางเคมี โดยใช้เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ เพื่อ
ปรุงแต่งให้กลายเป็นสารพันธุ์ใหม่ท่ีตรวจพบแล้วไม่ผิด
กฎหมาย โดยตรวจพบได้ในลกัษณะสารเดีย่ว (สารบรสิทุธิ)์ 
และ สารผสม (วตัถตุ�ารบั) ได้มกีารจดัแบ่งสาร NPS ออกเป็น  
๖ กลุ่มหลักได้แก่ สารสังเคราะห์กลุ่มแคนนาบินอยด ์

สารสังเคราะห์กลุ่มคาทิโนน (Synthetic Cathinone) 
คีตามีน เฟนเน็ททิลลามีน พิเพอราซีน (Piperazines)  
อัลคาลอยด์ที่พบในพืช 
  ส�าหรบัประเทศไทย ได้มกีารประกาศเพิม่เตมิ 
ก�าหนดให้สารในกลุ่มนี้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๑  
ดังนี้ เบนซิลพิเพอราซีน (BZP) ไทรฟลูออโรเมทิลฟีนิล 
พิเพอราซนี (TFMPP)  เมฟีโดรน  เมทลีินไดออกซไิพโรวาเลโรน  
(MDPV) เมทิโลน เมทา - คลอโรฟีนิลพิเพอราซีน (mCPP)  
พาราเมทอกซีเมทแอมเฟตามีน (PMMA) บิวทิโลนและ
เมทิลเอคาทิโนน (๔ - MEC)
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รูปแบบของสารในกลุ่ม NPS ที่ประกาศควบคุมเพิ่มเติม ที่พบการแพร่ระบาด

เบนซิลพิเพอราซีน

ไทรฟลูออโรเมทิลฟีนิลพิเพอราซีน

เมฟีโดรน

เมทิโลน

O - เมท็อกซีเมทิลแอมเฟตามีน

บิวทิโลน
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 อ�านาจหน ้าที่สถาบันส�ารวจและติดตาม 
การปลูกพืชเสพติด ประกอบด้วย
 ๑. ด�าเนนิการส�ารวจ วิเคราะห์ และจดัท�ารายงาน 
การลักลอบปลูกพืชเสพติด 
 ๒. ตรวจสอบ ช้ีเป้าหมาย สนับสนุนข้อมลูข่าวสาร 
แก่หน่วยงานและองค์กรท่ีเกี่ยวข้องในการตัดฟันท�าลาย
พืชเสพติด  
 ๓. จัดท�าและสนับสนุนข ้อมูลภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม และข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศในรูป
แบบแผนที่สถานการณ์ปัญหายาเสพติด  
 ๔. จัดท�าและสนับสนุนระบบข้อมูลด้านอุปสงค์
และอุปทานยาเสพติดในรูปภูมิสารสนเทศ  
 ๕. พัฒนาวิชาการด้านการส�ารวจและติดตาม 
การปลูกพืชเสพติดและเป็นศูนย์รวบรวมและถ่ายทอด
ความรู้ เทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

 ๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติ
งานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

การด� เนินงานด้านการสำ� รวจำ
และติดตามการปลูกพืชเสำพติด

การด�าเนินงานตามภารกิจหลักประจ�าปี ๒๕๕๙ มีดังนี้

  ๑. งานส�ารวจพืชเสพติด

 ด�าเนินการส�ารวจพืชเสพติดโดยการบินส�ารวจ
ทางอากาศ ๗๓ เที่ยวบิน เดินส�ารวจภาคพื้นดิน ๑๕ ครั้ง  
โดยใช้ภาพถ่ายจากดาวเทยีมและเทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ
ในการอ้างองิรวมถงึวเิคราะห์พกิดัทีต่ัง้และขนาดพืน้ทีป่ลกู
พืชเสพติด  
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 พืชเสพติดชนิดอื่นที่ด�าเนินการส�ารวจ ได้แก่ 
กระท่อม กัญชา และกัญชง โดยพบพืชกระท่อมในเขต
อุทยานแห่งชาติ อ.มะนัง จ.สตูล ประมาณ ๑๐๐ ไร่ และ
พบการปลกูบรเิวณหมูบ้่านของประชาชนจ�านวน ๑ - ๒ ต้น 
ต่อครัวเรือน ในเขตพื้นที่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช 
อ.มะนัง จ.สตูล  อ.รัฐภูมิ จ.สงขลา  อ.คลองท่อม จ.กระบี่  
อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี อ.กงหรา จ.พัทลุง พื้นที่ 
จ.ชุมพร และ จ.เชียงราย  
 ในส่วนของพชืกญัชา ส�ารวจพบการปลกูรวมทัง้ส้ิน 
๑๗ แปลง ๑๒ ไร่ ๒ งาน โดยพบในเขต อ.ดงหลวง 
จ.มุกดาหาร จ�านวน ๘ แปลง รวม ๒ ไร่ และพบปลูก
ปะปนกับแปลงฝิ่นในเขต อ.เชียงดาว และ อ.แม่แตง  
จ.เชียงใหม่ รวม ๙ แปลง ๑๐ ไร่ ๒ งาน 

 ในส่วนของพืชเฮมพ์ (กัญชง) มีการปลูกตามใบ
อนุญาตจากส�านักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) 
ภายใต้ โครงการส่งเสริมการปลูกกัญชงในพ้ืนที่น�าร่อง
คือ เชียงใหม่ เชียงราย ตาก น่าน และเพชรบูรณ์ ภายใต้
ระบบควบคุมของสถาบนัวิจยัและพฒันาพืน้ทีส่งู (องค์การ
มหาชน) หรือ สวพส. มีวัตถุประสงค์ในการปลูกเพื่อวิจัย
เปรียบเทียบหาค่าสารเสพติด (THC) ให้ได้สายพันธุ์ที่มี
สารเสพติดน้อยที่สุด และเป็นการส่งเสริมให้ชาวเขาให้มี 
รายได้จากการเกบ็ผลผลิตเส้นใยจากพชืกญัชงน�าไปพฒันา 
ใช้ในอตุสาหกรรมส่ิงทอ และการเกบ็เมล็ดขายให้กบั  สวพส.  
น�าไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์ส�าหรับปลูกคร้ังต่อไป โดยในปี 
๒๕๕๙ พบพื้นท่ีปลูกกัญชงทั้งภายใต้ระบบควบคุมและ
นอกระบบ รวมทั้งสิ้น ๑๓๙ แปลง ๗๐๔ ไร่ ๑ งาน ๒๑๕ 
ตร.ม. ในเขตพื้นที่ ๖ จังหวัด ดังนี้

 พืชเสพติดส�าคัญท่ีด�าเนินการเป็นหลัก คือ ฝิ่น 
ซึ่งได้ด�าเนินการส�ารวจครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ 
ในการปลูกฝิ่นจ�านวน ๗๖ พื้นที่สูง พื้นที่ละ ๑ - ๖ รอบ 
พบพื้นที่ปลูกฝิ ่นในฤดูกาลปลูกฝิ่นปี๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ 

(ห้วงต้ังแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ - มิถุนายน ๒๕๕๙) 
จ�านวนท้ังสิ้น ๓,๓๔๗ แปลง รวม ๒,๔๙๒.๘๓ ไร่  
ในเขตพื้นที่ ๗ จังหวัด  ดังนี้

จังหวัด
ปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่น

อ�าเภอที่พบการปลูกฝิ่น
(แปลง) (ไร่)

๑) เชียงใหม่ ๒,๐๖๔ ๑,๔๕๖.๔๘ อมก๋อย เชียงดาว แม่แตง แม่แจ่ม สะเมิง เวียงแหง ไชยปราการ ฝาง พร้าว

๒) ตาก ๑,๐๗๔ ๘๙๓.๑๒ บ้านตาก สามเงา แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ วังเจ้า อุ้มผาง 

๓) แม่ฮ่องสอน ๑๐๐ ๘๑.๓๖ เมือง ปาย สบเมย 

๔) เชียงราย ๕๘ ๒๗.๖๙ เมือง เวียงป่าเป้า เวียงแก่น แม่สรวย  

๕) ก�าแพงเพชร ๒๑ ๑๙.๙๙ คลองลาน โกสัมพีนคร

๖) น่าน ๒๖ ๑๒.๑๙ เมือง ท่าวังผา เวียงสา 

๗) พะเยา ๔ ๒.๐๐ แม่ใจ
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  ๒. งานอ�านวยการตัดท�าลาย

 ประสานสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๓ (ทภ.๓)  และ 
ศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 
(ศอ.ปส.จ.) / ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดอ�าเภอ (ศป.ปส.อ.) ในการตัดท�าลายไร่ฝิ ่น  
โดย สพส. สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงาน  

จัดท�าพื้นที่เป้าหมายซึ่งประกอบด้วยแผนที่และข้อมูล 
แปลงฝิ่นที่ส�ารวจพบส่งหน่วยด�าเนินการ รวมทั้งก�ากับ 
ตดิตาม ตรวจสอบ และสรปุผลการตัดท�าลาย ซ่ึงในฤดกูาล 
ปลูกฝิ่นปี ๒๕๕๘ - ๒๕๕๙ เป็นดังนี้

จังหวัด
ปริมาณพื้นที่ปลูกกัญชง

อ�าเภอที่พบการปลูกเฮมพ์
(แปลง) (ไร่) (งาน) (ตร.ม.)

๑) เชียงใหม่ ๒๕ ๔๙ ๒ - แม่แจ่ม แม่วาง หางดง ฝาง แม่ริม 
แม่แตง กัลยานิวัฒนา สันทราย สะเมิง

๒) แม่ฮ่องสอน ๓ ๔ ๑ - เมือง

๓) เชียงราย ๒๐ ๕๘๙ - - เวียงป่าเป้า เทิง แม่สาย

๔) ตาก ๗๗ ๔๓ ๒ ๒๑๕ พบพระ

    - ระบบควบคุม ๓๐ ๓๐ - -

    - นอกระบบ ๔๗ ๑๓ ๒ ๒๑๕

๕) เพชรบูรณ์ ๑ ๕ - - เมือง

๖) น่าน ๑๓ ๑๓ - - สันติสุข สองแคว

หน่วยตัดท�าลาย
พื้นที่เป้าหมาย ผลการตัดท�าลาย

แปลง ไร่ แปลง ไร่ ร้อยละ
ทภ.๓ ๒,๕๒๘ ๑,๘๖๐.๔๐ ๒,๕๒๘ ๑,๘๖๐.๔๐ ๑๐๐.๐๐

ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. ๘๑๙ ๖๓๒.๔๓ ๑๕๕ ๑๓๐.๘๑ ๒๐.๖๘

รวม ๓,๓๔๗ ๒,๔๙๒.๘๓ ๒,๖๘๓ ๑,๙๙๑.๒๑ ๗๙.๘๘
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 การด�าเนนิการตดัท�าลายไร่ฝ่ินของ ทภ.๓ ภายใต้
โครงการก�าจัดพืชเสพติด ยังได้ด�าเนินการท�าลายอุปกรณ์
ในการปลูกฝิ่น เช่น ท่อส่งน�้า น�้ายาก�าจัดศัตรูพืช  อีกทั้ง 
ช่วยเหลือขัน้ต้นโดยการมอบถงุยงัชพีให้แก่ประชาชนและ

ด�าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ที่ยากจนหรือ
ไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพร่วมด้วย และมีการ
ด�าเนนิแผนงานเคลือ่นไหวเพือ่เป็นการป้องปรามการปลกู
ฝิ่นในฤดูกาลต่อไป 
    

 ในส่วนของกัญชาที่มีการส�ารวจพบ ๑๗ แปลง 
๑๒ ไร่ ๒ งาน ได้ประสาน ตชด. ตัดท�าลายในเขต  
อ.ดงหลวง จ.มุกดาหาร จ�านวน ๘ แปลง รวม ๒ ไร่ 
และประสาน ศอ.ปส.จ.เชียงใหม่ ตัดท�าลายในเขต  
อ.เชยีงดาว และ อ.แม่แตง จ.เชยีงใหม่ รวม ๙ แปลง ๑๐ ไร่ 
๒ งาน 
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  ๓. งานวิชาการพืชเสพติด

 ๓.๑ จัดโครงการสัมมนา/ประชุมเชิงวิชาการ 
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับพืชเสพติดในมิติต่างๆ
ที่เก่ียวข้อง และจัดท�าสรุปบทเรียนของการด�าเนินงาน 
ที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการจัดการองค์ความรู้
  ๓.๑.๑ โครงการสัมมนาเชิ ง วิชาการ  
การปฏริปูแนวทางการปฏบิตัต่ิอพชืกระท่อมในประเทศไทย 
ตั้งแต่วันที่ ๓๑ พฤษภาคม – ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙  
ณ โรงแรมสินเกียรติบุรี อ.เมือง จ.สตูล ผู้ร่วมสัมมนา
ประกอบด้วย นักวิชาการ นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน
วิชาการ ศูนย์วิชาการสารเสพติดภาคเหนือและภาคใต ้
ผู ้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ผู ้น�า/ผู ้แทนภาคปกครอง/
การบังคับใช้กฎหมายทั้งระดับส่วนกลาง จังหวัด และ 
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ ส�านักงาน 
ปปส. ภาค ๘ และ ภาค ๙ รวมถึงภาคประชาชน 
ซึง่เกีย่วข้องกบัพชืกระท่อมในมติต่ิางๆ เพือ่ให้หน่วยงานทุก
ภาคส่วนร่วมกับภาคประชาชนเกิดการบูรณาการร่วมกัน 
ในการก�าหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาพืชกระท่อมให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สถานการณ์พืชกระท่อมในปัจจุบัน 

  ๓.๑.๒ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ 
แนวทางการจัดท�าระบบการควบคุมพื้นที่พืชกระท่อม
ในชุมชนให้เป็นพื้นที่น�าร่องอย่างบูรณาการ โดยใช้พื้นที่
ต้นแบบบ้านดอนทราย หมู่ ๔ ต.น�้าพุ อ.บ้านนาสาร  
จ.สุราษฎร์ธานี  ตั้งแต่วันที่ ๓๑ สิงหาคม – ๒ กันยายน 
๒๕๕๙  ณ แก้วสมยุ รสีอร์ท อ.เมอืง จ.สรุาษฎร์ธาน ีโดยใช้ 
แนวความคดิเก่ียวกบัธรรมนญูว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ  
ซึง่เป็นกรอบและแนวทางก�าหนดนโยบาย ยทุธศาสตร์ด้าน
สุขภาพของประเทศ โดยให้ความส�าคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนที่เป็นภาคีสุขภาพจากภาคส่วนต่างๆ ทั้ง
ภาคประชาสังคม ภาคราชการ นักวิชาการ ผู้ประกอบ
วชิาชพี เป็นเครือ่งมอืในการพฒันาและด�าเนนิการในพืน้ท่ี 
ให้เกิดกระบวนการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง วางแผนและ
ปฏิบัติการร่วมกัน สรุปบทเรียนร่วมกัน จนกระทั่งตกผลึก
จนถงึขัน้ชมุชนสามารถน�าไปใช้ได้จริงในทางปฏบิติั อกีทัง้ 
ในที่ประชุมได้น�าเสนอรูปแบบและระบบการบริหาร
จัดการเพ่ือการควบคมุพ้ืนท่ีพืชกระท่อมอย่างเป็นรูปธรรม
เชิงประจักษ์ โดยใช้เทคโนโลยีการส�ารวจและระบบภูมิ
สารสนเทศควบคู่ไปด้วย
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 ๓.๒ จัดฝึกอบรบเพ่ือการพัฒนาบุคลากรของ
หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
  หลักสูตรการใช้แผนที่ภูมิประเทศ และ 
การใช้เครื่องมือตรวจต�าแหน่งพิกัดภูมิศาสตร์ บนพื้นโลก 
เพื่อตัดท�าลายพืชฝิ่น ในห้วงเดือน กันยายน – ธันวาคม 
๒๕๕๘ จ�านวน ๕ รุ ่น ให้แก่ กองทัพภาคที่ ๓ กอง
บังคับการต�ารวจตระเวนชายแดนภาค ๓ และชุดปฏิบัติ
การตัดท�าลายพืชฝิ ่นของศูนย์อ�านวยการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัด/อ�าเภอ ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ และจังหวัดตาก เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพชุด
ปฏิบัติการตัดท�าลายพื้นที่ปลูกพืชเสพติดให้แก่ชุดปฏิบัติ
การตัดท�าลายไร่ฝิ่น ในการเสริมศักยภาพการตัดท�าลาย
ไร่ฝิ่นให้มีประสิทธิภาพ และเข้าถึงเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น

  
  ๔. งานพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ

 การพฒันาและประยกุต์ใช้เทคโนโลยภีมูสิารสนเทศ
 ๔.๑ ด�าเนินการพัฒนา/ปรับปรุงโปรแกรม 
จ�านวน ๔ ระบบ ได้แก่ ระบบติดตามสถานการณ์พืช 
เสพติด (NCS) ระบบข้อมูลหมู่บ้านพืชเสพติด ระบบ
ครุภัณฑ์ และระบบแผนท่ีออนไลน์ goolabig เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานและสนับสนุนภารกิจ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๔.๒ พัฒนา/ปรับปรุงฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศ 
ด�าเนินการตรวจสอบชื่อและพิกัดหมู ่บ้านพืชเสพติด 
จ�านวน ๔,๐๗๙ หมู่บ้าน โดยก�าหนดให้มีระดับความ
น่าเช่ือถือของข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
จัดการข้อมูล และจัดท�าฐานข้อมูลครัวเรือนหมู่บ้าน 
ปลูกพืชกระท่อมต้นแบบ ประกอบด้วยพิกดัครัวเรือน พกัิด
ต้นกระท่อมแต่ละครัวเรือน รายละเอียดของต้นกระท่อม 
และจัดท�าบัญชี เพ่ือเป็นเคร่ืองมือให้ชุมชนในการด�าเนิน
ควบคุมการปลูกพืชกระท่อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
ต้นแบบ
 ๔.๓ สนบัสนนุฐานข้อมลู/แผนทีใ่ห้แก่หน่วยงาน
ทั้งภายในและภายนอก จ�านวน ๑๓๕ แผนที่ เพื่อให้การ
สนบัสนนุการด�าเนนิการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
และภารกิจอื่นๆ 
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  ๕. งานอ�านวยการควบคุมปัญหาพืชเสพติด

 งานอ�านวยการแก้ไขปัญหาพืชเสพติด ด�าเนิน
การประชมุขบัเคลือ่นกลไกบรหิารจดัการการแก้ไขปัญหา 
พชืเสพตดิทัง้ในระดบัชาต ิระดบัหน่วยงาน และระดบัพืน้ที่ 
รวมถงึการก�ากับ ตดิตาม และประสานงานการด�าเนนิงาน
ในมาตรการต่างๆ โดยสรุปผลการด�าเนินงานได้ดังนี้
 ๕.๑ การประชมุขบัเคลือ่นกลไกบรหิารจดัการ
การแก้ไขปัญหาพืชเสพติด
  ๕.๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการอ�านวย
การเพื่อแก้ปัญหาพืชเสพติดของส�านักงาน ป.ป.ส.

 ๕.๒ การติดตามการด�าเนินงานการป้องปราม
การปลูกฝิ่น
  ๕.๒.๑ เข้าติดตามการด�าเนินงานตาม
โครงการก�าจัดพืชเสพติด กองทัพภาคท่ี ๓ ในแผนงาน
เคลื่อนไหวเพื่อควบคุมพื้นที่ปลูกฝิ่น ประจ�าปี ๒๕๕๙ 
จ�านวน ๒ คร้ัง แบ่งออกเป็น ในพ้ืนท่ี อ.แม่แจ่ม จ.เชยีงใหม่ 
จ�านวน ๑ ครั้ง และ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน จ�านวน ๑ ครั้ง
  ๕.๒.๒ เข้าติดตามการด�าเนินงานตาม
โครงการสนบัสนนุการด�าเนนิงานมวลชนสัมพันธ์เพ่ือป้อง
ปรามการปลูกฝิ่น ปี ๒๕๕๙ ของ ตชด.ภาค ๓ ในพื้นที่ 
อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ จ�านวน ๑ ครั้ง

  ๕.๑.๒ ร่วมจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
อ�านวยการโครงการก�าจัดพืชเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ
  ๕.๑.๓ ร่วมจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
โครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แก้ไขปัญหาพ้ืนทีป่ลกู
ฝ่ินอย่างยัง่ยนื รวมถงึเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฯ และ
คณะท�างานฯ ภายใต้คณะอนุกรรมการ
  ๕.๑.๔ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู ่
ที่ยั่งยืนไทย - เมียนมา 
  ๕.๑.๕ จัดประชุมหารือสถานการณ์และ
แนวทางการแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นพื้นที่ภาคเหนือ
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 ๕.๓ ประสานสนับสนุนการควบคุมปัญหาพืช
เสพติด
 ประสานสนับสนุน ต�ารวจตระเวนชายแดน ภาค 
๓ ด�าเนินงานมวลชนสัมพันธ์ ปฏิบัติการจิตวิทยา รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความตระหนักต่อโทษ/พิษภัย
ของฝิ่น รวมทั้งพัฒนา/ให้ความช่วยเหลือราษฎรขั้นต้น 

และลาดตระเวน ตั้งด่าน ปิดล้อมตรวจค้น ในห้วงเดือน
พฤษภาคม - กันยายน ๒๕๕๙ บริเวณ ๖๔ หมู่บ้าน ในเขต 
๓ จังหวัด ๗ อ�าเภอ ๑๗ ต�าบล ซ่ึงเป ็นพื้นที่ที่มี
สถานการณ์การปลูกฝิ่นในระดับรุนแรงและรุนแรงมาก  
เพื่อป้องปรามการปลูกฝิ่นในฤดูกาลต่อไป
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  ๖. งานประสานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิต
  ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมา

 สถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
(สพส.) ส�านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยประสานงาน
โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน
ไทย - เมียนมา ระดับพื้นที่ ด�าเนินการประสานงานและ
อ�านวยความสะดวกให้แก่การด�าเนินงานโครงการในด้าน
ต่าง ๆ  อาท ิการประสานงานด่านตรวจคนเข้าเมอืงแม่สาย
และด่านศลุกากรแม่สายในการผ่านเข้าออกด่านพรมแดน
ไทย - เมียนมา เพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่คณะ 
เจ้าหน้าที่ระดับต่างๆ ได้แก่ คณะศึกษาดูงานการประชุม
เชิงปฏิบัติการและนิทรรศการระหว่างประเทศเพื่อ 
ผลักดันแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทาง
เลือกสู่การปฏิบัติ (ICAD2) และคณะเจ้าหน้าที่โครงการ
พัฒนาทางเลือกฯ ฝ่ายไทย จากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง  
ในพระบรมราชูปถมัภ์ส�านกังาน ป.ป.ส. และจงัหวดัเชยีงราย 
เป็นต้น เข้าปฏิบัติงานและติดตามผลการด�าเนินงาน 

ในพื้นที่โครงการพัฒนาทางเลือกฯ รวมไปถึงการประสาน
งานพิธีการศุลกากรในการน�าเข้าผลผลิตทาง การเกษตร
จากพื้นที่โครงการพัฒนาทางเลือกฯ
 ด้านกลไกลการบรหิารโครงการพฒันาทางเลอืกฯ 
ระดับพ้ืนท่ี ร่วมกบั ศอ.ปส.จ.เชยีงราย จัดการประชมุคณะ
ท�างานประสานงานและปฏิบัติการโครงการพัฒนาทาง
เลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย – เมียนมา จ�านวน 
๓ ครั้ง เพื่อรายงานผลความคืบหน้าโครงการพัฒนา
ทางเลือกฯ และขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน 
ภายในจังหวัดเชียงราย อาทิ โรงพยาบาลแม่สาย 
ส�านักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงราย 
ด่านตรวจพืชแม่สายและด่านอาหารและยาแม่สาย เป็นต้น
 ทั้ งนี้  ผลการด� า เนินงานดั งกล ่ าวข ้ างต ้น  
เป็นไปด้วยความราบรืน่ และได้รับความร่วมมอืเป็นอย่างด ี
จากทุกหน่วยงานภาคี ส่งผลให้การด�าเนินงานโครงการ
พัฒนาทางเลือกฯ ประสบความส�าเร็จตามแผนการปฏบัิติ
งานประจ�าปีงบประมาณตามที่วางไว้
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การด� เนินงานด้านกฎหมาย

 ในปี ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ท�าการพัฒนา 
มาตรการทางกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวกับการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติด การบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
และการด�าเนินการกับทรัพย์สินในคดียาเสพติด โดยมีผล 
การด�าเนินงานที่ส�าคัญ ดังนี้
 ๑. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
 ๒. ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ 
ที่ ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๒๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙  
เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบน�าสารเคมี วัสดุ หรือ
เครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด

ขั้นตอนการด�าเนินการและสาระส�าคัญ
 ๑. ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด
 ความเป็นมา
 สืบเนื่องจาก พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยตุธิรรม ได้มคี�าสัง่ศนูย์อ�านวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑/๒๕๕๗ ลงวันที ่
๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
พัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด โดยมีรองปลัด
กระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ เป็น
ประธานอนุกรรมการ เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นรอง
ประธานอนุกรรมการ ส�านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะฝ่าย
เลขานุการของคณะอนุกรรมการฯ ได้ด�าเนินการรวบรวม
ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรค และจัดการประชุม
คณะอนุกรรมการฯ เพื่อพิจารณาหลักการส�าคัญที่จะ 
ก�าหนดในร ่างประมวลกฎหมายยาเสพติด และได  ้
ยกร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อน�าเสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนน�าเสนอต่อคณะรัฐมนตรี 
เพื่อพิจารณาต่อไป

 การด�าเนินการ
 หลังจากที่คณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุง 
กฎหมายยาเสพติด ได้ท�าการศึกษาและยกร่างประมวล

กฎหมายยาเสพติดเสร็จแล้ว ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้จัด 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง  
โดยส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ส�านักกิจการในพระด�าริ
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ได้จัดให้
มีการประชุมเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนและมุมมองจาก 
ภาคส่วนต่างๆ ทัง้ในกลุม่บคุลากรในกระบวนการยตุธิรรม 
บุคลากรด้านสาธารณสุข และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก 
ภาคประชาสังคม โดยในปี ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส.  
ได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด เพิ่มเติมจากที่ได้ด�าเนินการในปี ๒๕๕๘ ดังนี้
 ๑. วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เครือข่ายคน
ท�างานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 12D  
เป็นตัวแทนเครือข่ายภาคประชาสังคมคนท�างานด้าน 
ยาเสพติดและการลดอนัตรายจากการใช้สารเสพติดเข้าพบ 
รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาวน์ ไชยานุกิจ 
ในฐานะประธานอนกุรรมการพฒันาและปรบัปรุงกฎหมาย
ยาเสพติด โดยเสนอให้ยกเลิกโทษทางอาญาในกลุ่มผู้ 
เสพผู้ติด ยาเสพติด และให้ใช้มาตรการทางสาธารณสขุแทน
การลงโทษ ยกเลกิอ�านาจต�ารวจในการตรวจปัสสาวะ และ
ก�าหนดให้กระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบดูแลการตรวจ 
คัดกรอง การบ�าบัดฟื้นฟูและดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
แทนต�ารวจ ฝ่ายปกครอง และ ส�านักงาน ป.ป.ส. ลดทอน 
ความผิดทางอาญาในกลุ่มผู้ครอบครองยาเสพติด เพื่อให ้
บรรลุผลในเรื่องการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด 
ตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและให้ผู้ใช้ยา และ 
ภาคประชาสังคมมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา 
 ๒. ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดจากทุกภาคส่วน 
เพื่อปรับปรุงการจัดท�าร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม ทันสมัย เป็นธรรม และได้รับ
การยอมรับจากทุกภาคส่วน ในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ 
เวลา ณ ห้องแกรนด์ บอลลูม ๒ ชัน้ ๓ โรงแรม ดิ เอมเมอรลัด์ 
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ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โดย นายชาญเชาวน์  
ไชยานุกิจ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน 
ในพิธี เป ิด  พร ้อมนี้ ได ้ จัดอภิปรายในหัวข ้อ เร่ือง 
“ร ่างประมวลกฎหมายยาเสพติด” โดยมีวิทยากร 
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบด้วย 
พลต�ารวจโทค�ารบ ปัญญาแก้ว ผู ้ช ่วยผู ้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติ นางสาวสุภัทรา นาคะผิว ผู้อ�านวยการ 
มูลนิธิศูนย์คุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ นายพิทยา จินาวัฒน์ 
ที่ปรึกษาโครงการก�าลังใจ และ นายมานะ ศิริพิทยาวัฒน ์
ผู ้อ�านวยการกองกฎหมาย ส�านักงาน ป.ป.ส. โดยมี 
ผู ้ เข ้าร ่วมการประชุมจากหน่วยงานต ่าง ๆ ท้ังใน 
กระบวนการยุติธรรม หน่วยงานสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง 
กับการบ�าบัดรักษาฯ นักวิชาการผู ้ทรงคุณวุฒิ และ 
ตัวแทนจากภาคประชาชน จ�านวน ๒๐๐ คน

ภาพการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด

 ๓. เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙  ส�านักงาน 
ป.ป.ส. ได้เสนอร่างพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. .... ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เพื่อพิจารณา
 ๔. เมื่อวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบให้เสนอร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติดต่อคณะรัฐมนตรี 
 ๕. เมือ่วนัที ่๒ มนีาคม ๒๕๕๙ รองนายกรฐัมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เห็นชอบให้เสนอร่างประมวล
กฎหมายยาเสพติดต่อคณะรัฐมนตรี
 ๖. เมื่อวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๙ คณะรัฐมนตรี 
ได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวล
กฎหมายยาเสพติด พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงยุติธรรม 
เสนอ และให้น�าส่งส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ตรวจพิจารณา โดยให้รับข้อสังเกตของหน่วยงานที่
เกีย่วข้องไปประกอบพิจารณาด้วย แล้วส่งให้คณะกรรมการ 
ประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สาระส�าคัญของร ่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด มสีาระส�าคัญ ซึง่แบ่งออก
ได้เป็น ๓ ภาค ดังนี้
 ภาค ๑ ความผดิเก่ียวกับยาเสพติด (มาตรา ๑ – 
มาตรา ๓๒๔)
 ๑. แนวนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติด ได้ก�าหนด 
ให้มีการจัดท�านโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเกี่ยวข้องจะต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับนโยบาย 
และแผนดังกล่าว (มาตรา ๔ และมาตรา ๕)
 ๒. ก�าหนดให้มคีณะกรรมการชดุต่างๆ เพือ่ก�ากบั
นโยบายในด้านต่างๆ ได้แก่
  (๑) คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ (มาตรา ๗)
  (๒) คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
(มาตรา ๑๗)
  (๓) คณะกรรมการวตัถทุีอ่อกฤทธิต่์อจิตและ
ประสาท (มาตรา ๘๗)
  (๔) คณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย 
(มาตรา ๑๙๓)
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  (๕) คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย ์สิน 
(มาตรา ๓๔๕)
  (๖) คณะกรรมการบ�าบัดรกัษาผูต้ดิยาเสพติด 
(มาตรา ๓๙๐)
  (๗) คณะกรรมการฟื ้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพติด (มาตรา ๔๑๑)
  (๘) คณะกรรมการวิชาการและพฒันาคุณภาพ 
สถานบ�าบัดรักษายาเสพติด (มาตรา ๓๙๕)
 ๓. ให้มีส�านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานกลาง
ด้านยาเสพติด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ซึ่งก�ากับดูแล 
คณะกรรมการชุดต่างๆ ตามประมวลกฎหมายนี้ (มาตรา 
๑๓)
 ๔. การควบคุมยาเสพติดให ้โทษ ให ้อยู ่ ใน
ความดูแลของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดให้โทษ 
กระทรวงสาธารณสุข โดยมีหน ้าที่รับผิดชอบดูแล
เก่ียวกับการขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดให้โทษ (มาตรา ๑๗ – มาตรา ๘๖)
 ๕. การควบคุมวัตถุออกฤทธิ์ ให้อยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท 
กระทรวงสาธารณสุข โดยรับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการ
ขออนุญาตและออกใบอนุญาตเกี่ยวกับวัตถุออกฤทธ์ิ  
(มาตรา ๘๗ – มาตรา ๑๙๕)
 ๖. การควบคุมสารระเหย ให้อยู่ในความดูแล
ของคณะกรรมการป้องกันการใช้สารระเหย กระทรวง
สาธารณสุขและกระทรวงอุตสาหกรรม รับผิดชอบดูแล
ควบคุมการใช้สารระเหย (มาตรา ๑๙๖ – มาตรา ๒๐๗)
 ๗. ความผิดและบทก� าหนดโทษเกี่ ยวกับ 
ยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์ ได้มีการปรับปรุงระบบการ
ก�าหนดโทษและการลงโทษผู้กระท�าความผิดให้เหมาะสม
กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดใน ๓ กลุ่ม โดยพิจารณา
จากพฤติการณ์ บทบาท ความร้ายแรงของการกระท�าผิด
และปริมาณของสารเสพติด เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจ 
ในการลงโทษของศาล ดงันี ้(มาตรา ๒๐๘ – มาตรา ๓๒๔)
  (๑) นักค้ารายใหญ่ (มาตรา ๒๒๗ - มาตรา 
๒๔๐) ผู ้มีบทบาทน�าหรือบทบาทส�าคัญในเครือข่าย
อาชญากรรม (ผลิต น�าเข้าหรือส่งออก) มีโทษสูงสุดจ�าคุก
ตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต และปรับในทางทรัพย์สิน 

(ผลิต น�าเข้า ส่งออก) เกีย่วพันเครือข่ายอาชญากรรม จ�าคุก 
สูงสุด ๓๐ ปี และปรับทางทรัพย์สิน
  (๒) กลุ่มแรงงาน (มาตรา ๒๒๙ – มาตรา 
๒๓๓)
   - ผลิต มีโทษจ�าคุก ๒๐ ปี และปรับ
   - น�าเข้า ส่งออก ล�าเลียง จ�าหน่ายหรือ 
ครอบครอง จ�าคุก ๑๐ ปี และปรับ
   - จ�าหน่ายรายย่อยให้กบัผูเ้สพโดยตรง  
จ�าคุก ๕ ปี และปรับ
  (๓) กลุ่มเหยื่อ (มาตรา ๒๔๐) เสพ หรือเสพ 
และครอบครองเล็กน้อย มีโทษจ�าคุก ๑ ปี หรือ ๒ ปี และ
ให้น�าเข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟู เป็นต้น

 ภาค ๒ การด�าเนนิคดยีาเสพตดิ (มาตรา ๓๒๕ – 
มาตรา ๓๘๘)
 ๑. การสบืสวนสอบสวน ได้ก�าหนดให้ใช้เครือ่งมือ 
พิเศษเพื่อการสืบสวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเอาตัวผู้มี
บทบาทน�า หรือบทบาทส�าคญัมาลงโทษ เช่น การอ�าพราง 
การครอบครองยาเสพติดภายใต้การควบคุม การใช้ 
เครือ่งมอือเิลก็ทรอนิกส์ในการสะกดรอยตดิตาม การได้มา 
ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้เป็นพยานหลักฐานในการ
พิสูจน์ความผิด การให้ข้อมูลส�าคัญและเป็นประโยชน์
อย่างยิ่งในการสืบสวนสอบสวน เป็นต้น (มาตรา ๓๒๙ – 
มาตรา ๓๓๔)
 ๒. ก�าหนดให้เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. มีอ�านาจค้น 
จับ ยึด สอบสวนและมีหนังสือเรียกมาให ้ถ ้อยค�า  
ส่งเอกสาร ตรวจหรือทดสอบหาสารเสพติดในร่างกาย 
การดักฟังและการควบคุมตัวผู้ถูกจับไว้เพื่อการสืบสวน
ขยายผลไม่เกนิ ๓ วนั เป็นต้น (มาตรา ๓๓๖ – มาตรา ๓๔๓) 
 ๓. ก�าหนดให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินผู้กระท�า
ความผดิในคดคีวามผดิยาเสพตดิร้ายแรง ข้อหาผลติ น�าเข้า 
ส่งออก ล�าเลียง จ�าหน่าย หรือครอบครอง (ยกเว้นครอบ
ครองเพ่ือเสพ) โดยในการด�าเนนิการให้อยูใ่นอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการตรวจสอบทรพัย์สนิ และในกรณีทีศ่าลมี 
ค�าพพิากษาให้ทรัพย์สนิทีเ่กีย่วเนือ่งกบัการกระท�าความผิด 
เกี่ยวกับยาเสพติดตกเป็นของกองทุนฯ หากไม่สามารถ
บังคับเอากับทรัพย์สินดังกล่าวได้ ให้สามารถบังคับเอา
กับทรัพย์สินอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันแทนได้ โดยให้ทรัพย์สิน
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ท่ีเก่ียวเนื่องกับการกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดที่
ศาลพพิากษาให้ตกเป็นของกองทุนป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดนั้นมีคณะอนุกรรมการกองทุนฯ เป็นผู้บริหาร
จัดการทรัพย์สินของกองทุนฯ เพื่อประโยชน์ในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด (มาตรา ๓๔๔ – มาตรา ๓๗๔)
 ๔. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (มาตรา ๓๗๕ – 
มาตรา ๓๘๘)
  (๑) วิธีพจิารณาในศาลช้ันต้น (มาตรา ๓๗๕ – 
มาตรา ๓๗๗)
   - ก�าหนดให้สามารถสืบพยานลับหลัง
จ�าเลยได้ เพื่อให้คดีสามารถด�าเนินคดีได้อย่างต่อเนื่อง 
กรณีจ�าเลยหลบหนี
   - ให้ศาลมีอ�านาจพิพากษาโดยไม่ต้อง
สืบพยาน ในกรณีที่จ�าเลยให้การรับสารภาพ
  (๒) อทุธรณ์และฎกีา (มาตรา ๓๗๘ – มาตรา 
๓๘๔)
   - ให้มีแผนกคดียาเสพติดขึ้นในศาล
อุทธรณ์ เพื่อพิจารณาคดียาเสพติดท่ีมีการอุทธรณ  ์
ค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น
   - การอุทธรณ์คดียาเสพติด ให้อุทธรณ์
ต่อศาลอทุธรณ์แผนกคดยีาเสพตดิ ภายในก�าหนด ๑ เดือน 
นับแต่วันที่ศาลช้ันต้นมีค�าพิพากษา และให้ค�าพิพากษา
ศาลอุทธรณ์เป็นที่สุด เว้นแต่ศาลฎีกาอนุญาตให้ฎีกา
   - ให้ประธานศาลฎีกา มีอ�านาจในการ
ก�าหนดหลกัเกณฑ์เพือ่การพจิารณาก�าหนดโทษตามความ
เหมาะสมกับพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระ
ท�าความผิด ฯลฯ โดยให้พิจารณาจากอายุ ประวัติ ความ
ประพฤติ สติปัญญา การศึกษาอบรม สุขภาพ ภาวะแห่ง
จิต นิสัย อาชีพและสิ่งแวดล้อมของผู้นั้น หรือเหตุอื่นตาม
สภาพของความผิด
  (๓) การบังคับโทษปรับ ให้พนักงานอัยการ
ร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีเพื่อแต่งตั้งพนักงาน 
เจ้าหน้าที่ของส�านักงาน ป.ป.ส. หรือเจ้าพนักงานของ 
กรมบังคับคดีด�าเนินการยึดหรืออายัดทรัพย์สินของผู ้
ต้องโทษแทนค่าปรับ (มาตรา ๓๘๕ – มาตรา ๓๘๖)
  (๔) ก�าหนดอายุความคดีความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด ให้มีอายุความ ๓๐ ป ี(มาตรา ๓๘๗ – มาตรา 
๓๘๘)

ภาค ๓ การบ�าบัดรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด 
ยาเสพตดิและมาตรการอืน่แทนการลงโทษ (มาตรา ๓๘๙– 
มาตรา ๔๕๒)
 ๑. ปรับปรุงหลักเกณฑ์และกระบวนการในการ
เข้ารับการบ�าบัดพื้นฟูและติดตามช่วยเหลือ โดยเน้นการ
สมัครใจยินยอมเข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟู ในสถานพยาบาล
หรือสถานที่เพื่อการฟื ้นฟูทั้งก่อนความผิดปรากฏต่อ 
เจ้าพนกังานหรอืมพีฤตกิารณ์อนัควรสงสยัว่าเสพยาเสพตดิ
 ๒. ให้ศูนย์คัดกรองเป็นศูนย์เพื่อการตรวจสอบ
ประวัติ ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะและคัดแยกส่งตัว 
ผู้เสพหรือผู้ตดิยาเสพตดิไปเข้ารบัการบ�าบดัฟ้ืนฟตูามสถานที่ 
ที่มีความเหมาะสมกับการติดยาเสพติดของแต่ละบุคคล
 ๓. ให้มีศูนย์แรกรับในทุกจังหวัด เพ่ือรับตัว 
ผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดก่อนส่งไปเข้ารับการบ�าบัดฟื้นฟ ู
ตามแผนการบ�าบัดฟื้นฟูและสถานที่บ�าบัดฟื้นฟูที่คณะ
อนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดก�าหนด 
 ๔. ให ้ผู ้ เ สพหรือผู ้ ติ ดยา เสพติดที่ กระท� า 
ความผิดอื่นที่มีโทษจ�าคุกไม่เกิน ๔ ปี ได้มีโอกาสเข้ารับ 
การบ�าบัดฟื ้นฟู หากการบ�าบัดฟื ้นฟูส�าเร็จก็ให้พ ้น
จากความผิดยาเสพติดและให้สามารถน�ามาตรการอื่น
แทนการลงโทษจ�าคุกมาใช้แทนการด�าเนินคดีในความ
ผิดฐานอื่น เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้ผู้เสพหรือผู้ติดเข้ารับ 
การบ�าบัดฟื้นฟู เช่น ห้ามเข้าไปในสถานที่หรือออกนอก
สถานที่ที่ก�าหนดโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตาม 
ตัวให้ท�างานบริการสาธารณะ ให้ชดใช้ค่าเสียหาย ให้ไป
รายงานตัวต่อพนักงานคุมประพฤติ เป็นต้น
 ๕. ผูเ้สพหรอืผูต้ดิยาเสพตดิทีก่ระท�าความผดิอืน่ 
และถูกด�าเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรม ให้ได้รับ 
การบ�าบัดฟื ้นฟูในระบบต้องโทษ โดยกรมราชทัณฑ  ์
ในระหว่างต้องขังในเรือนจ�า
 ๖. ให้กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ 
กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และภาค 
ประชาสังคมเข้ามาดูแลช่วยเหลือ เพื่อให้การแก้ไขปัญหา
ผู้เสพเป็นไปอย่างยั่งยืน
 ๗. ให้ศาลมีอ�านาจสั่งให้ใช้มาตรการอื่นแทน 
การลงโทษได้ ถ้าไม่ปรากฏว่าผู้นั้นเคยต้องรับโทษจ�าคุก 
มาก่อน หรอืเคยได้รบัโทษจ�าคุกมาก่อนแต่เป็นโทษส�าหรบั
ความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
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ความคืบหน้าล่าสุด
 ขณะนีร่้างพระราชบญัญตัใิห้ใช้ประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด พ.ศ. .... อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะ
กรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๑ (กฎหมายเกี่ยวกับ
กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญา) โดยคณะ
กรรมการฯ ได้ก�าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมาย 
ยาเสพติด พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด 
ทุกวันจันทร์ และวันพฤหัสบดี เวลา ๑๓.๓๐ น. โดยเริ่ม 
ประชุมครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ในส่วน 
ของส�านักงาน ป.ป.ส. ได้มีการแต่งตั้งผู้แทน เพ่ือชี้แจง 
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดประกอบด้วย
 ๑. นายณรงค์  รัตนานุกูล
  ผู้ตรวจราชการพิเศษส�านักนายกรัฐมนตรี
 ๒. นายวินัย  มณฑาพงษ์ 
  ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย ส�านักงาน ป.ป.ส.
 ๓. นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน์
  ผู้อ�านวยการกองกฎหมาย ส�านักงาน ป.ป.ส.
 ๔. นายวุฒิพงษ์  พาณิชย์สวย
  ผู้อ�านวยการส่วนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย
  กองกฎหมาย ส�านักงาน ป.ป.ส.

ภาพการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 
เตรียมความพร้อมในการด�าเนินการ

รองรับการบังคับใช้
ประมวลกฎหมายยาเสพติด

การเตรียมความพร้อมของส�านักงาน ป.ป.ส. ในการ
บังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
 ๑. เ มื่ อ วั น ที่  ๑ ๓  พ ฤ ษ ภ า ค ม  ๒ ๕ ๕ ๙  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้มี
มติในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด ค ร้ังที่  ๑/๒๕๕๙ เห็นชอบให ้แต ่งตั้ ง 
คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงาน 
เพื่อรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
 ๒. เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ รองนายก
รัฐมนตรี (นายวิษณุ  เครืองาม) ได้ลงนามในค�าสั่ง  
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงาน 
เพื่อรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด  
โดยมีอ�านาจและหน้าที่ ในการศึกษาและวิเคราะห์ 
บทบัญญัติของร ่างประมวลกฎหมายยาเสพติดและ
เสนอความเห็นแก่หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณา
เตรียมความพร้อมในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง รวมถึงการจัดท�า 
หรือปรับปรุงแก้ไขอนุบัญญัติเพ่ือรองรับการบังคับใช้ 
ประมวลกฎหมายยาเสพติด
 ๓. เ มื่ อ วั น ที่  ๒ ๑  กั น ย า ย น  ๒ ๕ ๕ ๙  
ส�านักงาน ป.ป.ส. ได ้จัดการประชุมคณะอนุกรรม 
การเตรียมความพร้อมในการด�าเนินงานเพื่อรองรับ 
การบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 
เ พ่ื อ พิ จ า รณาร ่ า งป ระมวลกฎหมายยา เ สพติ ด  
ที่มีการปรับปรุงแก้ไขในชั้นคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร ๓ ช้ัน ๒ 
ส�านักงาน ป.ป.ส.
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 ๒. ค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  
ที่  ๓๒/๒๕๕๙ ลงวันที่  ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙  
เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบน�าสารเคมี วัสดุ  
หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิตยาเสพติด
 ความเป็นมา
 จากการที่ประเทศไทยมีพันธกรณีที่จะต ้อง
ด�าเนินการควบคุมสารเคมีในกรอบความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ ตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้าน 
การลักลอบค้ายาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต 
และประสาท ค.ศ. ๑๙๘๘ ซึ่งข้อบทที่ ๑๒ และข้อบทที่ 
๑๓ ก�าหนดให้ภาคีสมาชิกต้องด�าเนินการควบคุมสารเคม ี
ที่ ใช ้ผลิตยาเสพติด ตามบัญชีแนบท ้ายอนุสัญญา
สหประชาชาติ อาทิเช่น อีเฟดรีน ซูโดรอีเฟรดรีน และ 
อาซีตกิแอนไฮดรายด์ ซึง่เป็นสารตัง้ต้นในกระบวนการผลติ 
เฮโรอนี และแอมเฟตามนี หรอืยาบ้า โดยก�าหนดให้สารเคมี 
ดังกล่าวเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท ๒ และยาเสพติด 
ให้โทษประเภท ๔
 อย่างไรก็ดีแม้ว่าประเทศไทยจะได้มีการควบคุม 
สารเคมีดงักล่าวแล้วกต็าม แต่จากข้อมลูด้านการข่าวพบว่า 
ยังมีสารเคมีอื่นที่ใช้ในกระบวนการผลิตแอมเฟตามีน 
หรือยาบ้า อาทิเช่น คลอโรฟอร์ม อีเธอร์ (ใช้เป็นตัว
ท�าละลาย) ไทโอนิลคลอไรด์ แอมโมเนียมคลอไรด์ 
โซเดียมคาร์บอเนต (เป็นตัวท�าปฏิกิ ริยา) กาเฟอีน  
(ใช้เป็นสารผสม) โซเดียมไซยาไนด์ เฟนิลไนโตรโปรปีน 
เมทิลลีนคลอไรด์ (ใช้เตรียมสารตั้งต้นและสารทดแทน) 
ซึ่งสารเคมีดังที่กล่าวมานี้ บางประเภทถูกควบคุมโดย 
จัดเป็น “วตัถอุนัตราย” ตามพระราชบญัญตัวิตัถอุนัตราย 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือเป ็น “โภคภัณฑ์ควบคุม” ตาม 
พระราชบญัญตัคิวบคมุโภคภณัฑ์ พ.ศ.๒๔๙๕  แต่สารเคมี 
บางประเภทที่ใช้ในกระบวนการผลิตยาเสพติด ไม่มี 
การควบคมุตามกฎหมายดงักล่าวข้างต้น หรอืกฎหมายอืน่ 
หรือระดับของการควบคุมยังไม่เพียงพอต่อสถานการณ ์
ท�าให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัตกิารปราบปราม 
และหยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด
 ดังนั้น เพื่อก�าหนดมาตรการป้องกันการลักลอบ 
น�าสารเคม ีวสัดหุรอืเครือ่งมือบางประเภททีใ่ช้ในการผลติ 
ยาเสพติดดังกล่าวข้างต้น พลเอก ไพบูลย์ คุ ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้มอบแนวทางให้ 

ส�านักงาน ป.ป.ส. พิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาและ 
อปุสรรค โดยศกึษามาตรการทางกฎหมายและการบรหิาร
จัดการทีเ่หมาะสมและมปีระสิทธภิาพเกีย่วกบัการควบคมุ
สารเคมใีนระดับสากล และประชมุหารือร่วมกบัหน่วยงาน
ทีเ่กีย่วข้องในการควบคมุสารเคม ีประกอบด้วย ส�านกังาน
ปลดักระทรวง กระทรวงมหาดไทย กรมโรงงานอตุสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง  
กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์  
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน กระทรวงแรงงาน กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข 
และกองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อพิจารณามาตรการ 
ในการป้องกันการลักลอบน�าสารเคมีวัสดุ หรือเคร่ืองมือ
บางประเภทไปใช้ในการผลิตยาเสพติด

การด�าเนินการ
 ๑. เม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน 
ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการทาง
กฎหมายเพ่ือการควบคมุสารเคมท่ีีใช้ในการผลิตยาเสพตดิ 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙  ณ ห้องประชุมยอดมณี อาคาร ๓ ชั้น ๕ 
ส�านักงาน ป.ป.ส.

ภาพการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการทางกฎหมาย
เพื่อการควบคุมสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด
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 ๒. เม่ือวันท่ี ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ส�านักงาน 
ป.ป.ส. เสนอเรื่อง การใช้อ�านาจตามมาตรา ๔๔ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) 
พุทธศักราช ๒๕๕๗ (มาตรการป้องกันการลักลอบน�า 
สารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใช้ผลิต 
ยาเสพติด) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
 ๓. เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เห็นชอบให้เสนอเรื่อง การใช้
อ�านาจตามมาตรา ๔๔ ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัร
ไทย (ฉบบัชัว่คราว) พทุธศกัราช ๒๕๕๗ (มาตรการป้องกนั
การลักลอบน�าสารเคม ีวัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไป
ใช้ผลติยาเสพตดิ)ต่อหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
 ๔. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน 
ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการทาง
กฎหมายเพือ่การควบคมุสารเคมทีีใ่ช้ในการผลติยาเสพติด 
ครัง้ที ่๒/๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมกฤษณะ  ผลอนันต์ อาคาร ๓  
ชั้น ๒ ส�านักงาน ป.ป.ส.
 ๕. เมือ่วนัท่ี ๒๑ มถุินายน ๒๕๕๙ นายกรัฐมนตร ี
ในฐานะหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้ลงนาม 
ในค�าสัง่หวัหน้าคณะรกัษาความสงบแห่งชาตท่ีิ ๓๒/๒๕๕๙ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการลักลอบน�าสารเคมี วัสดุ หรือ 
เครือ่งมือบางประเภทไปใช้ผลติยาเสพตดิ และได้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ ๑๓๙ ง  
ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙
 ๖. เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน 
ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมเพื่อพิจารณามาตรการทาง
กฎหมายเพือ่การควบคมุสารเคมทีีใ่ช้ในการผลติยาเสพติด  
ครัง้ที ่๓/๒๕๕๙ ณ ห้องประชมุกฤษณะ ผลอนนัต์ อาคาร ๓ 
ชั้น ๒ ส�านักงาน ป.ป.ส. 

สาระส�าคัญของค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙
 ๑. ก�าหนดมาตรการทีเ่หมาะสมและเท่าทีจ่�าเป็น
เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพสูงสุด ในการปราบปรามและ
หยุดยั้งการแพร่ระบาดยาเสพติด เพื่อสกัดกั้นสารเคมีที่ใช้
ผลิตยาเสพติด

 ๒. ก�าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
มีอ�านาจประกาศก�าหนดมาตรการป้องกันการลักลอบน�า
สารเคม ีวสัดแุละเคร่ืองมอืบางประเภทไปใช้ผลติยาเสพตดิ 
ดังนี้ 
 - ก�าหนดชื่อ ปริมาณของสารเคมี วัสดุหรือ
เครื่องมือควบคุม
 - ก�าหนดพื้นที่ควบคุมสารเคมี  วัสดุหรือ 
เคร่ืองมือนั้น โดยอาจก�าหนดห้วงเวลาหรือระยะเวลา 
ตามที่เห็นสมควร  
 - ก�าหนดหน้าทีข่องผู้ท�าธรุกรรมและวธิดี�าเนนิการ 
อื่นใดเพื่อควบคุมสารเคมี วัสดุหรือเครื่องมือดังกล่าว  
ซึ่ง “ผู้ท�าธุรกรรม” หมายความว่า (๑) ผู้น�า ผู้ส่งออก 
น�าผ่าน หรอืขนย้าย (๒)  ผูผ้ลติ ขายหรอื มไีว้ในครอบครอง 
ไม่ว่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่นและไม่ว่าจะเพื่อประการอื่นใด
และรวมถึงการท้ิง อยู่หรือปรากฏในบริเวณท่ีอยู่ในความ
ครอบครอง และ (๓) ตัวแทนออกของ นายหน้าหรือ
คนกลางเจรจาติดต่อระหว่างผู้ซื้อ ผู้ขายหรือผู้ขนส่ง 
 ๓. ก�าหนดหน ้าที่ของผู ้ท�าธุรกรรมและวิธี
การอื่นใดที่ เหมาะสม และลดผลกระทบหรือสร ้าง
ภาระเกินสมควร อาทิเช่น ให้แจ้งข้อมูลต่อ เลขาธิการ 
ป.ป.ส. ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ก่อนวันท�าธุรกรรม  
เพ่ือประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีในการสืบสวนและการข่าว
เกี่ยวกับสารเคมี  โดยไม่ต้องขออนุญาตและมีการอนุญาต
ก่อน ซึ่งผู้ท�าธุรกรรมที่สุจริตสามารถด�าเนินธุรกรรมเกี่ยว
กับสารเคมีได้ตามปกติ เป็นต้น ทั้งนี้ ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจะด�าเนินการช้ีแจงและ
รับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของรัฐและเอกชนที่
เกี่ยวข้องด้วย 
 ๔. ก�าหนดอ�านาจและหน้าที่ของ เลขาธิการ 
ป.ป.ส. และเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการกัก ยึด หรืออายัด 
สารเคมี วัสดุ เคร่ืองมือหรือส่ิงของอื่น ในกรณีที่มีเหตุ
อันควรสงสัยว่าเป็น “ธุรกรรมต้องสงสัย” อาทิเช่น ผู้ท�า 
ธุรกรรมไม่แจ้งข้อมูลที่จ�าเป็นไปยัง ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ตามวธิกีารทีป่ระกาศก�าหนด หรือจงใจแสดงข้อความเทจ็ 
หรือปกปิดข้อความจรงิอนัเป็นสาระส�าคญั หรอืมหีนงัสอืเรยีก 
ตามค�าสั่งนี้แล้ว ไม่มาให้ถ้อยค�า ไม่ส่งเอกสาร หรือวัตถุ
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ตามก�าหนดเวลาโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือมาให้
ถ้อยค�าแล้วแต่ไม่สามารถพสิจูน์ได้ว่าธรุกรรมนัน้ได้กระท�า
โดยสุจริต หรือไม่เป็นธุรกรรมต้องสงสัย หรือไม่ปรากฏ 
ผู ้ท�าธุรกรรมมีตัวตนแน่นอนหรือปรากฏว่ามีการใช้ 
ชื่อปลอมหรือเท็จหรือผู ้ท�าธุรกรรมได้หลบหนี หรือ 
ต้องหาคดี
 ๕. ก�าหนดอ�านาจของ เลขาธกิาร ป.ป.ส. ในการ
สั่งคืนท�าลายหรือด�าเนินการตามท่ีเห็นสมควรต่อสารเคมี 
วัสดุหรือเครื่องมือที่มีการกัก ยึดหรืออายัดไว้
 ๖. ก�าหนดวิธีการปฏิบัติและตรวจสอบการใช ้
อ�านาจของเจ้าพนักงานและผู ้มีอ�านาจให้ด�าเนินการ 
ตามกรอบระยะเวลาจ�ากัด การใช้อ�านาจต้องมีข่าวสาร 
และมีเหตุผลตามสมควร ในกรณีที่เจ้าพนักงานได้ใช้ 
อ�านาจกัก ยึดหรืออายัดสารเคมี หรือสิ่งของใดแล้ว 
ให้รายงานเลขาธิการ ป.ป.ส. ภายในสามวันและให้
เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอ�านาจสั่งคืนสิ่งของท่ีกัก ยึดหรือ 
แจ้งการถอนอายัด ในกรณีเห็นว่าธุรกรรมนั้นไม่เป็น
ธุรกรรมต้องสงสัย หรือผู้ท�าธุรกรรมสามารถพิสูจน์ได้
ว่าตนได้ท�าธุรกรรมนั้นโดยสุจริต หรือสั่งท�าลายหรือ
จัดการตามที่เห็นสมควร ในกรณีเห็นว่าธุรกรรมนั้น 
เป็นธุรกรรมต้องสงสัย และผู ้ท�าธุรกรรมไม่สามารถ 
พิสูจน์ว่าตนได้ท�าธุรกรรมนั้นโดยสุจริต ปรากฏว่าผู้ควร
ได้รับคืนไม่มาขอรับสิ่งของท่ีกักหรือยึด หรืออายัดไว ้
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีแจ้งเป็นหนังสือหรือวันท่ี 
โฆษณาทางหนงัสอืพมิพ์ หรอืวนัทีปิ่ดประกาศในทีเ่ปิดเผย 
หรอืไม่ปรากฏว่ามีผูท้�าธุรกรรมมาแสดงตนภายในเก้าสบิวนั 
นับแต่วันที่เจ้าพนักงานได้ใช้อ�านาจ กัก ยึด หรืออายัด 
สารเคมีหรือสิ่งของดังกล่าว

 ๗. ก�าหนดกรอบระยะเวลาในการกัก ยึดหรือ 
อายัดสารเคมี วัสดุ เครื่องมือหรือสิ่งของอื่นมีก�าหนด 
ไม่เกินสามสิบวัน และอาจขยายได้อีกไม่เกินสามสิบวัน
 ๘. ก�าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาสารเคมีที่มี 
การกัก ยึดหรืออายัดตามกฎหมายอื่น เพื่อให้สามารถ
ด�าเนินการตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นได้
 นายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ได้ลงนามในค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการป้องกัน
การลักลอบน�าสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภท 
ไปใช้ผลิตยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ และ 
ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนพิเศษ 
๑๓๙ ง ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ท�าให้มาตรการ
ควบคุมสารเคมีตามค�าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ มีผลใช้บังคับแล้ว

ความคืบหน้าล่าสุด
 ขณะนี้อยู ่ระหว่าง ส�านักงาน ป.ป.ส. และ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณา จัดท�าร่างประกาศ 
กระทรวงยุติธรรม เพื่อก�าหนดชื่อ ปริมาณของสารเคมี 
ก�าหนดพื้นที่ควบคุม และก�าหนดหน้าที่ของผู้ท�าธุรกรรม 
ตามท่ีก�าหนดไว้ในค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 
แห่งชาติ
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การด� เนินงาน
ด้านการบ� บัดรักษายาเสำพติด 

 การบ�าบัดรักษายาเสพติด เป้าหมายคือ การน�า 
ผู ้ เสพผู ้ติดยาเสพติดเข ้าสู ่กระบวนการบ�าบัดรักษา 
ตลอดจนติดตามดูแลช่วยเหลือผู ้ผ่านการบ�าบัดรักษา 
ทั้ ง ในเรื่ องการให ้การศึกษา การฝ ึกทักษะอาชีพ  
ทุนประกอบอาชีพ และการรักษาสุขภาพ เพื่อให  ้
ผู ้ผ ่านการบ�าบัดรักษาสามารถใช ้ชีวิตอยู ่ ในสังคม 
ได้อย่างปกติสุข ได้รับการยอมรับจากสังคม และไม่หวน
กลับไปเสพซ�้า

๑. การด�าเนินงานตามแผนบ�าบัดรักษายาเสพติด
 ๑) วันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จัดการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
ด้านการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
พื้นที่กรุงเทพมหานคร ภาคกลางและภาคใต้ ณ โรงแรม 
เอเชีย แอร์พอร์ต จังหวัดปทุมธานี ผู ้เข้าร่วมประชุม 

ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานในพื้นที่ของส�านักงาน 
ปปส.ภาค ๑, ๒, ๗, ๘, ๙ และ ปปส.กทม. รวม ๔๐ จงัหวดั  
ได้แก่ ศอ.ปส.จ., สาธารณสุข และต�ารวจ รวมทั้งหน่วยงาน 
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง และ ส�านักงาน ปปส.ภาค ประมาณ 
๑๗๐ คน วตัถปุระสงค์เป็นการชีแ้จงแนวทางการด�าเนนิงาน 
ตามประกาศ คสช.ที ่๑๐๘/๒๕๕๗ แนวทางการด�าเนนิงาน
ตามแผนประชารัฐ สถานการณ์ของการด�าเนินงานและ 
ผลการด�าเนินงานด้านบ�าบัดรักษา รอบ ๗ เดือน  
การขบัเคล่ือนงานบ�าบดัรักษาตามกรอบแผนแม่บทขยาย 
ศักยภาพการบ�าบัดรักษา ๕ ปี (๒๕๕๙ - ๒๕๖๓) 
Best Practice การด�าเนินงานตามประกาศ คสช. ที ่
๑๐๘/๒๕๕๗ ในระดับพื้นที่ รวมทั้ง การประชุมกลุ่มย่อย 
เพือ่แลกเปลีย่นเรยีนรู้การด�าเนินงานในระดบัพืน้ท่ี เพือ่หา 
แนวทางการขับเคลื่อนการด�าเนินงาน 
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 ๓) วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส. 
จัดประชุมเพื่อจัดท�า Roadmap การถ่ายโอนระบบ
การบ�าบัดรักษาในระบบบังคับบ�าบัดภายใต้การก�ากับ
ของกระทรวงสาธารณสุข ผู ้ร่วมประชุมประกอบด้วย 
พญ.ประนอม ค�าเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
นพ.จโิรธ สนิธวานนท์ ทีป่รกึษาระดับกระทรวงสาธารณสขุ, 
นางอัญชลี พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ , 
นายนิยม เติมศรีสุข ผู ้แทนส�านักงาน ป.ป.ส. ผู ้แทน 
กรมคุมประพฤติ และกระทรวงสาธารณสุข เข้าร่วมประชมุ 
รวมทั้งสิ้น ๑๗ คน ณ ห้องประชุมศูนย์บัญชาการ อาคาร 
๒ ชัน้ ๔ ส�านกังาน ป.ป.ส. ซึง่มวีตัถปุระสงค์เพือ่ร่วมจัดท�า 
Roadmap แผนปฏบิติัการ รวมถงึขัน้ตอนการด�าเนินงาน 
ช่วงเวลา และงบประมาณ ตามข้อสั่งการ รวม.ยธ. ในการ
ประชุมผู้บริหารกระทรวงยุติธรรมประจ�าเดือนกรกฎาคม 
๒๕๕๙ เมือ่วนัท่ี ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยผลการประชมุ 
กระทรวงสาธารณสุขจะด�าเนินการจัดประชุมโดยเชิญผู้
แทนส�านกังาน ป.ป.ส. กรมคมุประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรม
พนิจิและคุม้ครองเดก็และเยาวชน และกระทรวงมหาดไทย 
เพ่ือก�าหนดมาตรฐานการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูฯ ทั้ง ๓ 
ระบบ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 ๒) วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้แทนส�านักงาน 
ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมการบูรณาการแผนงานแม่บท
เพื่อพัฒนาระบบบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ 
ผู้ติด ปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม
ได้แก่ นายแพทย์จิโรจ สินธวานนท์ ที่ปรึกษาระดับ
กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ 
รองอธิบดีกรมการแพทย์ และผู ้แทนจากหน่วยงาน 
ทีเ่ก่ียวข้อง ได้แก่ สบยช. กรมสขุภาพจติ กรมการปกครอง  
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�านักบริหารการสาธารณสุข 
ส�านักป้องกันและบ�าบัดยาเสพติด กรุงเทพมหานคร 
ศอ.ปส.สธ. และ ศอ.ปส.มธ.มี พญ.ประนอม ค�าเที่ยง 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในการ
ประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือในการปรับระยะเวลา
ของแผนพัฒนาระบบบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู ้เสพผู ้ติดยาเสพติด แนวทางและเป้าหมายในการ 
ด�าเนินงาน และภาพรวมของแผนแม่บทเพื่อพัฒนา 
ระบบการบ�าบัดรักษายาเสพติด โดยที่ประชุมมีมติ 
เห็นควรให้ปรบัระยะเวลาของแผนฯ จากปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๓  
เป็น ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตาม 
ห้วงเวลาเดียวกัน และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ด�าเนินการปรับแก้ร ่างแผนแม่บทเพื่อพัฒนาระบบ 
การบ�าบดัรกัษายาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ให้เป็นไป 
ในแนวทางเดียวกับนโยบายยุทธศาสตร์ และยุทธศาสตร์
การป ้องกันและแก ้ ไขป ัญหายาเสพติดระดับชาติ  
ระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ 
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 ๔) วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้แทนส�านักงาน 
ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาวิเคราะห์ และจัดท�า 
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการบ�าบัดรักษาผู ้เสพผู ้ติด 
ยาเสพติด เพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจการบ�าบัดรักษา 
และฟื ้นฟูสมรรถภาพผู ้ติดยาเสพติด ณ รอยัลฮิลล์  
กอล ์ฟ รีสอร ์ท แอนด ์  สปา จั งหวัดนครนายก  
การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถาบันบ�าบัดรักษาและ 
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
มนีายแพทย์ภาสกร  ชยัวานชิศริ ิรองอธบิดกีรมการแพทย์ 
เป็นประธานการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้
บริหารและบุคคลากรที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดจาก 
สบ.ยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในสังกัด ประมาณ  
๔๐ คน การประชมุครัง้นีจ้ดัข้ึนเพือ่ให้บุคลากรท่ีปฏบิติังาน
ด้านยาเสพติด ได้ร่วมกันหารือแนวทางการบ�าบัดรักษา 
ในภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข รองรับการถ่ายโอน
ระบบบ�าบัดรักษา ภายใต้การก�ากับของสาธารณสุข 

 ๕) วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ผู้แทนส�านักงาน 
ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
บริการสุขภาพ (Service Plan) สาขายาและสารเสพติด  
ครัง้ท่ี ๓/๒๕๕๙ จดัโดยสถาบนับ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟูผู้ติด
ยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบ.ยช.) กรมการแพทย ์
กระทรวงสาธารณสุข โดยมี นพ.ภาสกร ชัยวานิชศิริ 
รองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุม
ประกอบด้วย ผู้แทน ศอ.ปส.สธ. กองพัฒนาการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ตดิยาเสพตดิ (กรมคุมประพฤต)ิ ส�านกัอนามยั

กรุงเทพมหานคร สสจ. และส�านักงาน ป.ป.ส. โดยม ี
วัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาผลการด�าเนินงานการพัฒนา
ระบบบริการสุขภาพด้านยาเสพติด และชีแ้จงแนวทางการ
ด�าเนินงานเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการบ�าบัด
รักษายาเสพติด ในปี ๒๕๖๐ ที่ประชุมได้มีการหารือใน
เรื่องของแนวทางการคัดกรองและส่งต่อเข้าสู่กระบวน 
การบ�าบดัฯ การจดัต้ังและด�าเนนิงานของศนูย์ฟ้ืนฟยูาเสพตดิ 
ในชุมชน เพื่อรองรับกลุ่มผู้ใช้ ฯลฯ
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๒. การพฒันาระบบฐานข้อมลูการบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟู
ผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (ระบบ บสต.)
๒.๑ ความเป็นมา
 พ.ศ. ๒๕๔๖ เริม่พฒันาระบบ บสต. โดยส�านกังาน 
ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณจ�านวนประมาณ ๑๐ ล้าน
บาท ให้แก่กระทรวงสาธารณสขุไปพฒันาระบบ บสต. ขึน้
มารองรับการรายงานข้อมูลการบ�าบัดทั้ง ๓ ระบบ ได้แก่ 
สมัครใจ บังคับบ�าบัด และต้องโทษ และระบบตั้งอยู่ที่
กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสะดวกต่อการบริหารจัดการ
และดูแลระบบ เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วย
งานหลักในการน�าเข้าข้อมูลในระบบ
 พ.ศ. ๒๕๕๓ กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ยุติธรรม ได้จัดท�า MOU เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๓ 
โดยกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบ
การบ�าบัดฟื้นฟูฯ และหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบระบบ
ข้อมลูการบ�าบดัฟ้ืนฟฯู ได้แก่ ส�านกับรหิารการสาธารณสขุ
จากการที่หน่วยงานภาคีได ้ร ่วมกันประชุมหารือถึง
แนวทางการพฒันาระบบข้อมลูด้านบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้เสพผู้ติดยาเสพติดกันมาหลายครั้งด้วยกัน 
เพื่อแก้ไขปัญหาระบบรายงาน บสต. ซึ่งเป็นระบบการ
จัดเก็บและรวบรวมข้อมูลผู ้เสพผู้ติดยาเสพติดในภาพ
รวมของประเทศ ที่ได้พัฒนามานานกว่า ๑๒ ปี ต้ังแต ่
ปี ๒๕๔๖ มีการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบการส่งต่อข้อมูล
ตามแบบฟอร์ม บสต. ๑ - ๕ โดยหน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง ได้แก่ 
กรมคุมประพฤต ิกรมราชทัณฑ์ กรมพนิจิและคุม้ครองเด็ก
และเยาวชน หน่วยงานบ�าบัดของกระทรวงสาธารณสุข 
เป็นต้น เป็นหน่วยน�าเข้าข้อมูล จากการด�าเนินงานที่ผ่าน
มามปัีญหาเก่ียวกับการบรูณาการข้อมลู ขาดความสมบูรณ์
ท้ังในแง่ของความทันสมยั ความครบถ้วน การน�ามาใช้งาน 
ภาระงานในการน�าเข้าข้อมลู  ความจ�าเป็นในการใช้ข้อมลู 
ปริมาณข้อมูลที่ได้รับในระบบมีจ�านวนน้อยกว่ารายการ
ข้อมูลที่ออกแบบและก�าหนดไว้ในแบบฟอร์ม บสต.๑ – ๕  
เป็นเหตใุห้การรวบรวม การวเิคราะห์ และการติดตามและ
ประเมินผลในการแก้ไขปัญหาไม่สามารถด�าเนินการได้
อย่างคล่องตวัและอย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบกบัความ
ต้องการใช้ข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่ละหน่วย
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และภารกิจท่ีแตกต่างกัน 
ทั้งในเรื่องเนื้อหาสาระของข้อมูล ล�าดับความส�าคัญ และ

ความเร่งด่วนของการใช้ข้อมูล จึงก่อให้เกิดความไม่เป็น
เอกภาพของข้อมูลระหว่างหน่วยงาน ซึ่งน�าไปสู่ความ 
ไม่พร้อมในการแบ่งปันและใช้งานร่วมกัน 
 ประกอบกับปัจจุบันได้มีประกาศ คสช. ฉบับที ่
๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง 
การปฏิบัติต่อผู ้ต ้องสงสัยว่ากระท�าผิดตามกฎหมาย 
เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ�าบัดฟื้นฟูและการดูแล 
ผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟู เป็นนโยบายที่มีความเร่งด่วนใน
การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดน�าเข้าสู่ระบบบ�าบัด
รักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ยังคงให้ความส�าคัญกับการ
บ�าบัดรักษา รวมไปถึงการดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัด
รักษา โดยเน้นการมอบหมายให้ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านเป็น
กลไกส�าคัญในการดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา
ซึ่งได้ใช้ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) เป็น
ระบบรองรับการรายงานข้อมลูจากพ้ืนท่ี  แต่ยงัไม่สามารถ 
บรูณาการข้อมลูกบัระบบ บสต. ได้เต็มที ่ดังนัน้ระบบข้อมลู
ผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาถือเป็นส่วนส�าคัญต่อการบริหาร  
ขับเคล่ือนงาน และก�ากับการด�าเนินงานให้เป็นไปตาม 
เป้าหมายที่ก�าหนด จึงมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่จะพัฒนา
ระบบการรายงานข้อมูลผู้เข้าบ�าบัดรักษาของประเทศ
โดยเร็วที่สุด เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงทางนโยบาย
และภารกิจด้านการบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กระทรวงสาธารณสุข 
กรมคมุประพฤติ และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ร่วมกนัพฒันา
ระบบฐานข้อมูลด้านการบ�าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ของประเทศโดยการสร้างฐานข้อมูลบูรณาการ และการ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการบ�าบัดฟื้นฟูฯ ระหว่างระบบ บสต. 
และระบบสารสนเทศของกรมคมุประพฤติ เพือ่แก้ไขปัญหา
การไม่บูรณาการกันของข้อมูลทุกระบบ ความล้าสมัย 
ของระบบ บสต. และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน
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๒.๒. ความก้าวหน้าของการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศ
 ส�านักงาน ป.ป.ส. ได ้จัดสรรงบประมาณ 
๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ในการจัดท�าโครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลผู ้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศเพื่อ
เป็นฐานข้อมูลผู้เข้ารับการบ�าบัดรักษาทั้งระบบสมัครใจ 
บังคับบ�าบัดและต้องโทษ น�าเข้าข้อมูลผ่านเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์ โดยหน่วยน�าเข ้าข ้อมูล
ประกอบด้วย หน่วยบริการของ กระทรวงสาธารณสขุและ
กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กรมคุมประพฤติ  
กรมราชทัณฑ์ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
กรมการปกครอง กองทัพบก กองทัพอากาศ กองทัพเรือ 
เป็นต้น ซึ่งได้รับการอนุมัติโครงการและงบประมาณ เมื่อ
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ และได้ท�าสัญญาจ้างบริษัท 
อาโทส ไอที โซลูชั่นส์แอนด์ เซอร์วิสเซส จ�ากัด เข้ามา
ด�าเนินโครงการ โดยเริ่มด�าเนินโครงการพัฒนาระบบฯ 
ตั้งแต่วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ทั้งนี้สิ่งที่ได้จากการท�า
โครงการนี้ ได้แก่

 ๑) ระบบข้อมูลการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด 
ยาเสพติดของประเทศ เพื่อทดแทนระบบ บสต.ปัจจุบัน  
โดยมีความสามารถเพิ่มเติม และรองรับผู ้ใช้งานจาก 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ๒) ระบบต้นแบบในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง
ระบบสารสนเทศของกรมคุมประพฤตกิบัระบบข้อมูลการ
บ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
 ๓) ระบบฐานข้อมลูบรูณาการ (ฐานข้อมูลกลาง) 
ด้านการบ�าบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศ

๒.๓ ความก้าวหน้าของโครงการ
 ๑) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือทดสอบระบบ 
ข้อมลูการบ�าบดัรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ  
เมื่อวันที่ ๔ – ๕ เมษายน ๒๕๕๙ ณ ห้องคอมพิวเตอร ์
อาคาร ๒ ชั้น ๓ ส�านักงาน ป.ป.ส. มีผู้เข้าร่วมทดสอบ 
ระบบจากหน่วยงานภาคี รวมจ�านวน ๔๕ คน ผู้ทดสอบ 
ระบบจะต้องเป ็นผู ้ท�าหน ้าที่บันทึกข ้อมูลผู ้ เข ้ารับ 
การบ�าบัดรักษาในระบบ บสต.
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 ๒) วนัที ่๙ มิถนุายน ๒๕๕๙ ผูแ้ทนส�านกังาน ป.ป.ส. 
เข้าร่วมการประชุมหารอืเรือ่งทดสอบระบบ web service 
ของกรมคุมประพฤต ิณ ห้องประชมุ ศทส. อาคาร ๑ ชัน้ ๕ 
ส�านักงาน ป.ป.ส. ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้แก่ ผู้แทน 
ส�านักงาน ป.ป.ส. กรมคุมประพฤติ บริษัท อาโทส ไอท ี
โซลูชั่นส ์  แอนด ์  เซอร ์วิสเซส จ�ากัด และบริษัท  
บิซโพเทนเชียล จ�ากัด รวมจ�านวน ๑๓ คน ที่ประชุม 
บริษัททั้ งสองได ้หารือและท�าความเข ้าใจเกี่ยวกับ 
การเชื่อมต่อ web service การสร้างสถานที่หน่วยบ�าบัด 
โดยสรุปให้มีการ insert หน่วยงานจากกรมคุมประพฤติ 
อย่างเดียวส ่วนการติดตามช่วยเหลือไม ่มี  service 
การส ่ งข ้อ มูลกลับไปยั งกรมคุมประพฤติโดยจะให  ้
กรมคุมประพฤติเข ้ามาดูผลรายงานในระบบ บสต.  
และเชค็ code ทีต้่องส่งข้อมูลต่อกนั ท้ังนีก้รมคมุประพฤติ 
จักได้น�าไปพัฒนาระบบสารสนเทศของตนต่อไป

 ๓) ส�านกังาน ป.ป.ส. จดัโครงการฝึกอบรมระบบ

ข้อมลูการบ�าบดัรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ 
(บสต.) ระหว่างวันที่ ๘ สิงหาคม – ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙  
ณ มหาวทิยาลยัสวนดุสติ มหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี 
และมหาวิทยาลัยในพ้ืนท่ีจังหวัดสงขลา จ�านวน ๑๑ รุ่น 
รวม ๑,๐๐๐ คน
 ๔) กระทรวงสาธารณสุข ได้ก�าหนดจัดการอบรม 
ระบบ บสต. จ�านวน ๘ รุ่น รวม ๘๐๐ คน ระหว่างวันที ่
๒๑ กรกฎาคม – ๙ กันยายน ๒๕๕๙ ณ มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ จากการประมาณการมีผู ้ใช้งานอบรม 
ไปแล้วจ�านวน ๒,๐๕๑ คน จาก ๑,๘๙๕ หน่วยงาน  
โดยหน่วยงานที่บันทึกข้อมูลระบบ บสต. มีประมาณ 
๑๓,๕๗๑ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๙๖

๒.๔ การสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท�าโครงการ
ประชุมชี้แจงระบบ บสต. 
 จากการประชมุการจัดระบบการบ�าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟสูมรรถภาพภายใต้การก�ากบัของกระทรวงสาธารณสุข 
เมือ่วนัท่ี ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ โดยม ีพ.ญ.ประนอม ค�าเทีย่ง 
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน ได้มีมติให้จัด
ประชมุชีแ้จงให้กบับคุลากรของสาธารณสุขและหน่วยงาน
ในพื้นที่ ที่ต้องบันทึกข้อมูลลงในระบบ บสต. ที่ยังไม่ได้รับ
การอบรม และด�าเนินการให้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ ๑ 
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๐ โดยส�านักงาน ป.ป.ส. จะเป็น 
ผู้สนับสนุนงบประมาณ
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การด� เนินงานด้านการติดตามและช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบ� บัดรักษา

 การด�าเนินงานการติดตามและช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา มีแนวทางในการด�าเนินการ คือ  
การพัฒนาระบบการส่งต่อผู ้ผ่านการบ�าบัดรักษาและ 
ผู้พ้นโทษที่ผ่านการบ�าบัด เพื่อติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครบวงจรให้กลับสู่สังคม  
โดยพัฒนาศูนย์ประสานการดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟ ู
ระดับจังหวัดและอ�าเภอ และพัฒนาบุคลากรผู้ท�าหน้าที่ 
ติดตามดูแลในพื้นท่ีให้สามารถท�าหน้าท่ีในการติดตาม 
ดูแลและช่วยเหลือ การให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ผ่านการบ�าบัด 
การพัฒนากลไกการติดตามให ้หลากหลาย พัฒนา 
ระบบข้อมูลสารสนเทศผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟู ที่สามารถ 
ส ่งต ่อข ้อมูลรายชื่อผู ้ ผ ่ านการบ�าบัด รวมถึงการ 
ประเมินผลการช่วยเหลือผู ้ผ่านการบ�าบัดรักษา โดย
มีเป้าหมายการติดตามและช่วยเหลือผู ้ผ่านการบ�าบัด
รักษา ๒๓๕,๐๐๐ คน ผลการติดตาม ๑๑๖,๗๙๔ คน 
คิดเป ็นร ้อยละ ๔๙.๗๐ และให ้ความช ่วยเหลือ 
ผู ้ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ โดยวิเคราะห์ตาม 
ความจ�าเป็นและศักยภาพ ตลอดจนให้ความดูแลผู ้ที่ 
ยังไม่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือโดยให้ค�าปรึกษา 
และเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการกลับไปกระท�าผิดซ�้า

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟ ู
ยาเสพติด (New Year New Life)
ความเป็นมา
 สบืเนือ่งจากนโยบายรฐับาลและกระทรวงยตุธิรรม 
ที่ได้ให้ความส�าคัญกับการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติด รวมถึงการติดตาม ดูแล และให้ความ 
ช่วยเหลือผู ้ผ่านการบ�าบัดฟื ้นฟู เพ่ือให้บุคคลเหล่านี้ 
สามารถกลับเข้าสู ่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ 
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ซึ่งจะส่งผลต่อความยั่งยืน 
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู ่บ้าน/ชุมชน 
ในระยะยาว ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงก�าหนดยุทธศาสตร์ 
รองรับภารกิจ ดังกล่าวก็คือยุทธศาสตร์การสร้างและ 

พัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม ซึ่งมีกลยุทธ์ 
ส�าคัญ คือการเสริมสร้างศักยภาพของผู้ผ่านการบ�าบัด 
ฟื ้นฟู และสร้างโอกาสทางสังคมโดยการให้ความรู ้  
ฝึกวิชาชีพ ให้ทุนการศึกษา จัดหางานให้ท�า ตลอดจนให้
ทุนประกอบอาชีพ
 ในแต่ละปี มีผู ้ผ่านการบ�าบัดฟื ้นฟูยาเสพติด
จ�านวนมากที่มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 
เช่น การศึกษาต่อ การฝึกทักษะอาชีพ การจัดหางาน
ให้ท�า และเงินทุนประกอบอาชีพ โดยในปี ๒๕๕๘  
มีผู ้ผ่านการบ�าบัดฟื ้นฟูแสดงความประสงค์ขอรับการ
สนบัสนนุทุนประกอบอาชพี จ�านวน ๗,๘๙๔ ราย แต่ได้รบั 
ความช่วยเหลือไปเพียง ๒๗๖ ราย โดยศูนย์เพื่อประสาน 
การดูแลผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูจังหวัด/อ�าเภอ ประสาน
กลไกปกติในจังหวัด เช่น พัฒนาสังคมจังหวัด องค์กร
ปกครองท ้อง ถ่ินที่ มี งบประมาณ หรือกองทุนแม  ่
ให้ด�าเนินการสนับสนุน แต่เนื่องจากท่ีผ่านมายังไม่ม ี
งบประมาณในการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพให้แก ่
ผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูอย่างชัดเจน ส่งผลให้การช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูท�าได้น้อย ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงได้
หารือกับกรมบัญชีกลางเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จนได้
รบัการอนมุติัในหลกัการให้เบกิค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟู ดังนั้น เพื่อให้การด�าเนิน
การแก้ไขปัญหาผู ้เสพ/ผู ้ติดยาเสพติดเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงจัดท�า “โครงการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดฟื้นฟูยาเสพติด” 
ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ในการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการ
บ�าบัดฟื้นฟู ที่ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในระดับพื้นที่ 
จ�านวน ๑,๐๐๐ ราย โดยใช้งบประมาณรวมท้ังสิ้น ๒๐ 
ล้านบาท แบ่งเป็น
 - งบเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด จ�านวน ๑๕ ล้านบาท
 - งบกองทนุการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
จ�านวน ๕ ล้านบาท
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 แบ่งอาชีพที่ขอรับทุนได้เป็น ๔ กลุ่ม คือ 
 - การเกษตร เช ่น เลี้ยงสัตว ์ป ีก ปศุสัตว ์  
(แพะ/หมู) สัตว์น�้า ปลูกผัก ท�าสวน ท�าไร่ ท�านา จ�านวน 
๖๖๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๔๙
 - ช ่างฝ ีมือ เช ่น ช ่างเชื่อม ช ่างซ ่อมรถ
จักรยานยนต์/เครื่องยนต์ ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างสี 
ช่างก่อสร้าง จ�านวน ๑๓๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๐๔
 - ค้าขาย เช่น ขายอาหาร เคร่ืองด่ืม ผลไม้ ของเล่น 
ของช�า จ�านวน ๑๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๑๑
 - รบัจ้าง เช่น พ่นยา/สารเคมี ตดัหญ้า ล้างอดัฉดี 
จ�านวน ๒๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๖

 ส�านกังาน ปปส.ภาค ไดล้งพืน้ทีเ่พือ่มอบอุปกรณ์
ประกอบอาชีพและติดตามผลการประกอบอาชีพของ
ผู้รับทุนทั้งหมด พบว่า ปัจจุบันมีผู้รับทุนที่ยังประกอบ
อาชีพตามที่ขอรับการสนับสนุน จ�านวน ๘๙๔ ราย หรือ
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๘๒ ส่วนใหญ่มีรายได้เลี้ยงตนเอง
และครอบครัวเพิ่มข้ึน มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน เลิกยุ่งเกี่ยว 
กบัยาเสพตดิ และได้รบัการยอมรบัจากคนในชมุชน ดังนัน้ 
ในโอกาสท่ีกระทรวงยุติธรรมได้รับมอบหมายให้ร่วม 
จัดงานโครงการตลาดคลองผดงุกรงุเกษม ประจ�าปี ๒๕๕๙ 

เป้าหมายการด�าเนินงาน 
 ก� าหนดเป ้าหมายเ บ้ืองต ้น ๑,๐๐๐ ราย  
ทั่วประเทศ 

ผลการด�าเนินโครงการ
 หลังจากได ้มีการพิจารณาตามข้ันตอนและ 
หลักเกณฑ์แล้ว มีผู ้ผ ่านการบ�าบัดฟื ้นฟูผ ่านเกณฑ์ 
การพิจารณาและได้รับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ 
รวม ๙๓๓ ราย  ใช ้ งบประมาณสนับสนุนทั้ งสิ้น 
๑๖,๑๘๔,๘๕๘ บาท 

พื้นที่ เป้าหมาย (ราย) ผู้ผ่านการคัดเลือก (ราย) งบประมาณ (บาท)

ปปส.ภ.๑ ๓๐ ๔๘ ๘๙๓,๑๖๐

ปปส.ภ.๒ ๓๐ ๓๘ ๖๖๓,๐๘๕

ปปส.ภ.๓ ๑๒๐ ๑๒๙ ๒,๕๖๕,๕๐๐

ปปส.ภ.๔ ๔๑๐ ๑๗๙ ๓,๓๐๐,๙๙๕

ปปส.ภ.๕ ๑๑๐ ๑๑๑ ๑,๖๔๓,๙๐๕

ปปส.ภ.๖ ๕๐ ๑๖๖ ๒,๙๕๑,๔๒๓

ปปส.ภ.๗ ๒๐ ๒๗ ๔๘๓,๗๕๐

ปปส.ภ.๘ ๖๐ ๖๕ ๑,๑๑๘,๕๓๐

ปปส.ภ.๙ ๑๖๐ ๑๖๐ ๒,๔๔๐,๐๑๐

ปปส.กทม. ๑๐ ๑๐ ๑๒๔,๕๐๐

รวม ๑,๐๐๐ ๙๓๓ ๑๖,๑๘๔,๘๕๘

ในเดอืนสงิหาคม ส�านกังาน ป.ป.ส. จงึได้คดัเลอืกผูร้บัทนุฯ 
๕ ราย ที่มีผลประกอบการที่ดี สินค้ามีคุณภาพ ให้ไปร่วม
ออกร้านสาธิตการประกอบอาชีพในโครงการดังกล่าว 
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ตลาดคลอง
ผดุงกรุงเกษม ข้างท�าเนียบรัฐบาล เพื่อเป็นการเผยแพร่
ผลส�าเรจ็ของโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลอืผูผ่้านการบ�าบัด
ฟื้นฟูยาเสพติด (New Year New Life) รวมทั้งสร้างความ
ตระหนักให้แก่สังคมในเรื่องของการคืนคนดีสู่สังคม
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ประมวลภาพการด�าเนินงานโครงการพิธีมอบทุนประกอบอาชีพ 
เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ณ ส�านักงาน ป.ป.ส.
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พิธีมอบทุนประกอบอาชีพในส่วนภูมิภาค
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การติดตามผลการด�าเนินงานของผู้รับทุนประกอบอาชีพ
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การติดตามผลการด�าเนินงานของผู้รับทุนประกอบอาชีพ
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การด� เนินงานด้านการป้องกันยาเสำพติด 

 การป้องกันยาเสพติด เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนท้ังในและ 
นอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป

๑. การป้องกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน
  การสร้างภูมิคุ ้มกันในเด็กปฐมวัย โดยใช้
แนวคิดทฤษฎีความสามารถของสมองในการบริหาร 
จัดการชีวิต (Executive Function - EF) โดยใช้ความ
สามารถพ้ืนฐาน เช่น การจ�าเพื่อใช้งาน การยับยั้งชั่งใจ  
คิดไตร่ตรอง การยึดหยุ่นความคิด การควบคุมอารมณ์ 
การวางแผนและจัดการระบบ โดยสร้างความเข้าใจ 
ในทฤษฎี (Executive Function - EF) แก่ครูผู้สอน
และพ่ีเลี้ยง ผ่านเครื่องมือสื่อนิทาน โดยมีเป้าหมาย 
ในกลุ่มเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล ๓๔,๑๙๒ แห่ง 
ศูนย์พัฒนาเดก็เล็ก ๒๐,๖๔๙ แห่ง ภายใต้โครงการพัฒนา 
สื่อการเรียนรู ้เพื่อสร้างภูมิคุ ้มกันในเด็กปฐมวัย และ
โครงการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ในการถ่ายทอด EF  
โดยได้พัฒนาครูผู้สอน ที่เป็นครูต้นแบบ (ครู ก.) ใน ๗๗ 
จังหวัด จ�านวน ๒๙๗ คน ครู ข. ในโรงเรียนอนุบาลและ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ จ�านวนท้ังส้ิน ๕๒,๘๖๒ 
แห่ง ๕๐,๘๖๐ คน โดยมีสถานศึกษาในระดับโรงเรียน
อนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเผยแพร่ส่ือการสอน 
จ�านวน ๕๒,๘๖๒ แห่ง

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
 ๑) การพฒันาสือ่เพือ่การสร้างภมูคุ้ิมกนัยาเสพตดิ 
ส�าหรับเด็กปฐมวัย ได้มีการจัดต้ังคณะท�างานพัฒนา
สื่อเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดส�าหรับเด็กปฐมวัย 
โดยมีผู ้ แทน ส�า นักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน, ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน, 
ส�านักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, มูลนิธิเพื่อการ
พัฒนาสังคม และบริษัทรักลูกจ�ากัด ได้มีการประชุม
หารือร่วมกันพิจารณาแผนการเผยแพร่ชุดการเล่นและ
แนวทางการพฒันาบคุลากรเพือ่รองรบัการสร้างภมูคิุม้กนั 
ยาเสพตดิส�าหรบัเดก็ปฐมวยั มกีารผลติชดุการเล่น จ�านวน 
๑๕๐,๐๐๐ ชุด และอบรมครู ก และครู ข ขยายต่อครู
อนุบาลในพื้นที่ 
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 ๒) วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙ ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ร่วมกับสถาบนัชวีวทิยาศาสตร์โมเมกลุ มหาวิทยาลยัมหดิล 
มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และสถาบันอาร์แอลจี (รักลูก 
เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) เปิดตัวสื่อการเล่นพัฒนา EF (Executive 
Functions) ชดุ “เล่นล้อมรกั” สร้างภมูคิุม้กันยาเสพตดิใน
เดก็ปฐมวัย  ณ ลานเวทเีอเทรียม ศนูย์ประชุมแห่งชาตสิิริกต์ิิ  
โดยมีนายณัฐวฒุ ิสกดิใจ ดารา นกัแสดงชายยอดนยิมและ
ลูกชาย ร่วมพิธีเปิดตัวสื่อการเล่นพัฒนา EF (Executive 
Functions) เป็นการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์การ
ป้องกันกลุ ่มผู ้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ปี ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
ปฐมวยั (ช่วงอาย ุ๓ - ๖ ปี) ผ่านชดุสือ่พฒันาทกัษะทางสมอง 
EF โดยเสริมสร้างทักษะ“ความสามารถของสมองในการ
บริหารจัดการชีวิต” (การคิดเชิงบริหาร = Executive 
Functions - EF) โดยจัดท�าชุดการเล่นพัฒนา EF “เล่น
ล้อมรัก” จ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ ชุด  แจกจ่ายชุดการเล่น 
ไปยังโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ัวประเทศ 
ผ่านหน่วยงานภาคเีครือข่าย ได้แก่ ท้องถิน่จังหวดั ส�านกังาน
เขตพื้นที่การศึกษา ส�านักงาน ป.ป.ส.ภาค ๑ - ๙ /กทม.  
และหน่วยงานที่ดูแลด้านพัฒนาการเด็กปฐมวัย
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 ๓) วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�านักงาน ปปส.
กทม. ร่วมกับรองปลัดกรุงเทพมหานคร กลุ ่มบริษัท  
อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) และศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวยั สถาบนัแห่งชาตเิพ่ือการพฒันาเดก็และครอบครวั 
มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวเปิดตัวสื่อเครื่องเล่นชุด 
“เล่นล้อมรัก” วัคซีนสร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติดตัวใหม่
ให้แก่เด็กปฐมวัยในพื้นท่ีกรุงเทพมหานคร พร้อมสาธิต
การสอนชุดเครื่องเล่นให้แก่เด็กปฐมวัยที่มาร่วมงานด้วย 
ณ ห้องประชุมวายุภักดิ์ ๔ - ๕ ชั้น ๕ โรงแรมเซ็นทารา 
ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ  กทม.
 

 ๔) วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ส�านักงาน ปปส. 
ภาค ๖ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุป 
บทเรียนการจัดท�าโครงการพัฒนาครูผู้สอนและครูผู้ดูแล
เด็กเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยขึ้น 
เพื่อสรุปบทเรียนถึงองค์ประกอบส�าคัญที่ส่งผลให้การ
ด�าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในช่วงปฐมวัยผ่าน
การใช้สื่อชุดของเล่น เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด โดยประเด็นส�าคัญในการประชุม คือ ๑. สรุปผล
การด�าเนินงานของแต่ละจังหวัดเห็นควรให้มีการพัฒนา
ทักษะเพิ่มเติมในการถ่ายทอดการใช้สื่อพัฒนาทักษะ EF  
ของเด็กปฐมวัย ๒. เห็นควรให้มีการพัฒนาและขยายผล 
ต่อเน่ืองในการพัฒนา EF เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน 
ยาเสพติดในช่วงปฐมวัยให้แก่ครูผู้สอนและดูแลเด็กอย่าง
ทัว่ถงึมากขึน้ และในโอกาสนีไ้ด้มอบโล่ประกาศเกียรตคุิณ
ให้แก่ทีมวิทยากรกระบวนการฯ มีผู้เข้าร่วมประชุม รวม
จ�านวน ๓๐ คน ณ ห้องประชุมสองแคว ส�านักงาน ปปส.
ภาค ๖ อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก 
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  การสร้างภมูคิุม้กนัเดก็และเยาวชนในสถาน
ศึกษา โดยการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอน 
หลักสูตรในโรงเรียน เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตในการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในระดับประถมศึกษา ผ่านการ
เรียนการสอนจากครูและวิทยากรในการสร้างความรู ้ 
สร้างทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกัน 
ทางจิตใจ โดยใช้กิจกรรมทางศาสนา การด�าเนินงาน 
ประกอบด้วย
 เด็กประถมศึกษา มีการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกัน 
ยาเสพติดใน ๓ กิจกรรมหลัก ได้แก่ ๑) การพัฒนา 
ทักษะชีวิต โดยวิทยากรเพื่อการป้องกันยาเสพติด เช่น  
ครผููส้อน ครตู�ารวจ D.A.R.E. ครพูระสอนศีลธรรม เป็นต้น  
๒) จัดค่ายศาสนธรรม บรรยายธรรม กิจกรรมตามศาสนา
หลกั ๓) การให้ค�าปรกึษาและดูแลนกัเรยีนกลุม่เสีย่ง โดยม ี
เด็กประถมศึกษา ปีที่ ๑ – ๖ จ�านวน ๓,๘๖๓,๑๓๖ คน 
จากเป้าหมาย ๔.๘ ล้านคน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติด
 เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและ
อุดมศึกษา ได้รับการป้องกัน โดย ๑) มีการส่งเสริม
ให้นักเรียนนักศึกษาแกนน�ามีส่วนร่วมในการป้องกัน
ยาเสพติดผ่านกิจกรรมเครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย.  
สภานักเรียน และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE 
๒) ส่งเสริมบทบาทนักเรียน นักศึกษาในการเฝ้าระวัง
ยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านกิจกรรมลูกเสือต้านภัย 
ยาเสพติด โครงการ ๑ ต�ารวจ ๑ โรงเรียน การจัดระเบียบ
สังคมรอบสถานศึกษา ๓) ดูแลนักเรียน นักศึกษาที่เสพ/
ติดยาเสพติด โดยการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
เยาวชนกลุ ่มเสี่ยง และจิตสังคมบ�าบัดในสถานศึกษา  
โดยมีจ�านวนสถานศกึษาในระดบัมธัยมศึกษา อาชวีศึกษา 
และอุดมศึกษา จ�านวน ๑๐,๓๐๘ แห่ง จากเป้าหมาย 
๑๑,๗๓๘ แห่ง ที่มีกิจกรรมเพื่อการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
 ๑) วันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เลขาธิการ 
ป.ป.ส.และเจ้าหน้าที่เข้าพบท่านจุฬาราชมนตรี ผู้ทรง
คุณวุฒิจุฬาราชมนตรี ผอ.ศูนย์ประสานงานส�านักงาน
จุฬาราชมนตรีประจ�าภาคใต้ ผู้แทนคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย และเลขานุการจุฬาราชมนตรี 
เพื่อหารือแนวทางการใช้หลักธรรมศาสนาอิสลามใน
การป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ ่มมุสลิม โดยการ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนมี ๒ รูปแบบ ได้แก่  
การสร้างภูมิคุ้มกันฯ ภาพรวม (ยกเว้นในพื้นท่ี ๕ จชต.) 
ด้วยการสอดแทรกความรู้เรื่องยาเสพติดไว้ในการสอนใน
ชั้นเรียน การบรรยายธรรมในโรงเรียน และการสร้างภูมิ
คุ้มกันฯ และในพ้ืนที่ ๕ จชต. ด้วยการขอความร่วมมือ
โต๊ะอิหม่าม ประจ�ามัสยิด/สุเหร่าอ่านคุตบะฮ์ (ยาเสพติด) 
และหารือเรื่องการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด 
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 ๒) วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๗.๐๐ น. 
ผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิง 
อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พระราชทาน 
รางวัลชนะเลิศในการแข่งขันระดับประเทศ To Be 
Number One Teen Dancercise Thailand 
Championship 2016 ณ MCC HALL ชั้น ๔  
ห้างสรรพสินค้า เดอะมอลล์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 

 - Xujing Primary School ณ เมือง Xujing 
 - Narcotics Control Effort to Zhujiajiao 
Ancient Waterside ณ Zhujiajiao Ancient Waterside 
 - Oriental Land Education Base for Youth 
ณ Oriental Land และในวันท่ี ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ 
ศึกษาดูงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน ๒ 
หน่วยงาน ดังนี้
 - Shangha i  Ant i -d rug Sc ience & 
Technology Education Center ณ Education Center
 - Natural Museum

 ๓) วันที่ ๑๘ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๙ ส�านักงาน  
ป.ป.ส. น�าคณะเยาวชนศึกษาดูงานภายใต้โครงการ 
แลกเปลี่ยนเยาวชนเพื่อศึกษาดูงานด้านการป้องกัน 
ยาเสพติด ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
ผู ้เข ้าร่วมศึกษาดูงานประกอบด้วย ตัวแทนเยาวชน 
ศอ.ปส.ย.ภาค ๑ – ๙/กทม. ภาคละ ๑ คน รวมจ�านวน  
๑๐ คน และเจ้าหน้าที่ กปส. จ�านวน ๒ คน รวมจ�านวน
ทั้งสิ้น ๑๒ คน โดยในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ศึกษา 
ดงูานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิใน ๓ หน่วยงาน 
ดังนี้ 
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 ๔) ส�านกังาน ป.ป.ส. จดับรรพชาและอบรมสามเณร 
(ภาคฤดรู้อน) สร้างภมูคิุม้กนัยาเสพตดิแก่เดก็ก่อนวยัเสีย่ง 
เฉลมิพระเกยีรตสิมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกมุารี  
โดยมีพลเอก นิวัตร มีนะโยธิน ผช.รมต.ยธ. เป็นประธาน 
ในพิธี ซึ่งเป็นโครงการที่ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้ด�าเนินการ

อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ โดยน�าเอาแนวทางของหลัก
ศาสนามาใช้เป็นเคร่ืองมือส�าคัญในการสร้างภูมิคุ ้มกัน 
ยาเสพติดให้กับเด็กและเยาวชนก่อนวัยเสี่ยงอายุระหว่าง 
๙ - ๑๓ ปี  

  

๕) วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ผู้แทนส�านักงาน ป.ป.ส.  
ร่วมเสวนาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โครงการต�ารวจประสานโรงเรียน (๑ ต�ารวจ ๑ โรงเรียน) 
โดยมี พล.ต.ท.ค�ารบ ปัญญาแก้ว ผช.ผบ.ตร. เป็นประธาน 
พิธีเปิดและร่วมเสวนา โดยมีผู้เข้าร่วมฯ ได้แก่ ผู้แทน 
ศอ.ปส.จ./ผู้บริหารสถานศึกษา/ครู ๓ ฝ่าย/เจ้าหน้าที่ 
สาธารณสุข และ ฝ่ายต�ารวจ ได้แก่ รอง ผบก.ภ.จว./
หน.สน./สภ.และต�ารวจประสานโรงเรียน จ�านวนทั้งสิ้น 
๔๘๑ คน จดัโดยกองบญัชาการต�ารวจปราบปรามยาเสพตดิ 
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ 
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  การสร้างภูมิคุ ้มกันเด็กและเยาวชนนอก
สถานศึกษา โดยการเปลี่ยนเยาวชนนอกสถานศึกษาที่
มีพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นกลุ่มพลังพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้
หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด 
ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมทางเลือกที ่
หลากหลาย ผ่านระบบการศึกษานอกโรงเรียน เช่น  
การสร้างงาน การสร้างอาชีพ การจดักิจกรรมอาสาเพือ่ให้ 
เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับตนเองและสังคม 
ผลการด�าเนินงาน ได้มีการจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ 
จ�านวน ๑,๐๓๕ แห่ง จากเป้าหมาย จ�านวน ๙๔๒ แห่ง เพือ่
เป็นกลไกในการส�ารวจข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและจัด
กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติดให้แก่เยาวชนนอกสถาน
ศึกษา โดยมีเยาวชนนอกสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จ�านวน ๓๓,๑๘๕ ราย 

ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
 ๑) วนัท่ี ๔ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ส�านักงาน ป.ป.ส.  
จัดประชุมหารือแนวทางการป้องกันยาเสพติดในเยาวชน
นอกสถานศึกษา โดยกลไกศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่  
เพื่อร่วมกันพิจารณาและหารือแนวทางการขับเคลื่อน/
แนวทางการปฏิบัติ การด�าเนินศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้แทน ศอ.ปส.มท. 
กรมการปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้แทนส�านักงานปลัด
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ณ ส�านักงาน ป.ป.ส.

 ๒) วนัที ่ ๑๔ - ๑๕  ธนัวาคม   ๒๕๕๘   ส�านกังาน  ป.ป.ส.  
จัดโครงการประชมุเชงิปฏบิติัการพัฒนาศกัยภาพบคุลากร
ส�าคญัในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชน
นอกสถานศกึษา ผู้เข้าร่วมประชมุประกอบด้วย เจ้าหน้าที ่
จากส�านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด 
เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา
และผู้แทน ปปส.ภาค ๑ - ๙/กทม. 

 ๓) วนัที ่๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�านกังาน ป.ป.ส.  
จัดอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนตามโครงการ
ฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน (ยอส.) จังหวัด
นครสวรรค์ ณ กองพันทหารช่างท่ี ๔ ค่ายจิรประวัติ  
อ�าเภอเมืองนครสวรรค์ มีหัวหน้าส่วนราชการ ต�ารวจ 
ทหาร พลเรือน เข้าร่วม
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 ๔) วนัที ่๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ส�านกังาน ป.ป.ส.  
จับมือ กศน. สร้างแหล่งนิทรรศการแห่งการเรียนรู้
ด้านยาเสพติด “พลังวิทย์พิชิตยาเสพติด” ณ อาคาร
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา 
(ท้องฟ้าจ�าลอง) ภายใต้ความมุ่งหวังที่จะเป็นศูนย์กลาง
เผยแพร ่ความรู ้ วิทยาศาสตร ์ที่ เกี่ยวกับยาเสพติด  
สร้างทัศนคติและป้องกันการระบาดของยาเสพติด 
นอกจากนี้ ยังได้รับความร่วมมือจาก บริษัท รักลูก กรุ๊ป  
ให้การสนับสนุนในการสร้างห้องเรียนรู้เรื่อง Executive 
Function หรือ EF เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็ก
ปฐมวัยและเป็นพื้นท่ีส�าหรับใช้ในการจัดกิจกรรมเสริม 
ในวาระต่างๆ

 ๕) วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ กิจกรรม “รวม
พลังคน D.A.R.E. รักษ์โลก ร่วมใจ เทิดไท้ราชินี” โดยมี 
พลต�ารวจเอก เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รองผู้บัญชาการ
ต�ารวจแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ การจัด
กิจกรรมรวมพลังคน D.A.R.E. เป็นกิจกรรมต่อเนื่องมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ และครั้งนี้เป็นปีที่ ๕ ที่เด็กนักเรียน 
D.A.R.E. ได้มาร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อแสดงพลังร่วมกัน 
ต่อต้านยาเสพติดและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ตามแนว 
พระราชด�าริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ภายในงานมีการ
แบ่งกลุ่มนักเรียนระดับประถมศึกษาชั้นปีที่ ๖ โครงการ 

D.A.R.E. เข้ารบัฟังการบรรยายจากฐานการเรยีนรู ้จ�านวน 
๘ ฐาน ได้แก่ ค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร, พระราชกรณียกิจ, 
บ้านเล็กในป่าใหญ่, ป่าไม้ในเมืองไทย, มะพร้าว, ปุ๋ยหมัก 
สูตรพระราชทานและน�้าหมักชีวภาพ, พลังงานทดแทน 
และความรูเ้รือ่งยาเสพตดิ ทัง้นี ้การจดักิจกรรมดงักล่าวอยู่
ภายใต้การอ�านวยการของ พลต�ารวจโท ค�ารบ ปัญญาแก้ว  
ผู้แทนผู้บัญชาการต�ารวจแห่งชาติ ซ่ึงดูแลงานด้านการ
ป้องกันยาเสพติด ปัจจุบันมีครูต�ารวจ D.A.R.E. ทั้งสิ้น 
๘,๘๕๒ คน มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการแล้วทั้งสิ้น จ�านวน 
๒,๖๓๐, ๗๓๐ คน
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 ๖. งานสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติ ประจ�าปี ๒๕๕๙ “ทักษะชีวิตเด็ก - เยาวชน  
เสริมภูมิ สร้างตน พ้นยา” ก�าหนดจัดระหว่างวันที่ 
๒๑ – ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมปริ๊นซ์พาเลซ  
มหานาค กรุงเทพฯ โดยผู ้เข ้าร ่วมประชุมประกอบ
ด้วยเครือข่ายการท�างานด้านเด็กและเยาวชนในพื้นที่ 
จาก ๗๖ จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รวม ๒๒๐ คน 
คณะอนุ กรรมการที่ เ ก่ี ย วข ้ อ งจ� านวน  ๙๐ คน 
คณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชน
แห่งชาติและคณะท�างานวชิาการสมชัชาฯ จ�านวน ๔๐ คน 
สภาเด็กและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน จ�านวน 
๒๙ คน วิทยากร และเจ้าหน้าท่ีกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน รวมจ�านวนท้ังสิ้น ๔๐๐ คน จัดขึ้นเพื่อ
วิเคราะห์สถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน ทบทวน
กลไก กระบวนการท�างาน พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติในการพัฒนาเด็กและเยาวชน และได้ข้อเสนอ 
เชิงนโยบายในการส่งเสริมการพัฒนาและคุ ้มครอง
เด็กและเยาวชนไทยให้สามารถอยู ่รอดได้ในสังคมที่ม ี
การเปล่ียนแปลง เพื่อผลักดันเป็นข้อเสนอเชิงนโยบาย 
ในการจัดท�าแผนสมชัชาการพัฒนาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ 
ประจ�าปี ๒๕๖๐ และมีข้อเสนอแนะในการพัฒนา 
กระบวนการจดัสมชัชาการพฒันาเดก็และเยาวชนแห่งชาติ 
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๒. การป้องกันในกลุ่มแรงงาน 
 โดยการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพ่ือป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการและมุ่งเน้น
สถานประกอบกิจการ ส่งเสริมให้สถานประกอบการ 
มีระบบการจัดการเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงแรงงาน 
(โรงงานสีขาว) และตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด (มยส.) ภายใต้โครงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน โดยอาสา
สมัครแรงงาน โครงการส่งเสริมการจัดท�ามาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
และโครงการแรงงานไทยยุคใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด  
ผลการด�าเนนิงาน มกีารรณรงค์ให้ความรูแ้ก่ผูป้ระกอบการ
และผูใ้ช้แรงงานในสถานประกอบการ จ�านวน ๒๑,๒๗๕ แห่ง 
มีผู้ใช้แรงงานได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ�านวน 
๑,๔๗๙,๙๘๓ คน ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด�าเนินการ
ป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการผ่านเกณฑ์โรงงาน 
สขีาว และมาตรฐานการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 
ในสถานประกอบการ (มยส.) จ�านวน ๒,๓๕๔ แห่ง สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างต�่ากว่า ๑๐ คน ด�าเนินการอบรม
อาสาสมคัรแรงงาน จ�านวน ๗,๐๖๘ คน เพ่ือเป็นสือ่บุคคล
ในการรณรงค์ให้ความรู้เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ ๕๒,๔๕๕ แห่ง และมีการรณรงค์ให้ความรู ้
แก่แรงงานไทยไปท�างานต่างประเทศ โดยการอบรม 
จ�านวน ๓๙,๒๘๙ คน
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ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญ
 ๑) วนัที ่๒๓ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ ส�านกังาน ป.ป.ส.  
จัดการฝ ึกอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
ผู ้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากกระทรวง
แรงงาน เจ้าหน้าที่ส�านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
เจ ้ าหน ้าที่ ผู ้ รับผิดชอบอาสาสมัครแรงงาน และ 
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ส. วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที ่
ผู้รับผิดชอบงานยาเสพติดในสถานประกอบการ ได้ม ี
ความรู ้ความเข้าใจในนโยบายและแนวทางการด�าเนนิงาน 
ยาเสพตดิ ความรูแ้ละกฏหมายทีเ่กีย่วข้อง และการรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ในสถานประกอบการ ตลอดจนสามารถ 
เป็นผู ้ถ ่ายทอดความรู ้หรือผู ้ด�าเนินการจัดกิจกรรม 
ให้ความรู้ในเรื่องดังกล่าวไปสู่แรงงานในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒) วนัที ่๒๐ เมษายน ๒๕๕๙ ส�านกังาน ปปส.ภ.๙ 
บรรยายในหวัข้อสถานการณ์ยาเสพตดิ ให้แก่บคุลากรจาก 
สถานประกอบการต่างๆ ในจงัหวดัสงขลา จ�านวน ๖๐ คน 
ในโครงการโรงงานสขีาวปลอดยาเสพตดิ (TO BE NUMBER 
ONE ในสถานประกอบการ) โดยส�านักงานแรงงาน
จังหวัดสงขลา ณ โรงแรม ไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรของสถานประกอบการ
ได้รับทราบถึงสถานการณ์ยาเสพติดในพ้ืนท่ี ๗ จังหวัด 

ภาคใต้ตอนล่าง โดยเฉพาะการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
ในจังหวัดสงขลา รวมถึงให้ความรู ้เกี่ยวกับโทษและ 
พิษภัยของยาเสพติดเพื่อเสริมสร้างให้บุคลากรของสถาน
ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการน�าความรู ้ความเข้าใจ 
ไปขยายต่อในสถานประกอบการ อันน�าไปสู่การยกระดับ 
สถานประกอบการเป็นโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด 
ต่อไป
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 ๓) วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ ผู้แทนส�านักงาน 
ป.ป.ส. ร่วมงานเสริมสร้างเจตคติที่ดีและพิธีมอบประกาศ
เกียรติคุณสถานประกอบการท่ีเป็นแบบอย่างในการ
บริหารจัดการด้านยาเสพติด ร่วมกับกรมการสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน วัตถุประสงค์
เพื่อแสดงพลังและประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบ
การที่เป็นแบบอย่างในการบริหารจัดการด้านยาเสพติด 
ณ สโมสรทหารบก กทม. โดยม ีหม่อมหลวง ปุณฑรกิ สมติิ  
ปลดักระทรวงแรงงาน เป็นประธาน นางสาวพรรณ ีศรยุีทธศกัด์ิ  
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นผู้กล่าว
รายงาน โดยในพีธีมีการมอบประกาศเกียรติคุณ ดังนี้ 
  ๓.๑) เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด  
จ�านวน ๑๐ เครือข่าย 
  ๓.๒) สถานประกอบกิจการท่ีผ่านเกณฑ์ 
การประเมิน มยส. จ�านวน ๗๖ แห่ง 

 ๔) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ผู้แทน ส�านักงาน 
ป.ป.ส. เข้าร่วมการตรวจประเมินสถานประกอบกิจการ 
ที่เข้าร่วมจัดท�าระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไข 
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 
จ.นครปฐม ประจ�าปี ๒๕๕๙ ซึ่งส�านักงานสวัสดิการ 
และคุ ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม ได้ก�าหนดให้มี
การตรวจประเมินฯ ในระหว่างวันท่ี ๒๙ กรกฎาคม - 
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ บริษัท  ปตท.บริหาร 
ธุรกิจค้าปลีก จ�ากัด จ�านวน ๗ สาขา ใน จ.นครปฐม 
พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้า
ตรวจประเมิน ซ่ึงจะน�าการตรวจประเมินฯ ดังกล่าวเข้า
สู่การประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองรับรองมาตรฐาน 
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบ 
กิจการ (มยส.) จ.นครปฐม ตามนโยบายการด�าเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบกิจการ

  ๓.๓) สถานประกอบกิจการท่ีผ่านเกณฑ์
โรงงานสีขาว จ�านวน ๘๒ แห่ง 
  ๓.๔) สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมเป็น 
สมาชกิเครอืข่ายแรงงานป้องกนัยาเสพตดิ จ�านวน ๔๑ แห่ง
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 ส�านักงาน ป.ป.ส. ด�าเนินการพัฒนาบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ทั้งของส�านักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคีต่างๆ ภายใน
ประเทศ เพื่อเสริมสมรรถนะของบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ และนโยบายประชารัฐ 
ของรัฐบาล รวมถึงพัฒนาบุคลากรของกลุ ่มประเทศ
อาเซียนและประเทศต่างๆ ตามข้อตกลง/สนธิสัญญา
ระหว่างประเทศ โดยได้ด�าเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่างๆ ทั้งด้านปราบปรามยาเสพติด ด้านป้องกัน
ยาเสพติด และบ�าบัดฟื้นฟูรักษาผู้ติดยาเสพติด รวม ๓๕๕ 
โครงการ มีผู้ได้รับการพัฒนาจ�านวน ๕๗,๕๒๔ ราย 

๑. การพัฒนาบุคลากรของส�านักงาน ป.ป.ส. 
 ส�านกังาน ป.ป.ส. ได้ด�าเนนิการพัฒนาข้าราชการ/ 
เจ้าหน้าท่ีภายในส�านกังาน ป.ป.ส. ระดบัต่างๆ เพือ่เพิม่พนู 
และพัฒนาความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่
จ�าเป็นในการปฏบิติังานในต�าแหน่งต่างๆ ให้มปีระสิทธภิาพ 
ยิ่งขึ้น มีความเป็นมืออาชีพในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลัก
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ 
และส่งเสริมให้บุคลากรภายในได้พัฒนาตนเองเพ่ือความ
ก้าวหน้าในสายอาชีพ โดยการจัดการฝึกอบรม เช่น
 - หลักสูตรเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวน รุ่นที่ ๑๙ 
 - หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดระดับต้น รุ่นที่ ๒๒ 
 - หลกัสูตรการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ
เชิงกลยุทธ์ รุ่นที่ ๓ 
 - หลักสูตรนักยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
 - หลักสูตรการเตรียมพร้อมข้าราชการ ป.ป.ส. 
ยุคใหม่ รุ่นที่ ๓
 - โครงการภาษาองักฤษส�าหรบัเจ้าหน้าที ่ป.ป.ส. 
หรือส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอก
 - หลักสูตรนักบริหารระดับสูงของส�านักงาน 
ก.พ., กระทรวงมหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม
 - หลักสูตรนักบริหารระดับกลางของกระทรวง
มหาดไทย, กระทรวงยุติธรรม  
 - หลกัสตูรด้านปราบปรามและบงัคับใช้กฎหมาย
ของสถาบนัฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการด�าเนนิการ 
ให้เป็นไปตามกฎหมาย (International Law Enforcement 
Academy หรือ ILEA)

การด� เนินงานด้านการพัฒนาบุคำลากร
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๒. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาคี
 ป ัญหายาเสพติดเป ็นภัยอันตรายที่คุกคาม
มนุษยชาติทั่วโลก เป็นเหตุหนึ่งท่ีท�าให้คุณภาพของ
ประชากรต�่าลง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศและก่อให้
เกิดปัญหาทางสังคมท่ีบ่ันทอนเศรษฐกิจและความมั่นคง
ของประเทศ การด�าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิต้องอาศยัการมส่ีวนร่วมของหน่วยงานภาคต่ีางๆ 
ท้ังภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน และเพ่ือให้ภาคี
มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิ ส�านกังาน ป.ป.ส. ได้จัดการฝึก
อบรมให้แก่บุคลากรเหล่านี้ในหลักสูตรต่างๆ เช่น

 - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส�าคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
 - การพัฒนาศักยภาพบุคลากรส�าคัญในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเยาวชนนอกสถาน
ศึกษา
 - การป้องกนัยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเส่ียงนอก
สถานศึกษา
 - การพฒันาศกัยภาพวทิยากร “ศนูย์ขวญัแผ่นดนิ” 
 - การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน
 - เสริมประสิทธิภาพการสืบสวนทางการเงินใน
คดียาเสพติด
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๓. โครงการพัฒนาบุคลากรที่ส�าคัญ
 ๓.๑ โครงการฝึกอบรมหลกัสตูร “วทิยากรอาสา
พัฒนาประชารัฐ”
 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ได ้ให ้ความส�าคัญกับปัญหายาเสพติด ก�าหนดเป็น 
“วาระส�าคัญแห่งชาติ” ที่ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมมือกัน 
ด�าเนินงานตามนโยบายประชารัฐ เพื่อมุ่งไปสู่การมีสังคม 
ที่ปลอดภัยจากยาเสพติด ทั้งนี้ โดยใช้กลไกประชารัฐ 
ในระดบัพืน้ทีข่บัเคลือ่นการด�าเนนิงาน โดยมแีผนประชารัฐ 
ร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เป็นแนวทางการด�าเนินงาน
และเน้นให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร ่วมการป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้การสนับสนุนของ
ภาครัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมาย 
การด�าเนนิงานในหมูบ้่านชุมชน จ�านวนทัง้สิน้ ๘๑,๙๐๕ แห่ง  
และเพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดประสบผลส�าเร็จ 
จ�าเป็นต้องมีแกนน�าในหมู่บ้าน/ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการขบัเคลือ่นงาน ซึง่ถอืว่าเป็นกลไกส�าคญัทีจ่ะน�าไปสู่ 
ความส�าเร็จ จึงได้มีการตั้ง “อาสาพัฒนาประชารัฐ” ขึ้น 
เพื่อท�าหน้าที่เป็นผู้ประสานงานประจ�าชุมชน และปลุก
จิตส�านึกให้สมาชิกในชุมชนร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พร้อมทั้งเป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างภาคราชการและ

ประชาชนในชุมชน ให้เกิดเป็นพลังในการสร้างหมู่บ้าน
ชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืน
 ส�านักงาน ป.ป.ส. จึงได้พัฒนากลไกระดับต่าง ๆ 
เพื่อเตรียมองค์ความรู้และความพร้อมในการร่วมสร้าง 
“อาสาพัฒนาประชารัฐ” ให้เกิดขึ้นทั่วประเทศ มุ่งเน้น 
การสร้างความรู ้  ความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการ
ด�าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู ่บ้าน/
ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด รวมทั้งบทบาทภารกิจ 
และการประสานงานในการแลกเปลีย่นข้อมลู และร่วมกนั 
แก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู ่บ้าน/ชุมชน โดยจัดการ 
ฝึกอบรมหลักสูตร “วทิยากรอาสาพัฒนาประชารัฐ” ขึน้มี 
วัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับวิทยากรอาสา
พัฒนาประชารัฐ ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย 
และการขบัเคล่ือนแผนประชารัฐฯและเตรียมการถ่ายทอด
ความรู้และแนวทางการขบัเคล่ือนแผนลงสู่ระดับพืน้ที ่โดย
ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ บุคลากรที่ส�านักงาน ป.ป.ส. 
คัดเลือกเพ่ือท�าหน้าท่ีเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้
และแนวทางการด�าเนนิงานตามแผนประชารัฐฯ จังหวดัละ 
๕ คน และกรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต ๆ ละ ๒ คน และ
เจ้าหน้าที่ส�านักงาน ป.ป.ส.ภาค/กรุงเทพมหานคร 
ซึ่งรับผิดชอบประสานงานอ�านวยการการด�าเนินตาม 
แผนประชารัฐฯ 
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 ส�านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร 
ดังกล่าว จ�านวน ๕ รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรมทั้งสิ้น จ�านวน 
๖๓๗ คน ดังนี้
 - รุ ่นที่  ๑ (กรุงเทพมหานคร) จัดเมื่อวันที ่
๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ 
กรุงเทพมหานคร ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน ๑๓๕ คน
 - รุ ่นที่ ๒ (ภาคใต้) จัดเมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ 
กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่  
จังหวัดสงขลา ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน ๑๐๘ คน

 - รุ่นที ่๓ (ภาคกลางและภาคตะวนัออก) จัดเม่ือ
วนัที ่๒๒ - ๒๓ กนัยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอเชยี แอร์พอร์ต 
จังหวัดปทุมธานี ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน ๑๕๙ คน
 - รุ่นที่ ๔ (ภาคเหนือ) จัดเมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ 
กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน ๑๐๒ คน
 - รุ่นท่ี ๕ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื) จัดเม่ือวนัที ่
๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น  
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ จงัหวดัขอนแก่น ผูผ่้าน
การฝึกอบรม จ�านวน ๑๓๓ คน

 ๓.๒ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่าย
เกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ”
 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิไม่สามารถ
ด�าเนนิการให้ส�าเรจ็ได้โดยภาครฐัเพยีงล�าพงั จ�าเป็นต้องได้
รับความร่วมมือจากภาคประชาชนด้วย ส�านักงาน ป.ป.ส. 
เล็งเห็นว่าเกษตรกรเป็นภาคประชาชนอีกกลุ่มหนึ่งที่จะ

มีส่วนส�าคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได ้
ไม่น้อย จึงจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ปัญหา
ยาเสพตดิ โทษพษิภยัต่างๆ รวมทัง้แนวทางในการป้องกนั
และแก้ไขปัญหายาเสพตดิทีถ่กูต้องและยัง่ยนื เพือ่ปกป้อง
ตัวเอง ครอบครัว และชุมชนให้ห่างไกลจากยาเสพติด
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 ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน
ในกลุ ่มเกษตรกร ส�านักงาน ป.ป.ส. จึ งร ่วมกับ 
สภาเกษตรกรแห่งชาติ  จัดการฝ ึกอบรมหลักสูตร  
“เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ” ให้แก  ่
สมาชิกสภาเกษตรกรระดับจังหวัดท่ัวประเทศ ซึ่งมีอยู ่
จ�านวน ๑,๗๓๒ คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมมีความรู ้และความเข้าใจในโทษพิษภัย 
ของยาเสพติด มีแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติดในหมู ่บ ้าน/ชุมชนรับทราบบทบาทของ 
เครือข ่ายเกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด และช่องทางการประสานและสนับสนุนการ
ด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยแบ่ง 
การฝึกอบรมออกเป็น ๔ รุ่น ดังนี้ 
 - รุ ่นที่ ๑ (ภาคเหนือ) จัดเมื่อวันที่ ๖ - ๘ 
กนัยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมล�าปางเวียงทอง จงัหวดัล�าปาง  
ผู้ผ่านการฝึกอบรม จ�านวน ๑๖๕ คน

 - รุ่นท่ี ๒ (ภาคตะวนัออกเฉียงเหนอื) จัดเม่ือวนัที ่
๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น  
โฮเทล แอนด์ คอนเวนชัน่เซ็นเตอร์ จงัหวดัขอนแก่น ผูผ่้าน
การฝึกอบรม จ�านวน ๓๙๐ คน 

 - รุน่ที ่๓ (ภาคใต้) และ รุน่ที ่๔ (กรงุเทพมหานคร 
ภาคกลาง และภาคตะวันออก) ก�าหนดจัดในห้วงเดือน
พฤศจิกายน - ธันวาคม ๒๕๕๙
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 งบประมาณในลักษณะบูรณาการ ประจ�าปี 
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ แผนบูรณาการ การป้องกัน  
ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เป็นแผน
บรูณาการที ่๑๒ ใน ๑๙ แผนบูรณาการ โดยม ีรองนายกรัฐมนตร ี 
(นายวิษณุ เครืองาม) เป็นผู้รับผิดชอบในการบูรณาการ 
แผนการป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู ้ติด 
ยาเสพติด ตามค�าสั่งส�านักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑๗/๒๕๕๗ 
เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาการจดัท�างบประมาณ
ในลักษณะบูรณาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
แผนบูรณาการการป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัด
รักษาผู้ติดยาเสพติด อยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่อง ยุทธศาสตร์การศึกษา สาธารณสุข 
คุณธรรม จริยธรรม และคุณภาพชีวิต ข้อ ๔.๘ แผนการ
ป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด  
โดยคณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบการด�าเนินการตาม
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อ
ใช้เป็นกรอบทิศทางการด�าเนินงาน เป็นเครื่องมือในการ
บริหารจัดการ ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากร และ
ติดตามประเมินผลของทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง และให้
ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�าแผน
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประจ�าปีให้
สอดคล้องรองรับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ตัง้แต่ปีงบประมาณ 
๒๕๕๘ เป็นต้นไป ซึ่งประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ คือ
 (๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
 (๒) ยทุธศาสตร์การแก้ไขปัญหาผูเ้สพผูต้ดิยาเสพตดิ 
 (๓) ยทุธศาสตร์การสร้างและพฒันาระบบรองรบั
การคืนคนดีให้สังคม 
 (๔) ยุทธศาสตร์การควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด 
 (๕) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
 (๖) ยุทธศาสตร์สร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกัน
ปัญหายาเสพติด 

 (๗) ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมภาคประชาชน และ 
 (๘) ยทุธศาสตร์การบรหิารจดัการอย่างบรูณาการ
 การจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการ
แผนงานการป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู้ติด 
ยาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ได้มี 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ เห็นชอบ 
การก�าหนดแนวทางการจัดท�างบประมาณและปฏิทิน
งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
โดยก�าหนดให ้มีการจัดท�างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ และมีค�าสั่ง 
ส�านักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๑๗/๒๕๕๗ เร่ือง แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาจัดท�างบประมาณในลักษณะ
บูรณาการประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จ�านวน  
๑๘ คณะ โดยการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการ 
งบประมาณด ้านยาเสพติดเป ็นคณะที่  ๑๒ ซึ่ งม ี
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน
กรรมการ และมีรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรม  
(พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา) เป็นรองประธาน 
 ส�านักงาน ป.ป.ส. ในฐานะกรรมการและ
เลขานุการร่วมของคณะกรรมการพิจารณาการจัดท�า 
งบประมาณในลักษณะบูรณาการ เรื่องการป้องกัน  
ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด ได้มีการ 
บูรณาการงบประมาณตามขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. จัดท�าร่างแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ซึ่งมีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ (พฤศจิกายน ๒๕๕๗) 
 ๒. จัดประชุมร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือจัดท�ากรอบความต้องการงบประมาณ ๒๕๕๙  
ครั้งที่ ๑ (๔ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 ๓. รวบรวมความต้องการงบประมาณและ
วิเคราะห์ความต้องการงบประมาณของส่วนราชการ
ที่เ ก่ียวข้องให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
การป ้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติด ป ี ๒๕๕๙  
(๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗) 

การบูรณาการงบประมาณด้านยาเสำพติด
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 ๔. น�าเสนอผลการวิเคราะห์ความต้องการ
งบประมาณต ่อรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงยุติธรรม 
เพื่อเห็นชอบในหลักการ (๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 ๕. จั ดประชุ มผู ้ แทนของคณะกรรมการ
พิจารณาการจัดท�างบประมาณในลักษณะบูรณาการ  
เรื่อง การป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู ้ติด 
ยาเสพติดเพื่อเตรียมการและหารือเนื้อหารายละเอียด 
งบประมาณท่ีจะน�าเสนอต่อคณะกรรมการฯ ต่อไป  
(๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๗) 
 ๖. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการจัดท�า 
งบประมาณในลกัษณะบรูณาการ เรือ่ง การป้องกนั ปราบปราม 
และบ�าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
กรอบวงเงินงบประมาณลักษณะบูรณาการด้านการ
ป้องกัน ปราบปราม และบ�าบัดรักษาผู ้ติดยาเสพติด  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เป้าหมายการเบกิจ่ายงบประมาณ ประจ�าปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ 
 ๑. เป ้าหมายการเบิกจ ่ายเงินงบประมาณ 
รายจ่ายลงทุน ปี ๒๕๕๙ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๗ ของ 
วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร 
 ๒. เป ้าหมายการเบิกจ ่ายเงินงบประมาณ 
ในภาพรวม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๖ ของวงเงนิงบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร แยกเป็นรายไตรมาส ดังนี้

ผลการเบิกจ ่ายงบประมาณตามแผนงานป้องกัน  
ปราบปราม และบ�าบัดรักษายาเสพติด 
 งบประมาณตามแผนงานป้องกนั ปราบปรามและ 
บ�าบัดรักษายาเสพติด ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
ประกอบด้วยหน่วยงานทีม่รีหสังบประมาณ ๒๖ หน่วยงาน 
จ�านวนงบประมาณทัง้สิน้ ๑๐,๗๑๑,๒๔๙,๓๐๐ บาท เบิกจ่าย 
๙,๓๑๖,๗๙๙,๑๓๓ บาท (๘๖.๙๘%) จ�าแนกเป็น
 ๑. งบประมาณของหน่วยงานบูรณาการทีเ่กีย่วข้อง 
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๕ หน่วยงานได้รบังบประมาณ 
๘,๒๐๒,๗๘๒,๖๐๐ บาท เบกิจ่าย ๖,๘๔๑,๐๓๘,๘๐๖ บาท 
(๘๓.๔๐%)
 ๒. งบประมาณส�านกังาน ป.ป.ส. ๒,๕๐๘,๔๖๖,๗๐๐ 
บาท เบิกจ่าย ๒,๔๗๕,๗๖๐,๓๒๖ บาท (๙๘.๗%) จ�าแนก
งบประมาณได้เป็น ๒ ส่วนดังนี้
  ๒.๑ งบประมาณที่ ส� านั กงาน ป .ป .ส . 
ด�าเนินการเอง ๑,๘๘๑,๓๐๔,๑๙๙ บาท เบิกจ่าย 
๑,๘๕๘,๓๒๘,๘๐๑ บาท (๙๘.๗๘%)
  ๒.๒ งบประมาณที่สนับสนุนหน่วยงานอื่น 
ให้เบิกจ่ายแทนกัน ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทนกัน 
จ�านวน ๖๒๗,๑๖๒,๕๐๐ บาท เบิกจ่าย ๖๑๗,๔๓๑,๕๒๕ 
บาท (๙๘.๔๕%)

งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙

พ.ร.บ. งบประมาณ ปี ๒๕๕๙
ได้รับ ๑๐,๗๑๑,๒๔๙,๓๐๐ บาท

เบิกจ่าย ๙,๓๑๖,๗๙๙,๑๓๓ บาท (๘๖.๙๘%)

ส่วนราชการอื่น
จัดสรร ๘,๒๐๒,๗๘๒,๖๐๐ บาท

เบิกจ่าย ๖,๘๔๑,๐๓๘,๘๐๖ บาท (๘๓.๔๐%)

ส�านักงาน ป.ป.ส.
 จัดสรร ๑,๘๘๑,๓๐๔,๑๙๙ บาท

เบิกจ่าย ๑,๘๕๘,๓๒๘,๘๐๑ บาท (๙๘.๗๘%)

ส�านักงาน ป.ป.ส.
จัดสรร ๒,๕๐๘,๔๖๖,๗๐๐ บาท

เบิกจ่าย ๒,๔๗๕,๗๖๐,๓๒๖ บาท (๙๘.๗%)

ส่วนราชการอื่นเบิกจ่ายแทนกัน
จัดสรร ๖๒๗,๑๖๒,๕๐๐ บาท

เบิกจ่าย ๖๑๗,๔๓๑,๕๒๕ บาท (๙๘.๔๕%)
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 ต า ม ที่ ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี ไ ด ้ แ ถ ล ง น โ ย บ า ย 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันท่ี ๑๒ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ก�าหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหา 
เฉพาะหน้าที่ต้องได้รับการป้องกันและแก้ไข โดยการ 
บังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและจัดการกับปัญหาอื่นๆ 
ที่ เชื่ อมโยงต ่อ เนื่ อ ง ให ้ เบ็ด เส ร็จ  และได ้ มีค� าสั่ ง 
ส� า นักนายกรั ฐมนตรี  ท่ี  ๑๕๖/๒๕๕๗ ลงวันที ่
๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ จัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกัน 
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติท�าหน้าที่เป็นองค์กร
อ�านวยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับชาติ
 ต่อมาในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ได้มีมติเห็นชอบ 
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ และมีมติให้ความเห็นชอบแผน
ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ๒๕๕๙ ทั้งนี ้
เพ่ือให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นไปด้วย 

ความสงบเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ศูนย์อ�านวยการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีค�าสั่ง 
ศอ.ปส. ที่ ๔/๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�ากับ 
ติดตามผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขป ัญหา 
ยาเสพติดจังหวัด และค�าสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๕/๒๕๕๙ แต่งตั้ง 
คณะอนุกรรมการก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานป้องกัน 
และแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อ 
ท�าหน้าท่ีก�ากบัติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการด�าเนนิงาน
ระดบัอ�าเภอ/เขต องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และหมูบ้่าน/
ชุมชน ที่ด�าเนินการตามนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
ประชารัฐร่วมใจสร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัย 
ยาเสพติดอย่างยัง่ยนื พร้อมทัง้รบัทราบปัญหาข้อเสนอแนะ 
ของหน่วยปฏิบัติ ตลอดจนรวบรวมจัดท�ารายงานการ 
ตรวจสอบ รายงานต่อศนูย์อ�านวยการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดจังหวัด และศูนย์อ�านวยการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานครทราบทุกระยะ

การด� เนินงานด้านก� กับ ติดตามและประเมินผล



ส�ำนักงำน ป.ป.ส. 135

กรอบการก�ากับติดตาม

 การก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้กลไกคณะอนุกรรมการ
ก�ากับติดตามผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิระดบัจงัหวดัและคณะอนกุรรมการก�ากบัตดิตาม
ผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
กรงุเทพมหานคร มปีระเดน็การก�ากบัตดิตามในพืน้ที ่ดังนี้
 (๑) สถานการณ์ปัญหา ประกอบด้วย
  - การประเมินสถานะหมู ่บ ้าน/ชุมชน 
ประเภท ก ข ค ง
  - ประเมินสภาพปัญหาการผลิต การค้า  
การแพร่ระบาด การล�าเลียงและผู้อยู่เบื้องหลัง
  - การประเมนิเชงิเหตผุลของการเปล่ียนแปลง 
เพิ่มขึ้นหรือลดลงของสถานการณ์
 (๒) เป้าหมายการด�าเนนิงาน ประกอบด้วย ผูค้้า/
ผู้เสพ เจ้าหน้าที่รัฐ และผู้ผ่านการบ�าบัด
 (๓) การบูรณาการแผนและงบประมาณ 
 (๔) การรายงานผลการด�าเนนิงานต่อพ้ืนทีเ่ป้าหมาย 
และบุคคลเป้าหมาย

 (๕) การก�าหนดแผนการออกตรวจราชการ
 (๖) การวิ เคราะห ์พื้นที่ที่ควบคุมป ัญหาได ้  
(BEST PRACTICE) 
 (๗) การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นที่ที่มีปัญหาซ�้าซาก
 (๘) ปัญหาและข้อเสนอแนะในมาตรการป้องกัน 
บ�าบัด ปราบปราม และอื่นๆ ในทางนโยบาย

ผลการด�าเนินงาน
 ศนูย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 
จังหวดั ได้ด�าเนนิการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ ก�ากับตดิตาม
ผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จังหวัด เพื่อท�าหน้าที่ก�ากับติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบ
การด�าเนินงาน รวม ๖๒ จังหวัด อยู่ระหว่างด�าเนินการ 
๑๕ จังหวัด โดยมีองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ในการ
ด�าเนินงานตามทีก่�าหนด และรายงานผลการก�ากบัตดิตาม
ให้ ส�านักงาน ป.ป.ส. ผ่านทางระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัดประจ�าทุกเดือน

1. ก�ากับ ตรวจสอบ ติดตาม เร่งรัด การด�าเนินงานของ ทุกหน่วยงานในจังหวัด อ�าเภอ อปท. หมู่บ้าน/ชุมชน
2. รวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและปล่อยปละละเลย
3. รายงานผลการตรวจราชการให้ ศอ.ปส. ทราบ

รอง ผวจ.ที่ ผวจ. มอบหมาย ประธาน
หัวหน้าส�านักงานจังหวัด เลขานุการร่วม
ผอ.ปปส.ภาค ๑-๙/ผอ.ส่วนที่ได้รับมอบหมาย เลขานุการร่วม

รอง ปลัด กทม.  ประธาน
ผอ.กองป้องกันบ�าบัด ส�านักอนามัย กทม. เลขานุการร่วม
ผอ,จก. บช.น.   เลขานุการร่วม
ผอ.ปปส.กทม./ผอ.ส่วนที่ได้เรับมอบหมาย เลขานุการร่วม

ค�าสั่ง ศอ.ปส.ที่ ๔/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๙
คณะอนุกรรมการก�ากับติดตาม

ผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จังหวัด

ค�าสั่ง ศอ.ปส.ที่ ๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓๐ พ.ค. ๕๙
คณะอนุกรรมการก�ากับติดตาม

ผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
กรุงเทพมหานคร

ระดับจังหวัด

ส่วนกลาง

ผู้ตรวจราชการส�านักนายกรัฐมนตรี/
ผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม

การก�ากับติดตาม
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การประเมินผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี ๒๕๕๙

   การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน

 การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชน โดย 
ส�านกังาน ป.ป.ส. ร่วมกบั ส�านกังานสถติแิห่งชาต ิ ได้ส�ารวจ 
ความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ 
ระบาดยาเสพติด เพื่อติดตามประเมินผลเก่ียวกับ 
สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพตดิท่ีเกดิข้ึนในหมู่บ้าน/
ชุมชน โรงเรียน/สถานศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านผู้ค้า/ 
ผู้ลักลอบค้า และผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ตลอดจนความ 
พึงพอใจต่อผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด สรุปได้ดังนี้
 ๑. สถานการณ์การแพร่ระบาดยาเสพติดใน
หมู่บ้าน/ชุมชน พบว่า ประชาชนร้อยละ ๕๘.๗ ระบุว่า
มีปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบ
สถานการณ์เดือนมีนาคมกับ เดือนสิงหาคม พบว่า ลดลง
เล็กน้อยอยู่ที่ ร้อยละ ๒.๑
 ๒. ป ัญหาด้านผู ้ค ้า/ผู ้ลักลอบค้ายาเสพติด 
ประชาชนร้อยละ ๒๙.๔ ระบุว ่ามีปัญหาด้านผู ้ค ้า/ 
ผู้ลักลอบค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อเปรียบเทียบ
สถานการณ์ปัญหาเดือนมีนาคมกับ เดือนสิงหาคม พบว่า 
ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ ร้อยละ ๒.๖
 ๓. ปัญหาด้านผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน พบว่า ประชาชนร้อยละ ๕๖.๓ ระบุว่ามีปัญหา 
ด้านผูเ้สพ/ผูต้ดิยาเสพตดิในหมูบ้่าน/ชมุชน เมือ่เปรยีบเทยีบ 
สถานการณ์ปัญหาเดือนมีนาคมกับ เดือนสิงหาคม พบว่า 
ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ ๒.๑
 ๔. การแพร่ระบาดยาเสพตดิในโรงเรยีน/สถานศกึษา 
พบว่า ประชาชนที่เห็นว่าในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหา 
การแพร่ระบาดยาเสพติดในโรงเรียน/สถานศึกษา  
ร้อยละ ๑๑.๑ เมื่อเปรียบเทียบสถานการณ์ปัญหา 
เดือนมีนาคมกับ เดือนสิงหาคม พบว่า เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
อยู่ที่ร้อยละ ๒.๔

 ๕. การหาซือ้ยาเสพตดิ พบว่า ประชาชนทีเ่หน็ว่า 
หมู่บ้าน/ชุมชนมีปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๒๒.๙ ระบุว่า
หาซ้ือยาเสพติดได้ง่าย เมื่อเปรียบเทียบเฉพาะความง่าย 
ในการหาซื้อยาเสพติด เดือนมีนาคมกับ เดือนสิงหาคม 
พบว่า ลดลงเล็กน้อยอยู่ที่ร้อยละ ๑.๒
 ๖. การมีเจ้าหน้าที่รัฐสนับสนุน/เข้าไปกระท�า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พบว่า ประชาชน ร้อยละ ๙.๕ 
เม่ือเปรียบเทียบเดือนมีนาคมกับ เดือนสิงหาคม พบว่า 
ลดลงร้อยละ ๕.๑
 ๗. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด�าเนิน
งานโดยรวมของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ในระดับมาก - มากที่สุด ร้อยละ ๗๖.๒ เมื่อ 
เปรยีบเทยีบความพงึพอใจเดือนมนีาคมกบั เดือนสงิหาคม 
พบว่า เพิ่มขึ้นร้อยละ ๓
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   การประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
   การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙

 การประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์
การป้องกันละแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส. 
ร ่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด ้า)  
ได้ด�าเนนิการตดิตามและประเมนิผลกระบวนการด�าเนนิงาน 
ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู ่บ้าน/ชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ เพ่ือเป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจทางการบริหารของรัฐบาล 
ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ปรับแผนกลยุทธ์ ให้มี 
ความสอดคล้อง เหมาะสม เท่าทันต่อสถานการณ์ และ
สามารถรับมือกับการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผล
และเกิดประสิทธิภาพ สรุปได้ดังนี้
 ๑. การน�านโยบายไปปฏบิตั ิจากการด�าเนนิงาน 
ทั้งในระดับมหภาค (ส่วนกลาง) และระดับจุลภาค  
(หน่วยปฏบิตัใินพืน้ท่ี) สรปุได้ว่า ปัจจยัท่ีน�าไปสูค่วามส�าเรจ็ 
ของการด�าเนนิงานตามแผนประชารฐัร่วมใจ สร้างหมูบ้่าน/ 
ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  
มี ๓ ประการ คือ 
  (๑) ศักยภาพและความพร้อมของหน่วย
ปฏิบัติในพื้นที่
  (๒) เงื่อนไขแวดล้อมและลักษณะของพื้นที่
หมู่บ้าน/ชุมชนเป้าหมาย 
  (๓) ความจริงจังของส่วนสนับสนุนและ
อ�านวยการตั้งแต่ส่วนกลางลงมาถึงระดับอ�าเภอ
 ๒. การด�าเนินงานตามแนวทางด�าเนินงาน 
ขบัเคลือ่น ในการสร้างหมูบ้่าน/ชมุชนเข้มแขง็ ๙ ขัน้ตอน 
จากการศึกษา พบว่า มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
หมูบ้่าน/ชมุชนในลกัษณะทีเ่ป็นหมู่บ้าน/ชุมชนชนบท และ
มีสภาพปัญหายาเสพติดไม่รุนแรงมากนัก ตลอดจนความ
พร้อมของเจ้าหน้าท่ีในการแก้ไขปัญหา ซึง่ความพร้อมของ
เจ้าหน้าที่ประการที่ส�าคัญ คือ ชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบล 
(ชปต.) ที่มีหน้าที่ส�าคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลง หรือ
เป็นผูน้�าการเปลีย่นแปลงให้เกดิข้ึนในพืน้ท่ีหมูบ้่าน/ชุมชน 
ดงันัน้ ภาครฐัจ�าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้องให้ความส�าคัญ กบัตัว 
บุคลากรชุดปฏิบัติการประจ�าต�าบล โดยเฉพาะอย่างย่ิง
บุคคลที่ท�าหน้าที่เป็น “วิทยากรกระบวนการ” ที่มีหน้า

ที่ส�าคัญในการสร้างกระบวนการสื่อสารเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น
 ๓. ข้อเสนอแนะจากการประเมินกระบวนการ
ด�าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้างหมู ่บ้าน/
ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ 
  (๑) การสร้างกระบวนการเสริมสร้างความรู้ 
ความเข้าใจ ถึงเทคนิคการสื่อสารและกระบวนการเพื่อ
การเปลี่ยนแปลงให้แก่บุคคลที่ท�าหน้าที่ในชุดปฏิบัติการ
ประจ�าต�าบล (ชปต.)
  (๒) มอบหมายความรับผิดชอบให ้แก ่
บุคลากรที่มีความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ โดยตัว
บคุลากรท่ีประกอบเป็นชดุปฏบิติัการประจ�าต�าบล ต้องเป็น 
ผูท้ีต่ระหนกัถงึการเปลีย่นแปลง และเลง็เห็นถงึความส�าคญั 
ของการสร้างความเข้มแข็งในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างแท้จริง  
อีกท้ังภาครัฐควรสนับสนุนทรัพยากรที่เหมาะสมทั้ง 
งบประมาณ เวลา และบุคลากร
  (๓) มีการก�าหนดให้สามารถใช้กลไกอื่น 
ท่ีมีความเหมาะสมในการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง 
ในพืน้ทีห่มูบ้่าน/ชมุชนในเขตเมือง อาท ิใช้กลไกแกนน�า/ผูน้�า
ทางการในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลของหมู่บ้านจัดสรร 
หรอืกลไกเจ้าหน้าทีร่ฐัเข้าไปมส่ีวนส�าคญัในการขบัเคลือ่น 
เป็นต้น เนื่องจากการใช้กลไกแกนน�า/ผู ้น�าธรรมชาติ 
มีความเหมาะสมแค่บางพ้ืนที่เท่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ชุมชนในเขตเมือง ที่ไม่สามารถใช้กลไกดังกล่าวได้
  (๔) พิจารณาใช้มาตรการของรัฐในด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย หรือด้านอื่นที่เหมาะสม ในการด�าเนิน
การแก้ไขปัญหาในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีความรุนแรง 
เพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดให้อยู ่ 
ในระดบัทีพ่อควบคมุได้ก่อนเป็นส�าคญั หลงัจากนัน้จงึด�าเนนิ
การตามแนวทางในการสร้างความร่วมมือของประชาชน 
ในพื้นที่ ตามแนวทางหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง
  (๕) การก�าหนดและมกีารใช้รูปแบบการเก็บ
และวเิคราะห์ข้อมลูทีจ่�าเป็นเกีย่วกบัหมูบ้่าน/ชมุชนทีเ่ป็น
มาตรฐาน เพ่ือให้สามารถตรวจสอบ ส่งต่อ และน�าข้อมลูนัน้ 
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มทีแ่ละเป็นรูปธรรม และควรถอด 
บทเรียนของการด�าเนินการในบางพื้นที่ท่ีเป็นจุดเด่นและ
ประสบความส�าเร็จ เพื่อเป็นต้นแบบในการด�าเนินการกับ 
ชุดปฏิบัติการในพื้นที่อื่น
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  (๖) มมีาตรการหรือระบบคุม้ครองผูใ้ห้ข้อมูล
เกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อให้ผู้ให้ข้อมูลเกิดความเชื่อมั่นว่า
ตนจะได้รับความปลอดภัยจากการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น 
และช่วยให้เกิดความเชื่อใจในการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่รัฐ
 (๗) มาตรการในการป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติด ควรมีการพิจารณาจ�าแนกกลุ ่มเป้าหมาย 
อาทิ กลุ่มเสี่ยง กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด กลุ่มผู้เสพยาเสพติด 
เรื้อรัง ฯลฯ เพื่อจะได้มีการก�าหนดแนวทางในการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
  (๘) พิจารณาหาแนวทางด�าเนินการเก่ียวกับ
ประวัติของผูก้ระท�าผดิ อาท ิผูเ้สพยาเสพตดิ ฯลฯ หรอืแนวทาง 
ในการช้ีแจงท�าความเข้าใจกบัผูใ้ห้ข้อมลู โดยเฉพาะอย่างยิง่ 
ผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวกับยาเสพติดที่เป็นบุตรหลาน หรือ
เครอืญาติของผู้ให้ข้อมลู เพือ่ลดความกงัวลในการให้ข้อมลู 
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การด�าเนินงานตามแผนประชารัฐร่วมใจ
สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคง
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๐

ความเป็นมา
 ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อน 
ความทุกข์ยากของประชาชน จ�าเป็นต้องใช้ความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยกลไกของ 
“ประชารัฐ” ในระดับพื้นที่ ได้แก่ อ�าเภอ/เขต ซึ่งท�างาน 
ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุดเป็นศูนย์กลางบูรณาการ
มาตรการทุกด้านให้เข้าถึงประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน 
และน�าไปสู่การแก้ปัญหายาเสพติดให้บังเกิดผลภายใต้
การสนับสนุนของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควบคู่กับการ 
ขจัดเงื่อนไขอิทธิพลผลประโยชน์โดยด�าเนินมาตรการ
กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง โดยหัวหน้า 
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ/นายกรัฐมนตรีให้ทุกส่วน
ราชการ หน่วยงานของรฐัทัง้ในส่วนกลางและส่วนภมูภิาค
และส่วนท้องถิ่น ด�าเนินการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ 
ผ่านกลไก “ประชารัฐ” ตามหลักการท�างานเชิงรุก 
โดยให้ผู ้ปฏิบัติทุกระดับในสังกัดเข้าใจปัญหาที่แท้จริง 
และลงพ้ืนที่เป ็นระยะเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งใน
การด�าเนินงานของรัฐเพื่อแก้ไขปัญหาและการบังคับ 
ใช้กฎหมาย โดยการบูรณาการการท�างานทั้งในระดับ 
นโยบายและระดับพื้นที่ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยให้
ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐทั้งในส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะต้องมีการประสาน 
เพือ่หารอืกับหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องทัง้หมดให้มคีวามชดัเจน
เพื่อให้การด�าเนินการสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
และให้มกีารตดิตาม ประเมนิผลและรายงานความคบืหน้า
ในการท�างานเป็นระยะ
 ค�าส่ังส�านักนายกรัฐมนตรี ท่ี ๑๕๖/๒๕๕๗  
ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ก�าหนดให้มีศูนย์อ�านวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิแห่งชาต ิ(ศอ.ปส.) โดยมี
รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยุติธรรม (พล.อ.ไพบลูย์  คุม้ฉายา)  
เป็น ผอ.ศอ.ปส.

 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙  
มอบหมายให้รองนายกรฐัมนตร ี(พล.อ.ประวิตร วงษ์สวุรรณ) 
ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงบูรณาการการท�างาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติด โดยให้มีการสร้างการรับรู้และด�าเนินกิจกรรม 
ทีม่คีวามเชือ่มโยง ทัง้การปราบปรามยาเสพตดิ การบ�าบัด 
รักษาผู้เสพยาเสพติด และการป้องกันยาเสพติด ในพื้นที่
เป้าหมาย ๘๑,๙๐๕ หมู่บ้าน/ชุมชน

เป้าหมาย
 เพื่อเอาชนะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชนทั่วประเทศ ๘๑,๙๐๕ แห่ง ภายในปี ๒๕๖๐  
ด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ ร่วมป้องกัน
ดูแลปัญหายาเสพติดในชุมชนตนเอง โดยจะต้องสลาย 
โครงสร้างปัญหาด้วยการลดและขจัดอิทธิพลของกลุ่ม 
การค้ายาเสพติด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้อง 
มีผลประโยชน์ ให้ประชาชนในพื้นที่มั่นใจที่จะเข้าร่วม 
การแก้ไขปัญหาเป็นล�าดับแรก แล้วด�าเนนิมาตรการทกุด้าน 
ทั้งการป้องกัน บ�าบัดรักษาการปราบปราม การพัฒนา
เพื่อลดเงื่อนไข อย่างสอดคล้องประสานกันด้วยกลไกและ
กระบวนการ “ประชารัฐ” โดยหน่วยงานภาครัฐท่ีดูแล
รับผิดชอบพ้ืนที่ควบคู่กับก�าลังภาคประชาชนที่จะรักษา
พื้นที่ต่อเนื่องในระยะต่อไป ด้วยหลักการ เข้าใจ เข้าถึง 
และพัฒนา ผู้ผลิตผู้ค้ายาเสพติดจะต้องถูกด�าเนินการ
ตามกฎหมายอย่างจริงจัง และเปิดโอกาสให้บุคคลที่เคย
เข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติด ทั้งจากเงื่อนไข
ทางเศรษฐกิจ สังคม และผลประโยชน์ชักน�าให้ละเลิก
พฤติการณ์ ด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและปรับเปลี่ยน
วถิชีวีติตามแนวทางเศรษฐกจิพอเพยีงไม่เข้าไปยุง่เก่ียวกับ 
ยาเสพติด
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 การด�าเนนิงานตามแผนประชารฐัร่วมใจ สร้างหมูบ้่าน/ 
ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐  
โดยส�านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลกัในการอ�านวยการ 
ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี 
เป ้าหมาย ๘๑,๙๐๕ หมู ่บ ้าน/ชุมชน โดยใช้กลไก  
ศอ.ปส.จ./กทม. เป็นกลไกอ�านวยการในระดับพื้นที่ และ 
ศป.ปส.อ./เขต เป็นหน่วยงานระดับปฏิบัติ 
 ๑) วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ พล.อ. ประวิตร 
วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมเพื่อพิจารณา 
“แผนประชารัฐร ่วมใจสร ้างหมู ่บ ้าน/ชุมชนมั่นคง 
ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐” โดยมี 
พล.อ .นิ วั ตร  มีนะโยธิน  ผู ้ ช ่ วยรั ฐมนตรีประจ� า 
กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยเลขาธิการคณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) และผู้บริหาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม ๓๓ หน่วยงาน ประกอบด้วย 
กระทรวงยุติธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวง 
แรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 
ของมนุษย์ กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพมหานคร 
กองทัพไทย ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ 
กรมประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ 
ตึกส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ท�าเนียบรัฐบาล 

 ๒) วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การประชุม
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) 
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) คร้ังที่  ๑/๒๕๕๙  
พร้อมด้วยคณะกรรมการ ป.ป.ส. ซ่ึงประกอบด้วย 
พลเอก ไพบลูย์ คุม้ฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรม 
พลต�ารวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว ่าการ 
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ๒ ท่าน ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงที่เกี่ยวข้อง ๗ กระทรวง และผู้แทนผู้บริหาร 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีก ๙ แห่ง เข้าร่วมการประชุม 
เพ่ือรายงานสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ผลการด�าเนินงาน 
ป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ช่วง ๖ เดือนแรก (ตุลาคม ๒๕๕๘ - มีนาคม ๒๕๕๙) 
แผนประชารฐัร่วมใจ สร้างหมูบ้่าน/ชมุชนมัน่คง ปลอดภยั 
ยาเสพติด ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ การด�าเนินงานของ 
คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งเจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
รวมไปถึงการด�าเนนิงานด้านความร่วมมอืระหว่างประเทศ 
เช่น โครงการศูนย์ประสานงานแม่น�้าโขงปลอดภัย  
๖ ประเทศ โครงการพัฒนาทางเลือก ต่อคณะกรรมการฯ 
ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ตึกส�านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
ท�าเนียบรัฐบาล ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการแต่งตั้ง
อนุกรรมการ ๓ ชุด ได้แก่
 - คณะอนุกรรมการจัดท�าข้อเสนอเชิงนโยบาย
ยทุธศาสตร์ และแผนการป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ 
ระดับชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙
 - คณะท�างานเตรียมการรองรับการพัฒนาและ
ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
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 - คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัล  
โดยแบ่งเป็น ๓ ชุด คือ (๑) คณะอนุกรรมการเงินสินบน 
เงินรางวัล (๒) คณะอนุกรรมการเงินสินบนเงินรางวัลภาค 
๑ - ๙ และ (๓) คณะอนกุรรมการเงินสนิบนเงนิรางวลัภาค
ประจ�าศูนย์ปฏิบัติการต�ารวจจังหวัดชายแดนภาคใต้

การจัดต้ังกลไกการอ�านวยการ กลไกขับเคลื่อนการ
ด�าเนินงาน และกลไกการปฏิบัติ ดังนี้
 ๑. จดัตัง้ศนูย์อ�านวยการป้องกนัและปราบปราม
ยาเสพติดจงัหวดั ครบทัง้ ๗๖ จงัหวดั และกรงุเทพมหานคร 
(ศอ.ปส.จ./กทม.) เพ่ืออ�านวยการขับเคล่ือนแผนประชารฐั
ร่วมใจฯ ให้เป็นไปอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ 
ในพื้นที่
 ๒. จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิอ�าเภอ ครบทัง้ ๘๗๘ อ�าเภอ และกรงุเทพมหานคร 
๕๐ เขต (ศป.ปส.อ./เขต.) เพื่อเป็นกลไกในการปฏิบัติงาน
ขับเคลื่อนแผนประชารัฐร่วมใจฯ 

ผลการด�าเนินงาน ตามแผนประชารัฐร่วมใจสร้าง
หมู่บ้าน/ชุมชน มั่นคงปลอดภัยยาเสพติด ปี ๒๕๕๙ 
(๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) 
๑. มาตรการปราบปรามและบังคับใช้กฎหมาย
 การปราบปรามและบงัคบัใช้กฎหมายในหมูบ้่าน/ 
ชุมชน โดยการเข้าไปประชุมประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน 
และการรับแจ ้งเบาะแสของประชาชนในหมู ่บ ้าน/ 
ชุมชน เพื่อลดปัญหาการค้าและแพร่ระบาดยาเสพติด  
มีการจับกุมในหมู่บ้าน/ชุมชน มีผลการด�าเนินงาน ดังนี้
 ๑) ชุดสืบสวนหาข่าว ส�านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ 
กองทัพไทย, กองทัพบก, กองทัพเรือ, กองทัพอากาศ และ
ส�านักงานต�ารวจแห่งชาติ รวมทั้งสิ้น ๓๘ ชุด ๕๐๕ นาย
 ๒) ชุดสกัดกั้น/ปราบปรามยาเสพติดตามแนว
ชายแดน ศอ.ปส.ชน. ๒๗ ชุด ๒๑๕ นาย ศอ.ปส.ชอน. 
๑๘ ชุด ๕๖๔ นาย รวมทั้งสิ้น ๔๕ ชุด ๗๗๙ นาย
 ๓) ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด ระดับ 
บช.ภ.๑ - ๙/ศชต., บช.น. และ บช.ก. รวม ๑๓ ชุด ระดับ 
ภ.จว., บก.น. และ บก. รวม ๙๖ ชุด ระดับ กก./ร้อย รวม 
๙๗ ชุด และ ระดับ สน./สภ. รวม ๑,๔๘๒ ชุด รวมทั้งสิ้น 
๑,๖๘๘ ชุด ๑๓,๕๐๔ นาย
 ๔) ชดุขยายผลและยดึทรัพย์ ระดบั บช.ภ.๑ - ๙/
ศชต., บช.น. และ บช.ก. รวม ๑๔ ชดุ  ระดับ ภ.จว., บก.น. 
และ บก. ๘๕ ชุด รวมทั้งสิ้น ๙๙ ชุด ๗๙๒ นาย
 ๕) ด�าเนินมาตรการปราบปรามและบังคับใช้
กฎหมาย จับกุมคดียาเสพติด ๑๑๖,๐๕๘ คดี ผู้ต้องหา 
๑๒๗,๓๘๘ คน
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๒. มาตรการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ 
ยาเสพติด
 การด�าเนินงานด ้านบ�าบัดรักษาและฟ ื ้นฟู
สมรรถภาพผู ้ เสพผู ้ติดยาเสพติด โดยกระบวนการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในหมู ่บ้าน/ชุมชน ท้ังการ 
ปิดล้อมตรวจค้น จดัระเบยีบสงัคม และการประชมุประชาคม
แบบบูรณาการเพื่อค้นหาผู ้เสพผู ้ติดยาเสพติด ผลการ 
ด�าเนนิงานบ�าบดัรกัษาและฟ้ืนฟสูมรรถภาพผูเ้สพยาเสพตดิ 
ดังนี้
 ๑) จัดต้ังศูนย์คัดกรองในทุกอ�าเภอ ๙๑๖ แห่ง 
และศนูย์บรกิารสาธารณสขุของกรงุเทพมหานคร ๗๓ แห่ง 
รวมทั้งสิ้น ๙๘๙ แห่ง
 ๒) จัดตั้งค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน รองรับผู้เสพ/ 
ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ครบทั้ง ๗๖ จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร รวมทั้งสิ้น ๒๑๑ แห่ง
 ๓) จัดตั้งศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการ
บ�าบัดครบทุกอ�าเภอ ๘๗๘ อ�าเภอ ใน ๗๖ จังหวัด และ
กรุงเทพมหานคร ๕๐ เขต
 ๔) ด�าเนินการมาตรการบ�าบัดรักษาและฟื้นฟู 
ผูเ้สพผูติ้ดยาเสพติด พบผู้เสพผูติ้ดยาเสพติด ๖๕,๕๔๕ คน 
ส่งเข้ากระบวนการบ�าบดัรกัษา ๕๔,๗๗๘ คน ติดตาม ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�าบัดรักษา ๓๑,๒๗๗ คน
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๓. มาตรการป้องกันยาเสพติด
 ๑) การป้องกนัในกลุม่เดก็และเยาวชนในสถาน
ศึกษา มีกลไกการป้องกันยาเสพติด ประกอบด้วย
  ๑) ครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็กท่ีสร้างภูมิคุ้มกัน 
ยาเสพตดิในเดก็ปฐมวยั โดยใช้แนวคดิทฤษฎคีวามสามารถ 
ของสมองในการบรหิารจดัการชวีติ (Executive Function - EF)  
หรือ ครู EF จ�านวน ๑๐๔,๐๕๕ คน ในโรงเรียนอนุบาล 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ๕๒,๘๖๒ แห่ง 
  ๒) วิทยากรป้องกัน ในโครงการการศึกษา
เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (Drug Abuse 
Resistance Education - D.A.R.E.) หรอื ครตู�ารวจ D.A.R.E  
จ�านวน ๘,๒๒๐ คน สอนนักเรียนระดับ ป.๕ - ป.๖  
ทั่วประเทศ ๗,๒๕๑ แห่ง
  ๓) จัดตั้งศูนย ์พัฒนาเยาวชนระดับพ้ืนที่ 
๑,๐๓๕ แห่ง 
  ๔) อาสาสมัครแรงงาน ๗,๐๖๘ คน
  ๕) วิทยากรกองทนุแม่ของแผ่นดิน ๒๒,๓๑๒ คน
  ๖) ด�าเนินการมาตรการป้องกันยาเสพติด 
ในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการเข้าไปเสริมสร้างและป้องกัน
ยาเสพติดทั้งการประชุมท�าประชาคม การรณรงค์
ประชาสัมพันธ์ การอบรมแกนน�าในหมู่บ้าน/ชุมชน และ 
การจดักจิกรรมสร้างภมูคิุม้กันในกลุ่มเดก็และเยาวชนเสีย่ง 
ในหมูบ้่าน/ชุมชน ๔๙,๗๐๑ แห่ง จากเป้าหมาย ๘๑,๙๐๕ แห่ง  
คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๖๘

 ๒) การรณรงค์ ป้องกันและให้ความรู ้เรื่อง
ยาเสพติดในสถานประกอบการ โดยการเข้าไปรณรงค์ 
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ให้ความรู ้เรื่องยาเสพติด 
เพ่ือสร้างภมูคิุม้กนัเกีย่วกบัยาเสพติดในสถานประกอบการ 
๔๖,๐๓๓ แห่ง

 ๓) การเข้าไปเสริมสร้างและป้องกันยาเสพติด
ในหมูบ้่าน/ชมุชน โดยกลไกประชารฐัใน ๔ กจิกรรมส�าคัญ 
ทั้งการประชุมท�าประชาคม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
การอบรมแกนน�าในหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดกิจกรรม
สร้างภูมิคุ ้มกันในกลุ ่มเด็กและเยาวชนเสี่ยง เพ่ือให้
ประชาชนให้หมู่บ้าน/ชุมชน เกิดความรับรู้ ตระหนักถึง
พิษภัยยาเสพติด และเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน 
โดยได้ด�าเนินการไปแล้ว ๔๑,๙๖๖ หมู่บ้าน/ชุมชน
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การด�าเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

พ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

จังหวัด
จ�านวน

หมู่บ้าน/ชุมชน
จ�านวนผู้เข้าร่วม

ชาย หญิง รวม

สงขลา (๔ อ�าเภอ) ๘๔ ๒,๑๒๐ ๗๕๗ ๒,๘๗๗

ยะลา ๙๖ ๒,๕๖๙ ๑,๑๐๕ ๓,๖๗๔

ปัตตานี ๑๔๔ ๘๕๑ ๓,๖๔๒ ๔,๔๙๓

นราธิวาส ๑๖๒ ๒,๔๔๑ ๓,๒๐๕ ๕,๖๔๖

รวม ๔๘๖ ๗,๙๘๑ ๘,๗๐๙ ๑๖,๖๙๐

สรุปภาพกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน

๑. ผลการด�าเนินงานโดยสมาคมป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม ดังนี้
 (๑.๑)  การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/
ชุมชน
  เนื่องจากชุมชนมุสลิมไม่นิยมให้ผู ้หญิง
หรือแม่บ้านออกจากบ้านหรือชุมชน สมาคมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจงัหวัดชายแดนภาคใต้ จงึได้ลงพืน้ที ่
ในระดับหมู ่บ้าน/ชุมชน เพ่ือให้ความรู ้เรื่องการสร้าง
ภูมิคุ ้มกันยาเสพติด แก่กลุ ่มเป้าหมายที่ เป ็นผู ้หญิง
หรือแม่บ้าน ซึ่งนอกจากผู้หญิงหรือแม่บ้าน ที่เข้าร่วม
กิจกรรมแล้ว ก็ยังมีพ่อบ้านและเด็กๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน  
เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้ตระหนกัถงึโทษและพษิภยัของยาเสพตดิ โดยมปีระเด็น
ที่ให้ความรู้ประกอบด้วย 

 - ความหมายและอันตรายจากยาเสพติด 
 - โทษของผู้ค้า 
 - หลักศาสนากับยาเสพติด 
 - การสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนและสร้าง
ครอบครับอบอุ่น 
 - การทดลองสารนิโคตินจากบุหรี่
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๘ – กนัยายน ๒๕๕๙ สมาคมป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถลงพื้นที่ด�าเนิน
การได้ทัง้หมด จ�านวน ๔๘๖ หมูบ้่าน/ชมุชน และมจี�านวน
ผูเ้ข้าร่วมกิจกรรมทัง้หมด ๑๖,๖๙๐ คน โดยมรีายละเอียด
ดังนี้
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 (๑.๒) การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน
  นอกจากการสร้างภูมิคุ ้มกันยาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชนแล้ว สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพตดิจงัหวดัชายแดนภาคใต้ ยงัได้เข้าด�าเนนิการสร้าง
ภมูคิุม้กนัยาเสพตดิในโรงเรยีนด้วย โดยได้เข้าไปด�าเนนิการ
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา โรงเรียนสอนศาสนา โรงเรียนตาดีกา และ
สถาบันศึกษาปอเนาะ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
ทัง้นีเ้พือ่ให้เยาวชนก่อนวยัเสีย่งในโรงเรยีน ได้ตระหนกัถึง
โทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีประเด็นที่ให้ความรู ้

ประกอบด้วย
 - ความหมายและอันตรายจากยาเสพติด 
 - หลักศาสนากับยาเสพติด 
 - การทดลองสารนิโคตินจากบุหรี่
 - พระคุณของครู และพระคุณพ่อ - แม่
 - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
 - การทดสอบวดัความเข้าใจในเนือ้หาทีใ่ห้ความรู้ 
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๘ – กนัยายน ๒๕๕๙ สมาคมป้องกนัและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดจังหวดัชายแดนภาคใต้ สามารถเข้าด�าเนินการได้
ทั้งหมด จ�านวน ๖๑๘ โรง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัด
จ�านวน
โรงเรียน

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

สถาบัน
ศึกษา

ปอเนาะ

จ�านวน
นักเรียนสังกัดเขต

พื้นที่
โรงเรียน
ตาดีกา

สังกัด
สพม.

โรงเรียน
เอกชน

สอนศาสนา
อิสลาม

สงขลา 
(๔ อ�าเภอ)

๑๖๐ ๒๗ ๑๑๘ ๙ - ๖ ๙,๘๙๐

ยะลา ๑๕๒ ๙ ๑๒๘ ๙ - ๖ ๙,๕๓๗

ปัตตานี ๒๑๖ ๑๑ ๑๙๖ - - ๙ ๑๓,๑๖๘

นราธิวาส ๒๔๓ ๒๓ ๒๐๐ ๑๒ ๑ ๗ ๑๕,๕๕๑

รวม ๗๗๑ ๗๐ ๖๔๒ ๓๐ ๑ ๒๘ ๔๘,๑๔๖

สรุปภาพกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน
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 (๑.๓) การส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนอ่าน 
คุตบะห์วันศุกร์
  การส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนอ่าน 
คุตบะห์วันศุกร์ เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่สมาคมป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกับ 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และโรงเรยีนปอเนาะ ส่งเสริม 
ให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียนเผยแพร่หลักค�าสอน 
บทบัญญัติ ตามหลักศาสนาอิสลามให้ห่างไกลยาเสพติด 
โดยเน้นบทบัญญัติหรือหัวข้อคุตบะห์ ดังนี้
 - หลักค�าสอนเกี่ยวกับผู้ที่ใช้สิ่งเสพติด

 - หลักค�าสอนเกีย่วกบัครอบครัว และสถานการณ์ 
ปัจจุบัน
 - บทลงโทษของผู้ที่ใช้ยาเสพติด 
 - การขออภัยโทษจากพระเจ้า
 - หลักการพื้นฐานของมุสลิม
 ในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ต้ังแต่เดือนตุลาคม 
๒๕๕๘ – กันยายน ๒๕๕๙ สมาคมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถส่งเสริม
ให้เยาวชนอ่านคุตบะห์วันศุกร์ ได้จ�านวน ๑๕๗ คน ๔๗๔ 
มัสยิด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จังหวัด จ�านวนมัสยิด จ�านวนเยาวชนที่อ่านคุตบะห์

สงขลา (๔ อ�าเภอ) ๒๑ ๒๖

ยะลา ๗๓ ๑๘

ปัตตานี ๑๙๖ ๔๖

นราธิวาส ๑๘๔ ๖๗

รวม ๔๗๔ ๑๕๗

สรุปภาพกิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน
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๒. ผลการด�าเนนิงานโดยศนูย์ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด กองอ�านวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ 
ส่วนหน้า (ศปส.กอ.รมน. ภาค ๔ ส่วนหน้า) ประกอบด้วย 
๔ กิจกรรม ดังนี้
 ๑) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
หมู ่บ้าน/ชุมชน เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
หมู่บ้านชุมชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
โดยใช้ชื่อว่า “ประชารัฐญาลันนันบารู” โดยได้เข้าไป
ด�าเนินการใน ๓๘ ต�าบล ๒๔๙ หมู่บ้าน มีครัวเรือนที่
สมัครเป็นสมาชิกแล้ว จ�านวน ๒๒,๑๘๖ ครัวเรือน จาก
จ�านวนครัวเรือนทั้งหมด ๔๘,๒๘๙ ครัวเรือน (คิดเป็น
ร้อยละ ๔๕,๙๔) ซึ่งมีการคัดแยกด้วยสันติวิธีแล้ว ๒๐๙ 
หมู่บ้าน พบผู้ค้า ๗๓ ราย, ผู้เสพ ๒,๓๖๒ ราย และผู้
สงสยั ๑,๐๘๓ ราย โดยได้มกีารด�าเนินการเข้าไปช่วยเหลอื 
ครวัเรอืนสมาชิกทีม่ปัีญหาแล้ว ๒๐๐ หมูบ้่าน แยกเป็นเข้าไป 
เยีย่มเยยีนแล้ว ๖๑๗ ราย มกีารชกัชวนให้เลกิเสพ ๕๑๑ ราย  
เข้ารับการบ�าบัด ๑๘๖ ราย และติดตามผล ๔๙๔ ราย 

 ๒) โครงการญาลนันันบารู เป็นกจิกรรมทีต่่อยอด 
มาจากงานฐานมวลชนของหน่วยญาลนันนับารกูารป้องกัน 
ท่ี เด็กและเยาวชนเป็นเป ้าประสงค์ของโครงการนี ้
การป้องกันยาเสพติดคือการป้องกันทางความคิดไม่ให้ 
เด็กๆ มีความคิดอยากใช้ยาเสพติดอย่างเด็ดขาด ซึ่ง 
ความคดินีจ้ะเกดิข้ึนได้กต้็องมคีวามรูก่้อน การจะมีความรู ้
ได้ก็ต้องเรยีนหรอืเข้าค่ายอบรม และในเรือ่งยาเสพตดิต้อง
มีเวลาในการอบรมที่มากพอ ให้เป็นการเรียนรู้อย่างเป็น 
กระบวนการ เพือ่สร้างความคดิให้เดก็ๆ สามารถคดิได้เอง
ว่าจะต่อสู้กับยาเสพติดอย่างไร ให้รู้สึกเกลียดยาเสพติด 
ทีส่ดุ ด้วยความรกัแม่และพ่ออย่างทีสุ่ด รกัศาสนาทีส่ดุ โดยมี 
กจิกรรมทีส่�าคัญ ตามประเภทของเยาวชน ๓ กจิกรรม คือ
  (๑) ค่ายญาลันนันบารูชาย ได้ด�าเนินการมา
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐ จนถึงปัจจุบัน ๒๕,๑๕๒ คน เฉพาะในปี 
๒๕๕๙ ด�าเนินการได้ ๕๖๗ คน 
  (๒) ค่ายญาลันนันบารูหญิง ได้ด�าเนินการ
มาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึงปัจจุบัน ๓,๗๐๐ คน เฉพาะในปี 
๒๕๕๙ ด�าเนินการได้ ๖๕๘ คน
  (๓) ค่ายญาลันนันบารูจูเนียร์ ได้ด�าเนินการ
มาตัง้แต่ปี ๒๕๕๕ จนถงึปัจจุบนั ๒๔,๕๘๑ คน เฉพาะในปี 
๒๕๕๙ ด�าเนินการได้ ๒,๘๑๖ คน
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 ๓) โครงการขบัเคลือ่นงานเยาวชนในสถานศกึษา 
ศนูย์ประสานงานญาลนันันบารู จะไปเข้าไปสร้างความเข้าใจ 
กับผู้บริหารของสถาบันการศึกษาก่อนว่า เป็นการติดต้ัง
ระบบการป้องกันภัยยาเสพติด และระบบสุขภาวะให้กับ
สถาบนั โดยมุ่งเน้นไปท่ีสถาบันการศกึษาปอเนาะ  โรงเรยีน
เอกชนสอนศาสนา และโรงเรยีนระดบัมัธยมศกึษา ซ่ึงหาก 
ผู้บริหารเห็นชอบด้วยจึงจัดการอบรมโดยแยกเป็น ๒ 
หลักสูตร ดังนี้
  (๑) ค่ายปอเนาะสานใจป้องกนัภยัยาเสพตดิ 
ได้ด�าเนินการมาตัง้แต่ปี ๒๕๕๕ จนถงึปัจจบุนั ๖,๒๙๙ คน 
จากสถาบันการศึกษาปอเนาะ จ�านวน ๑๐๑ แห่ง 
เฉพาะในปี ๒๕๕๙ ด�าเนินการได้ ๘๕๖ คน
  (๒) ค่ายนกัเรยีนอาสาญาลนันนับารปู้องกนั
ภัยยาเสพติด ได้ด�าเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๖ จนถึง
ปัจจุบัน ๘,๖๓๙ คน จากโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา และ
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จ�านวน ๕๙ แห่ง 
เฉพาะในปี ๒๕๕๙ ด�าเนินการได้ ๘๖๐ คน
 โดยในระหว่างการอบรม จะมีการจัดตั้งชมรม
ปอเนาะสานใจป้องกันภัยยาเสพติด หรือ ชมรมนักเรียน
อาสาญาลนันนับารข้ึูน เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลือ่นงาน 
ป้องกันยาเสพติด และดูแลระบบสุขภาวะของปอเนาะ 
หรอืโรงเรียนต่อไป โดยศนูย์ประสานงานฯ จะเข้าไปติดตาม 
อย่างต่อเนือ่ง ตลอดจนจะมกีารน�าแกนน�าของชมรม ได้แก่ 
ประธานและรองประธานชมรม เข้ารบัการอบรมหลกัสตูร
พฒันาแกนน�าอย่างต่อเนือ่ง รวมทัง้ส่งเสรมิให้จดักจิกรรม
อาสาบ�าเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคมในด้านต่างๆ ต่อไป

 ๔) โครงการมัสยิดฟื้นฟูใจ เป็นการแก้ไขปัญหา
ยาเสพตดิทีร่เิริม่ขึน้ใหม่ โดยการค้นพบว่าเยาวชนทีเ่ข้ารบั
การบ�าบดัยาเสพตดิจากสถานบ�าบดัต่างๆ แล้วหวนกลบัไป 
เสพซ�้าอีกจ�านวนมากกว่าร้อยละ ๘๐ เนื่องจากแม้จะ
สามารถบ�าบัดทางกายได้แล้วแต่ยังไม่มีการบ�าบัดทางใจ 
แล้วส่งเข้าสู่สังคมเลย มักจะมีปัญหาเสพซ�้าเป็นส่วนมาก 
เนื่องจากควรต้องมีการช่วยเหลือทั้ง ๓ ด้าน คือ “กาย จิต 
และสังคมบ�าบัด” 

๓. ผลการด�าเนินงานโดยศูนย์อ�านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส (ศอ.ปส.จ. 
นราธิวาส)
 ๑) วนัที ่๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายกเทศมนตรี
ต�าบลกะลุวอเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวัยใส 
ห่างไกลยาเสพตดิ เข้าใจเพศศกึษา ห่างไกลเอดส์ ประจ�าปี  
๒๕๕๙ ณ หอประชมุธรรมาภบิาลเทศบาลต�าบลกะลวุอเหนอื 
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จงัหวัดนราธิวาส โดยมีนายฮาซนั ลโูล๊ะ 
ผูอ้�านวยการกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม กล่าวรายงาน
ในพิธเีปิด มีผูเ้ข้าร่วมอบรมเป็นนักเรยีนชัน้มธัยมศึกษาปีที ่
๑ - ๖ โรงเรียนอิสลามบูรพาวิทยา จ�านวน ๑๓๐ คน 
วิทยากรที่ให้ความรู ้แก่นักเรียนที่เข ้าอบรมในครั้งนี ้
นายมะรีเป็ง หะยีสาและ พยาบาลวิชาชีพช�านาญการ 
จากศูนย์อ�านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
จังหวัดนราธิวาส ซ่ึงสถานการณ์ป ัญหายาเสพติด 
แพร่ระบาดและก�าลังทวีความรุนแรงขึ้นอย่างน่าวิตก 
และน�ามาซึง่ความรุนแรงในครอบครวัและอาชญากรรมต่างๆ 
ซึ่งสาเหตุมาจากการอยากรู ้อยากลอง การชักชวน 
ของเพื่อนฝูง การรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ขาดการตระหนักถึง 
พิษภัย  และผลเสียของมัน สิ่ งยั่ วยุ  ความเจริญ 
ทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร
 ๒) วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม
เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 
ประจ�าปี ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๙  
ณ อาคารอเนกประสงค์ กองร้อยอาสารักษาดินแดน
อ�าเภอเมอืง จังหวดันราธวิาส ซึง่มเียาวชนเข้าร่วมโครงการ  
๘๐ คน



ที่ปรึกษา

นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต ที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

นายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

นายพิภพ ช�านิวิกัยพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

บรรณาธิการ

นายธนากร คัยนันท์ ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์

คณะบรรณาธิการ

นายศิริสุข ยืนหาญ ผู้อ�านวยการส่วนติดตามและประเมินผล ส�านักยุทธศาสตร์

นายบุญส่ง ไตรขันธ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวค�าเพียร พิมมะเสน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวอุไรวรรณ บุญญิกา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�านาญการ

นางสาวรุ่งนภา วิชญทินภัทร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายธีรพงศ์ โพธิ์เจริญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุภา ทองเพิ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวนัฐชานันท์ มากรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นางสาวสุนันทา ชินชัยพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการช�านาญงาน

นางวงจันทร์ โคเลิศ พนักงานธุรการ ส.๓

นายรณสิทธิ์ แก้วโยธา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอรณิชา ศรีศักดิ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวอารียา หินแก้ว เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวมนัญชยา การะสุข เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดท�าโดย

ส่วนติดตามและประเมินผล ส�านักยุทธศาสตร์

ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม

๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ ๐-๒๒๔๗-๐๙๐๑, โทรสาร ๐-๒๖๔๐-๙๓๔๓, www.oncb.go.th 

คณะผู้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๕๙



สีน�้าเงิน

สีน�้าเงิน มีที่มาจากสีตราสัญลักษณ์ หมายถึง ความมั่นคง สง่างาม




