ดัชนีขอมูลขาวสารสํานักงาน ป.ป.ส. ที่จัดไวใหประชาชนตรวจดู
ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.9(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงตอเอกชน

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.01
สลธ.

ขส.01-1 เรื่อง การกําหนดคาสินไหมทดแทนและดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดกรณี
ความรับผิดทางละเมิดที่หนวยงานของรัฐตองชดใชแกบุคคลภายนอก
ม.9(2) นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ขส.02-1 ถึง ขส.02-8 นโยบายการปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.
2549-2551 ขอมูลมีจํานวนมากหากตองการโปรดติดตอเจาหนาที่
ขส.02-9 คําแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร
นายกรัฐมนตรี แถลงตอรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
ขส.02-10 สรุปการมอบนโยบายปฏิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
นางสาวยิ่งลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี วันที่ 11 กันยายน 2554 ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล

ขส.02

สยศ.

ม.9(3) แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณของสํานักงาน ป.ป.ส.
ป บิ ัติกิ ารประจํ
ป ําปงบประมาณ
ป
ขส.03-1 - ขส.03-11 แผนปฏิ
พ.ศ.2547-2555
ขอมูลมีหากตองการโปรดติดตอเจาหนาที่
ขส.03-12 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556

ขส.03

สยศ.

ขส.04

สลธ.

ขส.03-13 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557
หมายเหตุ: ศูนยบริการขอมูลขาวสารสํานักงาน ปปส.ภ.1-9/กทม. จัดเก็บเฉพาะ
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณปจจุบันและแผนปฏิบัติการฯของแตละภาค
ม.9(4) คูมือเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงงานของเจาหนาที่
ขส.04-1 คูมือการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีตกลงราคา
ขส.04-2 คูมือเจาพนักงาน ป.ป.ส.
ขส.04-3 คูมือตรวจสอบทรัพยสินคดียาเสพติด
ขส.04-4 คูมือเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด
ขส.04-5 สิทธิประโยชนตอบแทนผูปฏิบัติงานและผูชวยเหลือทางราชการในการ
ปราบปรามยาเสพติด
ขส.04-6 การยึด อายัด และริบทรัพยสินคดียาเสพติด
ขส.04-7 การดําเนินการตอของกลางคดียาเสพติด
ขส.04-8 มาตรการริบทรัพยสินคดียาเสพติด

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.9(4) คูมือเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงงานของเจาหนาที่ (ตอ)

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.04
สลธ.

ขส.04-9 กฎหมายยาเสพติด : แนวทางปฏิบัติของเจาหนาที่
ขส.04-10 คูมือการตรวจรับรองคุณภาพสถานบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด สําหรับ
เจาหนาที่สํานักงาน ป.ป.ส.
ม.9(5) กฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

ขส.05

สกม.

ขส.06

สลธ.

ขส.07

สยศ.

ขส.08

สลธ.

ขส.05-1 กฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับยาเสพติด
ขส.05-2 ระเบียบและแนวปฏิบัติฯ
ขส.05-3 มาตรการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ขส.05-4 มาตรการในการควบคุมยาเสพติด
ขส.05-5 มาตรการเฉพาะดาน
ขส.05-6 คําวินิจฉัยที่นาสนใจดานยาเสพติด
ขส.05-7 แบบฟอรมตางๆ
ขส.05-8 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของตางประเทศ(เกาหลีใต)
ขส.05-8 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของตางประเทศ(สิงคโปร)
ขส.05-8 กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของตางประเทศ(ไตหวัน)
ม.9(6) สัญญาสัมปทานที่มีลักษณะผูกขาดตัดตอนหรือสัญญารวมทุนกับเอกชน
ไมมีภาระกิจที่เกี่ยวของ
ม.9(7) มติคณะรัฐมนตรี
ขส.07-1 ถึง ขส.07-14 มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ.2544-2555 ขอมูลมีจํานวน
มากหากตองการโปรดติดตอเจาหนาที่
ขส.07-15 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีดานการปองกันเเละปราบปรามยา
เสพติด (ตุลาคม 2555-มีนาคม 2556)
ขส.07-16 สรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีดานการปองกันเเละปราบปรามยา
เสพติด (เมษายน-มิถุนายน 25556)
ขส.07-17 รวมเลมสรุปสาระสําคัญมติคณะรัฐมนตรีดานการปองกันเเละ
ปราบปรามยาเสพติด (ตุลาคม 2555-กันยายน 2556)
ม.9(8) สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและประกาศประกวดราคา
ขส.08-1 ถึง ขส.08-14 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและประกาศ
ประกวดราคา พ.ศ.2542-2555 ขอมูลมีจํานวนมากหากตองการโปรดติดตอ
เจาหนาที่
ขส.08-15 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ประจําปงบประมาณ 2556

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.7(1) โครงสรางขององคกรในการดําเนินงาน

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.09
สลธ.

ขส.09-1 พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2519
ขส.09-2 บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชกฤษฎีกาแบงสวน
ราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด สํานัก
นายกรัฐมนตรี พ.ศ. 2535
ขส.09-3 พระราชกฤษฎีกา แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ ปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด สํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2542
ขส.09-4 พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอน อํานาจ
หนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ.2545
ขส.09-5 กฎกระทรวง : แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2545
ขส.09-6 กฎกระทรวง : แบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม พ.ศ. 2548
ขส.09-7 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
272/2551 เรื่องแบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
ขส.09-8 แผนภูมิการแบงสวนราชการของสํานักงาน ป.ป.ส.
ขส.09-9 โครงสรางและการจัดองคกร อํานาจหนาที่ วีธีดําเนินงานและสถานที่ตั้ง
เพื่อขอรับขอมูลขาวสาร สํานักงานคณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2550
ขส.09-10 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันเเละปราบปรามยาเสพติดที่
122/2556 เรื่องเเบงสวนราชการสํานักงานคณะกรรมการปองกันเเละปราบปราม
ยาเสพติด
ม.7(4) คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี
ขส.10-1 ถึง ขส.10-18 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2541-2552ขอมูลมี
จํานวนมากหากตองการโปรดติดตอเจาหนาที่
ขส.10-19 คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 154 - 156/2554 เรื่อง พลังแผนดิน
เอาชนะยาเสพติด
ขส.10-20คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 177/2556 เรื่อง แกไขเพิ่มเติมคําสั่ง
สํานักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2554 เรื่องยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
ขส.10-21 คําสังั่ สํานักั นายกรััฐมนตรีี ทีี่ 179/2556 เรือื่ ง ปรั
ป ับปปรุงการจัดั ตััง้
ศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ

ขส.10

สยศ.

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.7(4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ขส.11-1 ถึง ขส.11-9 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2535-2555 ขอมูลมี
จํานวนมากหากตองการโปรดติดตอเจาหนาที่
ขส.11-10 กฎสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยเครื่องแบบพิเศษสําหรับขาราชการ
สํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2556
ม.7(4) ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.11 กอง/สํานัก
ที่เกี่ยวของ

ขส.12

สยศ.

ขส.13

สลธ.

ขส.12-1 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2543) เรื่องกําหนดประเภทสถาน
ประกอบการที่อยูภายใตบังคบของมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําผิด
เกี่ยวกับสารเสพติดในสถานประกอบการ
ขส.12-2 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 เรื่องกําหนด
มาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับสารเสพติดในสถาน
ประกอบการ
ขส.12-3 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปดชั่วคราว หรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการของ
สถานประกอบการที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ขส.12-4 ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ. 2556) เรื่องแตงตั้งกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ม.7(4) ประกาศกระทรวงยุติธรรม
ขส.13-1 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดพื้นที่รับผิดชอบสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 1-9
ขส.13-2 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดหนวยงานที่ทําหนาที่รับคํารอง
ขอรับการคุมครองพยานตามมาตรการพิเศษ
ขส.13-3 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แตงตั้งขาราชการพลเรือน
ขส.13-4 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง แกไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวง
ยุติธรรม เรื่อง กําหนดพื้นที่รับผิดชอบสํานักงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภาค 1-9
ขส.13-5 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องกําหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและ
สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติด
พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2556
ขส.13-6 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดสถานที่เพื่อการควบคุมตัว
และสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจนตามพระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพ
ติด พ.ศ. 2545 (ฉบับที่ 25) พ.ศ. 2556
ขส.13-7 ประกาศกระทรวงยุ
ป
ติธรรม เรืือ่ ง กําหนดอัตั ราการจา ยเงิินสินิ บนเงินิ
รางวัลคดียาเสพติด พ.ศ.2556

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.7(4) คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ขส.14-1ถึง ขส. 14-40 คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2545-พ.ศ.2553 ขอมูลมีจํานวนมากหากตองการโปรดติดตอเจาหนาที่
ขส.14-41 คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 1/2554
เรื่อง จัดตั้งศูนยติดตามสถานการณและการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายา
เสพติด (ศต.ปส.)
ขส.14-42 คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 2/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานพัฒนาประสิทธิภาพมาตรการตามปฏิบัติการประเทศไทย
เขมแข็งชนะยาเสพติดยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตร 5 รั่วปองกัน ระยะที่ 3
ขส.14-43 คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 3/2554
เรื่อง ปรับปรุงองคประกอบของคณะอนุกรรมการบําบัดรักษาและฟนฟู
สมรรถภาพผูติดยาเสพติด
ขส.14-44 คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่4/2554 เรื่อง
แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณและการดําเนินงานปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด
ขส.14-45 คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 5/2554
เรื่อง แนวทางการบําบัดฟนฟูสมรรถภาพผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ตามแผนปฏิบัติ
การเรงรัด 3 เดือน
ขส.14-46 คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 6/2554
เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประสานงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
พื้นที่กรุงเทพมหานคร
ขส.14-47 คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 7/2554
เรื่อง แนวทางการดําเนินงานตามปฏิบัติการประเทศไทยเขมแข็งชนะยาเสพติด
ยั่งยืน ภายใตยุทธศาสตร 5 รั้วปองกันระยะที่ 3 เดือนเมษายน-กันยายน 2554
ขส.14-48 คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ 12/2554
เรื่อง จัดตั้งศูนยอํานวยการและประสานงานการแกไขปญหาความมั่นคง อําเภออม
กอย จังหวัดเชียงใหม

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.14
ศพส.

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.7(4) คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.15
ศพส.

ขส.15-1 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดที่
1/2545 เรื่องแตงตั้งที่ปรึกษาและแตงตั้งเจาหนาที่ผูรับผิดชอบการดําเนินงานใน
สํานักงานอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด
ขส.15-2 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดที่
2/2545 เรื่อง แตงตั้งฝายอํานวยการรวมในสํานักงานอํานวยการแผนปฏิบัติการ
เพื่อเอาชนะยาเสพติด(เพิ่มเติม)
ขส.15-3 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดที่
3/2545 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางาน"เครือขายวิชาการดานติดตามและประเมินผล
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
ขส.15-4 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดที่
4/2545 เรื่องแตงตั้งกรรมการศูนยอํานวยการประสานงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดชายแดนภาคกลาง (ศอ.ปก.) และพื้นที่รับผิดชอบ เพิ่มเติม
ขส.15-5 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการแผนปฎิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดที่
5/2545 เรื่อง แตงตั้งกรรมการศูนยอํานวยการปราบปรามยาเสพติด ภาค 6
เพิ่มเติม
ขส.15-6 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดที่
6/2545 เรื่อง แตงตั้งคณะอํานวยการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดจังหวัด
ตาก เพิ่มเติม
ขส.15-7 คําสั่งคณะกรรมการอํานวยการแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติดที่
30/2547 เรื่อง แนวทางการประสานงานคดียาเสพติดรายสําคัญ
หมายเหตุ สามารถดูขอมูลไดที่ http://www.nccd.go.th
ม.7(4) ประกาศสํานักงาน ป.ป.ส.
ขส.16-1 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง
กําหนดโครงสรางและการจัดองคกรในการดําเนินงาน อํานาจหนาที่ ที่สําคัญ และ
วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร ของสํานักงาน ป.ป.ส.
ขส.16-2 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง
สถานที่ตั้งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
กรุงเทพมหานคร และ ภาค 1-9

ขส.16

ทุกกอง/
สํานัก

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.7(4) ประกาศสํานักงาน ป.ป.ส. (ตอ)

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.16 ทุกกอง/สํานัก

ขส.16-3 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง
กําหนดโครงสรางและการจัดการองคในการดําเนินงาน อํานาจหนาที่ ที่สําคัญและ
วิธีการดําเนินงานและสถานที่ติดตอเพื่อขอรับขอมูลขาวสาร ของสํานักงาน ป.ป.ส.
ขส.16-4 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง
กําหนดการออกแบบเอกสารการขอเขาถึงขอมูลขาวสาร
ขส.16-5 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน
ขส.16-6 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง
ขั้นตอนและระยะเวลาการใหบริการในกระบวนงาน ของสํานักงาน ป.ป.ส.
ขส.16-7 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เรื่อง
รายชื่อขาราชการพลเรือนผูไดรับเลือกโดยเรียงลําดับคะแนนจากสูงไปหาต่ํา เพื่อ
แตงตั้งเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สํานักงาน ป.ป.ส.
ขส.16-8 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเรื่อง
แตงตั้งขาราชการพลเรือนเปนอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สํานักงาน ป.ป.ส.
ขส.16-9 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ภายใตกฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาความคดียาเสพติด
พ.ศ. 2550
ขส.16-10ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เรื่อง กําหนดแบบขออนุญาตหนังสือขอแกไขหรือเพิ่มเติมระยะเวลาหรือรายการที่
ไดรับอนุญาตและรายงานผลการครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม
ขส.16-11 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
เรื่อง กําหนดปริมาณยาเสพติดที่พนักงานสอบสวนหรือผูชํานาญการพิเศษตอง
เหลือไว
ม.7(4) ระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส.
ขส.17-1 ระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส. วาดวยขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2541 (ยกเลิก)
ขส.17-2 ระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส. วาดวยการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ.2545
ขส.17-3 ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการ
แตงตั้งการปฏิบัติหนาที่และกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส.
พ.ศ. 2545

ขส.17

กอง/สํานัก
ที่เกี่ยวของ

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.7(4) ระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส. (ตอ)
ขส.17-4 ระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส. วาดวยการแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ตาม
กฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(ฉบับที่2) พ.ศ.2546
ขส.17-5 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวา
ดวยการออกบัตรประจําตัวและการรายงานการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน
ป.ป.ส. พ.ศ.2546
ขส.17-6 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวา
ดวยการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2523 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2546
ขส.17-7 ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดวา
ดวยการตรวจพิสูจนของกลางยาเสพติด (ฉบับที่2) พ.ศ. 2549
ขส.17-8 ระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส. วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ.
2550
ขส.17-9 ระเบียบสํานักงาน ป.ป.ส. วาดวยขอมูลขาวสารของทางราชการ (ฉบับที่
2) พ.ศ.2552
ขส.17-10 ระเบียี บคณะกรรมการปองกันั และปราบปรามยาเสพติดวาดวยแนว
ทางการประสานงานคดียาเสพติด พ.ศ.2553
ม.7(4) ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน
ขส.18-1 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน วาดวยประเมินคาเสียหาย
และคาเสื่อมสภาพ พ.ศ. 2535
ขส.18-2 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน วาดวยกองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่2) พ.ศ.2545
ขส.18-3 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน วาดวยกองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่3) พ.ศ.2546
ขส.18-4 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน วาดวยการเก็บรักษา
ทรัพยสินที่ถูกยึด อายัด (ฉบับที่2) พ.ศ.2546
ขส.18-5 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน วาดวยการเก็บรักษา
ทรัพยสินที่ถูกยึด อายัด (ฉบับที่3) พ.ศ.2547
ขส.18-6 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน วาดวยการนําทรัพยสินออก
ขายทอดตลาดหรือนําไปใชประโยชนของทางราชการ พ.ศ. 2548
ขส.18-7 ระเบียบคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน วาดวยกองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่4) พ.ศ.2552

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.17 กอง/สํานัก

ขส.18

สตส.

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.7(4) ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ขส.19-1 ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดวา
ดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน พ.ศ. 2537
ขส.19-2 ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดวา
ดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน(ฉบับที่2) พ.ศ.2537
ขส.19-3 ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดวา
ดวยการจัดการทรัพยสินของกองทุน(ฉบับที่3) พ.ศ.2546
ขส.19-4 ระเบียบคณะอนุกรรมการกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติดวา
ดวยเจาหนาที่กองทุน พ.ศ.2552
ม.7(4) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ขส.20-1 ถึง ขส.20-103 คําสั่งสํานักคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยา
เสพติด พ.ศ.2552-2555 ขอมูลมีจํานวนมากหากตองการโปรดติดตอเจาหนาที่
ขส.20-104 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
11/2556 เรื่องแตงตั้งที่ปรึกษาสํานักงาน ป.ป.ส. ดานการจัดการองคความรู
ขส.20-105 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
70/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเตรียมการรองรับการสงเสริมการปลูกเฮมพให
เปนพืชเศรษฐกิจบนที่สูง
ขส.20-106 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
79/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดทําและประสานการดําเนินงานเพื่อเตรียม
ความพรอมสูประชาคมอาเซียนป 2558
ขส.20-107 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
121/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานรับรองมาตรฐานคายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู
เสพ/ผูติดยาเสพติด
ขส.20-108 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
143/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการปองกันและแกไขปญหาการ
แพรระบาดของเมทแอมเฟตามีน (ไอซ)
ขส.20-109 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
216/2556 เรื่อง มอบอํานาจใหขาราชการปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ
ขส.20-110 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
222/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะอํานวยการและทีมบริหารความตอเนื่องเพื่อ
ตอบสนองตอเหตุการณในสภาวะวิกฤตสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด
ปราบปรามยาเสพตด

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.19
สตส.

ขส.20

สลธ.

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.7(4) คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ตอ)
ขส.20-111 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
253/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางานปองกันและเฝาระวัง
ปญหายาเสพติดบนเครือขายสังคมออนไลน

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.20
สลธ.

ขส.20-112 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
289/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอํานวยการการจัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ส.
อาเซียน
ขส.20-113 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
385/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ส.อาเซียน
ขส.20-114 คําสั่งสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่
387/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานจัดระบบและบริหารจัดการทรัพยสินคดียา
เสพติด
ม.7(4) คําสั่งศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ
ขส.21-1ถึง ขส.21-51 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด
แหงชาติ พ.ศ.2551 - พ.ศ.2555 ขอมูลมีจํานวนมากหากตองการโปรดติดตอ
เจาหนาที่
ขส.21-52 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ที่
1/2556 เรื่อง ขยายระยะเวลา โครงการ "ชุมชนอุนใจไดลูกหลานกลับคืน"
ขส.21-53 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ที่
5/2556 แผนปฎิบัติการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ป 2556 (ศพส.315)
ขส.21-54 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ที่
9/2556 แนวทางการขับเคลื่อนปฎิบัติการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด อยาง
ยั่งยืนป 2556 (เมษายน-กันยายน 2556)
ขส.21-55 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ที่
11/2556 โครงการทศวรรษกองทุนแมของแผนดิน เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระ
นางเจาฯพระบรมราชินีนาถ
ขส.21-56 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ ที่
12/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบรายงาน ระบบติดตามและ
เฝาระวังปญหายาเสพติด เพิ่มเติม
ขส.21-57 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังเเผนดินเอาชนะยาเสพติดเเหงชาติที่
13/2556 เรื่อง โครงการมัสยิดเฉลิมพระเกียรติปลอดยาเสพติดเเละเเตงตั้ง
คณะอนกรรมการขั
คณะอนุ
กรรมการขบเคลอนโครงการ
บเคลื่อนโครงการ

ขส.21

ศพส.

มาตรา
ชื่อรายการขอมูลขาวสาร
ม.7(4) คําสั่งศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ (ตอ)
ขส.21-58 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังเเผนดินเอาชนะยาเสพติดเเหงชาติที่
14/2556 เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปฏิบัติการพิเศษสนับสนุนการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของผูอํานวยการศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดแหงชาติ เพิ่มเติม

เลขรหัส เจาของเรื่อง
ขส.21
ศพส.

ขส.21-59 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังเเผนดินเอาชนะยาเสพติดเเหงชาติที่
15/2556 เรื่อง เรื่อง แผนปฏิบัติการเสริมการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ 3
จังหวัดชายแดนภาคใตหวง 4 เดือน (มิถุนายน - กันยายน 2556)
ขส.21-60 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังเเผนดินเอาชนะยาเสพติดเเหงชาติที่
16/2556 เรื่อง การจัดกิจกรรมรณรงคประชาสัมพันธ เนื่องในวันตอตานยาเสพ
ติด (26 มิถุนายน) ประจําป 2556
ขส.21-61 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังเเผนดินเอาชนะยาเสพติดเเหงชาติที่
17/2556 เรื่อง เรื่อง แตงตั้งกรรมการศูนยอํานวยการพลังแผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดแหงชาติ เพิ่มเติม
ขส.21-62 คําสั่งศูนยอํานวยการพลังเเผนดินเอาชนะยาเสพติดเเหงชาติที่
ป บิ ัติการพลังั แผน ดินิ เอาชนะยาเสพติิด ป 2557
19/2556 เรือื่ ง แผนปฏิ
ณ วันที่ 22 ตุลาคม 2556

