
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

 
 
 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ก ำหนดอยู่ในยุทธศำสตร์        ด้ำน
ควำมม่ันคงและต่ำงประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยจำกยำเสพติดโดยป้องกันเด็ก             เยำวชน 
ผู้ ใช้แรงงำน และประชำชน กลุ่ ม เสี่ ยงไม่ ให้ ไปเกี่ ยวข้องกับยำเสพติด ปรำบปรำมจับ กุมผู้ ค้ ำ  ผู้ ผลิ ต  
ผู้มีอิทธิพลและเจ้ำหน้ำที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดทุกรำย สร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศในกำรควบคุมและสกัด
กั้นยำเสพติด รวมทั้งบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดให้สำมำรถกลับเข้ำสู่สังคมและด ำเนินชีวิตได้
ตำมปกติ ไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด โดยมีกลไกติดตำมกำรช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดอย่ำงเป็นระบบ  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
งบประมำณทีไ่ด้รับกำรจัดสรร จ ำนวน 5,256,373,100 บำท จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่มีรหัสงบประมำณ ๘ 

กระทรวง และ ๒ ส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง รวม ๒7 หน่วยงำน และมีผลเบิกจ่ำยทั้งสิ้น  
5,105,000,442.48 บำท คิดเป็นร้อยละ 97.13 ดังนี้   

กรม พรบ. เบิกจ่ายทั้งสิ้น คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

รวมท้ังสิ้น 5,256,373,100.00 5,105,000,442.48 150,984,537.52 97.13 

ส านักนายกรัฐมนตร ี 206,647,400.00 205,666,090.68 981,309.32 99.53 

กองอ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
รำชอำณำจักร 

206,647,400.00 205,666,090.68 981,309.32 99.53 

กระทรวงกลาโหม 321,665,200.00 311,439,399.45 10,225,800.55 96.82 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม 2,788,200.00 2,785,370.65 2,829.35 99.90 

กองทัพบก 215,860,000.00 205,887,746.42 9,972,253.58 95.38 

กองทัพเรือ 47,671,300.00 47,470,217.95 201,082.05 99.58 

กองทัพอำกำศ 19,752,300.00 19,728,644.94 23,655.06 99.88 

กองบัญชำกำรกองทัพไทย 35,593,400.00 35,567,419.49 25,980.51 99.93   

กท.พ.สังคม/คม.มนุษย ์ 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00 

กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 100.00 

กระทรวงมหาดไทย 189,721,100.00 182,162,055.75 7,559,044.25 96.02 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย 27,935,200.00 25,774,172.80 2,161,027.20 92.26 

กรมกำรปกครอง 135,005,500.00 129,785,685.06 5,219,814.94 96.13 

ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาส ๔ 
(๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๒ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

กรมกำรพัฒนำชุมชน 26,780,400.00 26,602,197.89 178,202.11 99.33 

กระทรวงยุติธรรม 2,337,065,100.00 2,326,330,943.04 10,734,156.96 99.54 

กรมคุมประพฤต ิ 394,372,900.00 389,522,082.64 4,850,817.36 98.77 

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน 17,532,300.00 16,756,270.35 776,029.65 95.57 

กรมรำชทัณฑ ์ 79,668,900.00 77,592,342.74 2,076,557.26 97.39 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด 

1,845,491,000.00 1,842,460,247.31 3,030,752.69 99.84 

กระทรวงแรงงาน 33,277,200.00 33,247,703.56 29,496.44 99.91 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน 20,222,000.00 20,192,596.76 29,403.24 99.85 

กรมสวสัดิกำรและคุ้มครองแรงงำน 13,055,200.00 13,055,106.80 93.20 100.00 

กระทรวงศึกษาธกิาร 213,410,000.00 196,506,533.92 12,454,124.08 94.04 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร 18,626,000.00 18,531,605.00 94,395.00 99.49 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำ 
ขั้นพื้นฐำน 

146,103,500.00 133,467,965.77 12,247,414.23 91.59 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ 15,000,000.00 10,918,926.97 19,851.03 99.82 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ 33,680,500.00 33,588,036.18 92,463.82 99.73 

กระทรวงสาธารณสุข 1,214,365,400.00 1,128,709,033.95 85,656,366.05 92.95 

ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข 427,812,800.00 415,105,060.72 12,707,739.28 97.03 

กรมกำรแพทย ์ 473,582,200.00 400,637,060.80 72,945,139.20 84.60 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย ์ 111,907,100.00 111,907,084.13 15.87 100.00 

กรมสุขภำพจิต 178,479,500.00 178,479,025.58 474.42 100.00 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ 22,583,800.00 22,580,802.72 2,997.28 99.99 

ส่วน รช.มสก.ส.นายกฯ 730,221,700.00 707,856,803.13 22,364,896.87 96.94 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำต ิ 719,580,100.00 697,222,332.51 22,357,767.49 96.89 

ส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม 
กำรฟอกเงิน 

10,641,600.00 10,634,470.62 7,129.38 99.93 

ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง: ใช้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน 

 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๓ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัด โดยมีตัวชี้วัดกำรร่วมบูรณำกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด ปี ๒๕๖2 แบ่งออกเป็น ๓ แผนงำน คือ แผนงำนด้ำนป้องกัน แผนงำนด้ำนปรำบปรำม และแผนงำนด้ำน
บ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด ดังนี้ 

      เป้ำหมำย : เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำชน ได้รับกำรสร้ำง 
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด หมู่บ้ำน/ชุมชน พื้นที่เป้ำหมำยมีกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ก ำหนดตัวชี้วัด เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเป้ำหมำย และระดับแนวทำง ดังนี้    
 

                                   เป้ำหมำย : ผู้ค้ำยำเสพติด และเครือข่ำยถูกจับและด ำเนินกำรตำมกฎหมำย 
และพัฒนำควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ โดยก ำหนดตัวชี้วัด เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเป้ำหมำย และระดับแนวทำง 
ดังนี้ 

 
                                        
 
 
 
 
                                        
 
 

 
 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมาย

• ร้อยละ 80 ของจ านวนผู้ต้องหา ในความผิดฐานสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ต้อง
ได้รับการออกหมายจับ

• ผลการด าเนินงานได้ 50.59  คน

หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด มีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของหมู่บ้าน/ชุมชน 
ทั่วประเทศ
ผลการด าเนินงาน  N/A

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมาย 

• ผู้เสพรายใหม่ ไม่เกิน 47 คน ต่อประชากรกลุ่มเสี่ยง 100,000 คน
• ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 7

กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จ านวน 9,675,196 คน 
ผลการด าเนินงาน 712,284 คน

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทาง

จับกุมผู้กระท าผิดคดียาเสพติดรายส าคัญไม่น้อยกว่า ๖๒,๐๐๐ คดี          
ผลการด าเนินงาน 20,321 คน

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทาง

จ านวนโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการความร่วมมือระหว่างประเทศ
ประจ าปี ที่ได้รับการด าเนินงาน 7 โครงการ/กิจกรรม                         
ผลการด าเนินงาน N/A โครงการ

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทาง

แผนงานด้านการปราบปราม

แผนงานด้านป้องกัน 

แผนงานด้านการบ าบัด 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๔ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

เป้ำหมำย : ผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดได้รับกำรบ ำบัดรักษำ ติดตำม ดูแลช่วยเหลือตำมมำตรฐำน โดยก ำหนดตัวชี้วัด
เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเป้ำหมำย และระดับแนวทำง ดังนี้ 
 
 
 
 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมาย

• ร้อยละ 20 ของผู้ติดยาเสพติดที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ และ
ได้รับการติดตามดูแลต่อเนื่อง ๑ ปี (Retention Rate)

• ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 21.19

ร้อยละ 40 ของผู้ใช้ ผู้เสพที่บ าบัดครบตามเกณฑ์ที่ก าหนดของแต่ละระบบ
หยุดเสพต่อเนื่องหลังการจ าหน่ายจากการบ าบัด ๓ เดือน (Remission Rate)
ผลการด าเนินงาน 36.71

ตัวชี้วัดระดับ
แนวทาง



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๕ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
 กิจกรรม : กำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน และเสริมกำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐด้ำนยำเสพติด  
 เป้ำหมำย : จัดตั้งหมู่บ้ำน/ชมุชนเข้มแข็งในพ้ืนที่ ๑,140 หมู่บ้ำน/ชุมชน 
 ผลกำรด ำเนินงำน : 1,140 หมู่บ้ำน/ชุมชน 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : กอ.รมน.ส่งเงินคืน 198,440.- บำท ศปป.2 ส่งเงินคืน 232,809.32 
บำท 

กระทรวงกลำโหม  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม ด ำเนินกำรดังนี้  

1. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรป้องกันยำเสพติด  
เป้ำหมำย : กลุ่มเป้ำหมำย/เป้ำหมำย ที่ก ำหนดไดรับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๙๕๐ คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 30 
เป้ำหมำย: ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมโครงกำรป้องกันยำเสพติด ร้อยละ ๙๐ 
ผลกำรด ำเนินงำน: 30 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 

๒. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด  
กิจกรรม : ด ำเนินกำรรวบรวมข่ำวสำรและตรวจสอบข้อมูลทำงลับเกี่ยวกับข้ำรำชกำรหรือผู้พักอำศัยใน

พ้ืนที่รับผิดชอบของ สป. (จ ำนวน 5 พ้ืนที่) ที่เก่ียวข้องกับยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ด ำเนินกำรรวบรวมข่ำวสำรและตรวจสอบข้อมูลทำงลับเกี่ยวกับข้ำรำชกำรหรือผู้พักอำศัยใน

พ้ืนที่รับผิดชอบของ สป. (จ ำนวน 5 พ้ืนที่) ที่เก่ียวข้องกับยำเสพติด 12 ครั้ง 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
เป้ำหมำย : ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนปรำบปรำมยำเสพติด ร้อยละ ๙๐ 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 

๓. โครงกำรบ ำบัด รักษำ ผู้ติดยำเสพติด 
กิจกรรม : กำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจสำรเสพติด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 
- 

 
 
 

ผลการด าเนินงานแผนงานบรูการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา 
ผูติ้ดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (๒๗ หน่วยงาน)  
ไตรมาส ๔ (ระหว่าง วันท่ี ๑ ตุลาคม – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๖ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

 
กองทัพบก  ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : จัดกิจกรรมป้องกันยำเสพติดให้กับก ำลังพลของกองทัพบก 
เป้ำหมำย : ก ำลังพลเข้ำร่วมโครงกำรป้องกันยำเสพติด ไม่ต่ ำกว่ำ 20,๐๐๐ คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 20,000 คน 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : หน่วย/ค่ำย/ชุมชนทหำร มีกำรบริหำรจัดกำร/ตรวจสอบข้อมูลข่ำวสำร

เกี่ยวกับยำเสพติดในหน่วยทหำร/ค่ำย/ชุมชนทหำร, มีกำรอบรมวิทยำกรกระบวนกำรต้ำนภัยยำเสพติดในหน่วย
ทหำรพัฒนำองค์ควำมรู้ ให้สำมำรถน ำไปขยำยผลให้กับก ำลังพล ครอบครัว และชุมชนรอบๆ ค่ำยได้ , มีกำร
ประชำสัมพันธ์ รณรงค์ จัดกิจกรรมลำนกีฬำต้ำนยำเสพติด กำรให้ควำมรู้แก่เย่วชนในห้วงปิดภำคกำรศึกษำ ให้
ทรำบถึงพิษภัยยำเสพติด และกำรต่อต้ำนกำรใช้ยำเสพติด กำรอบรบหทำรกองประจ ำกำรที่จะปลดประจ ำกำรให้
เป็นเครือข่ำย จัดคณะกรรมกำรตรวจและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนกำรป้องกันยำเสพติดในหน่วยทหำร รวมถึงมี
กำรตรวจและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหน่วยต่ำง ๆ เพื่อปรับปรุงกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

๒. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนพื้นที่ในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : ผลกำรสกัดกั้นจับกุมตำมช่องทำงจุดตรวจและในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ประจ ำเดือน ก.ค. 62 ยำบ้ำ 7,076,157 เม็ด, กัญชำ 50.4  กก., ไอซ์ 144 กก., เฮโรอีน 370 กรัม และ 
พืชกระท่อม 3,395  กก. 
 ๓. โครงกำรบ ำบัด รักษำ ผู้ติดยำเสพติด  
 กิจกรรม : กำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
 เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรบ ำบัดฟื้นฟู 4,428 คน 
 ผลกำรด ำเนินงำน : 4,023 คน 
 รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : บ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด โดยศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ทบ. 43 แห่ง 
จ ำนวน 4,428 คน 
 
กองทัพเรือ  ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : ด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่รับผิดชอบที่เข้ำร่วมกิจกรรม ๕,๐๐๐ คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 4,600 คน 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 

2. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด 
กิจกรรม : กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนชุมชนและจ ำนวนเรือที่ชุดปฏิบัติกำรลำดตระเวน ด ำเนินกำรตรวจค้น 12 ชุมชน/ 3,000 ล ำ 
ผลกำรด ำเนินงำน : 12 ชุมชน/ 3,128 ล ำ 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 
 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๗ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

 
 

    ๓. โครงกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
 กิจกรรม : กำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติด 
 เป้ำหมำย : ควำมส ำเร็จในกำรบ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟูผู้ติดยเสพติดได้ตำมจ ำนวนแรกรับ 1,400 คน 
 ผลกำรด ำเนินงำน : 1,195 คน 
 รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 
 
กองทัพอำกำศ  ด ำเนินกำรดังนี้  

1. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : ด ำเนินกิจกิจกรรมกำรป้องกันยำเสพติด  
เป้ำหมำย : กลุ่มเป้ำหมำย/เป้ำหมำยที่ก ำหนดได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔,๕๐๐ คน
ผลกำรด ำเนินงำน: 25,163 คน 

     รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพตำมนโยบำยรัฐบำล (บูรณำกำรข้ำรำชกำรหน่วยงำน
กองทัพอำกำศและครอบครัว ) 
    2. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด 

กิจกรรม : กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
เป้ำหมำย : พ้ืนที่ในกำรด ำเนินกำรสนับสนุนกำรปรำบปรำมยำเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบของ
กองทัพอำกำศ 12 พ้ืนที ่
ผลกำรด ำเนินงำน : 12 พื้นที ่
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 10 กองบิน,1โรงเรียนกำรบิน และส่วนกลำงดอนเมือง (กำรตั้งด่ำนสกัดก้ัน

ภำยในพ้ืนที่ ทหำรอำกำศและสนธิก ำลังกับหน่วยงำนภำยนอกในกำรจับกุม)โดยมีกำรจับกุมใน ๓ ไตรมำสแรก 
๙๘ คด ี

3. โครงกำรบ ำบัด รักษำ ผู้ติดยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรบ ำบัดรักษำ และฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ผู้เข้ำรับกำรตรวจพบสำรเสพติดได้รับกำรบ ำบัด ร้อยละ 100 
ผลกำรด ำเนินงำน : 3,053 คน 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : กำรเบิกจ่ำยยังอยู่ในส่วนขอใช้งบประมำณจ ำนวนหนึ่ง 
 

กองบัญชำกำรกองทัพไทย  ด ำเนินกำรดังนี้ 
๑. โครงกำรป้องกันยำเสพติด ด ำเนินกิจกรรมกำรป้องกันยำเสพติด 

เป้ำหมำย : กลุ่มเป้ำหมำย/เป้ำหมำยที่ก ำหนดได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดไม่น้อยกว่ำ 20,000คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 14,874   คน 

     รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : จัดกำรอบรมให้ควำมรู้แก่ทหำรใหม่ ได้รับทรำบถึงโทษและพิษภัยของยำ
เสพติด ณ พัน.ส.บก.ทท.สส.ทหำร เมื่อ 19 ธ.ค.61 โดยเชิญวิทยำกรจำกนอก กห. มำให้ควำมรู้ และศึกษำดู
งำนกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติดณ สถำบันธัญญำรักษ์ จว.ป.ท. 

กิจกรรม กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ร้อยละควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ร้อยละ 90 
ผลกำรด ำเนินงำน : 1,527 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๘ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : ประชุมประชำคมข่ำวกรองด้ำนกำรข่ำวยำเสพติด เมื่อ 12 พ.ย. 12 ธ.ค.61 
และ 12 ก.พ.62 เดินทำงประสำนงำน ทภ.๓ จว.ช.ร. จว.ช.ม. และ จว.พ.ล. เมื่อ 17 - 22 ธ.ค.61 
กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเด็กและเยำวชนจำกยำเสพติด ด ำเนินกิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกันภัยยำเสพติด
ส ำหรับเด็กและเยำวชน 

เป้ำหมำย : จ ำนวนเด็กและเยำวชนที่ได้เข้ำร่วมกิจกรรมกำรเสิรมสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันแก้ไขปัญหำ 
ยำเสพติด 1,155 คน  

ผลกำรด ำเนินงำน : จ ำนวนเด็กและเยำวชนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนกำรป้องกันภัยจำกยำเสพติด N/A  คน 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 34 คน 

กระทรวงมหำดไทย  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. โครงกำรสนับสนุนกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดกระทรวงมหำดไทย  
กิจกรรม : ด ำเนินกิจกรรมสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นที่ 
เป้ำหมำย : หมู่บ้ำน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหำยำเสพติด มีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของหมู่บ้ำน/ชุมชนทั่วประเทศ  
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 

    รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : ผลกำรด ำเนินงำนศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัด 
(สอ.ปส.จ.) และศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดอ ำเภอ (ศป.ปส.อ.) ด ำเนินกำรจัดท ำแผนปฏิบัติ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ประจ ำปี 2563 โดยกำรมีส่วนร่วมตำมแนวทำงประชำรัฐ เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด โดยกำรมีส่วนร่วมตำมแนวทำงประชำรัฐ 
ประกอบด้วย ภำครัฐ ภำคเอกชน ภำคกำรศึกษำ ภำคประชำสังคม ภำคประชำชน ผู้น ำศำสนำ และกลุ่มผู้ที่
เกี่ยวข้องกับยำเสพติด เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดเชิงรุกในแต่ละพ้ืนที่ และร่วมกันป้องกันและแก้ ไขปัญหำยำ
เสพติดใน 878 อ ำเภอ 76 จังหวัดโดยส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทยจัดสรรงบประมำณเพ่ิมเติมให้ 
ศอ.ปส.จ./ศป.ปส.อ. จ ำนวน 2,333,000 บำท  

     
กรมกำรปกครอง  ด ำเนินกำรดังนี้  

๑. โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
กิจกรรม : กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 60 ของผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดได้รับกำรติดตำมช่วยเหลือโดยกลไกหมู่บ้ำน/ชุมชน สำมำรถ   

ด ำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
ผลกำรด ำเนินงำน : 6,190 แห่ง 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 
เป้ำหมำย : ร้อยละ 60 ของหมู่บ้ำน/ชุมชน ปัญหำยำเสพติดลดลง ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดได้รับกำร

บ ำบัดรักษำตำมควำมเหมำะสมและสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข 
ผลกำรด ำเนินงำน : 878 แห่ง/อ ำเภอ 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 
 
 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๙ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

กรมกำรพัฒนำชุมชน  ด ำเนินกำรดังนี้  
๑. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
เป้ำหมำย : ชุมชนปลอดภัยจำกยำเสพติด 22,009 หมู่บ้ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 22,009 หมู่บ้ำน 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 1. เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของ 
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ผู้ขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด ำเนินกำรเสร็จสิ้นแล้ว เป้ำหมำย 
1,000 คน 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด ำเนินกำรครบแล้ว 76 จังหวัด 
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด ำเนินกำรครบแล้ว 76 จังหวัด 
1.4 สนับสนุนติดตำมงำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 5 จังหวัด จ.นครพนม สกลนคร เชียงใหม่ เชียงรำย
ภูเก็ต 
เป้ำหมำย : ร้อยละของหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ร้อยละ 100 
ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 100 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน 2. พัฒนำหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรหมู่บ้ำนต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด ำเนินกำรครบแล้ว  
75 จังหวัด (ไม่ได้จัดสรรงบประมำณให้ 1 จังหวัด คือ ระนอง เนื่องจำกมีกองทุนแม่ฯ เต็มพ้ืนที่รับผิดชอบ

ของกรมกำรพัฒนำชุมชนแล้ว) 
2.2 สนับสนุนกิจกรรมต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด ำเนินกำรครบแล้ว 75 จังหวัด (ไม่ได้จัดสรร

งบประมำณให้ 1 จังหวัด คือ ระนอง เนื่องจำกมีกองทุนแม่ฯ เต็มพ้ืนที่รับผิดชอบของกรมกำรพัฒนำชุมชนแล้ว) 
กระทรวงยุติธรรม 
กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยำวชน ด ำเนินกำรดังนี้   

1. โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด  
    กิจกรรม : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม  และกิจกรรม

ป้องกันเด็กและเยำวชนกลุ่มเสี่ยงต่อกำรใช้ยำเสพติดในสถำนพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม 
เป้ำหมำย : เด็กและเยำวชนในสถำนพินิจและศูนย์ฝึกอบรมเด็กได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันด้ำนยำเสพติด 7,000 คน 
ผลกำรด ำเนินกำร : 3,765 คน 

        รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : มีเด็กและเยำวชนในสถำนพินิจฯและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน 
ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด ภำยใต้กำรท ำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ได้แก่ มีเด็กและ
เยำวชนในสถำนพินิจฯและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยำวชน ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด 
ภำยใต้กำรท ำกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ได้แก่ 
1. ครอบครัวเข้มแข็งฯ, จิตอำสำ(บริกำรสำธำรณะประโยชน์ที่วัดทุ่งพระ) และกำรใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์ 
(ตุ๊กตำกำรบูร) 
2. รับสมัครสมำชิกใหม่และให้ควำมรู้เกี่ยวกับกำรป้องกัน 
3. โครงกำรภูมิปัญญำท้องถิ่น 
4. โครงกำรวันสงกรำนต์ 
5. ตรวจค้นจู่โจมป้องกันสิ่งต้องห้ำม 
6. กิจกรรมเดือนแห่งครอบครัว(จัดให้เด็กและเยำวชนและครอบครัวเชื่อมควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันมีกิจกรรมที่
สมำชิกทูบีนัมเบอร์วันได้แสดงควำมสำมำรถทำงดนตรี ทำงกำรแสดง) 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑๐ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

7. กิจกรรมคัดเลือกคณะกรรมกำรเพ่ิมเติม เพ่ือให้เด็กและเยำวชนได้แสดงออกถึงควำมรับผิดชอบ ควำมสำมัคคี 
และแสดงพลังอำสำออกเพ่ือมำขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนของชมรมอย่ำงต่อเนื่อง 
8. กิจกรรมแข่งกีฬำวันสงกรำนต์ 
9. กิจกรรมส ำรวจปัญหำและสร้ำงแรงจูงใจและกิจกรรมท ำควำมดีด้วยหัวใจ 
10. ประชำสัมพันธ์ผ่ำนสื่อวิทยุ, กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เกี่ยวกับกำรสื่อสำรในครอบครัว 
11. -กิจกรรมคืนลูกที่ดีสู่วิถีครอบครัว กิจกรรมเรื่องจริงผ่ำนไมค์ กิจกรรมเสียงตำมสำย กิจกรรมฝึกวิชำชีพ  
TO BE NUMBER ONE กิจกรรมวันสงกรำนต์ 
12. โครงกำรธรรมบ ำบัด/วิชำชีพน้ ำยำล้ำงจำน 
13. ออกบูทถนนเด็กเดิน งำนตลำดทุบหม้อ 
14. -จัดรำยกำรสถำนพินิจพบประชำชน ณ วิทยุชุมชนประชำร่วมใจ Fm 95.0 Mhz. 
15. ประชุมเตรียมควำมพร้อมและเตรียมกำรรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์รำชกัญญำ สิริวัฒนำพรรณวดี 
องค์ประธำนชมรมฯ 
16. - ประชุมคณะกรรมกำรชมรม  
17. กิจกรรมเรียนรู้ประวัติควำมเป็นมำ กิจกรรมพัฒนำEQ และรับสมัครสมำชิก 
18.-กิจกรรมกีฬำยุติธรรมเชื่อมควำมสำมัคคียุติธรรมตำก ในวันที่ 17 เมษำยน 2562  

เป้ำหมำย : สถำนพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม มีชมรม TO BE NUMBER ONE 60 แห่ง 
ผลกำรด ำเนินกำร : 95 แห่ง 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 

2. โครงกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด 
กิจกรรม กำรบ ำบัดรักษำฟ้ืนฟูสมรรถภำพเด็กและเยำวชนตำมผลกำรจ ำแนก 
เป้ำหมำย : เด็กและเยำวชนในศูนย์ฝึกและอบรมได้รับกำรบ ำบัดฟื้นฟู 3,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 3,000 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกัน บ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพเด็กและ

เยำวชนที่เกี่ยวข้องกับยำและสำรเสพติดตลอดจนติดตำม กิจกรรม :คัดกรองเด็กและเยำวชนที่ถูกควบคุมตัว และ
บ ำบัดตำมสภำพปัญหำกำรใช้ยำและสำรเสพติดตำมโปรแกรมบ ำบัดกรมพินิจฯ โดยด ำเนินกำรทั้งในสถำนพินิจฯ
และศูนย์ฝึกฯ 

 
กรมรำชทัณฑ์  ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. โครงกำรป้องกันยำเสพติดสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหำยำเสพติดในเรือนจ ำ  
กิจกรรม : กำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเรือนจ ำ 
เป้ำหมำย : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขำดเข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 200,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 218,571 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : จัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรเตรียมควำมพร้อมประกวดผลงำนชมรม TO 

BE NUMBER ONE ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนระดับประเทศ ซึ่งจัดระหว่ำงวันที่ 15-17 พฤษภำคม 2562 ณ 
โรงแรมไมด้ำ งำมวงศ์วำน จังหวัดนนทบุรี โดยมีเรือนจ ำ/ทัณฑสถำนเข้ำร่วมกำรอบรม 32 แห่ง และได้โอน
งบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำนที่ผ่ำนกำรคัดเลือกกำรประกวดผลงำนชมรม To Be Number One ใน
เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ระดับภำค เป็นตัวแทนกำรประกวดระดับประเทศแล้วตัดโอนงบประมำณสนับสนุนกิจกรรม
โครงกำร TO BE NUMBER ONE ให้กรมสุขภำพจิตเรียบร้อยแล้ว 

 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑๑ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำ ยำเสพ
ติด TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ระหว่ำงวันที่ 22-26 ก.ค. 2562 ณ เรือนจ ำกลำง
ก ำแพงเพชร เรือนจ ำกลำงตำก   เรือนจ ำจังหวัดพิจิตร เรือนจ ำจังหวัดอุทัยธำนี                                                                                                                                                                

กำรประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ระดับประเทศ ในงำนมหกรรมรวมพล
สมำชิก  TO BE NUMBER ONE ประจ ำปี 2562 ระหว่ำงวันที่ 13-15 กรกฎำคม 2562 ณ HALL 9 ศูนย์
กำรประชุม IMPACT  FORUM เมืองทองธำนี ทั้งนี้ มีเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จ ำนวน   29 แห่ง ที่ได้รับกำร
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภำค เพ่ือเข้ำสู่กำรประกวดในระดับประเทศ โดยผลกำรประกวด   มีดังนี้       

ผลกำรประกวดกลุ่มดีเด่น ได้แก่                                                                                             
1. รำงวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทัณฑสถำนหญิงสงขลำ  
2. รำงวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ เรือนจ ำกลำงระยอง      
3. รำงวัลที่ 3 ได้แก่ เรือนจ ำจังหวัดสิงห์บุรี 
เป้ำหมำย : ผู้ต้องขังที่ผ่ำนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดกลับมำกระท ำผิดในคดียำ

เสพตดิอีกภำยใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 11 
ผลกำรด ำเนินงำน : 6.024 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 

2 โครงกำรเรือนจ ำปลอดยำเสพติด  
กิจกรรม : แก้ไขปัญหำยเสพติดและสิ่งของต้องห้ำมในเรือนจ ำ 
เป้ำหมำย : เรือนจ ำได้รับกำรจู่โจมตรวจค้น 142 แห่ง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 142 แห่ง 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : โอนงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 142 แห่ง ด ำเนินกำรจู่โจม

กรณีปกติเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงำนภำยนอก 54 ครั้ง  (เรือนจ ำ/ 
ทัณฑสถำน 49 แห่ง) ดังนี้  

 - เรือนจ ำอ ำเภอ 4 แห่ง ได้แก่ แม่สะเรียง, ชัยบำดำล (2 ครั้ง), นำทวี, ภูเขียว 
 - เรือนจ ำกลำง 10 แห่ง ได้แก่ คลองเปรม (2 ครั้ง), อุบลรำชธำนี, อุดรธำนี, เพชรบุรี,พิษณุโลก, 

ก ำแพงเพชร, นครสวรรค์, นครปฐม,สมุทรสงครำม, ลพบุรี 
 - เรือนจ ำพิเศษกรุงเทพ 
 - ทัณฑสถำนบ ำบัดพิเศษกลำง 
 - ทัณฑสถำนโรงพยำบำลรำชทัณฑ์ 
 - เรือนจ ำจังหวัด 20 แห่ง ได้แก่ กำญจนบุรี, สุพรรณบุรี, สิงห์บุรี, อ่ำงทอง, สกลนคร, เลย, หนองคำย, 

มหำสำรคำม, ศรีสะเกษ, ปทุมธำนี, ประจวบคีรีขันธ์, พัทลุง,  ตรัง, สตูล,เลย,บึงกำฬ,มุกดำหำร,น่ำน,เพชรบูรณ์, 
นนทบุรี 

 - ทัณฑสถำนเปิดบ้ำนนำวง 
 - เรือนจ ำชั่วครำว 11 แห่ง ได้แก่ ห้วยม้ำ, เขำน้อย, ดอยฮำง, หนองกระทิง, คลองโพธิ์, บำงหมำก, เขำ

บำงริ้น, กระบี่น้อย, ทุ่งเขน, บำงหญ้ำแพรก                                                                           
 เป้ำหมำย : ร้อยละของกำรจู่โมจมแบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงำนภำยนอกและแบบกรณีปกติ ไม่พบยำเสพ

ติดและอุปกรณ์สื่อสำรในเรือนจ ำ ร้อยละ 97 
ผลกำรด ำเนินงำน : 99.93 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน :  
 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑๒ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

๓ โครงกำรบ ำบัดและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังติดยำเสพติด 
กิจกรรม : บ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพติดยำเสพติด ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภำพในระบบต้องโทษ อย่ำงน้อย 30,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 21,843 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : จัดสรรงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จ ำนวน 89 แห่ง เพ่ือบ ำบัด

และฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 7,500 คน 
จัดสรรงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จ ำนวน 117 แห่งเพ่ือบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ต้องขัง

กลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 13,000 คน 
 จัดสรรงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน เพ่ือบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ รอบที่  1/2562 จ ำนวน 6 

แห่ง ผู้ต้องขังกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 1,500 คน 
จัดสรรงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน เพ่ือบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ รอบที่ 2/2562 จ ำนวน 4 

แห่ง ผู้ต้องขังกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 1,000 คน 
จัดสรรงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน เพ่ือฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังติดยำเสพติดก่อนพ้นโทษ จ ำนวน 

122 แห่ง ผู้ต้องขังกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 15,000 คน โดยให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำนรำยงำนผลเมื่อแล้วเสร็จ 
ขณะนี้มีเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 95 แห่ง 

เป้ำหมำย : ผู้ต้องขังที่ผ่ำนกำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพในระบบต้องโทษกลับมำกระท ำผิดซ้ ำในคดียำ
เสพติภำยใน ๑ ปี ไม่เกิน ร้อยละ 11 

ผลกำรด ำเนินงำน : 7.73 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 
 

ส ำนักงำน ป.ป.ส. ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  ด ำเนินกิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกัน เฝ้ำระวัง และสร้ำงกำรมีส่วนร่วม 

ของชุมชนในกำรป้องกันยำเสพติด 
เป้ำหมำย : กลุ่มเป้ำหมำยได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 100,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 
เป้ำหมำย : กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมป้องกัน 878 แห่ง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 664 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 

2. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด และส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
เป้ำหมำย: จับกุมผู้กระทรวงผิดคดียำเสพติดรำยส ำคัญ ไม่น้อยกว่ำ 62,000 คดี 
ผลกำรด ำเนินงำน : 27,026 คด ี
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 
เป้ำหมำย : ตำมด ำเนินกำรโครงกำรกิจกรรมหรือข้อตกลงควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศประจ ำปี ไม่น้อยกว่ำ 7 เรื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 

3. โครงกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑๓ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

กิจกรรม : กำรบ ำบัดรักษำผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติดและติดตำม ดูแล 
ช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติด  

เป้ำหมำย : ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของผู้ใช้ยำเสพติดที่เข้ำรับกำรบริกำรด้ำนกำรลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด  
เมื่อเปรียบเทียบกับท่ีผ่ำนมำ 

ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 
 

กรมคุมประพฤติ  ด ำเนินกำรดังนี้       
1. โครงกำรฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด  

กิจกรรม : กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้ เสพและผู้ติดยำเสพติดที่ ได้ รับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในระบบบังคับบ ำบัด  

จ ำนวน 22,200 รำย 
ผลกำรด ำเนินงำน : 36,397 รำย 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 
เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้ถูกคุมประพฤติคดียำเสพติดได้รับกำรบ ำบัด 15,000 รำย 
ผลกำรด ำเนินงำน : 21,110 รำย 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน :  

 
กระทรวงแรงงำน 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ด ำเนินกำรดังนี้  

1. โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
กิจกรรม : ด ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

เป้ำหมำย : จ ำนวนแรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยในสถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำงต่ ำกว่ำ ๑๐ คนลงมำ ได้รับกำรส่งเสริม
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ไม่ต่ ำกว่ำ ๑๓,๑๗๐ คน  

ผลกำรด ำเนินงำน : 26,414 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน เนื่องจำกกำรรำยงำนผลฯ ที่ผ่ำนมำ ได้น ำข้อมูลจำกระบบสภ.4 ออนไลน์
ของ สป.รง. ซึ่งจำกกำรตรวจสอบข้อมูลกับระบบของส ำนักงำน ป.ป.ส. พบว่ำยังมีควำมคลำดเคลื่อน จึง
ได้ปรับแก้ไขข้อมูลดังกล่ำวให้เป็นข้อมูลเดียวกันกับระบบของส ำนักงำน ป.ป.ส.  
เป้ำหมำย : จ ำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่จัดตั้งใหม่ 50/15 แห่ง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 53/16 แห่ง 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 
 

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ด ำเนินกำรดังนี้ 
๑. โครงกำรส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนยำเสพติดในสถำนประกอบกำร โดยจัดกิจกรรมสร้ำงควำมรู้ควำม

เข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนแรงงำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

1,200,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 1,632,623 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑๔ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

 
 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำย : จ ำนวนนักเรียนชั้น ป.1 – ป.6 ได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดที่ผ่ำนเกณฑ์ 

เชิงคุณภำพ 4,800,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 1,779,642 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : กิจกรรมที่ 1  ได้ตัดโอนงบประมำณเบิกแทนกันให้กับกรมสุขภำพจิต 

เ พ่ือด ำ เนินงำนโครงกำรรณรงค์ป้ องกันและแก้ ไขปัญหำยำเสพติด TO BE NUMBER ONE จ ำนวน 
10,000,000 บำท เป็นผู้เบิกจ่ำยแทนได้ตัดโอนเรียบร้อยแล้ว 

กิจกรรมที่ 2  ได้จัดสรรงบประมำณให้กับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดเพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่องำนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่ 77 จังหวัดๆละ 19,000 บำท รวมทั้งสิ้น 1,463,000 บำท จัดสรร
ไปถึงพ้ืนที่แล้ว 

เป้ำหมำย : จ ำนวนสถำนศึกษำระดับชั้นขยำยโอกำส มัธยม อำชีวะ และอุดมศึกษำมีกิจกรรมป้องกันและ
แก้ไขปัยหำยำเสพติดทีผ่ำนเกณฑ์เชิงคุณภำพ 11,742 แห่ง 

ผลกำรด ำเนินงำน : โรงเรียนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนที่ก ำหนด 5,623 แห่ง 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 

    กิจกรรม : เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำเอกชน 
เป้ำหมำย : จ ำนวนสถำนศึกษำเอกชนที่ได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด 38 โรงเรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 38 โรงเรียน (นักเรียน 2,700 คน) 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรศึกษำเอกชน ได้ 1. ร่วมกับกองทัพ

ภำคที่ 4 และหน่วยงำนภำคีในพ้ืนที่ จัดประชุมชี้แจงเร่งรัดกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ให้กับผู้บริหำรในโรงเรียน ทั้งสำยสำมัญ ปอเนำะ ตำดีกำ ใน 5 จังหวัดชำยแดนใต้ จ ำนวน 1,000 โรงเรียน 
ผู้บริหำรโรงเรียน 1,000 คน  ณ โรงแรม ซี เอส ปัตตำนี อ ำเภอเมือง จังหวัดปัตตำนี 2. ประชุมเชิงปฏิบัติกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ เพ่ือชี้แจงนโยบำยและแนวทำงทำงกำรด ำเนินงำนให้กับ
เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนด้ำนยำเสพติด จำกส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด  ทั่วประเทศ 3. จัดโครงกำรป้องกันและ
แก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียน
เอกชน ณ โรงเรียนสหศำสตร์ศึกษำ อ ำเภอเมืองเชียงรำย จังหวัดเชียงรำย และ โรงเรียนปิยะพรวิทยำ อ ำเภอแม่
สำย จังหวัดเชียงรำย 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด ำเนินกำรดังนี้  

1. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำย: ร้อยละของนักเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด ร้อยละ 100 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 
 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑๕ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

1) กิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคระกรรมกำรอำชีวศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรรณรงค์ป้องกันและ

แก้ไขปัญหำยำเสพติด 910 แหง่  
ผลกำรด ำเนินงำน : 910 แห่ง 
2) กิจกรรมอำชีวต้ำนยำเสพติด  
เป้ำหมำย : จ ำนวนนักเรียนที่เข้ำร่วมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด จ ำนวน 200,000 คน  
ผลกำรด ำเนินงำน : 316,679 คน 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  
    กิจกรรม : จ ำนวนนิสิตนักศึกษำและบุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด 

เป้ำหมำย : จ ำนวนนิสิตนักศึกษำ/บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด 
จ ำนวน ๑0๐,๐๐๐ คน 

ผลกำรด ำเนินงำน : 139,838 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ

สนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำและเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกัน
ยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ จ ำนวน 6 สถำบัน (รวม 88 แห่ง) 

 
กระทรวงสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรลดปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพด้ำนยำเสพติดแบบบูรณำกำร 
กิจกรรม : ติดตามผู้ป่วยที่ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยาเสพติด 
เป้าหมาย : ผู้ผ่านการบ าบัดรักษายาเสพติดได้รับการติดตาม ร้อยละ 90 
ผลการด าเนินงาน : ร้อยละ 87 
กิจกรรม : ให้บริการรักษาพยาบาลและฟ้ืนฟูสภาพผู้ป่วยยาเสพติดในพ้ืนที่ 
เป้าหมาย : จ านวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการบ าบัดรักษาฟ้ืนฟูสมรรถภาพ 105,000 คน 
ผลการด าเนินงาน : 115,554 คน 

        รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 
กรมกำรแพทย์ 

1. โครงกำรผู้เสพ ผู้ติดยำ และสำรเสพติดได้รับกำรบ ำบัด รักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 
กิจกรรม : พัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ศึกษำและถ่ำยทอด 8 เรื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 8  เรื่อง 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน :  
กิจกรรม : บริกำรบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดที่มีภำวะยุ่งยำกซับซ้อน 
เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้ป่วยยำเสพติดที่ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์ระดับตติยภูมิ 13,300 คน 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑๖ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ผลกำรด ำเนินงำน : 13,300 คน 
เป้ำหมำย : ควำมพึงพอใจของผู้ป่วยยำเสพติดที่ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์ระดับตติยภูมิ ร้อยละ 80 
ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ ๘๐ 
รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 
 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติด กำรควบคุมตัวยำและสำรเคมีทำงห้องปฏิบัติกำร 

กิจกรรม : ศึกษำ ค้นคว้ำ พัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือก ำหนดมำตรกำรทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือสนับสนุนกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

เป้ำหมำย : จ ำนวนตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือน ำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด 95,000 ตัวอย่ำง 

ผลกำรด ำเนินงำน : 118,611 ตัวอย่ำง 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : ตรวจพิสูจน์รวม 2 รำยกำรวิเครำะห์ ตรวจคุณภำพวิเครำะห์ 19,767  

ตัวอย่ำง ตรวจคุณภำพและปริมำณวิเครำะห์ 4,246  ตัวอย่ำง   
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำหำรและยำ ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงกำรควบคุมตัวยำ เคมีภัณฑ์ และสำรตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตำมกฎหมำย  

กิจกรรม ควบคุมตัวยำ และสำรตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนตัวยำ เคมีภัณฑ์ และสำรตั้งต้นได้รับกำรควบคุม ๒๖,๕๐๐ รำยกำร  
ผลกำรด ำเนินงำน :  33,105 รำยกำร 
 
 
 

กรมสุขภำพจิต 
 1. โครงกำรประชำชนผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด ได้รับกำรป้องกัน บ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟูจำกปัญหำ  
ยำเสพติด 
 กิจกรรม : บ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟูผู้ป่วยยำเสพติดที่มีปัญหำสุขภำพจิต 
 เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้ป่วยยำเสพติดที่มีปัยหำสุขภำพจิตได้รับกำรบ ำบัดรักษำ 5,550 คน 
        ผลกำรด ำเนินงำน : 5,520 คน (สมัครใจ 4,828 คน, บังคับบ ำบัด 692 คน) 
        รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : ตัวชี้วัดหลัก : ร้อยละ 30 ของผู้ป่วยจิตเวชยำเสพติดที่บ ำบัดครบตำม
เกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับกำรติดตำมดูแลต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 
64.07 ตัวชี้วัดรอง : ร้อยละ 60 ของผู้ป่วยจิตเวชยำเสพติด ที่หยุดเสพต่อเนื่อง 3 เดือน หลังจำกกำร
บ ำบัดรักษำครบตำมก ำหนด (3 month Remission Rate) ผลกำรด ำเนินงำนร้อยละ 78.52 
ส่วนรำชกำรไม่สังกัดกระทรวง 

ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ด ำเนินกำรดังนี้  
1. โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด  

กิจกรรม : จัดระเบียบสังคมรอบสถำบันกำรศึกษำ 
เป้ำหมำย : หมู่บ้ำน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหำยำเสพติด มีไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 ของหมู่บ้ำน/ชุมชนทั่วประเทศ 



 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

๑๗ 
ผลการด าเนินงานแผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ  าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ผลกำรด ำเนินงำน : N/A  
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน :  
กิจกรรม : กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้ำหมำยระดับโรงเรียนประถมศึกษำและมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ 
เป้ำหมำย : จ ำนวนของกลุ่มเป้ำหมำย/เป้ำหมำย ได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันหรือเฝ้ำระวังยำเสพติด ไม่น้อยกว่ำ 493,500 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 650,979 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 

2. โครงกำรปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด 
กิจกรรม กำรสกัดก้ัน ปรำบปรำม กำรผลิต กำรค้ำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จับกุมผู้กระท ำผิดคดียำเสพติดรำยส ำคัญ ไม่น้อยกว่ำ 62,000 คดี 
ผลกำรด ำเนินงำน : 82,007 คด ี

        รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 
 
ส ำนักป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรสืบสวน ปรำบปรำมเพื่อด ำเนินกำรกับทรัพย์สินของผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนยำเสพติด 
    ตำมกฎหมำยฟอกเงิน 

กิจกรรม : สืบสวน ปรำบปรำม เพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สินของผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนยำเสพ   ติดตำม
กฎหมำยฟอกเงิน 
เป้ำหมำย : จ ำนวนเรื่องที่มีกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำผิดมูลฐำนยำเสพติดตำม

กฎหมำยฟอกเงิน 95 เรื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 233 เรื่อง 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน :  

        เป้ำหมำย : ร้อยละของจ ำนวนเรื่องที่พนักงำนอัยกำรยื่นค ำร้องต่อศำล เทียบกับจ ำนวนเรื่องที่ส ำนักงำน 
ปปง. ส่งให้ ร้อยละ 97 
         ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 100 
         รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : ผลกำรด ำเนินงำนสะสมในเดือนสิงหำคม 2562 ของส ำนักงำน ปปง. 
สำมำรถด ำเนินกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินได้จ ำนวน 83 เรื่อง มูลค่ำทรัพย์ 223,505,372.69 บำท และยุติ/
ไม่ด ำเนินกำรจ ำนวน 150 เรื่อง รวมด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิดจ ำนวนทั้งสิ้น 233 
เรื่อง 
 
 
 

 
 

*************************************************** 
 
 
 
 
 



ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.)
เลขที ่๕ ถนนดนิแดง แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม


