
รายงานการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๓  ไตรมาส ๒

( ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม



๑ 
 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

 
 
 

แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  ก ำหนดอยู่ ในยุทธศำสตร์         
ด้ ำนควำมมั่ น ค งและต่ ำงป ระเทศ  โดยมี วั ต ถุ ป ระส งค์ เ พ่ื อส ร้ ำ งภู มิ คุ้ ม กั นภั ย จำกยำเสพติ ด โดยป้ อ งกั น 
เด็ก เยำวชน ผู้ใช้แรงงำน และประชำชน กลุ่มเสี่ยงไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด ปรำบปรำมจับกุมผู้ค้ำ ผู้ผลิต  
ผู้มี อิทธิพลและเจ้ำหน้ำที่ รัฐที่ เกี่ยวข้องกับยำเสพติดทุกรำย สร้ำงควำมร่วมมือกับต่ำ งประเทศในกำรควบคุม 
และสกัดกั้นยำเสพติด รวมทั้งบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดให้สำมำรถกลับเข้ำสู่สังคมและด ำเนินชีวิตได้
ตำมปกติ ไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด โดยมีกลไกติดตำมกำรช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดอย่ำงเป็นระบบ  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณแผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
งบประมำณที่ได้รับกำรจัดสรรไปพลำงก่อน จ ำนวน 5,299,591,200 บำท จ ำแนกตำมหน่วยงำนที่มีรหัส

งบประมำณ 9 กระทรวง และ ๒ ส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส ำนักนำยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง รวม ๒8 หน่วยงำน  
และมีผลเบิกจ่ำยทั้งสิ้น 1,929,742,880.57 บำท คิดเป็นร้อยละ 36.41 ดังนี้   

 

กรม พรบ. เบิกจ่ายท้ังสิ้น คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

ส านักนายกรัฐมนตรี 206,115,500.00 82,680,777.70 123,434,722.30 40.11  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 206,115,500.00 82,680,777.70 123,434,722.30 40.11  
กระทรวงกลาโหม 319,665,200.00 90,993,263.10 228,671,936.90 28.47  

สนง.ปลัดกระทรวงกลาโหม 2,788,200.00 384,491.14 2,403,708.86 13.79  

กองทัพบก 213,860,000.00 49,669,469.25 164,190,530.75 23.23  

กองทัพเรือ 47,671,300.00 22,358,460.00 25,312,840.00 46.90  

กองทัพอากาศ 19,752,300.00 5,671,119.00 14,081,181.00 28.71  

กองบัญชาการกองทัพไทย 35,593,400.00 12,909,723.71 22,683,676.29 36.27  

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00  

กรมกิจการเด็กและเยาวชน 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 0.00  

กระทรวงมหาดไทย 185,924,000.00 59,392,933.82 126,531,066.18 31.94  

สนง.ปลัดกระทรวงมหาดไทย 22,514,400.00 6,992,889.79 15,521,510.21 31.06  

กรมการปกครอง 136,629,200.00 40,715,068.03 95,914,131.97 29.80  

กรมการพัฒนาชุมชน 26,780,400.00 11,684,976.00 15,095,424.00 43.63  

ผลการด าเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ 
แผนงานบรูณาการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษาผูติ้ดยาเสพติด 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ 
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
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กรม พรบ. เบิกจ่ายท้ังสิ้น คงเหลือ 
ร้อยละ
เบิกจ่าย 

กระทรวงยุติธรรม 2,321,427,200.00 1,126,590,831.52 1,194,836,368.48 48.53  

กรมคุมประพฤต ิ 372,372,900.00 102,424,722.21 269,948,177.79 27.51  

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 17,532,300.00 2,252,944.70 15,279,355.30 12.85  

กรมราชทัณฑ ์ 79,668,900.00 17,980,611.74 61,688,288.26 22.57  

สนง.คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 1,851,853,100.00 1,003,932,552.87 847,920,547.13 54.21  

กระทรวงแรงงาน 33,701,300.00 9,814,706.80 23,886,593.20 29.12  

สนง.ปลัดกระทรวงแรงงาน 20,463,800.00 3,523,030.53 16,940,769.47 17.22  

กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 13,237,500.00 6,291,676.27 6,945,823.73 47.53  

กระทรวงศึกษาธิการ 199,915,300.00 6,711,908.00 193,203,392.00 3.36  

สนง.ปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 25,090,600.00 3,807,158.50 21,283,441.50 15.17  

สนง.คณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 141,594,100.00 2,904,749.50 138,689,350.50 2.05  

สนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา 33,230,600.00 0.00 33,230,600.00 0.00  

กระทรวงสาธารณสุข 995,083,800.00 281,153,491.22 713,930,308.78 28.25  

สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 426,353,300.00 55,905,592.78 370,447,707.22 13.11  

กรมการแพทย์ 229,132,900.00 86,197,457.86 142,935,442.14 37.62  

กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 0.00 0.00 0.00 0.00 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 124,881,500.00 31,587,633.96 93,293,866.04 25.29  

กรมสนับสนนุบริการสุขภาพ 6,917,500.00 0.00 6,917,500.00 0.00  

กรมสุขภาพจิต 183,976,800.00 95,733,995.01 88,242,804.99 52.04  

สนง.คณะกรรมการอาหารและยา 23,821,800.00 11,728,811.61 12,092,988.39 49.24  

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6,500,000.00 2,706,744.00 3,793,256.00 41.64  

สนง.ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 6,500,000.00 2,706,744.00 3,793,256.00 41.64  

ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี 1,021,258,900.00 269,698,224.41 751,560,675.59 26.41  

สนง.ต ารวจแห่งชาติ 1,005,777,100.00 264,167,139.56 741,609,960.44 26.26  

สนง.ป้องกนัและปราบปรามการฟอกเงิน 15,481,800.00 5,531,084.85 9,950,715.15 35.73  

รวมท้ังสิ้น 5,299,591,200.00 1,929,742,880.57 3,369,848,319.43 36.41  
ข้อมูลจากกรมบัญชีกลาง: ใช้เฉพาะเจ้าหน้าท่ีเท่าน้ัน 
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ผลการด าเนินงานตามตัวชี้ วัด  โดยมีตัวชี้ วัดกำรร่วมบูรณำกำรด ำเนินงำนยุทธศำสตร์ป้ องกันและแก้ ไขปัญหำ 
ยำเสพติด ปี ๒๕๖3 แบ่งออกเป็น ๓ แผนงำน คือ แผนงำนด้ำนป้องกัน แผนงำนด้ำนปรำบปรำม และแผนงำนด้ำน
บ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด ดังนี้ 

      เป้ำหมำย : ลดผลกระทบจำกประชำกรวัยเสี่ยงสูงไม่ให้เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
โดยก ำหนดตัวชี้วัด เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเป้ำหมำย และระดับแนวทำง ดังนี้  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
   
 
 
 
 

                                     เป้ ำหมำย  : ผู้ ค้ ำยำเสพติด ใน พ้ื นที่ แพ ร่ ระบำดและเครือข่ ำยถูกจับกุ ม 
และด ำเนินกำร โดยก ำหนดตัวชี้วัด เป็น ๒ ระดับ คือ ระดับเป้ำหมำย และระดับแนวทำง ดังนี้ 
 

 
 
                               

 
                                          เป้ำหมำย : ลดผลกระทบจำกประชำกรกลุ่มเสี่ยงที่มีต่อสังคม โดยก ำหนดตัวชี้วัดเป็น  
๒ ระดับ คือ ระดับเป้ำหมำย และระดับแนวทำง ดังนี้ 

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมาย

• ผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่แพร่ระบาดถูกด าเนินการตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 80
• ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 30.34

ร้อยละ 50 ของ 7,255 ต าบล/50เขต มีระบบนิเวศทางสังคมเพื่อการป้องกัน
ยาเสพติด
ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 27.30

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทาง

ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมาย 

• ร้อยละ 95 ของประชากรวัยเสี่ยงสูงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด
• ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 99.64

จ านวนประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด

ผลการด าเนินงาน 707,505 คน
ตัวช้ีวัดระดับ

แนวทาง

ยุติบทบาทกลุ่มการค้าคดียาเสพติดระดับส าคัญได้ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30
ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 25.09 

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทาง

สกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปริมาณยาเสพติดที่จับกุม
ทั้งประเทศ

ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ  60.38

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทาง

แผนงานด้านการปราบปราม

แผนงานด้านป้องกัน 

แผนงานด้านการบ าบัด 
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ตัวชี้วัดระดับ
เป้าหมาย

• ร้อยละ 90 ของผู้ป่วยยาเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรงเข้าถึงการประเมินและ
ดูแลช่วยเหลือบ าบัดรักษาตามระดับความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง

• ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 58.61

ร้อยละ 80 ของผู้ป่วยยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษา และได้รับการติดตาม
ดูแลอย่างต่อเนื่อง 1 ปี
ผลการด าเนินงานได้ร้อยละ 50.96

ตัวช้ีวัดระดับ
แนวทาง



๕ 
 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

ส ำนักนำยกรัฐมนตร ี
กองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยในรำชอำณำจักร ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
 กิจกรรม : กำรอ ำนวยกำร ประสำนงำน และเสริมกำรปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐด้ำนยำเสพติด  
 เป้ำหมำย : ร้อยละ 50 ของ 7,255 ต ำบล/50 เขต มีระบบนิเวศทำงสังคมเพ่ือกำรป้องกันยำเสพติด 
 ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
    รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

กระทรวงกลำโหม  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกลำโหม ด ำเนินกำรดังนี้  

1. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : โครงกำรป้องกันยำเสพติด  
เป้ำหมำย : กลุ่มเป้ำหมำย/เป้ำหมำย ที่ก ำหนดได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๙๕๐ คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
เป้ำหมำย: ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรป้องกันยำเสพติด ร้อยละ ๙๐ 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 

๒. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
เป้ำหมำย : กำรด ำเนินกำรรวบรวมข่ำวสำรและตรวจสอบข้อมูลทำงลับ เกี่ยวกับข้ำรำชกำร หรือผู้พัก
อำศัยในพ้ืนที่รับผิดชอบของ สป. (จ ำนวน 5 พ้ืนที่) ที่เก่ียวข้องกับยำเสพติดจ ำนวน 12 ครั้ง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 6 ครั้ง 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน จัดชุดเจ้ำหน้ำที่รวบรวมข่ำวสำรและจัดท ำข้อมูลข่ำวสำรและจัดท ำข้อมูล
บุคคลที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยำเสพติด จัดชุดเจ้ำหน้ำที่ประสำนงำนด้ำนกำรข่ำวกับเจ้ำหน้ำที่ ป.ป.ส.
และ ตร.พ้ืนที่ จัดชุดสำยตรวจบ้ำนพักและชุมชนโดยรอบ จัดเจ้ำหน้ำสุ่มตรวจ ตรวจค้น และงำนรวบรวม
ผลกำรปฏิบัติงำนประจ ำเดือน      
เป้ำหมำย : ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรปรำบปรำมยำเสพติด ร้อยละ ๙๐ 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 

๓. โครงกำรบ ำบัด รักษำ ผู้ติดยำเสพติด 
กิจกรรม : กำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้เข้ำรับกำรตรวจสำรเสพติด ไม่น้อยกว่ำ 3,600 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 1,450 คน 

ผลการด าเนินงานแผนงานบรูการป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา 
ผูติ้ดยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๒๘ หน่วยงาน)  
ไตรมาส ๒ (ระหว่าง วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) 
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ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป รวท.อท.ศอพท. จ.นครสวรรค์ และ ศอว.
ศอพท. จว.ลพบุรี ในวันที่ 24 - 28 ก.พ.63 
เป้ำหมำย : ควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินกำรตำมแผนกำรตรวจสำรเสพติด ร้อยละ ๙๐ 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

กองทัพบก  ด ำเนินกำรดังนี้ 
๑. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  

กิจกรรม : กำรป้องกันยำเสพติด 
เป้ำหมำย : มีก ำลังพลเข้ำร่วมโครงกำรป้องกันยำเสพติด ไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 90 ของก ำลังพลเป้ำหมำย 
ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 90 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 

๒. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนครั้งที่ร่วมจับกุมยำเสพติดกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 720 ครั้ง 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 

 ๓. โครงกำรบ ำบัด รักษำ ผู้ติดยำเสพติด  
 กิจกรรม : กำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
 เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้ติดยำเสพติดที่เข้ำรับกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภำพ มีจ ำนวนลดลงไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 10 
 ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 10 
 รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
 
กองทัพเรือ  ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรป้องกันยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนกลุ่มเป้ำหมำยในพ้ืนที่รับผิดชอบที่เข้ำร่วมกิจกรรม ๕,๐๐๐ คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 

2. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด 
กิจกรรม : กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ควำมส ำเร็จของกำรจัดชุดปฏิบัติกำรลำดตระเวนและตรวจค้นจับกุมผู้กระท ำผิดกฎหมำยคดี
ยำเสพติดในพ้ืนที่รับผิดชอบได้ตำมแผนที่ก ำหนด/ได้รับกำรร้องขอ ร้อยละ 100 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A   

 
 
 
 
  ๓. โครงกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 



๗ 
 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

 กิจกรรม : กำรบ ำบัดรักษำและฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติด 
 เป้ำหมำย : ควำมส ำเร็จในกำรบ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟูผู้ติดยเสพติดได้ตำมจ ำนวนแรกรับ 1,400 คน 
 ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 

รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
 
กองทัพอำกำศ  ด ำเนินกำรดังนี้  

1. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรป้องกันยำเสพติด  
เป้ำหมำย : กลุ่มเป้ำหมำยที่ก ำหนดได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ ๔,๕๐๐ คน 
ผลกำรด ำเนินงำน: 1,125 คน 

     รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
    2. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด 

กิจกรรม : กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
เป้ ำหมำย : พ้ืนที่ ในกำรด ำเนินกำรสนับสนุนกำรปรำบปรำมยำเสพติด ใน พ้ืนที่ รับผิ ดชอบ 
ของกองทัพอำกำศ 12 พ้ืนที ่
ผลกำรด ำเนินงำน : 12 พื้นที ่
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 

3. โครงกำรบ ำบัด รักษำ ผู้ติดยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรบ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟูผู้ติดยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ผู้เข้ำรับกำรตรวจพบสำรเสพติดได้รับกำรบ ำบัด 2,700 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 1,471 คน 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

กองบัญชำกำรกองทัพไทย  ด ำเนินกำรดังนี้ 
๑. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  
    กิจกรรม กำรป้องกันยำเสพติด 

เป้ำหมำย : กลุ่มเป้ำหมำย/เป้ำหมำยที่ก ำหนดได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด ไม่น้อยกว่ำ 20,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 5,000 

       รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : จัดเจ้ำหน้ำที่สำรวัตรทหำร ในเครื่องแบบออกตรวจและตั้งด่ำนตรวจ 
นอกเวลำรำชกำรพ้ืนที่ตั้งหน่วยทหำรใน บก.ทท. อำคำร สวัสดิกำร บก.ทท. และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวม 12  
พ้ืนที่จัดเจ้ำหน้ำที่สำรวัตรทหำร นอกเครื่องแบบออกหำข่ำว นอกเวลำรำชกำรในพื้นที่ตั้งหน่วยทหำร บก.
ทท. อำคำรสวัสดิกำร บก.ทท. และพ้ืนที่ ใกล้ เคียง รวม 12 พ้ืนที่  จัดเจ้ำหน้ำที่สำรวัตรทหำร  
ในเครื่องแบบออกตรวจและตั้งด่ำนตรวจ วันหยุดรำชกำรพ้ืนที่ตั้งหน่วยทหำรใน บก.ทท.อำคำรสวัสดิกำร 
บก.ทท. และพ้ืนที่ใกล้เคียง รวม 12 พ้ืนที่ จัดเจ้ำหน้ำที่สำรวัตรทหำร นอกเครื่องแบบออกหำข่ำว
วันหยุดรำชกำร ในพ้ืนที่ตั้งหน่วยทหำร บก.ทท. อำคำรสวัสดิกำร บก.ทท. และพ้ืนที่ ใกล้เคียง  
รวม 12 พื้นที ่

 
 
 ๒. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด 

กิจกรรม กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
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ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

เป้ำหมำย : จ ำนวนครั้งในกำรสนับสนุนกำรปรำบปรำมยำเสพติด 114 ครั้ง/ป ี
ผลกำรด ำเนินงำน : 30 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : - จัดหำแหล่งข่ำว ทั้งภำยใน/นอกประเทศ เพ่ือติดตำมควำมเคลื่อนไหวของ
กลุ่มผู้ค้ำยำเสพติด 
- ท ำกำรตรวจสอบที่ตั้งแหล่งผลิตและแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบทรำบ เพ่ือด ำเนินกำรปฏิบัติต่อไป 
- ท ำกำรตรวจสอบแหล่งพักยำเสพติดและแจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ที่รับผิดชอบทรำบเพ่ือด ำเนินกำรปฏิบัติต่อไป 
- ท ำกำรตรวจสอบรำคำยำเสพติด เพ่ือท ำให้ทรำบถึงอุปสงค์และอุปทำนของปริมำณยำเสพติดที่น ำเข้ำมำ
ในประเทศโดยน ำมำด ำเนินกำรวำงแผนป้องกันต่อไป 
- ท ำกำรตรวจสอบรำยชื่อ/พฤติกำรณ์ผู้ค้ำยำเสพติด เพ่ือน ำมำเป็นฐำนข้อมูลเกี่ยวกับควำมมั่นคงของ
ประเทศต่อไป 
- จำกกำรรวบรวมและตรวจสอบข่ำวสำรเมื่อทรำบแน่ชัดจะแจ้งเจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่เข้ำท ำกำร
จับกุมท้ังนี้เพ่ือเป็นกำรท ำลำยเครือข่ำยค้ำยำเสพติด 
- ท ำให้เจ้ำหน้ำที่ที่เกี่ยวข้องรับทรำบถึงปัญหำและอุปสรรคในพ้ืนที่เพ่ือน ำมำวำงแผนแก้ไขและปฏิบัติ
ต่อไป 
กิจกรรม กำรอ ำนวยกำรและบริหำรจัดกำรงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : กำรอ ำนวยกำรและบริหำรจัดกำรงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติดที่ส ำเร็จตำมแผนงำนร้อยละ 90 
ผลกำรด ำเนินงำน : 30 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : จัดหำ สป.3 จัดกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพ่ือพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติดของ ศอ.ปส.ทท. เมื่อ 15 - 20 ธ.ค. 62 ณ จว.ก.จ. 
 

กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์  
กรมกิจกำรเด็กและเยำวชน ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันเด็กและเยำวชนจำกยำเสพติด  
กิจกรรม : สร้ำงภูมิคุ้มกันภัยยำเสพติดส ำหรับเด็กและเยำวชน 

 เป้ำหมำย : จ ำนวนเด็กและเยำวชนได้รับกำรส่งเสริมด้ำนกำรป้องกันภัยจำกยำเสพติด 1,500 คน 
 ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
 เป้ำหมำย : เด็กและเยำวชนมีควำมรู้และทักษะในกำรป้องกันภัยจำกยำเสพติดที่เหมำะสม ร้อยละ 80 
 ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 

 
 
 
 
 
 
กระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัย และนวัตกรรม 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงกำรอุดมศึกษำ วิทยำศำสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ  
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ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

    กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญำหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำย : จ ำนวนนิสิตนักศึกษำ บุคลำกรที่เข้ำร่วมกิจกรรมได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด 
จ ำนวน 8๐,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 4,650 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำบันอุดมศึกษำ  
- สนับสนุนสถำบันอุดมศึกษำและเครือข่ำยเพ่ือกำรพัฒนำอุดมศึกษำด ำเนินงำนโครงกำร/กิจกรรมสร้ำ
ภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ ำนวน 29 สถำบัน 
 

กระทรวงมหำดไทย  
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย  ด ำเนินกำรดังนี้ 

๑. โครงกำรสนับสนุนกำรป้องกัน ปรำบปรำม และบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติดกระทรวงมหำดไทย  
กิจกรรม : ด ำเนินกิจกรรมสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพื้นที่ 
เป้ำหมำย : ควำมส ำเร็จในกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ระดับ 5 
ผลกำรด ำเนินงำน : ระดับ 4 

    รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 1) กำรด ำเนินงำนของศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
กระทรวงมหำดไทย (ศอ.ปส.มท.) ได้แก่ (ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร ค่ำ
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำน้ ำมันเชื้อเพลิง ค่ำซ่อมรถยนต์รำชกำร ค่ำซ่อมวัสดุอุปกรณ์ส ำนักงำน) 

    2) จัดประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่     
21 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธำนี จังหวัดนนทบุรี โดยมี 

    วัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพ
ติด พ.ศ. 2563 ผู้เข้ำร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดหรือรองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดที่ได้
รับผิดชอบงำนยำเสพติด ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัด รองผู้อ ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยในจังหวัด
ฝ่ำยทหำรนำยแพทย์สำธำรณสุขจังหวัด ศึกษำธิกำรจังหวัด ปลัดจังหวัด นำยอ ำเภอทุกอ ำเภอ ผู้บริหำร
หน่วยงำนส่วนกลำงที่เกี่ยวข้อง และกรุงเทพมหำนคร  3) ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดร่วมกับส ำนักงำน ป.ป.ส. ในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภำคใต้ฝั่งอ่ำวไทย และภำคใต้ฝั่งอันดำมัน  
ณ จังหวัดชุมพร และสุรำษฎร์ธำนี โดยมีผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดและหัวหน้ำหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วม
ประชุมฯ จ ำนวน 11 จังหวัด ดังนี้ จังหวัดระนอง กระบี่ ตรัง พังงำ ภูเก็ตสตูล สุรำษฎร์ธำนี ชุมพร 
นครศรีธรรมรำช พัทลุง และสงขลำ   

    เป้ำหมำย : ร้อยละ 50ของ 7,255 ต ำบล/50 เขต มีระบบนิเวศทำงสังคมเพ่ือป้องกันยำเสพติด  
    ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
    รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
 
 
 
 
     

กรมกำรปกครอง  ด ำเนินกำรดังนี้  
๑. โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

กิจกรรม : กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
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เป้ำหมำย : ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดได้รับกำรติดตำมช่วยเหลือโดยกลไกหมู่บ้ำน/ชุมชน สำมำรถด ำรงชีวิต  
อยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข ร้อยละ 60 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
กิจกรรม : กำรเสริมสร้ำงชุมชนและหมู่บ้ำนเข้มแข็งเพ่ือเอำชนะยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน 
เป้ำหมำย : หมู่บ้ำน/ชุมชน ปัญหำยำเสพติดลดลง ผู้ เสพ/ผู้ติดยำเสพติดได้รับกำรบ ำบัดรักษำ 
ตำมควำมเหมำะสมและสำมำรถกลับไปใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่ำงปกติสุข ร้อยละ 60 
ผลกำรด ำเนินงำน : 72.18 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 

2. โครงกำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
กิจกรรม : กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดได้รับกำรติดตำมช่วยเหลือโดยกลไกลหมู่บ้ำน/ชุมชน สำมำรถด ำเนินชีวิต 

 ในสังคมได้อย่ำงปกติ ร้อยละ 60 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

กรมกำรพัฒนำชุมชน  ด ำเนินกำรดังนี้  
๑. โครงกำรส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน  

กิจกรรม : ส่งเสริมและพัฒนำหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 
เป้ำหมำย : ชุมชนปลอดภัยจำกยำเสพติด 22,887 หมู่บ้ำน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 7,024 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 1.เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งหมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน           
1.1 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรเครือข่ำยกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 62 จังหวัด  
อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 7 จังหวัด ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 7 จังหวัด 
1.2 ประชุมเชิงปฏิบัติกำรคณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ จ ำนวน 30 จังหวัด 
ยังไม่ได้ด ำเนินกำร จ ำนวน 3 จังหวัด อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร จ ำนวน 43 จังหวัด ใน 878 อ ำเภอ 
1.3 จัดท ำคู่มือกำรด ำเนินงำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน (ด ำเนินกำรแล้วเสร็จ) 
เป้ำหมำย : หมู่บ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดินมีกลไกในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด ร้อยละ 100 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : N/A 
 
 
 
 
 
 

กระทรวงยุติธรรม 
กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยำวชน ด ำเนินกำรดังนี้   

1. โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด  
    กิจกรรม : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม  
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    กิจกรรม : ป้องกันเด็กและเยำวชนกลุ่มเสี่ยงต่อกำรใช้ยำเสพติดในสถำนพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม  
เป้ ำหมำย : เด็ กและเยำวชนในสถำนพิ นิ จและศู นย์ ฝึ กและอบรมเด็ กได้ รั บกำรสร้ ำงภู มิ คุ้ มกั น 
ด้ำนยำเสพติด 7,000 คน 
ผลกำรด ำเนินกำร : 16,516 คน 
รำยละเอียดกำรด ำเนินงำน : 1. จัดโครงกำรส่งเสริมพัฒนำทักษะกีฬำและดนตรี ในศูนย์ฝึกและอบรม     
จ ำนวน 18 แห่ง ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ได้แก่ 1) ห้องเรียนกีฬำ โดยเปิดหลักสูตรทำงด้ำนกีฬำเป็น
วิชำชีพระยะสั้น/วิชำเลือก ในระบบกำรศึกษำหลักสูตร กศน.ประกอบด้วย 5 ชนิดกีฬำ ได้แก่ ฟุตบอล 
ฟุตซอล ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส และแบดมินตัน จ ำนวนเด็ก/เยำวชนที่เข้ำร่วม 648 คน 2) จัดกำรเรียน
กำรสอนด้ำนดนตรี  เพ่ือให้สำมำรถน ำไปประกอบอำชีพเสริมได้ โดยผ่ำนควำมร่วมมือจำกจิตอำสำในกำร
ช่วยฝึกสอนดนตรี จ ำนวนเด็ก/เยำวชนที่เข้ำร่วม 217 คน 2. จัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตซอล และเทเบิล
เทนนิส  
เป้ำหมำย : สถำนพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม มีชมรม TO BE NUMBER ONE 60 แห่ง 
ผลกำรด ำเนินกำร : 95 แห่ง 

        รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 1. ด ำเนินกิจกรรม ชมรม TO BE NUMBER ONE  ของสถำนพินิจและ  
ศูนย์ฝึกและอบรม จ ำนวน 95 ชมรม มียอดสมำชิกชมรมสะสม จ ำนวน 16,516 คน 2. จัดแข่งขัน
กิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภำค ได้แก่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ และภำคใต้ มีสมำชิกเข้ำ
ร่วมทั้งสิ้น 24 ทีม (เดือน ก.พ.63) 3. จัดแข่งขันกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ระดับภำค ได้แก่ 
ภำคเหนือ มีสมำชิกเข้ำร่วมทั้งสิ้น 9 ทีม (เดือน มี.ค.63)" 

2. โครงกำรบ ำบัดรักษำผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด 
กิจกรรม กำรบ ำบัดรักษำฟ้ืนฟูสมรรถภำพเด็กและเยำวชนตำมผลกำรจ ำแนก 
เป้ำหมำย : เด็กและเยำวชนในศูนย์ฝึกและอบรมได้รับกำรบ ำบัดฟื้นฟู 3,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 1,290 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

กรมรำชทัณฑ์  ด ำเนินกำรดังนี้ 
๑. โครงกำรป้องกันยำเสพติดสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหำยำเสพติดในเรือนจ ำ  

กิจกรรม : กำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเรือนจ ำ 
เป้ำหมำย : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขำดเข้ำร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 200,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
เป้ำหมำย : ผู้ต้องขังที่ผ่ำนกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดกลับมำกระท ำผิดในคดี 
ยำเสพติดอีกภำยใน 1 ปี ไม่เกินร้อยละ 10 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : - ด ำเนินกำรจัดอบรมเชิงปฏิบัติกำรเจ้ำหน้ำที่ที่ปฏิบัติงำนรณณรงค์
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ระหว่ำงวันที่ 23 - 25 ธันวำคม 2562 ณ โรงแรม มิรำเคิล แกรนด์ 
คอนเวนชั่น กรุงเทพมหำนครกำรประกวดผลงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO 
BE NUMBER ONE เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ในวันที่ 29 มกรำคม 2563 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น 
รำชำ ออคิดจังหวัดขอนแก่น โดยมีเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ผ่ำนกำรคัดเลือกได้แก่ เรือนจ ำกลำงขอนแก่น 
เรือนจ ำจังหวัดชัยภูมิ เรือนจ ำจังหวัดบุรีรัมย์ เรือนจ ำกลำงอุดรธำนี เรือนจ ำอ ำเภอนำงรอง เรือนจ ำกลำง
นครรำชสีมำ เรือนจ ำจังหวัดร้อยเอ็ด 
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- กำรประกวดผลงำนโครงกำร TO BE NUMBER ONE ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในวันที่ 
25 ก.พ. 2563 ณ โรงแรม ไดมอนด์พลำซ่ำ จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี โดยมีเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน ผ่ำนกำร
คัดเลือกได้แก่ เรือนจ ำกลำงพัทลุง เรือนจ ำกลำงนครศรีธรรมรำช เรือนจ ำกลำงสุรำษร์ธำนี  เรือนจ ำ
จังหวัดนรำธิวำส เรือนจ ำอ ำเภอนำทวี และทัณฑสถำนหญิงสงขลำประสำนกองบริหำรกำรคลังด ำเนินกำร
ตัดโอนงบประมำณเรียบร้อยแล้ว 
2. โครงกำรเรือนจ ำปลอดยำเสพติด  
กิจกรรม : แก้ไขปัญหำยำเสพติดและสิ่งของต้องห้ำมในเรือนจ ำ 
เป้ำหมำย : เรือนจ ำได้รับกำรจู่โจมตรวจค้น 142 แห่ง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 142 แห่ง 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : โอนงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 142 แห่ง ด ำเนินกำรจู่โจมกรณีปกติ 
เป้ ำหมำย : ร้อยละของกำรจู่ โจมแบบกรณี พิ เศษร่วมกับหน่ วยงำนภำยนอกและแบบกรณี ปกติ  
ไม่พบยำเสพติดและอุปกรณ์สื่อสำรในเรือนจ ำ ร้อยละ 98 
ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 99.96 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : เดินทำงไปรำชกำรเพ่ือจู่โจมตรวจค้นกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงำน
ภำยนอก 15 ครั้ง  (เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน 13 แห่ง) ดังนี้  
เรือนจ ำอ ำเภอ 5 แห่ง ได้แก่ สว่ำงแดนดิน , ไชยำ , ตะกั่วป่ำ , ทุ่งสง , ปำกพนัง เรือนจ ำกลำง 3 แห่ง 
ได้แก่ บำงขวำง , คลองไผ่ , รำชบุรี เรือนจ ำจังหวัด 4 แห่ง ได้แก่ ยโสธร (2 ครั้ง) , อ ำนำจเจริญ , 
หนองบัวล ำภู , ภูเก็ต เรือนจ ำชั่วครำว 2 แห่ง ได้แก่ โคกจักจั่น , เขำบิน                                     

๓. โครงกำรบ ำบัดและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังติดยำเสพติด 
กิจกรรม : บ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 

         เป้ำหมำย : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพติดยำเสพติด ผ่ำนกำรบ ำบัดฟ้ืนฟูสมรรถภำพในระบบต้องโทษ 
อย่ำงน้อย 30,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : จัดสรรงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน รอบที่ 1 จ ำนวน 24 แห่ง 
เพ่ือบ ำบัด  และฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 2,100 คนจัดสรรงบประมำณให้
เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน  จ ำนวน 120 แห่ง เพ่ือบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 
13,000 คนจัดสรรงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน เพ่ือบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ รอบที่ 1 จ ำนวน 
3 แห่ง ผู้ต้องขังกลุ่มเป้ำหมำย จ ำนวน 800 คน 
เป้ำหมำย : ผู้ต้องขังที่ผ่ำนกำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพในระบบต้องโทษกลับมำกระท ำผิดซ้ ำ 
ในคดียำเสพติภำยใน ๑ ปี ไม่เกิน ร้อยละ 10 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : จัดสรรงบประมำณให้เรือนจ ำ/ทัณฑสถำน จ ำนวน 23 แห่ง แห่งละ 
10,000 บำท รวมงบประมำณ 230,000 บำท เพ่ือเตรียมควำมพร้อมเข้ำรับกำรประเมินและรับรอง
คุณภำพขออนุมัติเดินทำงไปรำชกำรเพ่ือเยี่ยมส ำรวจ นิเทศงำน ก ำกับ ติดตำม และประเมินผลกำร
ด ำเนินงำนกำรบ ำบัดและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ต้องขังติดยำเสพติดในเรือนจ ำ/ทัณฑสถำน เรียบร้อยแล้ว 
 

ส ำนักงำน ป.ป.ส. ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงกำรป้องกันยำเสพติด  

กิจกรรม : กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและเฝ้ำระวังยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนประชำกรได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด จ ำนวนไม่น้อยกว่ำ 103,000 คน 
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ผลกำรด ำเนินงำน : 21,830 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
กิจกรรม : กำรสร้ำงระบบนิเวศทำงสังคมและกำรสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรป้องกันยำเสพติด 
เป้ำหมำย : กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมป้องกัน 878 แห่ง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 707 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 

2. โครงกำรปรำบปรำมยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรสกัดก้ันยำเสพติด 
เป้ำหมำย: สกัดกั้นยำเสพติดได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 70 ของปริมำณยำเสพติดท่ีจับกุมท่ัวประเทศ 
ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 60.38 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
กิจกรรม : กำรปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ยุติบทบำทกลุ่มกำรค้ำคดียำเสพติดระดับส ำคัญได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 
ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 25.09 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 

3. โครงกำรบ ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด 
กิจกรรม : กำรบ ำบัดรักษำผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติด ลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติดและติดตำม  
ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติด  
เป้ำหมำย : ระดับควำมส ำเร็จของกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนกำรบ ำบัดรักษำและติดตำมดูแลช่วยเหลือ
ผู้ผ่ำนกำรบ ำบัด ระดับ 5 
ผลกำรด ำเนินงำน : ระดับ 2 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

กรมคุมประพฤติ  ด ำเนินกำรดังนี้       
1. โครงกำรฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด  

กิจกรรม : กำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ผู้เสพและผู้ติดยำเสพติดที่ได้รับกำรฟ้ืนฟูสมรรถภำพในระบบบังคับบ ำบัด จ ำนวน 22,200 รำย 
ผลกำรด ำเนินงำน : 17,894 รำย 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 
 
 
 

 
กระทรวงแรงงำน 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงแรงงำน ด ำเนินกำรดังนี้  

1. โครงกำรส่งเสริมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร 
กิจกรรม : ด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 



๑๔ 
 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

เป้ ำหมำย : จ ำนวนแรงงำนกลุ่ ม เป้ ำหมำยในส ถำนประกอบกำรที่ มี ลู กจ้ ำงต่ ำกว่ำ  ๑๐  คน 
ลงมำได้รับกำรส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ไม่ต่ ำกว่ำ 35,120 คน  
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
เป้ำหมำย : จ ำนวนชมรม/ศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ที่จัดตั้งใหม่ 55/16 แห่ง 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

กรมสวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน ด ำเนินกำรดังนี้ 
๑. โครงกำรส่งเสริมระบบกำรจัดกำรด้ำนยำเสพติดในสถำนประกอบกำร  

กิจกรรม : สร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนแรงงำนได้รับควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
1,200,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 676,599 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : กิจกรรมที่ด ำเนินกำร 1. กิจกรรมรณรงค์ประชำสัมพันธ์ควำมรู้เกี่ยวกับ
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร จ ำนวน 8 ,917 แห่ง 676,599 คน                              
2. ด ำเนินโครงกำรโรงงำนสีขำว  1,507 แห่ง 3.อบรมประชุมชี้แจงกำรจัดท ำระบบกำรจัดกำรปัญหำยำ
เสพติดในสถำนประกอบกิจกำร จ ำนวน 4,703 คน 
 

กระทรวงศึกษำธิกำร 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำย : ประชำกรวัยเสี่ยงสูงไม่กระท ำผิดในกรณียำเสพติด ร้อยละ 95 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : 1. จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อยกระดับควำมเข้มแข็งโครงกำร 
TO BE NUMBER ONEให้กับหน่วยงำน/สถำนศึกษำในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 3 - 5 กุมภำพันธ์  2563  ณ 
โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธำนี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับควำมเข้มแข็งให้กับสถำนศึกษำไปสู่
กำรพัฒนำนักเรียน นักศึกษำ ให้มีควำมเข้มแข็งในกำรร่วมกันรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด ตำมแนวทำงของ
กำรด ำเนินงำนโครงกำร TO BE NUMBER  ONE ผู้เข้ำร่วมประชุม 160 คน จำก 77 จังหวัด ทั่ว
ประเทศ ใช้งบประมำณ 765,175 บำท   
      2. โครงกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ เพื่อขับเคลื่อนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ แผนบริหำรจัดกำรเพ่ือกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดชำยแดนภำคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ 
(พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๕) สนับสนุนงบประมำณขับเคลื่อนงำนให้กับส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดทั้ง ๔ 
จังหวัดๆละ 200,000 บำท (สองแสนบำทถ้วน) รวมใช้งบประมำณทั้งสิ้น 800 ,๐๐๐ บำท (แปดแสน
บำทถ้วน) เพ่ือใช้ในกำรขับเคลื่อนงำน กำรจัดท ำโครงกำร และกำรบูรณำกำรควำมร่วมมือระหว่ำง
หน่วยงำนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ ใน ๔ จังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงรำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และจังหวัดพะเยำ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ส ำคัญที่ถูกใช้ในกำรลักลอบน ำเข้ำยำเสพติดมำกที่สุด โดยภำรกิจของ
กระทรวงศึกษำธิกำร มีส่วนส ำคัญในมำตรกำรที่ ๔ กำรป้องกันยำเสพติดในโรงเรียนโดยกำรพัฒนำระบบ
กำรป้องกันและสร้ำงภูมิคุ้มกัน ด้วยหลักสูตรกำรเรียนกำรสอนที่สอดคล้องกับบริบทด้ำนชำติพันธุ์ของเด็ก
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และเยำวชนในพ้ืนที่ มีกิจกรรมเสริมทักษะตำมช่วงวัย กิจกรรมพัฒนำผู้เรียน กิจกรรมทำงเลือก กิจกรรม
จิตอำสำ กิจกรรมเสริมสร้ำงวินัย เพ่ือให้เด็กมีพฤติกรรมเชิงบวก และมีเจตคติไม่ยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด 
      3. โครงกำรสนับสนุนกำรขับเคลื่อนนโยบำยสู่กำรปฏิบัติในพ้ืนที่ เพ่ือกำรป้องกันและ 
แก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ ตัดโอนงบประมำณ ให้แก่ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดๆละ 
40,000 บำท (สี่หมื่นบำทถ้วน) เพ่ือเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินงำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพ
ติดในสถำนศึกษำ ตำมกรอบกำรใช้จ่ำยงบประมำณที่ก ำหนด รวมงบประมำณ 3,080,000 บำท 
4. โครงกำรบ ำรุงรักษำและปรับปรุงระบบดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ (Catas  
System) บ ำรุงรักษำ และปรับปรุงระบบดูแลและติดตำมกำรใช้สำรเสพติดในสถำนศึกษำ (Catas 
System) ตั้งแต่เดือนมกรำคม – กันยำยน 2563  เป็นเงินทั้งสิ้น 405,000 บำท (สี่แสนห้ำพันบำท
ถ้วน) จ ำนวน 9 งวด ๆ ละ ๔๕,๐๐๐ บำท (สี่หมื่นห้ำพันบำทถ้วน)  

    กิจกรรม : เสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติดในสถำนศึกษำเอกชน 
เป้ำหมำย : จ ำนวนสถำนศึกษำเอกชนที่ได้รับกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด 69 โรงเรียน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 69 โรง (นักเรียน 2,700 คน) 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : จัดอบรมค่ำยทักษะชีวิตสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้กับนักเรียนโรงเรียน
เอกชน จ ำนวน 3 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ระหว่ำงวันที่ 16 - 19 ธันวำคม 2562  ณ โรงเรียนอัสสัมชัญล ำปำง 
จังหวัดล ำปำง รุ่นที่ 2 ระหว่ำงวันที่ 20 - 24 ธันวำคม 2562  ณ วัดพรำตุจอมทอง  จังหวัดพะเยำ              
รุ่นที่ 3 ระหว่ำงวันที่ 2 - 5 มีนำคม 2563  ณ โรงเรียนดรุณำรำชบุรี  จังหวัดรำชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดและทักษะชีวิตให้กับผู้เรียนในโรงเรียนเอกชน สำมำรถปฏิบัติตนให้ห่ำงไกล
จำกยำเสพติด มีทักษะที่จ ำเป็นส ำหรับศตวรรษท่ี 21 ผู้เข้ำร่วมอบรมรุ่นละ 400 คน รวม 1,200 คน 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  ด ำเนินกำรดังนี้  
1. โครงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 

กิจกรรม : ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 
เป้ำหมำย: เด็กและเยำวชนที่เข้ำร่วมโครงกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกัน รณรงค์ ป้องกัน 
เฝ้ำระวังยำเสพติด ร้อยละ 100 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
เป้ำหมำย : นักเรียนในสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนได้รับกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำ 2,500,000 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงกำรรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

กิจกรรม : รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนสถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรอำชีวศึกษำที่เข้ำร่วมโครงกำรรณรงค์ 
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 910 แห่ง  
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 



๑๖ 
 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
กิจกรรม : อำชีวต้ำนยำเสพติด  
เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้เรียนอำชีวศึกษำ ที่ได้รับกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงพฤติกรรมเชิงป้องกันและแก้ไขปัญหำยำ
เสพติด จ ำนวน 200,000 คน  
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

กระทรวงสำธำรณสุข 
ส ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรลดปัจจัยเสี่ยงทำงสุขภำพด้ำนยำเสพติดแบบบูรณำกำร 
กิจกรรม : ติดตำมผู้ป่วยที่ผ่ำนกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติด และกลุ่มเสี่ยงที่มีประวัติเสพยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ผู้ป่วยยำเสพติดกลุ่มเสี่ยงก่อควำมรุนแรงเข้ำถึงกำรประเมินและดูแลช่วยเหลือบ ำบัดรักษำ
ตำมระดับควำมรุนแรงอย่ำงต่อเนื่อง ร้อยละ 60 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
กิจกรรม : ให้บริกำรรักษำพยำบำลและฟ้ืนฟูสภำพผู้ป่วยยำเสพติดในพ้ืนที่ 
เป้ำหมำย : ผู้ป่วยเข้ำรับกำรบ ำบัดรักษำและได้รับกำรติดตำมดูแลอย่ำงต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 50 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

กรมกำรแพทย์ 
1. โครงกำรผู้เสพ ผู้ติดยำเสพติดได้รับกำรบ ำบัด รักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพ 

กิจกรรม : พัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบ ำบัดรักษำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนองค์ควำมรู้ที่ศึกษำและถ่ำยทอด 8 เรื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 3 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
กิจกรรม : บริกำรบ ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดที่มีภำวะยุ่งยำกซับซ้อน 
เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้ป่วยยำเสพติดที่ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์ระดับตติยภูมิ 13,300 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : 4,991 คน 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
เป้ำหมำย : ควำมพึงพอใจของผู้ป่วยยำเสพติดที่ได้รับบริกำรด้ำนกำรแพทย์ระดับตติยภูมิ ร้อยละ 80 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 

กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์ ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงกำรสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพยำเสพติด กำรควบคุมตัวยำและสำรเคมีทำงห้องปฏิบัติกำร 

กิจกรรม : ศึกษำ ค้นคว้ำ พัฒนำผลงำนทำงวิชำกำรเพ่ือก ำหนดมำตรกำรทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือสนับสนุน 
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนตัวอย่ำงที่ได้รับกำรตรวจวิเครำะห์ทำงห้องปฏิบัติกำรเพ่ือน ำไปใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ยำเสพติด 100,000 ตัวอย่ำง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 49,899 ตัวอย่ำง 
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รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : กำรตรวจพิสูจน์วัตถุเสพติดและผลิตภัณฑ์สุขภำพที่น ำไปใช้ในทำงที่ผิด 
9,428 ตัวอย่ำงและตรวจยืนยันหำสำรเสพติดในปัสสำวะ 40,471 ตัวอย่ำง กำรพัฒนำศักยภำพ
ห้องปฏิบัติกำร 3 เรื่องคือ ของกลำงยำเสพติด ปัสสำวะเบื้องต้น และปัสสำวะยืนยันผล สนับสนุนชุดตรวจหำ
สำรเสพติดในปัสสำวะ 5,370 กำรทดสอบ ผลิตสำรควบคุมคุณภำพชุดทดสอบหำสำรเสพติดในปัสสำวะ 
1,208 ขวด 
   

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำหำรและยำ ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงกำรควบคุมตัวยำ เคมีภัณฑ์ และสำรตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติดให้เป็นไปตำมกฎหมำย  

กิจกรรม ควบคุมตัวยำ และสำรตั้งต้นที่เป็นวัตถุเสพติด 
เป้ำหมำย : จ ำนวนตัวยำ เคมีภัณฑ์ และสำรตั้งต้นได้รับกำรควบคุม ๒8,0๐๐ รำยกำร  
ผลกำรด ำเนินงำน :  9,873 รำยกำร 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
  

กรมสุขภำพจิต 
 1. โครงกำรประชำชนกลุ่มเสี่ยงต่อปัญหำจิตเวชยำเสพติดได้รับกำรส่งเสริมป้องกันและประชำชน  

ที่มีปัญหำจิตเวชยำเสพติดได้รับกำรบ ำบัดรักษำ 
 กิจกรรม : พัฒนำและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันปัญหำยำเสพติด 
 เป้ำหมำย : กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมแนวทำงโครงกำร TO BE NUMBER ONE ที่มีกำร

ถ่ำยทอด จ ำนวน 2 เรื่อง 
        ผลกำรด ำเนินงำน : N/A  
        รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : ตัวชี้วัดกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ฯ จ ำนวน 2 เรื่อง จะแล้วเสร็จ พร้อมใช้   

จ่ำยงบประมำณในไตรมำสที่ 4 เดือน กันยำยน 2563  
     2. โครงกำร ประชำชนผู้เสพและผู้ติดยำเสพติด ได้รับกำรป้องกัน บ ำบัดรักษำ และฟื้นฟูจำกปัญหำยำเสพ
ติด 
       กิจกรรม : บ ำบัด รักษำ และฟ้ืนฟูผู้ป่วยยำเสพติดที่มีปัญหำสุขภำพจิต 
        เป้ำหมำย : จ ำนวนผู้ป่วยยำเสพติดที่มีปัญหำสุขภำพจิตได้รับกำรบ ำบัดรักษำ 5,600 คน 
        ผลกำรด ำเนินงำน : 2,549 คน  
        รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : ผลกำรด ำเนินงำนแบ่งเป็น ระบบสมัครใจ 2,145 คน และระบบบังคับบ ำบัด 404 คน  
        กิจกรรม : ติดตำมผู้ป่วยยำเสพติดที่มีปัญหำสุขภำพจิต  
        เป้ำหมำย : ผู้ป่วยจิตเวชยำเสพติดที่บ ำบัดครบตำมเกณฑ์ของแต่ละระบบและได้รับกำรติดตำมดูแล

ต่อเนื่อง 1 ปี (Retention Rate) ร้อยละ 50 
        ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 74  
        รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน :  รำยงำนผลจำกระบบ บสต. ณ วันที่ 1 เมษำยน 2563 
        
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ ด ำเนินกำรดังนี้ 

1. โครงกำรพัฒนำระบบบริกำรบ ำบัดรักษำผู้ป่วยยำเสพติด 
        กิจกรรม : โครงกำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรดูแลผู้ใช้ผู้ เสพและผู้ติดยำเสพติดหลังกำรบ ำบัดรักษำ 

เพ่ือคืนคนดีสู่สังคม 
เป้ำหมำย : บุคลำกรกลุ่มเป้ำหมำยผ่ำนเกณฑ์กำรพัฒนำศักยภำพกำรติดตำม ดูแลผู้ใช้ ผู้เสพ และผู้ติดยำ
เสพติดหลังกำรบ ำบัดรักษำ ร้อยละ 75 



๑๘ 
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ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
        รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
        
ส่วนรำชกำรไม่สังกัดกระทรวง 
ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ ด ำเนินกำรดังนี้  

1. โครงกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันและป้องกันยำเสพติด  
กิจกรรม : กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้ำหมำยระดับโรงเรียนประถมศึกษำและมัธยมศึกษำหรือเทียบเท่ำ  
เป้ำหมำย : จ ำนวนประชำกรวัยเสี่ยงสูงได้รับกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันป้องกันยำเสพติด จ ำนวน 493,500 คน 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 

2. โครงกำรปรำบปรำมกำรค้ำยำเสพติด 
กิจกรรม กำรสกัดก้ัน ปรำบปรำม กำรผลิต กำรค้ำยำเสพติด 
เป้ำหมำย : ยุติบทบำทกลุ่มกำรค้ำคดียำเสพติดระดับส ำคัญได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละ 30 
ผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
 

ส ำนักป้องกันและปรำบปรำมกำรฟอกเงิน ด ำเนินกำรดังนี้ 
1. โครงกำรสืบสวน ปรำบปรำมเพื่อด ำเนินกำรกับทรัพย์สินของผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนยำเสพติด 
    ตำมกฎหมำยฟอกเงิน 

กิจกรรม : สืบสวน ปรำบปรำม เพ่ือด ำเนินกำรกับทรัพย์สินของผู้กระท ำควำมผิดมูลฐำนยำเสพติด 
ตำมกฎหมำยฟอกเงิน 
เป้ำหมำย : จ ำนวนเรื่องท่ีมีกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับกำรกระท ำผิด 95 เรื่อง 
ผลกำรด ำเนินงำน : 92 เรื่อง 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : ปัจจุบันส ำนักงำน ปปง. รับผิดชอบด ำเนินกำรทำงแพ่งกับคดีควำมผิด
มูลฐำน 29  มูลฐำน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในควำมผิดเกี่ยวกับฉ้อโกงประชำชน ซึ่งต้องมีกำรคุ้มครองสิทธิ
ผู้เสียหำย ท ำให้พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ต้องเร่งรัดด ำเนินกำร 
ในเรื่องดังกล่ำวเป็นจ ำนวนมำก ทั้งกำรพิจำรณำด ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินในควำมผิดมูลฐำนยำเสพติด
ส่วนใหญ่ เป็นเรื่องที่ด ำเนินกำรยุติ/ไม่ด ำเนินกำร หรือส่งหน่วยงำนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เนื่องจำกไม่มีทรัพย์สิน
ที่เกี่ยวกับกำรกระท ำควำมผิด หรือด ำเนินกำรแล้วไม่เป็นประโยชน์กับทำงรำชกำร ประกอบกับด้วย
สถำนกำรณ์ปัจจุบันมีกำรแพร่ระบำดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID-19) พบกำรเพ่ิมขึ้น
ของจ ำนวนผู้ป่วยทั้งในกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำคอย่ำงรวดเร็ว  รัฐบำลได้ออกมำตรกำรต่ำงๆ ขอ
ควำมร่วมมือให้ลดกิจกรรมทุกประเภทที่มีโอกำสเสี่ยงต่อกำรติดเชื้อ อำทิเช่น ห้ำมเข้ำออกสถำนที่บำง
แห่งที่มีควำมเสี่ยง งดกำรจัดกิจกรรมที่มีคนรวมตัวกันจ ำนวนมำก งดกำรเดินทำงไปต่ำงจังหวัด กำรเว้น
ระยะห่ำงทำงสังคม เป็นต้น  ซึ่งกำรด ำเนินงำนตำมภำรกิจของส ำนักงำน ปปง. ในมูลฐำนยำเสพติดเป็น
กำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินของผู้กระท ำควำมผิดที่ต้องมีกำรสืบสวน รวบรวมพยำนหลักฐำน และเป็นกำร
ลง 
พ้ืนที่ทั้งในกรุงเทพมหำนครและส่วนภูมิภำค  ท ำให้ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปรำชกำร และค่ำใช้จ่ำย
เกี่ยวกับกำรด ำเนินกำรกับทรัพย์สินที่ยึดหรืออำยัด เบิกจ่ำยได้น้อย  อีกทั้งคดีเกี่ยวกับยำเสพติด มีกำร
ด ำเนินกำร 2 มำตรกำร ตำม พ.ร.บ. มำตรกำรฯ พ.ศ. 2534 ด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนเจ้ำภำพ ป.ป.ส. 
และมำตรกำรยึดทรัพย์ (ทำงแพ่ง) ตำม พ.ร.บ. ปปง. พ.ศ. 2542 ส ำนักงำน ปปง. เป็นหน่วยงำนหลักใน



๑๙ 
 

ส่วนติดตามและประเมินผล ส านักยุทธศาสตร์ ส านักงาน ป.ป.ส. 
 

กำรด ำเนินกำร โดยเรื่องที่ส ำนักงำน ปปง.ได้รับเรื่องมำ มีด ำเนินกำรติดตำมทรัพย์สินได้น้อย เนื่องจำกมี
กำร ยักย้ำย ถ่ำยโอน เปลี่ยนสภำพไป ซึ่งยำกต่อกำรติดตำม" 
เป้ำหมำย : จ ำนวนเรื่องที่พนักงำนอัยกำรยื่นค ำร้องต่อศำล เทียบกับจ ำนวนเรื่องที่ส ำนักงำน ปปง.  
ส่งให้ ร้อยละ 98 
ผลกำรด ำเนินงำน : ร้อยละ 100 
รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน : N/A 
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ส านักงานคณะกรรมการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพตดิ (ป.ป.ส.)
เลขที ่๕ ถนนดนิแดง แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม


