
สรุปการประชุมคณะกรรมการอ านวยการ ศอ.ปส. 
ครั้งท่ี ๑/๒๕๕๙ 

เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙  เวลา ๑๔.๐๐น. 
ณ  ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ช้ัน ๓ อาคาร ๒ ส านกังาน ป.ป.ส. 

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

รายช่ือกรรมการที่มาประชุม 
๑. พลเอก ไพบูลย์  คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม           ประธานกรรมการ 
๒. นายชาญเชาวน์  ไชยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม กรรมการ 
๓. นายประทีป  กีรติเรขา รองปลัดกระทรวงมหาดไทย  
  แทน ปลัดกระทรวงมหาดไทย กรรมการ 

๔. นางผานิตย์  มีสุนทร รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ  
  แทน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 

๕. นางประนอม  ค าเที่ยง รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
  แทน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรรมการ 

๖. นายกอบเกียรติ  กสิวิวัฒน์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม รกท.  
  อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กรรมการ 

๗. นางวันทนีย์  วัฒนะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร  
  แทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรรมการ 

๘. นายประวิทย์  เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน  
  แทน ปลัดกระทรวงแรงงาน กรรมการ 

๙. นางสาวอุษณีย์  กังวารจิตต์ ผู้ตรวจราชการกระทรวง  
  แทน ปลดักระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์ กรรมการ 

๑๐. นายอภิรัตน์  สุคนธาภิรมณ์ 
                ณ พัทลุง 

ผู้อ านวยการกองสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ 
แทน ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

 
กรรมการ 

๑๑. นายประดิษฐ์  ยมานันท์ รองอธิบดีกรมการปกครอง  
  แทน อธิบดีกรมการปกครอง กรรมการ 

๑๒. นายนรภัทร  ปลอดทอง รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
  แทน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรรมการ 

๑๓. นายประสาร  มหาลี้ตระกูล รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ  
  แทน อธิบดีกรมคุมประพฤติ กรรมการ 

๑๔. พ.ต.ท. สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ  
  แทน อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กรรมการ 

๑๕. พ.ท.กรทิพย์  ดาโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท.  
  แทน เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. กรรมการ 

๑๖. นายวิโรจน์  วรีชัย ผู้อ านวยการสถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์  
  แทน อธิบดีกรมการแพทย ์ กรรมการ 

๑๗. นายสาวิตร  บุญประสิทธิ์ รองอธิบดีอัยการ ส านักงานคดียาเสพติด  
  แทน อธิบดีอัยการ ส านักงานคดียาเสพติด กรรมการ 



๒ 
 

๑๘. ร.ต.อ.หญิง สุวนีย์ แสวงผล รองเลขาธิการ ปปง.  
  แทน เลขาธิการ ปปง. กรรมการ 

๑๙. พล.อ.สุรพงษ์  สุวรรณอัตถ์ เสนาธิการทหาร กรรมการ 
๒๐. พล.ต.ชนาวุธ  บุตรกินรี รองหัวหน้าฝ่ายยุทธการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก  

  แทน เสนาธิการทหารบก กรรมการ 
๒๑. พล.ร.ต.เบญญา  บุญส่ง ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ กรมยุทธการทหารเรือ  

  แทน เสนาธิการทหารเรือ กรรมการ 
๒๒. พล.อ.ต.สมชาย  นุชพงษ์ ผู้อ านวยการส านักยุทธการและการฝึก  

  แทน เสนาธิการทหารอากาศ กรรมการ 
๒๓. พล.ต.ท.ค ารบ  ปัญญาแก้ว ผู้ช่วยผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ  

  แทน ผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ กรรมการ 
๒๔. พล.ต.ด ารงพล  เชิดสงวน รอง ผอ.ศปป.๑ กอ.รมน.  

  แทน เลขาธิการ กอ.รมน. กรรมการ 
๒๕. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล ที่ปรึกษาส านักงบประมาณ  

  แทน ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ กรรมการ 
๒๖. นายวรวุฒิ  วิบูลย์ศิริชัย ผู้อ านวยการส านักสืบสวนและปราบปราม  

  แทน อธิบดีกรมศุลกากร กรรมการ 
๒๗. นายโสภณ  บ าเทิงเวชช์ นักตรวจสอบภาษีช านาญการพิเศษ   

  รกน.นักตรวจสอบภาษีเชี่ยวชาญ  
  แทน อธิบดีกรมสรรพากร กรรมการ 

๒๘. นายชาญเวช  บุญประเดิม รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  
  แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรรมการ 

๒๙. นางอรสา  ภาววิมล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
  แทน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการ 

๓๐. นายเอนก  รัตน์ปิยะภาภรณ์ ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน  
  แทน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรรมการ 

๓๑. นางพิมลพรรณ  บางโมรา รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกลุ่มงานโรงเรียน  
  สามัญศึกษา แทน เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริม  
  การศึกษาเอกชน กรรมการ 
๓๒. นายณรงค์  รัตนานุกูล เลขาธิการ ป.ป.ส. กรรมการและ 
   เลขานุการ 
๓๓. นายวิตถวัลย์  สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กรรมการและผู้ช่วย 
   เลขานุการ 
๓๔. นายศิรินทรย์า  สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กรรมการและผู้ช่วย 
   เลขานุการ 
๓๕. นางนฤมล  ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส. กรรมการและผู้ช่วย 
   เลขานุการ 
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รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม 

กระทรวงกลาโหม 
๑. พล.ต.เพ่ิมศักดิ์  รอบจังหวัด ผอ.ส านักงานกิจการพลเรือน สนผ.กห. 
๒. พ.อ.ไชยา  ศรีนวล ผอ.กผค.สนผ.ยก.ทหาร 
๓. พ.อ.ชวลิต  วรเดช ผช.ผอ.กผค.สนผ.ยก.ทหาร 
๔. พ.อ.เขมพัฆฒ์  รถทอง นายทหารแผนกปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม ทบ. 
๕. พ.ท.ภูเบศ  หินธีระนันท์ หน.กิจการพลเรือน กกร.สกร.สนผ.ทบ. 
๖. น.ท.รณชัย  อินค าลือ หน.ปฏิบัติการข่าวสาร กคช.สปก.ยก.ทร. 
๗. น.อ.ภครัฐ  ศุขะพันธุ์ รองผู้อ านวยการกองปฏิบัติกิจพิเศษ ทอ. 

กระทรวงมหาดไทย 
๘. นายณัฐภัทร์  เอมอ่อน ผอ.ส่วนปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง 
๙. นางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ผอ.ส่วนแผนและยุทธศาสตร์และงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

กระทรวงยุติธรรม 
๑๐. พล.อ.นิวัตร  มีนะโยธิน ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงยุติธรรม 
๑๑. พ.ต.ท.ชัยวิณ  เสมาทอง ผอ.สปท.๕ ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. 
๑๒. พ.ต.ท.บรรฑูรย์  ฉิมกรา ผู้บัญชาการส านักคดีอาญาพิเศษ ๓ กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑๓. นายนิติรัฐ  พัสกรพินิจ เจ้าหน้าที่สอบสวนคดีพิเศษช านาญการ  กรมสอบสวนคดีพิเศษ 
๑๔. นางสาวนันทรัศมิ์  เทพดลไชย ผอ.สนง.ส่งเสริมโครงการพิเศษเพ่ือนโยบายยุติธรรมเชิงบูรณาการ 
๑๕. นางสาวกวนิวด ีศุภพงษ์เทวาสกุล นักวิชาการยุติธรรม สนง.ส่งเสริมโครงการพิเศษเพ่ือนโยบาย 

ยุติธรรมเชิงบูรณาการ 

ส านักนายกรัฐมนตรี 
๑๖. นายวีระ  อุไรรัตน์ รองเลขาธิการสภาความม่ันคงแห่งชาติ 
๑๗. นายจ าลอง  สิงห์โตงาม รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 
๑๘. พ.อ.ชวลิต  ประดิษฐ์นวกุล ผอ.สตว.ศปป.๑ กอ.รมน. 
๑๙. นายสาโรจย์  ธรรมรักษ์ นักการข่าวเชี่ยวชาญ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ 
๒๐. นางจริยา  ประสพทรัพย์ นักประชาสัมพันธ์ช านาญการพิเศษ กรมประชาสัมพันธ์ 
๒๑. นางสาวกัญจบุศย์ บุณยรักษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ สมช. 

ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
๒๒. พล.ต.ท.เรวัช  กลิ่นเกสร ผู้บัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 

กรุงเทพมหานคร 
๒๓. นางสาวสุภาวดี  บุญแก้วล้อม นักสังคมสงเคราะห์ช านาญการพิเศษ  

ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
๒๔. นางพัชรา  ไขแสง นิติกรช านาญการพิเศษ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
๒๕. นางสาวชญาภรณ์  เที่ยงไธสง นักวิเคราะห์นโยบาย สป.ศธ. 
๒๖. นายธีร  ภวังคนันท์ ผอ.ฉก.ชน.  สพฐ. 
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๒๗. นางกฤติทร  สุขกมล นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สอศ. 
๒๘. นายบันลือ  วิศิษฎอนุพงษ์ นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ สกอ. 
๒๙. นางพิมลพรรณ  บางโมรา นักวิชาการศึกษาช านาญการพิเศษ  สช. 
๓๐. นางสุภาภรณ์  ดอกแก้วดี นักวิชาการศึกษาช านาญการ สกอ. 

กระทรวงสาธารณสุข 
๓๑. นางไพวัล  อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพช านาญการ สป.สธ. 

กระทรวงการคลัง 
๓๒. นายเดชา  วิชัยดิษฐ นักวิชาการศุลกากรช านาญการรักษาราชการแทน 

ผู้อ านวยการส่วนสืบสวนปราบปราม ๓ กรมศุลกากร 
กระทรวงการต่างประเทศ 
๓๓. นายธีรธร  สุจารีกุล นักการทูตปฏิบัติการ 

ส านักงาน ป.ป.ส. 
๓๔. นายวินัย  มณฑาพงษ์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย  
๓๕. นางสาวจุตินาฏ  เย็นบ ารุง ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน 
๓๖. นางสาวนันทพร พงศ์อิศวรานันท์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
๓๗. นางจีรพรรณ  กาญจนประดิษฐ์ เลขานุการกรม  
๓๘. นายมานะ  ศิริพิทยาวัฒน์ ผู้อ านวยการกองกฎหมาย 
๓๙. นายชลัยสิน  โพธิเจริญ ผู้อ านวยการกองป้องกันยาเสพติด 
๔๐. นายสุนทร  ชื่นศิริ ผู้อ านวยการกองประสานการบ าบัดรักษา 
๔๑. นางภัทราภรณ์  เชาวลิต ผู้อ านวยการส านักการต่างประเทศ  
๔๒. นายพงศ์พันธ์  พัฒนภักดี ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด  
๔๓. นายสิทธิศักดิ์  กัลยาณประดิษฐ์ ผู้อ านวยการส านักปราบปรามยาเสพติด  
๔๔. ว่าที่ ร.ต.วุฒิพงษ์  เหล่าจุมพล ผู้อ านวยการส านักยุทธศาสตร์ 
๔๕. นางทิพาพร  ทัศนภักดิ์ แทนผู้อ านวยการสถาบันส ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
๔๖. นางจาริณี  อุรารักษ์ แทนผู้อ านวยการสถาบันวชิาการและตรวจพิสูจนย์าเสพติด 
๔๗. นายนิยม  เติมศรีสุข ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
๔๘. นายสุนทร  วินัยบดี ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ 
๔๙. นายธงชัย  ไชยพรหม ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒ 
๕๐. นายอุดร  ห่อทองค า ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ 
๕๑. นายพิสุทธิ์  ภู่เงิน ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ 
๕๒. นายวิชัย  ไชยมงคล ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ 
๕๓. นายสุชีพ คชรินทร์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ 
๕๔. นายสิทธิศักดิ์  วัจนะรัตน์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ 
๕๕. นายวีรวัฒน์  เต็งอ านวย ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ 
๕๖. นายสุรพล  ภัทรปกรณ์ ผู้อ านวยการส านักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙ 
๕๗. นางสาวสุนันทา  ปิยะกาญจน์ ผู้อ านวยการส่วนอ านวยการคณะกรรมการระดับนโยบาย ส านักยุทธศาสตร ์
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เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐ น. 

 พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะประธานคณะกรรมการอ านวยการ 
ศอ.ปส. เป็นประธานการประชุม  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

 ๑. ประธานแจ้งท่ีประชุม ดังนี้ 
 ขอขอบคุณหน่วยงานภาคีด้านป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกกระทรวง ที่มาร่วมกันท างาน 
กระทรวงยุติธรรม โดยส านักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานอ านวยการที่ก าหนดแนวทาง และเป็นหน่วยงานเลขานุการ
ในการดูแลงบประมาณบูรณาการเรื่องยาเสพติด  เพราะฉะนั้น ขีดความสามารถการป้องกันและปราบปราม 
ยาเสพติดไม่ได้เป็นหน่วยปฏิบัติหลัก ต้องอาศัยกระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย ส านักงานต ารวจแห่งชาติ
เป็นหลักด้านการปราบปราม ส่วนด้านบ าบัดรักษาและฟ้ืนฟูมีกระทรวงสาธารณสุขเป็นหน่วยหลัก 
 -   ขณะนี้ ต้องจัดระบบป้องกันใหม่ ซึ่งระบบป้องกันแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม คือ (๑) กลุ่มเยาวชน
แบ่งเป็นเยาวชนนอกสถานศึกษา มีกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก เยาวชนในสถานศึกษามีกระทรวงศึกษาธิการ
เป็นหลัก (๒) กลุ่มแรงงานมีกระทรวงแรงงานเป็นหลัก และ (๓) กลุ่มชุมชนมีกระทรวงมหาดไทยเป็นหลัก ทั้งนี้
เยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษารวมทั้งแรงงานทั้งหมดก็เข้ามาอยู่ในชุมชน ส านักงาน ป.ป.ส. จัดท าแผนด้านการ
ป้องกันมาเสนอหลายครั้ง แต่ยังไม่เห็นชอบ เนื่องจากยังไม่ชัดเจน กระทรวงศึกษาธิการต้องท าให้ชัดเจน รวมทั้ง
กระทรวงแรงงานด้วย ต้องการให้มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นในระบบป้องกัน 
 -    ได้เสนอคณะรัฐมนตรีเรื่องแนวทางการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในชุมชน โดยแจ้ง
เหตุผลว่า จากการส ารวจความคิดเห็นประชาชนพบว่าผลงานรัฐบาลที่ประชาชนพอใจนั้น งานด้านยาเสพติด
จะติดอันดับ ๑ ใน ๕ เสมอ แต่เม่ือถามว่าต้องการให้รัฐบาลแก้ปัญหาด้านใด ประชาชนจะตอบเรื่องยาเสพติด
เสมอ เหตุที่เป็นเช่นนั้นเนื่องจาก มีการค้ายาในชุมชน ซึ่งประชาชนพบเห็นเป็นประจ า จึงรู้สึกถึง ความไม่
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน แม้จะพอใจผลการปราบปรามจับกุมรายใหญ่ๆ นั่นคือแสดงว่าเจ้าหน้าที่ปล่อยปละ
ละเลย รัฐบาลจึงต้องเข้าไปด าเนินการในชุมชน ซึ่งจะต้องใช้มาตรา ๔๔ จัดการกับเจ้าหน้ารัฐเหล่านั้น 

 ๒. ที่ประชุมเห็นชอบแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนม่ันคง ปลอดภัยยาเสพติด      
พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ตามท่ีส านักงาน ป.ป.ส. เสนอ โดยมีสาระส าคัญ ดังนี้ 

 -   การจัดท าแผนฯ ในช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ คณะท างานได้ยกร่างแผนฯ โดยมี
การประชุมหารือแนวทาง มาตรการ และก าลังชุดปฏิบัติการ จากนั้นจัดส่งร่างแผนฯ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
พิจารณา ขณะนี้มีหน่วยงานตอบให้ความเห็นชอบมาแล้ว ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักข่าวกรองแห่งชาติ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ 

 -   สาระส าคัญของแผนฯ 
  -  เป้าหมาย เอาชนะปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้านชุมชนทั่วประเทศ ๘๑,๙๐๕ แห่ง 
ภายในปี ๒๕๖๐ ด้วยกลไกและกระบวนการของประชารัฐ 
  -   ด าเนินมาตรการทุกด้าน ทั้งการป้องกัน บ าบัดรักษา การปราบปราม  
  -   มาตรการส าคัญตามแผน ได้แก่ 
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๑) จัดหน่วยเฉพาะกิจด้านการข่าวและปราบปรามยาเสพติด โดยสนธิก าลัง พลเรือน – 
ต ารวจ – ทหาร ปฏิบัติการข่าวและปราบปรามยาเสพติด ตามท่ี ผอ.ศอ.ปส. 
มอบหมาย 

๒) ใช้อ านาจตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพ.ศ.๒๕๑๙ ให้บุคคลผู้อาจมี
พฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมารายงานตัวปรับทัศนคติ 

๓) จัดระบบการข่าวชุมชนให้มีข้อมูลผู้ค้าผู้เสพในพ้ืนที่หมู่บ้าชุมชน 
๔) ด าเนินงานแผนป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษาให้ประสานสอดคล้องและเข้าถึง

หมู่บ้าน/ชุมชน 
๕) จัดและพัฒนาก าลังภาคประชาชนให้สามารถเฝ้าระวังและดูแลปัญหาของชุมชนอย่าง 

ต่อเนื่อง 
๖) จัดศูนย์ปฏิบัติการ ศอ.ปส. อ านวยการประสาน ควบคุม ก ากับการปฏิบัติ   
๗) ก าหนดมาตรการด าเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องและปล่อยปละละเลย 
๘) จัดการตรวจนิเทศ ติดตามประเมินผล ระดับจังหวัด อ าเภอ จนถึงหมู่บ้าน/ชุมชน 
๙) ประชาสัมพันธ์และปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุก 

 -   จุดเน้นการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน คือ 
- ชุดปฏิบัติการต าบลใน ๘๗๘ อ าเภอ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบ 
- ชุดปฏิบัติการของกองก าลังรักษาความสงบ (กกล.รส.) ซ่ึงกองทัพเข้าร่วม มีจ านวน ๒๔๐ ชุด

ปฏิบัติการมวลชน 
- ชุดปฏิบัติการปราบปราม เป็นการประกอบก าลังจากกองบัญชาการต ารวจปราบปราม  

ยาเสพติดและส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการปราบปรามนักค้ารายส าคัญ นักค้าตามบัญชี 
และเจ้าหน้าที่รฐัที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 -   ส าหรับมาตรการด าเนินงานต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย มี
สาระส าคัญ ดังนี้ 
  ๑) ตามมาตรการฯ แบ่งเจ้าหน้าที่รัฐ เป็น (๑) เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (๒) เจ้าหน้าที่รัฐ
ที่ปล่อยปละละเลยให้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
  ๒) ตามมาตรการนี้ จะน าเสนอคณะรัฐมนตรีก าหนดมาตรการมอบอ านาจให้ผอ.ศอ.ปส. สั่งการ
ให้หน่วยงานรัฐที่รับผิดชอบพ้ืนที่ด าเนินการสืบสวนจับกุม มิให้มีการค้ายาเสพติดในพ้ืนที่ หากพบว่ามีการค้า
หรือไม่มีการด าเนินการตามค าสั่ง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐปล่อยปละละเลย 

  ๓) ให้ส านักงาน ป.ป.ส. และส านักงานต ารวจแห่งชาติ แสวงหาและรวบรวมข้อเท็จจริง และ
พิสูจน์เกี่ยวกับการกระท าหรือพฤติการณ์เกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ จากนั้น ส านักงาน ป.ป.ส. 
เสนอข้อเท็จจริงต่อ ผอ.ศอ.ปส. พิจารณา 

  ๔) ผอ.ศอ.ปส. พิจารณาเห็นว่ามีมูลเชื่อได้ว่า เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลย ให้เสนอ
หัวหน้า คสช. พิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐนั้นไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเป็นการชั่วคราว  ทั้งนี้ ผอ.ศอ.ปส. อาจแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์เจ้าหน้าที่รัฐได้ 

 กรรมการมีความเห็น ดังนี้ 
 ๑. ผู้แทนผู้อ านวยการส านักงบประมาณ มีความเห็นว่า แผนประชารัฐร่วมใจฯ บรรจุในแผนบูรณาการ
แก้ปัญหายาเสพติดอยู่แล้ว ซึ่งมีทั้งด้านป้องกัน ปราบปราม บ าบัดรักษา และสร้างเครือข่ายเป็นเกราะคุ้มกันอยู่ใน
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การแก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง เหตุที่ปัญหายาเสพติดไม่ลดลง อาจมีสาเหตุจากปัญหาสังคมและปัญหาเศรษฐกิจ 
ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรค ท าให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ผลเต็มที่ แต่แผนฯ ดังกล่าวสามารถช่วยบรรเทาปัญหา   
ยาเสพติดให้เบาบางลงได ้
 ๒. ประธานชี้แจงว่า ยาเสพติดลดลงในเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดด้านยาเสพติดดี ซึ่งการสกัดกั้นยาเสพติด
ของประเทศไทยได้ผล เนื่องจากปัจจุบันยาเสพติดจากสามเหลี่ยมทองค าไปทางรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ เพ่ือจะ
ไปยังประเทศมาเลเซีย ปัญหาปลูกฝิ่นบริเวณสามเหลี่ยมทองค าไม่ได้เป็นภัยคุกคามประเทศไทย แต่ที่เป็นภัย
คุกคามคือ ผลผลิตจากสารเคมีคือยาบ้า ปัญหาของประเทศไทยคือเมทแอมเฟตามีน ชาวบ้านไม่เชื่อว่ายาเสพติด
ลดลง เพราะลูกหลานติดยา นี่คือความรู้สึกของชาวบ้าน เราจะต้องท าให้ความรู้สึกชาวบ้านดีขึ้ น เมื่อไป
ต่างประเทศจะพูดให้ประเทศตะวันตกช่วยท าลายสารตั้งต้น สารเคมี ไม่ให้ส่งมาแถบประเทศไทย 
 ๓. ผู้แทนปลัดกระทรวงมหาดไทย แจ้งว่า  กระทรวงมหาดไทยได้หารือกับส านักงาน ป .ป.ส. 
และหน่วยงานอ่ืนไปแล้วสองรอบ ซึ่งที่ผ่านมางานยาเสพติดด าเนินการมาเป็นระยะแต่ขาดความต่อเนื่อง 
ด าเนินการเป็นรายครั้งไม่มีหน่วยงานช่วยเหลือ ตามแผนฯ นี้ กระทรวงมหาดไทยจะตั้งชุดปฏิบัติการต าบล 
รับผิดชอบด าเนินงานเป็นประจ า มีความมั่นใจว่าส านักงาน ป.ป.ส. ให้ ๒ ขั้นไป ต้องอยู่ในชุดปฏิบัติการนี้แน่นอน 
 ๔. ผู้แทนผู้บัญชาการต ารวจแห่งชาติ เสนอว่า  การจัดตั้งชุดปฏิบัติการควรมีการด าเนินการ ดังนี้ 
  ๑) มีแผนปฏิบัติการประจ าเดือน 
  ๒) มีชุดปฏิบัติการที่ปฏิบัติงานเต็มเวลา มีงบประมาณส าหรับชุดปฏิบัติการ 
  ๓) กิจกรรมภาพรวมในพ้ืนที่ในการบ าบัดและปราบปรามรายย่อย กระบวนการบ าบัดต้อง
พร้อมด าเนินการทันที ทั้งทีมงานและงบประมาณ 
  ๔) จะตรวจสอบว่าปฏิบัติงานได้ผลหรือไม่ ต้องมีการก ากับดูแลโดยคณะกรรมการตรวจ
ติดตามรายภาค ที่จะต้องไปติดตามอย่างใกล้ชิดทุกเดือน มีรายงานถึงประธาน เพ่ือกวดขัน เป็นเป้าหมายให้
หน่วยในพื้นท่ีด าเนินการจริงจังและมีมาตรฐานเดียวกัน 

 ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการแจ้งว่า ได้เตรียมการไว้แล้วตามข้อเสนอของผู้แทนผู้บัญชาการต ารวจ
แห่งชาติ 

 จากนั้น ประธานขอบคุณส านักงานต ารวจแห่งชาติและกองทัพ ที่ช่วยในการปราบปรามและสกัดกั้น
ที่ต้องสูญเสียเจ้าหน้าที่ไปในการปราบปราม ปัจจุบันมีความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการปราบปรามมากขึ้น 
ส่วนในหมู่บ้านชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้ด าเนินการอยู่แล้ว แต่ต่อไปนี้จะด าเนินการอย่างเข้มข้นให้
ประชาชนมั่นใจว่า ลูกหลานปลอดภัยจากยาเสพติด  ทั้งนี้ ประธานจะเตรียมเรื่องแนวทางการด าเนินงานตามแผน
ให้ชัดเจนในรายละเอียด ก่อนเชิญรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) มาเป็นประธานการประชุม
เพ่ือพิจารณาแผนประชารัฐร่วมใจฯ ก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๕.๐๐น. 

 

 

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

 


