รายงานผลการด�ำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม

ค�ำน�ำ
สถานการณ์ปัญหายาเสพติดมีแนวโน้มการน�ำเข้ามาในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และปริมาณ
เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งใช้เส้นทางการล�ำเลียงผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม ส่งผลให้มีผู้เข้าไปเกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด และส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนโดยทั่วไป รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญเกี่ยวกับ
ปั ญ หายาเสพติ ด โดยถื อ ว่ า เป็ น นโยบายเร่ ง ด่ ว นที่ รั ฐ บาลต้ อ งเร่ ง ด� ำ เนิ น การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพื่อเป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ประสานการปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและติดตามประเมินผล และให้ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจ�ำปีให้สอดคล้องรองรับกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
ตัง้ แต่ปงี บประมาณ ๒๕๕๘ เป็นต้นไป และได้มกี ารขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด
ปี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ เป็นต้นไป โดยเน้นการด�ำเนินงานระดับพื้นที่
ในหมู่บ้าน/ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ทุกภาคส่วนในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณที่ได้ให้
ความร่วมมือในการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง จากหน่วยงานภาครัฐ
ภาคเอกชน ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และองค์กรภาคประชาชน โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
ความร่วมมือนี้จะด�ำเนินต่อไป ตราบใดที่ปัญหายาเสพติด ยังสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชน
และบั่นทอนความมั่นคงของประเทศ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
กระทรวงยุติธรรม

สารบัญ
หน้า
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  ๗
๑๓

ความร่วมมือระหว่างประเทศ
- การด�ำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
- การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
- ผลการจับกุมคดีส�ำคัญตามแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)

๑๗
๑๘
๓๕

การปราบปรามยาเสพติด
- การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายส�ำคัญ
- การสืบสวนขยายผลทางการเงิน
- การด�ำเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด
- การด�ำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน
- การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
- เงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
- การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด
- การส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

๔๕
๔๖
๕๔
๕๖
๕๗
๕๙
๖๐
๖๒
๖๓

การบ�ำบัดรักษายาเสพติด
- การด�ำเนินงานด้านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
- การด�ำเนินงานด้านการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
- การปรับระบบบ�ำบัดรักษายาเสพติด

๗๑
๗๒
๗๕
๗๗

การป้องกันยาเสพติด
- การด�ำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด
- กองทุนแม่ของแผ่นดิน
- กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ�ำปี ๒๕๖๐
- การด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้

๗๙
๘๐
๘๗
๙๓
๙๖

๔๒

หน้า
การบริหารจัดการ
- การบริหารจัดการงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- การประเมินผลการด�ำเนินงานด้านยาเสพติด

๙๙
๑๐๐
๑๐๒
๑๐๖

การพัฒนากฎหมายด้านยาเสพติด
- การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านยาเสพติด

๑๐๙
๑๑๐

การพัฒนาบุคลากร
- การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร

๑๑๗
๑๑๘

ภาคผนวก
- ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัย
ว่ากระท�ำผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ�ำบัดฟื้นฟู และการดูแล
ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟู
- ประกาศ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เรื่อง การน�ำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟู
การบ�ำบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟู พ.ศ. ๒๕๖๐
- ค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๒/๒๕๖๐
เรื่อง แนวทางการด�ำเนินงานลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
- ค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๙/๒๕๖๐
เรื่อง มาตรฐานการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดรูปแบบ
“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”

๑๒๗
๑๒๘

สถิติด้านยาเสพติด

๑๔๕

๑๓๑
๑๓๘
๑๔๐
๑๔๓

สถานการณ์ปัญหายาเสพติด

สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
การลักลอบน�ำเข้ายาเสพติด
ประเทศไทยเป็ น ศู น ย์ ก ลางการคมนาคมของภู มิ ภ าคอาเซี ย น และมี อ าณาเขตที่ ติ ด กั บ แหล่ ง ผลิ ต
ยาเสพติดที่ส�ำคัญคือพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำ ส่งผลให้มีการลักลอบน�ำเข้ายาเสพติดมายังประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมาก
ซึ่งประเทศไทยมีสถานะเป็นพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด รวมทั้งเป็นเส้นทางล�ำเลียงผ่านไปยังประเทศที่สาม
ยาเสพติดทีล่ กั ลอบน�ำเข้ามาจ�ำหน่ายในประเทศไทย มีการลักลอบน�ำเข้ามาหลากหลายตัวยาทีส่ ำ� คัญ ๆ ได้แก่
ยาบ้า ส่วนใหญ่ เป็นการลักลอบน�ำเข้าในพื้นที่ภาคเหนือ ด้านจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และ
จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน รองลงมาเป็นการลักลอบน�ำเข้าทางพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านจังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย
จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดอ�ำนาจเจริญ และจังหวัดเลย และลักลอบน�ำเข้าทางพื้นที่
ภาคกลาง ด้านจังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสระแก้ว
ไอซ์ ส่วนใหญ่ลกั ลอบน�ำเข้าในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ด้านจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮอ่ งสอน
รองลงมาคือพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม และ
จังหวัดอุบลราชธานี และพบการลักลอบน�ำเข้าทางพื้นที่ภาคกลางและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เฮโรอีน ส่วนใหญ่ลกั ลอบน�ำเข้าในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ด้านจังหวัดเชียงราย รองมาคือพืน้ ทีภ่ าคตะวันออกเฉียงเหนือ
ด้านจังหวัดหนองคาย และจังหวัดนครพนม
กัญชา เป็นการลักลอบน�ำเข้าทางด้านพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด ในพื้นที่จังหวัดนครพนม
จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองคาย และจังหวัดมุกดาหาร
โคเคน เป็นการลักลอบน�ำเข้าผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยกลุม่ เครือข่ายยาเสพติดชาวแอฟริกนั ตะวันตก
ใบกระท่อม พบการลักลอบน�ำเข้าด้านชายแดนไทย - มาเลเซีย โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่อ�ำเภอสะเดา 
อ�ำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา และอ�ำเภอควนโดน จังหวัดสตูล
ในปี ๒๕๖๐ ประเทศไทยเผชิญกับปัญหาการลักลอบน�ำเข้ายาเสพติดจ�ำนวนมากทั้ง ยาบ้า  ไอซ์ เฮโรอีน
กัญชา  และคีตามีน โดยมีสาเหตุมาจากปัจจัยภายนอกประเทศเป็นหลัก ซึ่งมีการผลิตยาเสพติดอย่างไร้ขีดจ�ำกัด
โดยมีความเกี่ยวพันกับสถานการณ์ทางด้านการเมืองของประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากปัจจัยนอกประเทศแล้ว ยังมีปัจจัย
ภายในประเทศทีย่ งั ส่งผลต่อสถานการณ์ยาเสพติดคือ เครือข่ายยาเสพติดในประเทศและเครือข่ายการค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ผู้ค้าขายส่งระดับใหญ่ที่เป็นกลุ่มปิดยังไม่ถูกท�ำลาย ขณะที่กลุ่มผู้ต้องโทษคดียาเสพติดในเรือนจ�ำยังไม่ยุติพฤติการณ์
ประกอบกับการที่กลุ่มผู้เสพในพื้นที่พัฒนายกระดับขึ้นมาเป็นผู้ค้ารายย่อยในชุมชนได้ง่ายและรวดเร็ว ราคายาเสพติด
ที่มีส่วนต่างความคุ้มทุนและก�ำไรสูง จึงท�ำให้กลุ่มนักค้ากล้าเสี่ยงที่จะถูกจับกุม ส่งผลให้ผู้ค้ารายย่อยกระจายตัวอยู่
ในหมูบ่ า้ น/ชุมชน เป็นจ�ำนวนมาก ขณะทีป่ จั จัยเกือ้ หนุนทีท่ ำ� ให้กลุม่ ขบวนการค้ายาเสพติด ยังไม่ถกู ท�ำลายลงอย่างสิน้ เชิง
คือการต่อต้านการสืบสวนและการหลบเลี่ยงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งในรูปแบบของการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการด�ำเนินการการค้า  มีการใช้ตัวแทนในการด�ำเนินการทั้งการค้ายาเสพติดและการจัดการทางธุรกรรมการเงินและ
ทรัพย์สนิ การสร้างอิทธิพลในบริเวณพืน้ ทีเ่ ขตอิทธิพลของตน ทัง้ ในรูปแบบของการเข้ามาเป็นเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในระดับท้องถิน่
หรือมีเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ท�ำให้การลดทอนหรือการท�ำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด ท�ำได้
ค่อนข้างยาก

8 รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
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จากสถิติการจับกุมผู้ต้องหาคดีค้ายาเสพติด พบว่า  ผู้ต้องหาคดีค้ารายใหม่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ ๕๙.๙
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ได้
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ในป
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กุมคดีายคัาเสพติ
ญ ดรายสําคัญ
กลุ
่
ม
นั
ก
ค้
า
ยั
ง
คงมี
ศ
ั
ก
ยภาพในการค้
า
ยาเสพติ
ด
จ�
ำ
นวนมาก
เห็
น
ได้
จ
ากการจั
บ
กุ
ม
คดี
ย
าเสพติ
ำคัญ
ของกลางระดับลของกลางระดั
านเม็ดและระดั
บลบาแสนเม็
นเม็ดและระดั
ดมีแนวโน
บแสนเม็
มเพิ่มดสูมีงขึแ้นนวโน
โดยการจั
มเพิ่มสูบงกุขึม้นคดีโดยการจั
ยาเสพติบดกุรายสํ
มคดีายคัาเสพติ
ญที่มีขดองกลาง
รายสําคัญดรายส�
ที่มีของกลาง
นเม็
บ๒๕๕๙
แสนเม็
นวโน้
เพิจับ่มของกลางยาบ
ขึ้น๑๓โดยการจั
บกุลมาคดี
ญ่มทีขึ่ม้นีขเปองกลาง
ตัของกลางระดั
้งแต ๑ ลานเม็ตัดบ้งขึล้แต
้นาไป
๑จากเดิ
ลดาและระดั
นเม็มดในป
ขึ้นไป
จากเดิจัมบดในป
กุมีมแได
๒๕๕๙
๑๓มคดี
กุสูมงได
คดีา ๒๑.๖
ของกลางยาบ
นเม็ยดาาเสพติ
๒๑.๖
เพิ่มขึ้นดลเปรายส�
านเม็
น ๔๖
ดำคัเพิคดี
น ๔๖ คดี
ตั
ง
้
แต่
๑
ล้
า
นเม็
ด
ขึ
น
้
ไป
จากเดิ
ม
ในปี
๒๕๕๙
จั
บ
กุ
ม
ได้
๑๓
คดี
ของกลางยาบ้
า 
๒๑.๖
ล้
า
นเม็
ด
เพิ
ม
่
ขึ
น
้
เป็
น
๔๖
ของกลางยาบาของกลางยาบ
๑๐๖.๕ ลานเม็
า ๑๐๖.๕
ด ในป ๒๕๖๐
ลานเม็ดขณะที
ในป ่ก๒๕๖๐
ารจับกุขณะที
มระดับ่กแสนเม็
ารจับกุดมระดั
จากเดิ
บแสนเม็
มในป ด๒๕๕๙
จากเดิจัมบในป
กุมได๒๕๕๙ จับกุคดี
มได
ของกลางยาบ้
า 
๑๐๖.๕
ล้
า
นเม็
ด
ในปี
๒๕๖๐
ขณะที
่
ก
ารจั
บ
กุ
ม
ระดั
บ
แสนเม็
ด
จากเดิ
ม
ในปี
๒๕๕๙
จั
บ
กุ
ม
ได้
๑๘๖ คดี ของกลางยาบ
๑๘๖ คดีาของกลางยาบ
๕๒.๐ ลานเม็าด๕๒.๐
สําหรับลาในป
นเม็๒๕๖๐
ด สําหรัจับบในป
กุมได๒๕๖๐
๑๒๗ จัคดี
บกุมแตไดปริ๑๒๗
มาณของกลางยาบ
คดี แตปริมาณของกลางยาบ
า
า
๕๒.๐ ลล้าานเม็
นเม็ดด ส�ำหรับในปี ๒๕๖๐ จับกุมได้ ๑๒๗ คดี แต่ปริมาณของกลางยาบ้าที่ยึดได้
ที๑๘๖
่ยึดไดสคดีูงถึงของกลางยาบ้
๗๖.๗
ที่ยึดได
ลาสนเม็
ูงถึา งด ๗๖.๗
สูงถึง ๗๖.๗ ล้านเม็ด
บเที
เพิกราฟแสดงการเปรี
่มเฉพาะกราฟค
เพิ่มยเฉพาะกราฟค
ะ ยจุบการจั
ดที่ ๒บกุมคดี
ะ ยจุาเสพติ
ดที่ ๒ดรายส�ำคัญ
จ�ำแนกตามระดับของกลาง ระหว่างปีงบประมาณ ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐

การจับกุมคดียาเสพติ
การจัดบ(คดี
กุมคดี
) ยาเสพติด (คดี)
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ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 9
ในช ว ง ๑๐ ป ทในช
ี่ ผ าวนมา
ง ๑๐เมืป่ อทพิี่ ผจ าารณาจากข
นมา เมื่ อ พิอจมูารณาจากข
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กลุ่มผู้ลักลอบล�ำเลียงที่ส�ำคัญยังเป็นกลุ่มชนเผ่า  ซึ่งพบการจับกุมได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้
อาศั ย อยู ่ ต ามพื้ น ที่ ต ่ า ง ๆ ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ โดยเฉพาะในจั ง หวั ด เชี ย งราย และจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ จากข้ อ มู ล
การจับกุมคดียาเสพติดรายส�ำคัญ พบว่า  ในปี ๒๕๖๐ สามารถจับกุมผู้ต้องหาที่เป็นชนเผ่าได้สูงถึง ๒๐๘ คน จากเดิม
ในปี ๒๕๕๙ จับกุมได้ ๑๔๓ คน ซึง่ กลุม่ ชนเผ่าทีพ่ บการจับกุมมากทีส่ ดุ ได้แก่ ชาวเขาเผ่าม้ง รองลงมาคือ ชาวเขาเผ่ามูเซอ
เผ่าอาข่า และเผ่าลีซอ
นอกจากกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่เป็นคนไทยแล้ว ยังมีกลุ่มนักค้าชาวต่างชาติที่เข้ามาท�ำการค้ายาเสพติด
ในไทย ทั้งในฐานะของนักค้าและผู้รับจ้างล�ำเลียงยาเสพติด ซึ่งมีหลากหลายสัญชาติ กลุ่มนักค้าชาวต่างชาติที่เข้ามา
เกี่ยวข้องมากที่สุดคือ กลุ่มนักค้าจากประเทศเพื่อนบ้าน ส่วนนักค้าชาวต่างชาติอีกกลุ่มหนึ่งที่ส�ำคัญ คือ กลุ่มนักค้า
ชาวแอฟริกัน ซึ่งมีบทบาทส�ำคัญในการบงการการค้ายาเสพติดข้ามชาติ โดยการใช้หญิงไทยหรือหญิงเอเชีย รวมทั้ง
ชาวต่างชาติอื่น ๆ ให้ด�ำเนินการค้า/ล�ำเลียงยาเสพติดแทน ทั้งการลักลอบล�ำเลียงผ่านทางท่าอากาศยาน การลักลอบ
ส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศ เป็นต้น
กลุ่มเครือข่ายการค้าส�ำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์ยาเสพติดภาพรวมทั้งประเทศ คือ
กลุ่มผู้ต้องโทษคดียาเสพติดในเรือนจ�ำที่ยังไม่หยุดพฤติการณ์การค้ายาเสพติด โดยบงการให้เครือข่ายภายนอกเรือนจ�ำ
ด�ำเนินการค้ายาเสพติดแทน แต่จากการยกระดับการแก้ไขปัญหาการสั่งการการค้ายาเสพติดจากเรือนจ�ำทั้งระบบ
โดยการคัดแยกนักโทษคดียาเสพติดรายส�ำคัญไปไว้เรือนจ�ำ Super Max ที่เรือนจ�ำกลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี ท�ำให้
การสั่งการการค้ายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลงอย่างเห็นได้ชัด อย่างไรก็ตาม ในช่วงที่ผ่านมายังพบความเคลื่อนไหว
ของกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่เป็นผู้ต้องขัง แต่รูปแบบการสั่งการผ่านช่องทางการเยี่ยมญาติแทน
ตัวแปรส�ำคัญที่ส่งผลต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติดอีกประการหนึ่ง คือ เจ้าหน้าที่รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับ
การค้ายาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม ซึ่งในปี ๒๕๖๐ สถิติการจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐในคดียาเสพติดลดลงจากเดิม
โดยสามารถจับกุมเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท�ำผิดเกี่ยวกับยาเสพติดได้ ๑๑๕ คน จากเดิมปี ๒๕๕๙ จับกุมได้ ๑๔๐ คน
โดยเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีถ่ กู จับกุมมากทีส่ ดุ คือ ต�ำรวจ ๓๗ คน ทหาร ๓๓ คน ข้าราชการท้องถิน่ ๑๗ คน ข้าราชการท้องที่ ๑๒ คน
ข้าราชการพลเรือน ๖ คน ครู ๔ คน ลูกจ้างของรัฐ ๓ คน พนักงานราชการ ๒ คน และข้าราชการราชทัณฑ์ ๑ คน
ส� ำ หรั บ รู ป แบบการซุ ก ซ่ อ นล� ำ เลี ย งยาเสพติ ด จากแนวชายแดนเข้ า สู ่ พื้ น ที่ ต อนใน จะมี วิ ธี ก าร
ทีห่ ลากหลาย เช่น การซุกซ่อนมากับรถบรรทุกพืชผลทางการเกษตร การใช้รถยนต์สว่ นบุคคลในการล�ำเลียง การดัดแปลง
รถยนต์ในการล�ำเลียง การลักลอบขนส่งโดยรถโดยสารประจ�ำทาง รถไฟ บริษัทขนส่งสินค้า  การส่งทางพัสดุไปรษณีย์
โดยกลุ ่ ม นั ก ค้ า ยาเสพติ ด ได้ มี ก ารพั ฒ นาในด้ า นข้ อ มู ล ข่ า วสาร โดยอาศั ย เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย เช่ น Line หรื อ
Facebook ในการติดต่อท�ำการค้ากัน มีการท�ำธุรกรรมอ�ำพรางทางการเงินและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น โดยการใช้
ตัวแทนในการท�ำธุรกรรมทางการเงินแทน เพื่อป้องกันหรือตัดตอนไม่ให้สามารถจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายใหญ่หรือ
ผู้อยู่เบื้องหลังได้

10 รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

30
0

แสนเม็ด
2559

1 ลานเม็ดขึ้นไป

0

แสนเม็ด

2560

2559

1 ลานเม็ดขึ้นไป
2560

สถานการณ์การแพร่
ระบาดยาเสพติ
ด
สถานการณ
การแพรระบาดยาเสพติ
ด
ว ง ๑๐อ
 า นมา เมื่ อ พิ จอารณาจากข
มู ล ผู เ ขำาบั
รั บดการบํ
า บั ด รั ก ษายาเสพติ
า ปี ๒๕๕๐ - ๒๕๕๕
ในช่วง ๑๐ ปีทผี่ าในช
่ นมา เมื
่ พิป ทจี่ ผารณาจากข้
มูลผูเ้ ข้ารับอการบ�
รักษายาเสพติ
ดพบว่ดา พบว
ตัง้ แต่
ตั้งแตป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ มีผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาเพิ่มสูงขึ้นมาโดยตลอด จาก ๖๖,๗๔๘ คน
มีผู้เสพยาเสพติดเข้ในป
ารับ๒๕๕๐
การบ�เปำบันด๕๖๐,๐๔๖
รักษาเพิ่มคนสูงในป
ขึ้น๒๕๕๕
มาโดยตลอด
จาก ๖๖,๗๔๘ คน ในปี ๒๕๕๐ เป็น ๕๖๐,๐๔๖ คน
หลังจากนั้น ปญหาการแพรระบาดยาเสพติดไดเริ่มคลายตัว
ในปี ๒๕๕๕ หลังจากนั
้น ปัญหาการแพร่
ระบาดยาเสพติ
ดได้เริลดลงเหลื
่มคลายตั
ว ผู้เสพยาเสพติ
่เข้ารัมีบผการบ�
ำบัดรักษา ในปี ๒๕๕๙
ผูเสพยาเสพติ
ดที่เขารับการบํ
าบัดรักษา ในป ๒๕๕๙
อ ๑๗๗,๗๓๑
คน และปดที
๒๕๖๐
ูเขารับการ
บํ
า
บั
ด
รั
ก
ษาจํ
า
นวน
๑๙๗,๕๑๖
คน
ลดลงเหลือ ๑๗๗,๗๓๑ คน และปี ๒๕๖๐ มีผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาจ�ำนวน ๑๙๗,๕๑๖ คน
เพิ่มเฉพาะกราฟคะ จุดที่ ๓
กราฟแสดงเปรียบเทียบผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษายาเสพติด ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๕๐ - ๒๕๖๐
ผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติด (คน)
600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560
ผูเขารับการบําบัดรักษายาเสพติด

ข้อมูล : ๑. ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)
          ๒. ระบบข้อมูลการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)
ประมวลผล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑. กลุ่มผู้เสพยาเสพติด
จากข้อมูลผูเ้ ข้ารับการบ�ำบัดส่วนใหญ่ยงั คงเป็นเพศชาย ร้อยละ ๙๒.๐ กลุม่ หลักยังคงเป็นเด็กและเยาวชน
ที่มีอายุต�่ำกว่า  ๒๕ ปี มากที่สุด กลุ่มอาชีพของผู้เสพยาเสพติด ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้มีงานท�ำ รองลงมาเป็นกลุ่มว่างงาน
และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษา ส�ำหรับผู้เสพยาเสพติดที่เป็นผู้มีงานท�ำ ส่วนใหญ่เกินกว่าร้อยละ ๕๐ ประกอบอาชีพรับจ้าง/
ใช้แรงงาน รองลงมาเป็นเกษตรกร และค้าขาย เฉลี่ยร้อยละ ๑๘.๗ และร้อยละ ๖.๙ ตามล�ำดับ
๒. ยาเสพติดที่แพร่ระบาด
ยาบ้ายังคงเป็นยาหลักที่พบการแพร่ระบาดมากที่สุด โดยมีสัดส่วนผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษามากกว่า
ร้อยละ ๗๐ รองลงมาคือ กัญชา ไอซ์ กระท่อม และเฮโรอีน โดยเฮโรอีนพบว่า เด็กและเยาวชนมีแนวโน้มเข้ามาใช้เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งพฤติกรรมการเสพเฮโรอีนเปลี่ยนแปลงจากเดิมที่ส่วนใหญ่ใช้วิธีการฉีดเป็นวิธีการ
สูดดมมากขึ้น ส�ำหรับยาเสพติดในกลุ่ม Club Drugs ได้แก่ เอ็กซ์ตาซี คีตามีน ควรต้องเฝ้าระวังเนื่องจากพบแนวโน้ม
เพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะคีตามีน ซึ่งในปี ๒๕๖๐ พบผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาถึง ๓๖๙ คน และสามารถยึดของกลางคีตามีน
ได้ถึง ๖๕๘.๔ กิโลกรัม
๓. พฤติกรรมการใช้ยาเสพติด
สิ่งที่น่ากังวลคือการใช้ยาเสพติดมากกว่าหนึ่งชนิด โดยมีการน�ำตัวยาเสพติดและกลุ่มยารักษาโรค
มาใช้ร่วมกัน ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวจะส่งผลต่อการบ�ำบัดรักษาที่จะมีความยากและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
๔. พื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด
จากการประเมินสถานะปัญหายาเสพติ ด ระดั บหมู ่ บ้ า น/ชุ ม ชนทั่ วประเทศ รอบที่ ๒ ปี ๒๕๖๐
จ�ำนวน ๘๑,๙๓๖ แห่ง พบว่ามีหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดจ�ำนวน ๒๔,๓๑๔ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๗
โดยเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาน้อย ๑๖,๑๖๔ แห่ง มีปัญหาปานกลาง ๔,๖๗๙ แห่ง และมีปัญหามาก ๓,๔๗๑ แห่ง
ส่วนพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดยาเสพติด ได้แก่ ร้านเกม หอพัก/บ้านเช่า  โต๊ะสนุกเกอร์ พื้นที่รกร้าง สถานบันเทิง/
สถานบริการต่าง ๆ เป็นต้น โดยกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ได้แก่ วัยรุ่นมั่วสุมตอนกลางคืน ผู้เคยต้องโทษ
ในเรือนจ�ำ ผู้เคยผ่านการบ�ำบัด และกลุ่มเด็กแว้น/แข่งรถบนท้องถนน เป็นต้น
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ผลกระทบจากปัญหายาเสพติด
ข้อมูลจากการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกีย่ วกับการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ ของส�ำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า ประชาชนที่ระบุว่า หมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง
มีปัญหายาเสพติด ร้อยละ ๒๒.๗ ระบุว่า  คนในหมู่บ้าน/ชุมชน ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด โดยปัญหา
ทีส่ ร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในหมูบ่ า้ น/ชุมชนมากทีส่ ดุ ได้แก่ การกระท�ำผิดเกีย่ วกับทรัพย์ การส่งเสียงดังก่อความร�ำคาญ
แก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่ง การทะเลาะวิวาท และการกระท�ำผิดเกี่ยวกับร่างกาย ตามล�ำดับ
แนวโน้มสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๑
๑. ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหายาเสพติด เนื่องจากแหล่งผลิตยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำ
ยังไม่ถูกท�ำลาย โดยพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงถูกใช้เป็นช่องทางในการลักลอบน�ำเข้ายาเสพติด
๒. กลุม่ ผูผ้ ลิตยาเสพติดพยายามคิดค้นและเปลีย่ นแปลงโครงสร้างทางเคมีของยาเสพติด การหาสารตัง้ ต้น
ชนิดใหม่ หรือใช้สารเคมีอื่นที่ยังไม่มีการควบคุม น�ำมาปรับเปลี่ยนโครงสร้างเพื่อใช้ผลิตเป็นสารตั้งต้น
๓. ยาบ้ายังเป็นตัวยาเสพติดหลักทีแ่ พร่ระบาดในประเทศไทย ขณะเดียวกันประเทศไทยถูกใช้เป็นแหล่งพัก
ยาเสพติดและเส้นทางผ่านเพื่อส่งไปยังประเทศที่สาม
๔. กลุม่ ผูใ้ ช้ยาเสพติดในสถานบันเทิงมีแนวโน้มการใช้ “คีตามีน” มากขึน้ เนือ่ งจากในห้วงปี ๒๕๖๐ ทีผ่ า่ นมา
พบการจับกุมคีตามีนสูงถึง ๖๕๘.๔ กิโลกรัม
๕. มีการใช้ชอ่ งทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ ควบคูก่ นั กับการบริการรับส่งพัสดุสงิ่ ของในการซือ้ ขายยาเสพติด
ในระดับขายส่งรายย่อย และขายปลีกมากขึ้น
๖. พบปัญหาการใช้ยารักษาโรคในทางที่ผิดร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่น ๆ
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สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สรุปผลการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ภายใต้ ๔ แผนงาน คือ แผนงานป้องกันยาเสพติด แผนงานปราบปรามยาเสพติด
แผนงานบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติด และแผนบริหารจัดการ โดย ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง จัดท�ำแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แผน “ประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชน
มัน่ คง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐” โดยเน้นการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับพืน้ ที่
หมูบ่ า้ น/ชุมชน เป้าหมาย ๘๑,๙๖๒ แห่ง เพือ่ ลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในระดับพืน้ ที่ ผ่านกลไก “ประชารัฐ”
๑. การป้องกันยาเสพติด
๑.๑ กลุ่มเด็กและเยาวชน
๑) เด็กปฐมวัย ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อพัฒนาทักษะทางสมองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
ให้แก่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ เป้าหมาย ๕๒,๘๖๒ แห่ง มีการใช้สื่อเพื่อสอน
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาล ๔๓,๖๙๗ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๒.๖๖
๒) เด็กประถมศึกษา  สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษา  (ป.๑ - ป.๖)
เป้าหมาย ๔,๘๐๐,๐๐๐ คน ในสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา (ป.๑ - ป.๖) รวม ๓๑,๓๓๕ แห่ง
มีการด�ำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษารวม ๔,๐๑๓,๑๘๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๖๑
ในสถานศึกษา ๒๕,๔๔๒ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๑.๑๙
๓) สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา เป้าหมาย ๑๑,๗๓๘ แห่ง ส่งเสริม
ให้นักเรียนนักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ๑๐,๐๓๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๔๖
๔) ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติดที่ผ่านการฝึกอบรม ๖๓๕,๓๖๘ คน ปฏิบัติหน้าที่
ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติดในโรงเรียน ๙,๔๓๔ แห่ง
๑.๒ กลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
๑) สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนขึ้นไป
- การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงาน เป้าหมาย ๒๐,๐๐๐ แห่ง
ด�ำเนินการ ๒๑,๐๒๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๕.๑๕
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานสีขาว เป้าหมาย ๒,๐๐๐ แห่ง ผ่านเกณฑ์ ๒,๑๖๑ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๐๘.๐๕
- ผ่านเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.)
เป้าหมาย ๓๕๐ แห่ง ด�ำเนินการ ๕๖๐ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๖๐.๐๐
๒) สถานประกอบการขนาดเล็กที่มีลูกจ้างต�่ำกว่า ๑๐ คนลงมา
- เผยแพร่สื่อความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด เป้าหมาย ๗๖,๐๓๕ แห่ง ด�ำเนินการ ๘๙,๗๖๐ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๑๑๘.๐๕
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๑.๓ กลุ่มประชาชนทั่วไปในหมู่บ้าน/ชุมชน
เสริมสร้างและป้องกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยกลไกประชารัฐใน ๔ กิจกรรมส�ำคัญ
ทั้งการประชุมท�ำประชาคม การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การอบรมแกนน�ำในหมู่บ้าน/ชุมชน และการจัดกิจกรรม
สร้างภูมคิ มุ้ กันในกลุม่ เด็กและเยาวชนเสีย่ ง เพือ่ ให้ประชาชนในหมูบ่ า้ น/ชุมชน เกิดความรับรู้ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด
และเข้ า มามี ส่ วนร่วมในการด�ำเนินงาน ๗๙,๑๑๓ แห่ ง จากหมู ่ บ้ า น/ชุ ม ชนเป้ า หมาย ๘๑,๙๖๒ แห่ ง คิ ด เป็ น
ร้อยละ ๙๖.๕๒ ประกอบด้วย
๑) หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหายาเสพติด เป้าหมาย ๕๑,๒๐๗ แห่ง ด�ำเนินการ ๔๙,๖๑๘ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๙๐
๒) หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดน้อย เป้าหมาย ๑๗,๓๙๐ แห่ง ด�ำเนินการ ๑๖,๖๒๘ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๒
๓) หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดปานกลาง เป้าหมาย ๖,๔๖๙ แห่ง ด�ำเนินการ ๖,๒๐๗ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๕
๔) หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติดมาก เป้าหมาย ๖,๘๙๖ แห่ง ด�ำเนินการ ๖,๖๖๐ แห่ง
คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๕๘
๒. การปราบปรามยาเสพติด
๒.๑ การจับกุมคดียาเสพติดภาพรวม  ๒๖๑,๑๑๒  คดี  ผู้ต้องหา  ๒๘๗,๒๓๘  คน จ�ำแนกเป็น
- ข้อหาเสพ
๙๑,๔๕๔ คดี ผู้ต้องหา ๙๓,๙๐๕ คน
- ข้อหาครอบครอง ๙๐,๘๘๖ คดี ผู้ต้องหา ๙๘,๔๙๑ คน
- ข้อหาส�ำคัญ
๗๘,๔๒๖ คดี ผู้ต้องหา ๙๔,๑๒๒ คน
๒.๒ ปริมาณของกลางยาเสพติด
- ยาบ้า
๒๑๔,๙๒๙,๔๘๕ เม็ด
- กัญชา
๑๓,๗๙๗.๔๖ กิโลกรัม
- ไอซ์
๕,๒๐๐.๗๕ กิโลกรัม
- เฮโรอีน
๓๗๖.๕๖ กิโลกรัม
- โคเคน
๔๕.๔๕ กิโลกรัม
๒.๓ เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแสปัญหายาเสพติด ได้รับแจ้ง ๑๔,๐๖๗ เรื่อง โดยเข้าไปด�ำเนินการ
กับเรื่องร้องเรียนแล้ว ๑๔,๐๖๗ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
๒.๔ การร้องเรียนเจ้าหน้าทีข่ องรัฐทีเ่ กีย่ วข้องกับยาเสพติด ๒๖๔ คน ด�ำเนินการจับกุมเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ๑๑๕ คน
๒.๕ การด�ำเนินคดีฐานความผิดสมคบ สนับสนุน หรือช่วยเหลือ จ�ำนวน ๑,๖๐๘ คดี ผู้ต้องหา ๓,๙๔๓ คน
๒.๖ ด�ำเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน ยึดอายัดทรัพย์สิน จ�ำนวน ๑,๙๑๙ ราย รวมมูลค่าทรัพย์สิน
๑,๖๖๗.๗๒ ล้านบาท
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๓. การบ�ำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
๓.๑ การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
บ�ำบัดภาพรวม
เป้าหมาย ๒๒๐,๐๒๐ ราย ด�ำเนินการ ๑๙๗,๕๑๖ ราย   ร้อยละ   ๘๙.๗๗
      ๑) ระบบสมัครใจ
เป้าหมาย ๑๒๖,๘๒๐ ราย ด�ำเนินการ ๑๑๔,๖๕๙ ราย   ร้อยละ   ๙๐.๔๑
      ๒) ระบบบังคับ
เป้าหมาย   ๗๒,๕๐๐ ราย ด�ำเนินการ ๕๖,๗๘๓ ราย   ร้อยละ   ๗๘.๓๒
      ๓) ระบบต้องโทษ
เป้าหมาย   ๒๐,๗๐๐ ราย ด�ำเนินการ ๒๖,๐๗๔ ราย   ร้อยละ ๑๒๕.๙๖
๓.๒ การติดตามดูแลให้ความช่ว ยเหลื อ ผู ้ ผ ่ า นการบ� ำ บั ดฟื ้ นฟู ย าเสพติ ด ด� ำ เนิ นการติ ด ตามแล้ ว
๑๕๓,๘๗๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๔
๓.๓ ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ ๒๓,๗๑๔ ราย โดยได้ให้
ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือแล้ว จ�ำนวน ๗,๕๘๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๙๙
๔. การบริหารจัดการ
๔.๑ การบริหารงบประมาณ
๔.๑.๑ งบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ภาพรวม ได้รับจัดสรร จ�ำนวน ๔,๘๙๙,๑๗๙,๘๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๔,๕๙๘,๓๕๒,๕๖๐.๘๖ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๖
๔.๑.๒ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวน ๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่าย จ�ำนวน ๒,๔๔๒,๖๙๕,๘๙๔.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑
๔.๒ การพัฒนาบุคลากร ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ด�ำเนินการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งภายในส�ำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะ และเสริมสมรรถนะ
ให้สามารถปฏิบัติงานรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนนโยบายที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล
รวมถึงพัฒนาบุคลากรของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศต่าง ๆ โดยปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ด�ำเนินการ
จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่บุคลากร ทั้งภายในส�ำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี รวม ๒๑๑ โครงการ
มีผู้เข้ารับการอบรม ๑๙,๓๗๒ คน
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ

การด�ำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ
๑. การสร้างเสริมความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดระดับทวิภาคี
๑.๑ การประชุมระหว่างประเทศระดับทวิภาคี
๑.๑.๑ การประชุมทวิภาคีสิงคโปร์-ไทย ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมร่วมกับ นายอึ้ง เซอ ซอ (Mr. Ng Ser Song)
ผู ้ อ� ำ นวยการหน่ ว ยงานกลางด้ า นยาเสพติ ด (Central Narcotics Bureau-CNB) หั ว หน้ า คณะฝ่ า ยสิ ง คโปร์
เพื่อหารือสถานการณ์ยาเสพติด ระบบการท�ำงานของหน่วยงานกลางด้านยาเสพติด (CNB) กฎหมายยาเสพติดต่าง ๆ
กระบวนการบ�ำบัดรักษา การลงโทษผูเ้ กีย่ วข้องกับยาเสพติด และแลกเปลีย่ นความรู้ ประสบการณ์การท�ำงานด้านยาเสพติด
พร้อมทั้งศึกษาการท�ำงานของต�ำรวจรักษาชายฝั่งสิงคโปร์ (Singapore Police Coast Guard) ซึ่งสาธิตวิธีการจับกุม
ผู้กระท�ำผิดทางทะเล โดยใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือลาดตระเวน โดยเป็นการจ�ำลองปฏิบัติการเสมือนจริง เพื่อให้เข้าใจ
และเห็นสภาวะการปฏิบัติงานจริงได้

๑.๑.๒ การประชุ ม ทวิ ภ าคี ไ ทย-เวี ย ดนาม ครั้ ง ที่ ๑๑ เมื่ อ วั น ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรม Grand Tourane นครดานัง สาธารณรั ฐ สั งคมนิ ย มเวี ย ดนาม เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้า
คณะผู ้ แ ทนไทย เข้ า ร่ ว มการประชุ ม กั บ พลต� ำ รวจโท โด่ ง ดาย โหลก (Pol. Lt. Gen. Dong Dai Loc)
รองอธิบดีกรมต�ำรวจแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายเวียดนาม เพื่อแลกเปลี่ยน
สถานการณ์ ป ั ญ หายาเสพติ ด และร่ ว มกั น หารื อ ถึ ง ความร่ ว มมื อ ด้ า นการป้ อ งกั น และการลดอุ ป สงค์ ย าเสพติ ด
ในอนาคต การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการบ�ำบัดรักษาและระบบฐานข้อมูลการบ�ำบัดรักษาระหว่างกัน เป็นต้น
พร้อมทั้งได้ส่งมอบอุปกรณ์ความช่วยเหลือตามโครงการ Letter of Agreement ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
จากรัฐบาลไทย เพื่อเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตและท�ำลายเครือข่าย
การค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ ปี ๒๕๕๙ (เพิม่ เติม) ภายใต้หนังสือข้อตกลง (Letter of Agreement) ว่าด้วยความร่วมมือ
ในการบังคับใช้กฎหมายและการควบคุมยาเสพติดให้กับกรมต�ำรวจเวียดนาม
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๑.๑.๓ การประชุมทวิภาคีไทย-เมียนมา  ครั้งที่ ๑๙ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ณ กรุงเทพมหานคร และจังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย และ พลต�ำรวจจัตวา
อ่อง วิน อู (Pol. Brig. Gen. Aung Win Oo) ผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเมียนมา และเลขานุการคณะกรรมการกลาง
เพื่อการควบคุมยาเสพติด (Central Committee for Drug Abuse Control-CCDAC) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทน
เมี ย นมา  เข้ า ร่ ว มการประชุ ม ฯ โดยฝ่ า ยไทยขอความร่ ว มมื อ ในการสื บ สวนปราบปรามยาเสพติ ด สารตั้ ง ต้ น และ
เคมี ภั ณ ฑ์ ที่ มี ก ารลั ก ลอบน� ำ เข้ า ไปยั ง แหล่ ง ผลิ ต ยาเสพติ ด ในพื้ น ที่ ส ามเหลี่ ย มทองค� ำ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น
รวมถึ ง การปราบปรามเครื อ ข่ า ยการค้ า ยาเสพติ ด ที่ ลั ก ลอบล� ำ เลี ย งยาเสพติ ด เข้ า สู ่ ป ระเทศไทย และร่ ว มกั น
วิ เ คราะห์ ส ถานการณ์ ก ารทะลั ก ของยาเสพติ ด ที่ เข้ า สู ่ ป ระเทศไทย และฝ่ า ยไทยได้ แจ้ ง เกี่ ย วกั บ การด� ำ เนิ น งาน
แผนปฏิบัติการปิดล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำ ภายใต้แผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะ ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) และแผนปฏิบตั กิ ารความร่วมมือเพือ่ สกัดกัน้ และปราบปรามยาเสพติด ๒ แผ่นดิน (ไทย - เมียนมา)
ภายใต้ แ ผนปฏิ บั ติ ก ารสามเหลี่ ย มทองค� ำ และได้ น� ำ เสนอผลการตรวจพิ สู จ น์ ตั ว อย่ า งยาเสพติ ด คดี ร ายส� ำ คั ญ
ที่ ป ระเทศเมี ย นมาได้ ม อบตั ว อย่ า งยาเสพติ ด ให้ และขอความร่ ว มมื อ ฝ่ า ยเมี ย นมาในการส่ ง ตั ว อย่ า งยาเสพติ ด
ที่จับกุมได้ และการเชื่อมโยงข้อมูลการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดกับข้อมูลการข่าว

๑.๑.๔ การประชุ ม ทวิ ภ าคี ไ ทย-มาเลเซี ย ครั้ ง ที่ ๓๘ เมื่ อ วั น ที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วม
การประชุมกับ ดาโต๊ะ ศรี โมฮัมหมัด ม็อกต้า  บิน ฮาจิ โมฮัมหมัด ชาริฟ (Dato’ Sri Mohd. Mokhtar Bin
HJ Mohd. Shariff) ผู ้ บั ญ ชาการต� ำ รวจสื บ สวนอาชญากรรมยาเสพติ ด ส� ำ นั ก งานต� ำ รวจแห่ ง ชาติ ม าเลเซี ย
(Narcotics Crime Investigation Department-NCID) เป็ น หั ว หน้ า คณะผู ้ แ ทนมาเลเซี ย เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
ข้ อ มู ล ข่ าวสารเกี่ ย วกั บ สถานการณ์ ย าเสพติ ด เครื อ ข่ า ยการค้ า ยาเสพติ ด ข้ ามชาติ แ ละนั ก ค้า รายส� ำ คั ญ ติ ด ตาม
ผู ้ ต ้ อ งหาหนี ห มายจั บ รวมถึ ง ส่ ง เสริ ม ความสั ม พั น ธ์ แ ละความร่ ว มมื อ ระหว่ า งเจ้ า หน้ า ที่ ป ราบปรามยาเสพติ ด
ของประเทศไทยและประเทศมาเลเซี ย ให้ มี ค วามใกล้ ชิ ด มากขึ้ น นอกจากนี้ ยั ง ได้ แ ลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น
และประสบการณ์ เรื่ อ ง ปั ญ หาพื ช กระท่ อ มและการควบคุ ม พื ช กระท่ อ ม โดยในปั จ จุ บั น มาเลเซี ย สามารถ
สกัดกั้นพืชกระท่อม ซึ่งจะถูกล�ำเลียงมาประเทศไทยได้เป็นจ�ำนวนมาก
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๑.๑.๕ การประชุมหารือกับหน่วยต่อต้านปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (National Organized
Crime Group-NOCG) ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม - ๒ กันยายน ๒๕๖๐ ณ เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
เลขาธิการ ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมกับ หน่วยต่อต้านปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ (NOCG) กรมต�ำรวจ
นิ ว ซี แ ลนด์ และศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารเป้ า หมายร่ ว ม (Integrated Targeting and Operations Centre-ITOC)
กรมศุ ล กากรนิ ว ซี แ ลนด์ เพื่ อ แลกเปลี่ ย นความคิ ด เห็ น ต่ อ สถานการณ์ ย าเสพติ ด และตั ว ยาเสพติ ด ที่ แ พร่ ร ะบาด
ทั้งในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำ ประเทศไทย และประเทศนิวซีแลนด์ การแลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือสืบสวนจับกุม
กลุ่มการค้ายาเสพติดที่มีเป้าหมายเกี่ยวข้องกับประเทศไทย การศึกษาเทคนิควิธีการปฏิบัติการสืบสวนเป้าหมาย
โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดการใช้ก�ำลังเจ้าหน้าที่ เพื่อไปปฏิบัติงานในส่วนอื่นที่จ�ำเป็นมากกว่า  เป็นต้น ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชม
ศูนย์ไปรษณีย์นานาชาติ (International Mail Centre-IMC) ของกรมศุลกากร เมืองโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์
เพื่อศึกษาการท�ำงานของเจ้าหน้าที่และสุนัขในการตรวจหายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายในชั้นต้น และคัดกรองส่งต่อ
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเพื่อตรวจยึดหรือสืบสวนขยายผลจับกุม

๑.๑.๖ การประชุมทวิภาคีไทย-กัมพูชา  ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐
ณ จั ง หวั ด บุ รี รั ม ย์ เลขาธิ ก าร ป.ป.ส. เป็ น หั ว หน้ า คณะผู ้ แ ทนไทย และ พลต� ำ รวจเอก เมี ย ะส์ วิ ฤ ทธิ์
(Pol. Gen. Meas Vyrith) เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งประเทศกัมพูชา  (National Authority
for Combating Drugs-NACD) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนกัมพูชา  เข้าร่วมการประชุมฯ โดยฝ่ายกัมพูชายืนยัน
สนับสนุนตามแผนปฏิบัติการแม่น้�ำโขงปลอดภัยตอนล่าง ๓ ประเทศ ระยะเวลา  ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑)
รวมถึงการด�ำเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น�้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Centre-SMCC)
และฝ่ า ยไทยยื น ยั น สนั บ สนุ น ความร่ ว มมื อ ด้ า นการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายและการควบคุ ม ยาเสพติ ด (Letter of
Agreement) ระหว่ า งกั น อย่ า งต่ อ เนื่ อ งเพื่ อ เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพในการแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ของกั ม พู ช า
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและเกิดความส�ำเร็จอย่างยั่งยืน
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๑.๑.๗ การประชุมทวิภาคี ไ ทย-จี น ครั้ งที่ ๑๕ ระหว่ า งวัน ที่ ๒๑ - ๒๔ กั น ยายน ๒๕๖๐
ณ โรงแรมโนโวเทล สมุย รีสอร์ท เฉวง บีช กานดาบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้า
คณะผู ้ แ ทนไทยและเป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม ร่ ว มกั บ นายเหว่ ย เสี่ ย วจวิ น (Mr. Wei Xiaojun)
Deputy Secretary General of NNCC cum Deputy Director-General of Narcotics Control Bureau
(NCB), Ministry of Public Security of China (MPS) รองเลขาธิ ก ารคณะกรรมาธิ ก ารควบคุ ม ยาเสพติ ด
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน หัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายจีน เพื่อติดตามสถานการณ์และแนวโน้มปัญหายาเสพติด
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยาเสพติดเชิงลึก และติดตามผลการด�ำเนินงาน ตลอดจนหารือถึงปัญหาและอุปสรรค
ในการด�ำเนินงาน เพื่อร่วมกันหาแนวทางแก้ไข แนวทางความร่วมมือระหว่างกัน และเสริมสร้างประสิทธิภาพ
ในการด�ำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างทั้ง ๒ ประเทศ

๑.๒ การผลักดันนโยบายเพื่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
๑.๒.๑ การศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมหน่วยงาน ส�ำหรับการปรับนโยบายยาเสพติด
ประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐโปรตุเกส
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม น�ำคณะผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดท�ำนโยบายด้านยาเสพติด
ของประเทศไทย ได้แก่ กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ส�ำนักงานศาลอุทธรณ์ ส�ำนักงานอัยการสูงสุด และส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ศึกษาวิธกี าร รูปแบบการจัดการปัญหายาเสพติดของประเทศเยอรมนีและโปรตุเกส ซึง่ เป็นประเทศต้นแบบในการด�ำเนิน
นโยบายยาเสพติด โดยใช้แนวทางสาธารณสุขประสบผลส�ำเร็จ และได้รับการยอมรับในระดับสากล เพื่อน�ำมาประยุกต์
กับการปฏิรูปนโยบายด้านยาเสพติดของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง
ของการแก้ไขปัญหายาเสพติดแทนการใช้นโยบายการปราบปรามในการแก้ไขปัญหาแบบเดิม

ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 21

๑.๒.๒ การลงนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจว่ า ด้ ว ยความร่ ว มมื อ ในการควบคุ ม ยาเสพติ ด
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด
๑) เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ เลขาธิการ ป.ป.ส. และ นายพลบูดิ วาเซโซ (Pol. Budi
Waseso) หัวหน้าคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (National Narcotics Board of
the Republic of Indonesia-BNN) ร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด
วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ และการใช้ยาในทางที่ผิด เพื่อยกระดับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระหว่างสองประเทศอย่างเป็นระบบและรูปธรรมในทุกมาตรการ
ทั้งมาตรการลดอุปทาน และอุปสงค์ของยาเสพติด โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญคือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล
ในการบังคับใช้กฎหมาย การค้นหาและตรวจยึดยาเสพติด เทคโนโลยีในการตรวจหายาเสพติด คุณลักษณะยาเสพติดและ
การวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ส�ำหรับการควบคุม ป้องกัน บ�ำบัดรักษา  และฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเรื่องการพัฒนาทางเลือก การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่
เพื่อลดปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ กรุงจาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย

๒) เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และนายหานสราช
กานการาม อาเฮียร์ (Mr. Hansraj Gangaram Ahir) รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐอินเดีย
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการควบคุมยาเสพติด วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต
และประสาท สารตั้ ง ต้ น และเคมี ภั ณ ฑ์ และการใช้ ย าในทางที่ ผิ ด ณ โรงแรมทั ช มาฮาลพาเลซ กรุ ง นิ ว เดลี
สาธารณรัฐอินเดีย โดย เลขาธิการ ป.ป.ส. และ นางรินา  มิตรา  (Mrs. Rina Mitra) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานควบคุม
ยาเสพติ ด แห่ ง สาธารณรั ฐ อิ น เดี ย (Narcotics Control Bureau) ร่ ว มลงนามเพื่ อ ก� ำ หนดกรอบความร่ ว มมื อ
ด้านยาเสพติดในภาพกว้าง ซึ่งระบุขอบเขตความร่วมมือในการลดอุปสงค์และอุปทานยาเสพติด การบ�ำบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การตรวจพิสูจน์ยาเสพติดรวมถึงการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ทางวิชาการ
แนวทางการปฏิบัติ และการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น เพื่อลดการลักลอบน�ำเข้าไปยังแหล่งผลิตยาเสพติด
ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำ น�ำไปสู่การลดปริมาณยาเสพติดและปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในประเทศไทย
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๒. การสร้างเสริมความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดระดับพหุภาคี
๒.๑ การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๕ (Asian Ministerial Meeting on
Drug Matters-AMMD) เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยมี พลเอกนิวัตร มีนะโยธิน
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุม ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันรับรอง
แผนปฏิ บั ติ ก ารอาเซี ย น ฉบั บ ที่ ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ ที่ มี อ งค์ ป ระกอบหนึ่ ง เป็ น การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในพื้ น ที่
สามเหลี่ยมทองค�ำ และฝ่ายไทยได้เสนอโครงการความร่วมมืออาเซียนแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำ
ซึ่งได้รับความเห็นชอบและการสนับสนุนจากประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นอย่างดี รวมทั้งที่ประชุมรับรองถ้อยแถลง
ประธานการประชุม AMMD ซึ่งจะถูกใช้เป็นแนวทางเชิงนโยบายด้านยาเสพติดของแต่ละประเทศต่อไป โดยหลักการ
ส�ำคัญในถ้อยแถลง ยังคงเป็นการยึดมั่นในเขตปลอดยาเสพติด และใช้มาตรการไม่อดกลั่นต่อยาเสพติดและเคารพ
ในอ�ำนาจอธิปไตยของแต่ละประเทศในการก�ำหนดนโยบายที่เหมาะสมกับประเทศของตน

๒.๒ การประชุ ม หั ว หน้ า หน่ ว ยปราบปรามยาเสพติ ด ในภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ิ ค ครั้ ง ที่ ๔๐
(HONLEA 40th) ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ ศูนย์การประชุม Bandaranaike Memorial
International Conference Hal กรุงโคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลงั กา ผูแ้ ทน ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
เข้าร่วมการประชุมฯ โดยหัวหน้าคณะของสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาได้รับเลือกให้เป็นประธาน
การประชุมฯ เพื่อพิจารณาทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด และแก้ไขปรับปรุง
ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศของสมาชิ ก สหประชาชาติ ใ นภู มิ ภ าคเอเชี ย และแปซิ ฟ ิ ก โดยที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ
ถึงการด�ำเนินงานของภูมิภาคและประเทศต่าง ๆ ในส่วนที่จะสร้างเสริมความร่วมมือในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค
ในเรื่องต่าง ๆ โดยผู้แทนไทยได้กล่าวแถลงความคืบหน้าการด�ำเนินงานของโครงการแม่น�้ำโขงปลอดภัย และเชิญประเทศ
กลุ่มประเทศผู้ที่มีศักยภาพและประเทศผู้ให้ (Donor Countries) เข้าร่วมหรือสนับสนุนโครงการแม่น�้ำโขงปลอดภัย
พร้อมทั้งน�ำเสนอผลการจัดตั้งคณะท�ำงานร่วม (Task Force) ระหว่างหน่วยงานของไทยกับส�ำนักงานต�ำรวจประเทศ
ออสเตรเลีย (Australian Federal Police-AFP) การด�ำเนินการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดของไทย เพื่อสอดรับกับ
สภาพปัญหายาเสพติดในปัจจุบัน การมุ่งผลักดันความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาการลักลอบค้าสารตั้งต้นในทางที่ผิด
แสวงหาความร่วมมือในการสกัดกั้นเคมีภัณฑ์ และสารตั้งต้นมิให้ไปสู่แหล่งผลิต ความร่วมมือสกัดกั้นยาเสพติด
ท่าอากาศยาน และความร่วมมือในการปฏิบัติการต่าง ๆ และการสนับสนุนการจัดประชุมระหว่างประเทศร่วมกับ
คณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (International Narcotics Control Board-INCB)

ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 23

๒.๓ การประชุ ม ความร่ ว มมื อ ด้ า นการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด ระหว่ า งกั ม พู ช าสปป.ลาว-ไทย
๒.๓.๑ การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์
โฮเทล แอนด์คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทยและเป็นประธาน
การประชุมเจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส คณะผู้แทนฝ่ายกัมพูชา น�ำโดย พลต�ำรวจเอก เมียะส์ วิฤทธิ์ (Pol. Gen. Meas Vyrith)
เลขาธิการคณะกรรมการต่อสู้ยาเสพติดแห่งประเทศกัมพูชา  (National Authority for Combating Drugs-NACD)
และคณะผู ้ แ ทนฝ่ า ยลาว น� ำ โดย นายพุ ด สะหวาด สู น ทะลา  (Mr. Phoutsavath Southala) รองเลขาธิ ก าร
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการแห่ ง ชาติ เ พื่ อ ตรวจตราและควบคุ ม ยาเสพติ ด สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว
(Lao National Commission for Drug Control and Supervision-LCDC) เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ระดับอาวุโสที่ก�ำกับดูแลงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้พิจารณาแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ตอนล่าง
๓ ประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบการด�ำเนินงานและแนวทางในการปฏิบัติการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขงตอนล่าง นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงแนวทางการด�ำเนินงานโครงการหมู่บ้านคู่ขนานตามแนว
พื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว เพื่อเป็นกรอบการด�ำเนินงาน และแนวทางปฏิบัติในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
เพื่อต่อต้านการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหมู่บ้านตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา-สปป.ลาว

๒.๓.๒ การประชุมระดับรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์
แอนด์ ค อนเวนชั่ น เซ็ น เตอร์ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี โดยมี พลเอก นิ วั ต ร มี น ะโยธิ น ผู ้ ช ่ ว ยรั ฐ มนตรี ป ระจ� ำ
กระทรวงยุ ติ ธ รรม เป็ น หั ว หน้ า คณะผู ้ แ ทนไทยและเป็ น ประธานการประชุ ม ฯ คณะผู ้ แ ทนฝ่ า ยกั ม พู ช า  น� ำ โดย
นายเกา  คอนดารา  (H.E. Mr. Kao Khondara) รองประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ประเทศกัมพูชา คณะผู้แทนฝ่ายลาว น�ำโดย นายกุ จันสินา (H.E. Mr. Kou Chansina) ประธานคณะกรรมการแห่งชาติ
เพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยที่ประชุมฯ ได้มีการน�ำเสนอเกี่ยวกับ
ผลการด� ำ เนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารแม่ น�้ ำ โขงปลอดภั ย พ.ศ. ๒๕๕๙ พร้ อ มทั้ ง แผนปฏิ บั ติ ก ารปิ ด ล้ อ ม
พื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำ และแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัยตอนล่าง ๓ ประเทศ ระยะ ๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๑)
ซึ่งประกอบด้วยมาตรการส�ำคัญที่จะด�ำเนินการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ ๔ มาตรการ คือ การปราบปราม ความร่วมมือ
พัฒนาหมู่บ้านคู่ขนาน การประสานงานโดยใช้กลไกส�ำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (BLO)
และการบริหารจัดการโครงการ
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๒.๔ การประชุมประสานงานด้านประชาคมการเมืองและความมัน่ คง ครัง้ ที่ ๙ (The 9th Coordinating
Conference for the ASEAN Political-Security Community-9thASCCO) เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
ณ ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน กรุงจาการ์ตา  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เป็นผู้แทนประเทศไทย
ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN Senior Officials on Drug Matters-ASOD)
เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี ฯพณฯ ฮิรูบาลัน วีพี (H.E. Hirubalan VP) รองเลขาธิการอาเซียนด้านการเมืองและ
ความมั่นคง เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อทบทวนการด�ำเนินงานปีแรกของแผนประชาคมการเมืองและความมั่นคง
ค.ศ. ๒๐๒๕ (APSC Blueprint 2025) และด�ำเนินการประสานงานประเด็นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภายใต้ประชาคม
การเมืองและความมั่นคง (APSC) ส�ำหรับเสาการเมืองและความมั่นคง

๒.๕ การประชุ ม ระหว่ า งประเทศว่ า ด้ ว ยสารตั้ ง ต้ น และเคมี ภั ณ ฑ์ และวั ต ถุ อ อกฤทธิ์ ต ่ อ จิ ต และ
ประสาทชนิดใหม่ ครั้งที่ ๓ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๓ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ โดยแบ่งเป็น ๒ ระดับ คือ การประชุมระดับสูง
ในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ และการประชุมระดับผู้เชี่ยวชาญ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
เพื่อเป็นเวทีหารือระหว่างประเทศ เสริมสร้างความร่วมมือในการควบคุมสารตั้งต้นไม่ให้รั่วไหลไปใช้ในการผลิตยาเสพติด
ทั้งนี้ ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้กล่าวถ้อยแถลงในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยต่อที่ประชุมแสดงจุดยืนของประเทศไทย
ในการตระหนักถึงปัญหาของสารตั้งต้นในการน�ำมาผลิตเป็นยาเสพติดและพร้อมให้ความร่วมมือกับนานาประเทศ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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๒.๖ การประชุมหน่วยงานกลางด้านยาเสพติดประจ�ำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast
Asia Sub-regional Focal Point Meeting) เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ กรุงเนปิดอว์ สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา ผูแ้ ทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย เข้าร่วมการประชุมฯ โดยมี พลต�ำรวจตรี ซอ วิน
(Pol. Maj. Gen. Zaw Win) อธิบดีต�ำรวจเมียนมา  และเลขานุการของคณะกรรมการกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติด
แห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  (Central Committee for Drug Abuse Control-CCDAC) ในฐานะประเทศ
เจ้าภาพ และ นายคินเล่ย์ ดอร์จี (Mr. Kinley Dorji) เลขาธิการแผนโคลัมโบ (Colombo Plan Secretariat-CPS)
ได้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการประชุมฯ ซึ่งจัดขึ้นโดย โครงการที่ปรึกษาด้านยาเสพติด ส�ำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ
(Colombo Plan Drug Advisory Programme-CPDAP) เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์และสถิติประชากรในการใช้ยา 
น�ำเสนอแผนยุทธศาสตร์ชาติและการด�ำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด วิเคราะห์ปัญหาในการให้บริการ
ด้านการแก้ไขปัญหาการใช้สารเสพติด และอภิปรายในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส�ำหรับความร่วมมือในอนาคต
ภายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยแต่ละประเทศได้มีการน�ำเสนอสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การท�ำงานต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการประสานงานต่อไป ทั้งนี้ ประเทศไทยได้น�ำเสนอ
ประสบการณ์ดำ� เนินงานร่วมกับ CPDAP ตลอดระยะเวลา ๑๒ ปี ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร The International Training
Course on Precursor Chemical Control
๒.๗ การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยแผนความช่วยเหลือส�ำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำกับประเทศ/องค์กรผู้ให้ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้และเรียกร้องให้ประเทศและองค์กรผู้ให้ ให้ความส�ำคัญกับการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำ รวมถึงเปิดโอกาสให้แสดงเจตจ�ำนงและให้การสนับสนุนต่อการด�ำเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค�ำให้ประสบความส�ำเร็จ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธี
เปิดการประชุมและเป็นหัวหน้าคณะผูแ้ ทนไทย และได้รบั เกียรติจากองคมนตรี (พลเอก ไพบูลย์ คุม้ ฉายา) เป็นองค์ปาฐกถา 
เรือ่ ง “ยุทธศาสตร์และแนวคิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหายาเสพติด” ทีป่ ระชุมมีความเห็นสอดคล้องกัน
ถึงความส�ำคัญของแผนปฏิบัติการฯ และยินดีสนับสนุนตามศักยภาพและความสนใจของแต่ละประเทศในด้านต่าง ๆ
เช่น วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเทคโนโลยีการพัฒนาระบบและบุคลากร เป็นต้น ทั้งนี้ ได้มีการศึกษาดูงานการปฏิบัติการ
ตามโครงการแม่น�้ำโขงปลอดภัย เพื่อให้เห็นสภาพปฏิบัติการจริงในล�ำน�้ำโขง และรับฟังการบรรยายสรุปการด�ำเนินงาน
ของศูนย์ประสานงานแม่น�้ำโขงปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ โดยส�ำนักงานพิทักษ์เขตแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย
(Australia Border Force-ABF) ได้มอบเรือลาดตระเวนแบบท้องเรือแข็ง (Rigid Hull Inflatable Boat-RHIB)
จ�ำนวน ๑ ล�ำ เพื่อใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินการตามโครงการแม่น�้ำโขงปลอดภัยและแผนปฎิบัติการสามเหลี่ยมทองค�ำ

26 รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๘ การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำรายงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน
ครัง้ ที่ ๓ (The 3rd ASEAN Drug Monitoring Network Operational Workshop) ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ โรงแรม Amari Watergate กรุงเทพมหานคร ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมฯ และกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศสมาชิก ๙ ประเทศ ประเทศคู่เจรจา  ๑ ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน
ผูแ้ ทนจากศูนย์ประสานงานแม่นำ�้ โขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Center-SMCC) ส�ำนักเลขาธิการอาเซียน
(ASEAN Secretariat-ASEC) และเครือข่ายวิชาการสารเสพติด โดยที่ประชุมจัดท�ำรายงาน ASEAN Drug Monitoring
Report ๒๐๑๖ ซึ่งเป็นรายงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด ฉบับที่ ๒ ของภูมิภาคอาเซียน นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปรับปรุง
แบบสอบถามเพื่อการจัดเก็บข้อมูล และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงเว็บไซต์ ASEAN-NARCO

๒.๙ การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND) สมัยที่ ๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกับผู้แทนจากหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้น ๑๕ หน่วยงาน และมีผู้เข้าร่วม
การประชุมจากประเทศสมาชิก CND ๕๑ ประเทศ จากรัฐสมาชิก UN ๘๐ รัฐสมาชิก และผู้แทนจากองค์การระหว่าง
ประเทศ ๙๐ องค์การ
ในการนี้ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิตยิ าภา ได้เสด็จเข้าร่วมการประชุมในฐานะทูตสันถวไมตรี
(Goodwill Ambassador) ของส�ำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United
Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) และทรงมีพระด�ำรัสในช่วงพิธีเปิดการประชุม มีใจความส�ำคัญ
เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. ๒๐๓๐ และเอกสารผลลัพธ์การประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ
ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly Special Session 2016-UNGASS
2016) ในฐานะเครือ่ งมือทีจ่ ะน�ำพาสังคมโลก ไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน รวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติด กระบวนการยุตธิ รรม
และนโยบายยาเสพติดส่งผลต่อการน�ำไปสูก่ ารพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยต้องค�ำนึงถึงวิถชี วี ติ ความเป็นอยูต่ ามสภาพความเป็นจริง
ของผูค้ นในแต่ละพืน้ ที่ เพือ่ ให้แก้ไขปัญหาได้เหมาะสมกับสถานการณ์ทแี่ ตกต่างกันไป ทัง้ นี้ การพัฒนาทางเลือก เป็นหนึง่
ในโครงการพระราชด�ำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ให้ความส�ำคัญต่อสภาพปัญหาและ
ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวไทยภูเขาที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล เป็นผู้ขาดโอกาสท�ำให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่รากเหง้า 
(root cause) ได้ส�ำเร็จ เป็นที่รู้จักและเป็นแนวหน้าในประชาคมโลก
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ทั้ ง นี้ พิ ธี เ ปิ ด การประชุ ม รั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม ได้ ก ล่ า วถ้ อ ยแถลงในฐานะ
หั ว หน้ า คณะผู ้ แ ทนไทยประเด็ น ต่ า ง ๆ อาทิ การยื น ยั น สนั บ สนุ น การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ตามอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และข้ อ เสนอแนะของเอกสารผลลั พ ธ์ UNGASS 2016 รั ฐ บาลเทิ ด พระเกี ย รติ
และถวายเป็นพระราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในฐานะทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
น� ำ เสนอกิ จ กรรมพิ เ ศษ (นิ ท รรศการ) ภายใต้ แ นวคิ ด “ศาสตร์ ” แห่ ง “ความสุ ข ” จากศาสตร์ ข องพระราชา
สู ่ ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น ความคื บ หน้ า ในการด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป นโยบายแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ของประเทศไทย
ด้านการบ�ำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด การพัฒนากฎหมาย และการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะ
ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มน�้ำโขง

๒.๑๐ การประชุมเพื่อพัฒนาความร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนการทางยุติธรรมทางอาญาข้ามพรมแดน
แห่งภูมิภาคอาเซียน (UNODC Regional Conference on Improving Cross-Border Criminal Justice
Cooperation in the ASEAN Region) ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ
กรุงเทพมหานคร ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือและช่องทางการสื่อสาร
ข้ามพรมแดน โดยการเพิม่ พูนความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับกฎหมาย นโยบาย และแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ กีย่ วข้องกับความร่วมมือ
ทางอาญา  รวมถึงการส่งผู้ร้ายข้ามแดนและการติดตามทรัพย์สินคืน รวมทั้งมีการอภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
รวมถึงประสบการณ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศร่วมกัน
๒.๑๑ กิจกรรมประเมินภัยคุกคามการลักลอบค้ายาเสพติดเส้นทางเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
ระหว่างวันที่ ๒๗ มีนาคม-๒ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาคเพื่อควบคุมปัญหายาเสพติด
(Sub-Regional Action Plan on Drug Control-SAP) ภายใต้กรอบความร่วมมือบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วย
การควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาคระหว่างประเทศ (กัมพูชา  จีน สปป.ลาว เมียนมา  ไทย เวียดนาม และ UNODC)
ซึ่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิกตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ เพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
โดยเฉพาะการค้ายาเสพติด ซึ่งอาศัยจุดอ่อนจากโครงสร้างพื้นฐานบริเวณชายแดน รวมถึงส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง
ประเทศในเขตเศรษฐกิจ ทัง้ เส้นทางเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ซึง่ ถือเป็นหนึง่ ในเส้นทางคมนาคมหลักในอนุภมู ภิ าค
ที่อ�ำนวยความสะดวก ส่งเสริมการพัฒนา และการบูรณาการระหว่าง ๔ ประเทศ ได้แก่ เมียนมา ไทย สปป.ลาว และ
เวียดนาม ซึ่งถูกระบุว่า เป็นเส้นทางหนึ่งที่มักถูกใช้เป็นเส้นทางลักลอบค้ายาเสพติดในอนุภูมิภาค
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๒.๑๒ การประชุมคณะท�ำงานด้านปราบปรามยาเสพติดระหว่างสมัยการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโส
อาเซียนด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๔ (The 4th Intersessional Meeting of the ASOD Law Enforcement Working
Group) เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกต กรุงเทพมหานคร ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส.
เป็นประธานในพิธเี ปิดการประชุมฯ และได้กล่าวถึงความส�ำคัญของความเชือ่ มโยงในภูมภิ าคอาเซียน ซึง่ มีการใช้ประโยชน์
ในทางทีผ่ ดิ ต่ออาชญากรรมในด้านต่าง ๆ รวมทัง้ ยาเสพติด จึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิกอาเซียนร่วมมือกันเพือ่ แก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว และที่ประชุมผู้แทนแต่ละประเทศได้รายงานสถานการณ์ยาเสพติดในประเทศของตนในห้วงปีที่ผ่านมา 
รวมทัง้ ผลการด�ำเนินงานภายใต้โครงการสกัดกัน้ ยาเสพติด ณ ท่าอากาศยานสากลอาเซียน (ASEAN Airport Interdiction
Task Force-AAITF) รวมทั้งโครงการสกัดกั้นยาเสพติด ณ ท่าเรือสากลอาเซียน (ASEAN Seaport Interdiction Task
Force-ASITF) และมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการจับกุม แผนประทุษกรรม (modus operandi) โดยผู้แทน
ส�ำนักเลขาธิการอาเซียนได้บรรยายแผนแม่บทการจัดการประชาคมการเมืองและความมั่นคง (APSC Blueprint) และ
แผนปฏิบัติการอาเซียนเพื่อประชาคมอาเซียนปลอดภัยจากยาเสพติด ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๕ (ASEAN Work Plan)
ให้ที่ประชุมรับทราบทิศทางนโยบายด้านยาเสพติดของภูมิภาค
๒.๑๓ การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสและระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย
ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภมู ภิ าค ระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
เพื่อทบทวนสถานการณ์ยาเสพติดในภูมิภาค และหามาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึงรับรองข้อเสนอแนะหรือ
โครงการต่าง ๆ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นหัวหน้าคณะ
ระดับรัฐมนตรี ได้กล่าวแสดงความยินดีตอ่ การครบรอบ ๒๕ ปี ของกรอบความร่วมมือ ซึง่ การด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร
ในอนุภูมิภาคเพื่อการควบคุมยาเสพติด (Sub-regional Action Plan for Drug Control-SAP) ของประเทศไทย
เป็นไปตามบันทึกความเข้าใจทีไ่ ด้มกี ารลงนาม และสอดคล้องกับอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติทเี่ กีย่ วข้องกับการควบคุมยาเสพติด
นอกจากนี้ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการบังคับใช้กฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่ของไทยที่มีการปรับแนวทางการลงโทษ
เป็นแนวทางสาธารณสุข ในการดูแลผูใ้ ช้ยาเสพติด และเน้นย�ำ้ ว่าความเป็นหุน้ ส่วนเป็นสิง่ ส�ำคัญยิง่ ส�ำหรับความร่วมมือและ
การด�ำเนินโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยัง่ ยืน รวมถึงสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแนวปฏิบตั สิ หประชาชาติวา่ ด้วย
การพัฒนาทางเลือกในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน ในการนี้ ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะ เข้าร่วม
การประชุมฯ ระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงการด�ำเนินกิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการในอนุภูมิภาค
ฉบับที่ ๙ ของส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and
Crime-UNODC) และประเทศภาคีสมาชิก และประเทศไทยได้น�ำเสนอผลการด�ำเนินงานตามแผนงานหลัก ทั้งในด้าน
การลดอุปสงค์ยาเสพติด การพัฒนาทางเลือก การปราบปราม และความร่วมมือทางอาญาระหว่างประเทศ รวมถึง
แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบการออกกฎหมายฉบับใหม่ทกี่ ำ� หนดบทลงโทษทีเ่ หมาะสม และทีป่ ระชุมได้เห็นชอบให้เริม่ ด�ำเนินงาน
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด (The Standard Operating Procedure for Regional Drug
Profiling-SOPDP) ในประเทศที่มีความพร้อมอีกด้วย
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๒.๑๔ การประชุมคณะกรรมาธิการศึกษาข้อเท็จจริงของสมัชชารัฐสภาอาเซียนว่าด้วยการปราบปราม
ภัยคุกคามจากยาเสพติด (AIPA Fact-Finding Committee to Combat the Drug Menace-AIFOCOM) ครัง้ ที่ ๑๓
ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุม
ตามการเชิญจากสภาผูแ้ ทนราษฎรแห่งประเทศฟิลปิ ปินส์ ในฐานะประธานเจ้าหน้าทีอ่ าวุโสอาเซียนด้านยาเสพติด (ASEAN
Senior Officials on Drug Matters-ASOD) เพือ่ รายงานสถานการณ์ปญ
ั หายาเสพติดในอาเซียนและกลไกการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของอาเซียน โดยแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียนได้รายงานสถานการณ์และการด�ำเนินงานในประเทศของตน และ
ผูแ้ ทนส�ำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC)
ได้น�ำเสนอสถานการณ์ยาเสพติดโลก และประเทศไทยได้น�ำเสนอสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในอาเซียน และกลไก
การแก้ไขปัญหายาเสพติดในอาเซียน นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาหารือข้อมติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
การประชุม AIFOCOM ไปสู่รูปแบบของสภาที่ปรึกษาแห่งรัฐสภาอาเซียนว่าด้วยยาเสพติด (AIPA Advisory Council on
Dangerous Drugs-AIPACODD) เพื่อเป็นกลไกสภานิติบัญญัติในการต่อสู้กับยาเสพติด
๒.๑๕ การประชุมวิชาการระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และขับเคลื่อนข้อตกลงความร่วมมือ
ทางด้านการบ�ำบัดรักษายาเสพติดในกลุม่ ประเทศอาเซียน (ASEAN Conference 2017) เมือ่ วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้อง Sapphire ๒๐๔ อิมแพ็ค คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ฮอลล์ ๙ เมืองทองธานี ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วม
การประชุมฯ ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพด้านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยจากยาเสพติด
ของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน โดยการน้อมน�ำศาสตร์พระราชาสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน (Embracing
the King’s Philosophy on Sustainable Measures against Drug Abuse Problem)
๒.๑๖ การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ด้านยาเสพติด ครั้งที่ ๓๘ (ASEAN Senior Officials on
Drug Matters - ASOD) ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมฯ ซึ่งเป็นการประชุมภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียน
ด้านยาเสพติด เพือ่ กกำหนดนโยบาย และติดตามผลความคืบหน้าการดดำเนินงาน ด้านยาเสพติดของประเทศสมาชิกอาเซียน
ตลอดจนเสริมสร้างความร่วมมือและกกำหนดมาตรการร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยประเทศสมาชิกอาเซียน
ได้มมี ติเห็นชอบและสนับสนุนแผนปฏิบตั กิ ารความร่วมมืออาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มทองค�ำ
ที่ประเทศไทยได้เสนอ

30 รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๑๗ การประชุมอาเซียน-จีน-UNDP ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดเชียงราย
เรื่อง การสนับสนุนเงินทุนในการด�ำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน (ASEAN-China-UNDP
Symposium on Financing the Implementation of the Sustainable Development Goals (SDGs) in
ASEAN) ซึง่ จัดขึน้ โดยส�ำนักงานเลขาธิการอาเซียนร่วมกับมูลนิธแิ ม่ฟา้ หลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึง่ การประชุมดังกล่าว
อยู่ภายใต้เสาสังคมและวัฒนธรรมของอาเซียน เน้นด้านการพัฒนาประชาชนอาเซียน และให้ประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง
ทั้งนี้ ได้เยี่ยมชมโครงการพัฒนาดอยตุงและมีการสัมมนากลุ่มกับประชาชนในพื้นที่โดยตรง นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้มี
ข้อเสนอแนะร่วมกัน ในการจัดตั้งกลไกของอาเซียนมุ่งเน้นนวัตกรรมในการสร้างกรอบความร่วมมือด้านการเงินในระดับ
ประเทศโดยการบูรณาการ คงความร่วมมือด้านการเงินระหว่างอาเซียน-จีน เพือ่ เป้าหมายการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน โดยเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง การร่วมกันลงทุนในอาเซียนทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ส่งเสริมนวัตกรรมสร้างเสริมผลลัพธ์
จากการพัฒนาที่ยั่งยืน สร้างฐานข้อมูลภูมิภาคด้านการเงินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนระดับประเทศ ส่งเสริมการมีแผนและ
นโยบายส�ำหรับการพัฒนาค่าใช้จ่ายที่เป็นระบบ จัดท�ำกลยุทธ์ระยะยาวและเป็นองค์รวม จัดการหารือโต๊ะกลมระหว่าง
หุ้นส่วนมหัพภาคในระดับชาติ เพื่อด�ำเนินการด้านการเงินจากแหล่งต่าง ๆ และจัดท�ำนโยบายส�ำหรับการลงทุน
ของภาคเอกชนที่แก้ไขปัญหาผลกระทบทางสังคม สิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจ

๓. การด�ำเนินโครงการด้านการพัฒนาทางเลือกไทย-เมียนมา
๓.๑ การติด ตามและประเมินผลโครงการพั ฒ นาทางเลื อ กในการด� ำ รงชี วิตที่ ยั่ งยื น และพิ ธี ส ่ ง มอบ
เมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ชุมชนเยนันชองในโอกาสที่สิ้นสุดโครงการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ อ�ำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมดูงานโครงการพัฒนาทางเลือก
ในการด�ำรงชีวิตที่ยั่งยืน อ�ำเภอเยนันชอง ภาคมะกวย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และร่วมพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช
ให้ แ ก่ ชุ ม ชนเยนั น ชองในโอกาสสิ้ น สุ ด โครงการ ซึ่ ง โครงการนี้ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การมาตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๕๓ จนถึ ง ปี ๒๕๕๙
นับเป็นระยะเวลา  ๖ ปี โดยมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐบาลไทย
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๙๕,๔๔๗,๗๗๙ บาท โดยพื้นที่โครงการเป็นพื้นที่ยากจนที่สุดในภาคมะกวย ด�ำเนินการ
ใน ๒๙ หมู่บ้าน ประชากร ๑๒,๗๘๕ คน ๓,๑๕๔ หลังคาเรือน กิจกรรมที่ด�ำเนินงานคือ กองทุนเซรุ่มแก้พิษงู
การพัฒนาแหล่งน�้ำ การพัฒนาด้านพลังงานทางเลือก กองทุนเมล็ดพันธุ์ การบริการด้านสัตวบาลในชุมชน (การเพิ่ม
ทรัพย์สินและรายได้ครัวเรือน ธนาคารแพะ การพัฒนาด้านอาหารสัตว์ โรงกะเทาะเปลือกถั่วลิสง และโรงบีบน�้ำมัน
ผลิตภัณฑ์ Happy Owl) และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ ได้วางแผนที่จะให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
ส�ำหรับเมียนมา
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๓.๒ การประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วม ความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา  ครั้งที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดเชียงราย ผูแ้ ทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เป็นประธานการประชุมฯ ซึง่ จัดโดย ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมี พลต�ำรวจจัตวา อ่อง วิน อู (Pol. Brig. Gen. Aung Win Oo)
รักษาการผู้บัญชาการต�ำรวจแห่งชาติเมียนมา  และเลขานุการคณะกรรมการกลางเพื่อควบคุมยาเสพติด (The Central
Committee for Drug Abuse Control-CCDAC) เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนเมียนมา และเป็นประธานการประชุมฯ ร่วม
โดยที่ ป ระชุ ม ได้ รั บ ทราบความคื บ หน้ า และชื่ น ชมผลส� ำ เร็ จ ของการด� ำ เนิ น โครงการฯ ในห้ ว ง ๕ ปี ท่ี ผ ่ า นมา 
(พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ซึ่งประสบความส�ำเร็จอย่างดียิ่ง ตามเป้าประสงค์ของโครงการและเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์
ทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคมในการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน สร้างภูมิคุ้มกันของชุมชน และ
ช่วยบรรเทาปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ ซึง่ จากความส�ำเร็จดังกล่าวทัง้ สองฝ่ายจึงเห็นพ้องทีจ่ ะยุตโิ ครงการฯ อย่างเป็นทางการ
โดยสิน้ สุดลงในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ทัง้ นี้ ฝ่ายไทยได้สง่ มอบโครงการให้กบั ฝ่ายเมียนมา ซึง่ ยินดีรบั ไปด�ำเนินการต่อ
เพื่อสร้างความยั่งยืนในการพัฒนาพื้นที่ของโครงการต่อไป และฝ่ายเมียนมาได้เสนอขอรับการสนับสนุนด้านเงินทุน และ
ความช่วยเหลือทางวิชาการให้กับโครงการน�ำร่องด้านการพัฒนาทางเลือกใน ๒ พื้นที่ใหม่ในรัฐฉานตอนใต้ และพื้นที่
ท่าขี้เหล็กตอนเหนือ ซึ่งฝ่ายไทยได้รับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณา  และทั้งสองฝ่ายยินดีที่จะพัฒนาความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทางเลือกของทัง้ สองประเทศ ในรูปแบบทีเ่ หมาะสม เพือ่ เป็นมาตรการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ที่ยั่งยืนสร้างสังคมที่ปลอดภัยจากยาเสพติด เพื่อประชาชนและลูกหลานร่วมกันในอนาคต
นอกจากนี้ ได้เดินทางศึกษาดูงานโครงการพัฒนาดอยตุงฯ รับฟังบรรยายเกีย่ วการด�ำเนินงานด้านการพัฒนา
ทางเลือกที่ประสบความส�ำเร็จของประเทศไทย ตามแนวทางศาสตร์พระราชา ซึ่งเน้นการพัฒนาน�ำหน้าการปราบปราม
แก้ปญ
ั หาทีต่ น้ เหตุ คือ ความยากจน และการขาดโอกาส ให้สามารถด�ำรงชีวติ อยูไ่ ด้ และอยูอ่ ย่างพอเพียง จากนัน้ จึงสร้าง
ความยัง่ ยืนให้กบั การพัฒนา และได้เดินทางศึกษาดูงานศูนย์ผลิตและจ�ำหน่ายงานฝีมอื ประกอบด้วย โรงงานทอผ้า เย็บผ้า 
โรงงานกาแฟ โรงงานเซรามิค บริษัท นวุติ จ�ำกัด แปลงกาแฟ แมคคาเดเมีย และป่าเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพ
เพิ่มรายได้ให้กับชาวบ้าน พร้อมกับเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าทางการเกษตร และได้เดินทางไปเยี่ยมฐานทหารดอยช้างมูบ
รับฟังการบรรยายเกี่ยวกับความมั่นคงชายแดน ซึ่งจากจุดนี้สามารถมองเห็นพื้นที่โครงการฯ ในฝั่งเมียนมาได้
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๔. การด�ำเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศที่ส�ำคัญ
๔.๑ การหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม กับ นายยูริ เฟโดตอฟ รองเลขาธิการ
และผู้อ�ำนวยการบริหาร UNODC เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ ห้องรับรอง ชั้น ๒ กระทรวงยุติธรรม
ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมหารือข้อราชการ โดยมีประเด็นส�ำคัญเรื่องการปฏิรูปเรือนจ�ำ
การควบคุมยาเสพติดและสารตั้งต้นในการผลิตยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติและการค้ามนุษย์ และ UNODC
ได้เชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมการประชุมภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุม
ยาเสพติดในอนุภูมิภาค ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๔.๒ การประชุมหารือการขอรับความช่วยเหลือด้านงบประมาณจากฝ่ายไทยในการก่อสร้าง ศูนย์แห่งชาติ
เพื่อบ�ำบัดและฝึกอาชีพส�ำหรับผู้ติดยาเสพติด เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม Command Centre
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ผูแ้ ทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมกับ อัครราชทูตทีป่ รึกษาด้านควบคุมยาเสพติด กรุงพนมเปญ
ประเทศกัมพูชา โดยทีป่ ระชุมเห็นชอบตามแนวทางการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรของเจ้าหน้าทีก่ มั พูชา เพือ่ พัฒนา
รูปแบบการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพผู้ติดยาเสพติดให้ได้มาตรฐาน รวมถึงขอความร่วมมือประเทศกัมพูชาจัดท�ำแผน
ขอรับการสนับสนุนให้เป็นไปตามผลการหารือทวิภาคีไทย-กัมพูชา อย่างไม่เป็นทางการระหว่าง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
ยุติธรรม กับ นายเกา คอนดารา (H.E. Kao Khondara) รองประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งประเทศกัมพูชา  (National Authority for Combating Drugs-NACD) ในการประชุมระดับรัฐมนตรี ว่าด้วย
แผนความช่วยเหลือส�ำหรับแผนปฏิบัติการ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำกับประเทศ/องค์กรผู้ให้
เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแชงกรี-ลา จังหวัดเชียงใหม่
๔.๓ การหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับ นายพอล โรบิลลิยาร์ด
(H.E. Paul Robilliard) เอกอั ค รราชทู ต ออสเตรเลี ย ประจ� ำ ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐
ณ ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม ชั้น ๒ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ
ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้เข้าร่วมการประชุมหารือฯ โดยเอกอัครราชทูตออสเตรเลียแจ้งว่า  ประเทศออสเตรเลีย
ก�ำลังประสบกับปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไอซ์ รวมถึงการลักลอบน�ำเข้าสารตั้งต้นเพื่อการผลิตด้วย
การริเริ่มความร่วมมือกับประเทศไทย ภายใต้ TASKFORCE STORM ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เน้นด้านการปฏิบัติการ
ต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ที่มีลักษณะเป็นองค์กรและสามารถท�ำลายเครือข่ายยาเสพติดส�ำคัญที่ส่งยาเสพติด
ไปยังประเทศออสเตรเลียได้ส�ำเร็จ นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียยังได้เสนอแนะให้มีการขยายความร่วมมือ
ด้านอาชญากรรมข้ามชาติให้เพิ่มมากขึ้น โดยประเทศออสเตรเลียจะเพิ่มการจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่
ของไทยในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
๔.๔ การหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กับ นายไฆเม บีร์กิลิโอ นัวลาร์ต
ซานเชซ (H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart Sanchez) เอกอั ค รราชทู ต วิ ส ามั ญ ผู ้ มี อ� ำ นาจเต็ ม แห่ ง
สหรั ฐ เม็ ก ซิ โ กประจ� ำ ประเทศไทย เมื่ อ วั น ที่ ๕ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐ ณ ห้ อ งรั บ รองกระทรวงยุ ติ ธ รรม ชั้ น ๒
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วม
การประชุมฯ เพื่อหารือประเด็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรมและความมั่นคงอื่น ๆ และการพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในรูปแบบทวิภาคี โดยเอกอัครราชทูตฯ เม็กซิโก ได้กล่าวชืน่ ชมประเทศไทยว่ามีประสบการณ์
ในเรื่องการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะรูปแบบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และการตัง้ ด่านตรวจทีป่ ระสบผลส�ำเร็จ ซึง่ การหารือเห็นพ้องกันในกรอบความร่วมมือการแลกเปลีย่ นข้อมูลข่าวสาร
และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ความร่วมมือต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ ความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ และความร่วมมือ
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด
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๔.๕ ต้อนรับ นายซัมซุล เฮรโนโต (Mr. Samsul Hernoto) เลขานุการเอกประจ�ำสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรั ฐ อิ น โดนี เซี ย ประจ� ำ ประเทศไทย ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบด้ า นข่ า วกรอง และคณะฯในโอกาส
เดินทางมาศึกษาดูงานที่ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมส�ำนักการต่างประเทศ
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมให้การต้อนรับฯ คณะศึกษาดูงานฯ โดยคณะจากส�ำนักข่าวกรอง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียเดินทางมาศึกษาดูงานในประเทศไทย รวมถึง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อขอทราบข้อมูลและนโยบาย
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด เนื่องจากมีชาวอินโดนีเซียถูกจับกุมในประเทศไทยข้อหายาเสพติดจ�ำนวนมาก อีกทั้ง
สาธารณรัฐอินโดนีเซียประสบปัญหายาเสพติดหลากหลายประเภท อาทิ ยาบ้า  ไอซ์ โคเคน เป็นต้น รวมถึงข้อมูล
การลักลอบขนยาเสพติดจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำเข้าไปยังสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสนใจโครงการพัฒนาดอยตุง
ทั้งนี้ ผู้แทนส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้น�ำเสนอโครงการปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย และแผนความร่วมมืออาเซียนเพื่อแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มทองค�ำ และแสดงความยินดีทจี่ ะมีความร่วมมือกับสาธารณรัฐอินโดนีเซียในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดมากขึ้น ภายหลังจากที่ได้มีการลงนามความเข้าใจในความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน
ระหว่าง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. กับ หน่วยงานคณะกรรมการยาเสพติดแห่งชาติแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Narcotics
Board of the Republic of Indonesia-BNN) เมื่อปี ๒๐๑๖ ที่ผ่านมา
๔.๖ การต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงของโคลอมเบีย ในโอกาสเดินทางมาหารือข้อราชการและเยี่ยมชม
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เลขาธิการ ป.ป.ส. ให้การต้อนรับ
นายเอดดูอาโด ดิแอส ยูริเบ้ (Mr. Eduardo Diaz Uribe) ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติด
แห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย และ นางสาวคลาวเดีย เปาโล ซาลซีโด แวสควีซ (Ms. Claudia Paola Salcedo Vasquez)
ที่ปรึกษาส�ำนักงานแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดแห่งสาธารณรัฐโคลอมเบีย โดยการน�ำของ ม.ร.ว. ดิศนัดดา  ดิศกุล
ประธานกรรมการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ และนายสเตฟาน เฮลมิ่ง (Mr. Stefan Helming) ผู้จัดการ
ประจ�ำประเทศไทย หน่วยงานความร่วมมือทางวิชาการของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึง่ ได้มกี ารหารือและศึกษาดูงาน
ด้านการพัฒนาทางเลือก ณ โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จังหวัดเชียงราย
และโครงการปลูกป่าสร้างคน รักษาต้นน�้ำ บรรเทาอุทกภัย ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จังหวัดน่าน
ทั้งนี้ ประเทศไทยยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการ และประสบการณ์ที่ประเทศไทยจากแนวทาง
การพัฒนาทางเลือกของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ใช้พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านในพื้นที่
ภาคเหนือของประเทศไทย และสามารถแก้ไขปัญหาการปลูกพืชเสพติดในประเทศไทยได้จริง เพื่อใช้เป็นข้อมูลและ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประเทศโคลอมเบีย
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การด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
ความเป็นมาของแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย
หลังจากคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะเวลา  ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙ ประเทศสมาชิกประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม และประเทศไทย ก�ำหนดกรอบการท�ำงานร่วมกันตามแผนงานและกิจกรรมส�ำคัญ ได้แก่
๑. แผนควบคุมสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์
๒. แผนสกัดกั้นการล�ำเลียงยาเสพติดผ่านแม่น�้ำโขง และพื้นที่ส�ำคัญ
๓. แผนสกัดกั้นการล�ำเลียงยาเสพติดทางบก
๔. แผนสืบสวนปราบปรามกลุ่มผู้ผลิต และผู้ค้ารายส�ำคัญ
๕. แผนสนับสนุนมาตรการ และการพัฒนาพื้นที่ (การสนับสนุนการพัฒนาทางเลือก การด�ำเนินการผ่าน
ส�ำนักงานประสานงานปราบปรามยาเสพติดชายแดน (Border Liaison Office-BLO) และการสร้างภาคีพันธมิตรร่วม)
๖. แผนการพัฒนาการบริหารจัดการ และอ�ำนวยการ
การด�ำเนินงานตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ทุกประเทศปราบปรามและตรวจยึดยาเสพติดได้จ�ำนวนมาก และ
เกิดความร่วมมือระหว่างกันในระดับที่น่าพอใจ จนได้รับการยกย่องชมเชยจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด
(The Commission on Narcotic Drugs-CND) และที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษว่าด้วยปัญหา
ยาเสพติดโลก ๒๐๑๖ (The UN General Assembly on the World Drug Problem Special Session-UNGASS)
ว่ า เป็ น รู ป แบบความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ สร้ า งผลงานเป็ น รู ป ธรรม ตั้ ง แต่ ก ลางปี ๒๕๕๙
ประเทศไทยจึงเสนอความส�ำคัญของการก�ำหนดจุดเน้นใน “พืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มทองค�ำ” ต้นตอแหล่งผลิตยาเสพติดทีส่ ำ� คัญ
ทั้งต่อภูมิภาคและของโลก และได้รับความเห็นชอบในวาระการประชุมต่าง ๆ จึงเป็นที่มาของ “ปฏิบัติการสามเหลี่ยม
ทองค�ำ” และเนื่องจากกลุ่มผลิตและค้ายาเสพติดในสามเหลี่ยมทองค�ำ มีความเชื่อมโยงกันในหลายประเทศ ดังนั้น
กรอบความคิดของ “ปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค�ำ” คือ การใช้สรรพก�ำลังด้านยาเสพติด และก�ำลังปฏิบัติการอื่น ๆ
ของทั้ง ๖ ประเทศ ซึ่งโอบล้อมพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำไว้ แต่ละประเทศสามารถใช้ก�ำลังปฏิบัติการของตนเอง
ขณะเดียวกันประสาน สนับสนุนซึ่งกันและกัน เพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จากภายนอกที่จะผ่านประเทศของตน
เข้าไปยังแหล่งผลิต รวมทั้งสกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้ออกจากพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำให้ได้มากที่สุด เป็นการลดศักยภาพ
การผลิตยาเสพติดในพืน้ ทีส่ ามเหลีย่ มทองค�ำ เพือ่ มุง่ เน้นการปฏิบตั ใิ ห้มคี วามชัดเจนในพืน้ ทีท่ มี่ คี วามเคลือ่ นไหวของยาเสพติด
มากเป็นพิเศษ ซึง่ จากข่าวสารพบว่า มี ๑๑ กลุม่ พืน้ ทีท่ คี่ วรให้ความส�ำคัญ หากมุง่ แก้ไขปัญหาในพืน้ ทีเ่ หล่านีแ้ ล้ว จะส่งผล
ต่อการหยุดยั้งความเคลื่อนไหวของยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองค�ำได้อย่างมีนัยส�ำคัญ จึงก�ำหนดพื้นที่ปฏิบัติการใหม่
เป็น “๑๑ พื้นที่ปฏิบัติการ”
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๑. ผลการจับกุมปราบปรามยาเสพติดใน ๑๑ พื้นที่ปฏิบัติการ รอบ ๖ เดือนแรก ปี ๒๕๖๐
ตามที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพในการขับเคลื่อนงานสกัดกั้น และปราบปรามยาเสพติด
ภายใต้แผนปฏิบตั กิ ารแม่นำ�้ โขงปลอดภัย ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ห้วงปฏิบตั กิ ารเดือนมกราคม - มิถนุ ายน
๒๕๖๐ ทั้ง ๖ ประเทศ มีผลการจับกุมรวม ๓๒๕ คดี ผู้ต้องหา  ๕๓๔ คน ของกลางยาบ้า  ๙๔,๕๓๓,๑๕๙ เม็ด
ไอซ์ ๑,๔๘๔ กิโลกรัม เฮโรอีน ๑,๐๓๘ กิโลกรัม กัญชา ๖,๗๓๐ กิโลกรัม สารตัง้ ต้นและเคมีภณ
ั ฑ์ รวม ๑๒๐,๐๐๐ กิโลกรัม
(สารเคมีเหล่านี้หากหลุดรอดเข้าไปยังแหล่งผลิตยาเสพติดได้ จะสามารถผลิตไอซ์ได้ ๘,๐๐๐ กิโลกรัม และยาบ้า
มากกว่า ๑๐๐ ล้านเม็ด) รายละเอียดดังนี้
พื้นที่ปฏิบัติการ

รายละเอียดพื้นที่

๑
๒
๓
๔
๕
๖

ชายแดนอินเดีย-เมียนมา
รัฐฉานเหนือ-ตะวันออก
๕ เมืองชายแดนยูนนานของจีน
จังหวัดภาคเหนือตอนบนของไทย
แม่น�้ำโขง (จากจีน ถึงไทย)
ชายแดน สปป.ลาว
๓ แขวง ติดจีน
ชายแดน สปป.ลาว-เวียดนาม
แม่น�้ำโขงตอนล่าง (กัมพูชาสปป.ลาว-ไทย)
ชายแดนภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของไทย และ
๑๐ แขวง สปป.ลาว
ท่าขี้เหล็ก-เชียงราย
เชียงตุง รัฐฉาน เมียนมา
รวม

๗
๘
๙
๑๐
๑๑

คดี ผู้ต้องหา
(ราย) (คน)

ยาบ้า
(เม็ด)

ไอซ์ กัญชา เฮโรอีน คีตามีน
(กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม) (กิโลกรัม)

๑๕
๒๘
๑๑๙
๕

๒๓
๓๙
๑๗๑
๗

๑,๕๐๔,๑๕๕ ๔๐
๑,๕๕๒,๙๕๐ ๓๙.๘๖
๔๗,๙๒๔,๘๙๐ ๘๐๑.๘
๙๐๖,๐๐๐
๙๔๓,๕๒๖
-

๑๓
๑๗

๒๑
๓๗

๙๖,๒๕๐
๕๐๓,๙๕๙

๒๙

๒๓

๑,๒๙๑,๘๘๒

๒
๑
๒๒๙

๕
๓
๓๒๙

๒๑๘,๔๐๐
๕๔,๙๔๒,๐๑๒ ๙๗๙ ๔,๒๑๕ ๓๕๔

๒.๐
๑๒.๐

-

๖๕
๘๔
๑๖๖

-

-

-

-

-

๕
-

-

๓๔

-

๘๔.๐ ๔๒๑๕

๒๔
๒๔

หมายเหตุ ** แนวแม่น�้ำโขงจากท่าเรือกวนเหล่ย (จีน) ถึงท่าเรือเชียงแสน (ไทย) ส่วนใหญ่เป็นข่าวสาร
เมื่อเปรียบเทียบกับคดีการจับกุมในรอบ ๖ เดือนก่อนของปี ๒๕๕๙ (เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙)
พบว่ า  ครึ่ ง ปี แรกของ ปี ๒๕๖๐ จ� ำ นวนคดี เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๑๙.๙ ของกลางยาเสพติ ด โดยรวมเพิ่ ม ขึ้ น เฉลี่ ย
ร้ อ ยละ ๗๙.๓ สารตั้ ง ต้ น และเคมี ภั ณ ฑ์ เ พิ่ ม ขึ้ น ร้ อ ยละ ๓๔๐.๖ ตลอดจนยั ง คงมี แ นวโน้ ม การจั บ กุ ม ในปริ ม าณ
ที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
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๒. ผลสัมฤทธิ์ของปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค�ำ
๒.๑ สาธารณรัฐประชาชนจีน
มณฑลยู น นาน สาธารณรั ฐ ประชาชนจี น ได้ ป ระกาศสงครามยาเสพติ ด ในมณฑลยู น นาน
เป็ น รอบที่ ๔ เมื่ อ เดื อ นมี น าคม ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมาธิ ก ารควบคุ ม ยาเสพติ ด แห่ ง มณฑลยู น นาน ได้ ป ระชุ ม
ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานด้ า นยาเสพติ ด เพื่ อ เน้ น ย�้ ำ ให้ ส กั ด กั้ น ยาเสพติ ด จากสามเหลี่ ย มทองค� ำ และแนวแม่ น�้ ำ โขง
โดยให้ ถื อ เป็ น หน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบทางการเมื อ งของผู ้ บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ ส่ ง ผลให้ พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารที่ ๓
ของปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค�ำ หรือ ๕ เมืองชายแดนในมณฑลยูนนาน มีผลการปราบปรามยาเสพติดมากที่สุด ได้แก่
เมืองเป่าซาน เต๋อหง หลินซาง ปู้เอ๋อ และสิบสองปันนา
๒.๒ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
๒.๒.๑ ประธานาธิ บ ดี ส าธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมา  เดิ น ทางเยื อ นสาธารณรั ฐ ประชาชนจี น
ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๐ เพือ่ หารือร่วมกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีน ทีก่ รุงปักกิง่ โดยทัง้ สองฝ่ายตกลงร่วมกัน
ในการจัดการความมัน่ คงบริเวณชายแดนทางเหนือของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาทีต่ ดิ ต่อกับสาธารณรัฐประชาชนจีน
อันจะส่งผลดีต่อการสกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในระยะยาว
๒.๒.๒ รัฐบาลให้การสนับสนุนปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค�ำ โดยก่อสร้างที่ท�ำการศูนย์ประสานงาน
แม่น�้ำโขงปลอดภัย (ศปง.มข.) หรือ Safe Mekong Coordination Center-SMCC จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา

๒.๓ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
เมือ่ วันที่ ๑๕ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๐ พลตรี สมแก้ว สีลาวง รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการป้องกันความสงบ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดินทางมายังกรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เพื่อเข้าเยี่ยมคารวะ
Mr. Tran Dai Quang ประธานาธิบดีของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ Mr. Nguyen Xuan Phuc นายกรัฐมนตรี
ในฐานะหัวหน้าคณะในการประชุมร่วมกับ พลโทอาวุโส โต เลิม รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงความมัน่ คงสาธารณะ เพือ่ หารือ
ด้ า นความมั่ น คง และได้ ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจร่ ว มมื อ กั น ด้ า นความมั่ น คงการป้ อ งกั น ปราบปรามยาเสพติ ด
ตามแนวชายแดน การติดตามบุคคลที่หลบหนีคดี โดยเพิ่มระดับความร่วมมือที่มีอยู่ให้ครอบคลุมอาชญากรรมข้ามชาติ
ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น
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๒.๔ ประเทศไทย
๒.๔.๑ การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยแผนความช่วยเหลือ ส�ำหรับแผนปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำกับประเทศ/องค์กรผู้ให้ เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมีผู้แทน
จากประเทศ/องค์กรผูใ้ ห้ จ�ำนวน ๑๖ ประเทศ/องค์กร ทัง้ ทีอ่ ยูใ่ นอนุภมู ภิ าคแม่นำ�้ โขง ภูมภิ าคอาเซียน และนอกภูมภิ าค ได้แก่
สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ราชอาณาจักรกัมพูชา 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทย ประเทศออสเตรเลีย ประเทศแคนาดา ประเทศเยอรมนี สาธารณรัฐเกาหลี
ประเทศมาเลเซีย ประเทศสิงคโปร์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา ส�ำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ และส�ำนักงานยาเสพติด
และอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC) ทัง้ นี้ ประเทศออสเตรเลีย
โดยผูบ้ งั คับบัญชาส�ำนักงานพิทกั ษ์เขตแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย (Australia Border Force-ABF) ได้มอบเรือลาดตระเวน
แบบท้องเรือแข็ง (Rigid Hull Inflatable Boat-RHIB) เพือ่ ใช้ในโครงการ และเยีย่ มชมศูนย์ประสานงานแม่นำ�้ โขงปลอดภัย
จังหวัดเชียงใหม่

๒.๔.๒ การบรรยายสรุปสถานการณ์ตามล�ำน�้ำโขงและแผนปฏิบัติการตามล�ำน�้ำโขงให้กับผู้แทน
ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำน�้ำโขง จังหวัดเชียงราย
เลขาธิ ก าร ป.ป.ส. เป็ น ประธานต้ อ นรั บ นายไมเคิ ล เอาท์ แ ทรม (Mr. Michael Outram) รองผู ้ บั ญ ชาการ
ส� ำ นั ก งานพิ ทั ก ษ์ เขตแดนออสเตรเลี ย (Australian Border Force-ABF) พร้ อ มคณะ เข้ า รั บ ฟั ง บรรยายสรุ ป
สถานการณ์ตามล�ำน�้ำโขงและแผนปฏิบัติการตามล�ำน�้ำโขง และได้เดินทางไปชมพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมทองค�ำ
โดยใช้ เรื อ ลาดตระเวนแบบท้ อ งเรื อ แข็ ง (Rigid Hull Inflatable Boat-RHIB) และเรื อ ตรวจการณ์ ห น่ ว ยเรื อ
รักษาความสงบเรียบร้อยตามล�ำน�้ำโขง เพื่อให้เข้าใจถึงสภาพภูมิศาสตร์ ลักษณะการปฏิบัติการในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดของไทย และทดลองประสิทธิภาพเครื่องยนต์ RHIB ที่ ABF เป็นผู้สนับสนุน

38 รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๔.๓ การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติด
ในอนุภูมิภาค เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนาม
ในบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ประกอบด้วย สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ประเทศไทย และส�ำนักงานยาเสพติดและ
อาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ (UNODC) ซึ่งประเทศภาคีสมาชิกได้ร่วมกันจัดท�ำแผนปฏิบัติการ เพื่อควบคุมยาเสพติด
ในอนุภูมิภาค (Sub-regional Action Plan for Drug Control-SAP) และจะมีการก�ำหนดกรอบกิจกรรม ทบทวน
การปฏิ บั ติ ง านให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เ ปลี่ ย นแปลงไปในทุ ก ๒ ปี โดยรั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธ รรม
เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายไทย ร่วมการประชุมทวิภาคีระหว่างไทย-กัมพูชา  และระหว่างไทย-สปป.ลาว เกี่ยวกับ
ความร่วมมือในการปราบปรามเครือข่ายยาเสพติดระหว่างประเทศ ตามแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) ร่วมกับ นายเกา คอนดารา (H.E. Kao Khondara) รองประธานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกัมพูชา  (National Authority for Combating Drugs-NACD) และพลจัตวา 
ทองเหล็ก มังหน่อเมก หัวหน้ากรมใหญ่ต�ำรวจ กระทรวงป้องกันความสงบ พร้อมด้วยผู้บริหารของส�ำนักงาน
คณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติดสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Lao National
Commission for Drug Control and Supervision-LCDC)

๒.๔.๔ การต้อนรับคณะจากส�ำนักงานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด
คณะเอกอัครราชทูตจากประเทศกลุ่ม Mini Dublin Group ประจ�ำสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาส
เดิ น ทางมาเยี่ ย มชมศู น ย์ ป ระสานงานแม่ น�้ ำ โขงปลอดภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ๑๐ มิ ถุ น ายน ๒๕๖๐
ณ ศู น ย์ ป ระสานงานแม่ น�้ ำ โขงปลอดภั ย จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ส. ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายกุ จั น สิ น า
ประธานคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อตรวจตราและควบคุมยาเสพติด (Lao National Commission for Drug
Control and Supervision-LCDC) และคณะเอกอัครราชทูตจากประเทศกลุ่ม Mini Dublin Group ประจ�ำ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในโอกาสเยี่ยมชมศูนย์ประสานงานแม่น�้ำโขงปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อหารือเกี่ยวกับการที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประสงค์ขอรับความช่วยเหลือในการด�ำเนินงาน
โครงการแม่น�้ำโขงปลอดภัยจากประเทศต่าง ๆ และได้มีการรายงานสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่โครงการแม่น�้ำโขง
ปลอดภัย พร้อมทั้งสรุปการด�ำเนินงานโครงการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ซึ่ง ประธาน LCDC ได้ย�้ำถึงความต้องการ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประเภทวัสดุอุปกรณ์ที่จะส่งเสริมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย ในฐานะประธานร่วมกลุ่ม Mini Dublin Group ของปี ๒๕๖๐ กล่าวยินดีที่ได้เห็นความร่วมมือร่วมกัน
ของ ๖ ประเทศในอนุภูมิภาคนี้และยินดีอย่างยิ่งที่จะน�ำค�ำร้องขอของประธาน LCDC ไปหารือเพิ่มเติมกับกลุ่มประเทศ
สมาชิกของ Mini Dublin Group เพื่อหาแนวทางสนับสนุนต่อไป
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๒.๔.๕ การประชุมหารือเพือ่ สรุปผลการปฏิบตั กิ ารสามเหลีย่ มทองค�ำ (ห้วงเดือนมกราคม-มิถนุ ายน ๒๕๖๐)
ตามแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑) เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ และ
ก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานในห้วงต่อไป ณ โรงแรมอิมพีเรียล โกลเด้นท์ ไทรแองเกิ้ล จังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทน
ประเทศสมาชิก ๖ ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา  ราชอาณาจักรกัมพูชา  สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศไทย ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม
คณะผูเ้ ข้าร่วมประชุมฯ ได้เดินทางไปยังจังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพือ่ ร่วมพิธเี ปิดปฏิบตั กิ าร
สามเหลี่ยมทองค�ำสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาในโอกาสรับเป็นเจ้าภาพ พร้อมร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสานงานแม่น�้ำโขง
ปลอดภัย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยพิธีเปิดปฏิบัติการสามเหลี่ยมทองค�ำ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา  ตามแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขง
ปลอดภัย ๖ ประเทศ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ พลตรี อ่อง โซ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมา  เป็นประธานในพิธีฯ (ห้วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) ซึ่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
รับเป็นเจ้าภาพในการดดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการฯ ต่อจากประเทศไทย พร้อมทั้งจัดพิธีเปิดศูนย์ประสานแม่น้�ำโขง
ปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Centre) ณ จังหวัดเชียงตุง เพื่อรองรับการเข้าร่วมปฏิบัติงานโดยเจ้าหน้าที่
ผูป้ ระสานงานระหว่างประเทศของ ๖ ประเทศสมาชิกในการแลกเปลีย่ นข้อมูล ข่าวสาร และการสืบสวนขยายผลเครือข่าย
ยาเสพติดรายสสำคัญ
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๓. การจัดตั้งศูนย์ประสานงานแม่น�้ำโขงปลอดภัยและความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ
เพือ่ ให้เกิดความต่อเนือ่ งในการปฏิบตั กิ ารตามแผนปฏิบตั กิ ารแม่นำ�้ โขงปลอดภัย ๖ ประเทศ และเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมในระดับนโยบายของแต่ละประเทศ จึงให้มีการผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ รวมทั้งส่งเจ้าหน้าที่
ผู้ประสานงานแต่ละประเทศเข้าปฏิบัติการประจ�ำศูนย์ประสานงานแม่น�้ำโขงปลอดภัยในประเทศนั้น ๆ โดยมีการจัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานแม่น�้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong Coordination Centre-SMCC) ดังนี้
๑) เมืองจิ่งหง คุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน
๒) จังหวัดเชียงตุง รัฐฉาน สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
๓) ส�ำนักงานคณะกรรมการตรวจตราและควบคุมยาเสพติด นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว
๔) ส�ำนักงานเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติกัมพูชา กรุงพนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา
๕) กรมต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด กระทรวงความมัน่ คงแห่งสาธารณะ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม
โดยประเทศไทยเป็นเจ้าภาพการประสานงานฯ ในห้วงเดือนมกราคม-มิถุนายน ๒๕๖๐ สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา รับเป็นเจ้าภาพในห้วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐ และสาธารณรัฐประชาชนจีน รับเป็นเจ้าภาพ
ต่อในห้วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐
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ผลการจับกุมคดีส�ำคัญตามแผนปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ
ระยะเวลา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๑)
๑. ความร่วมมือระหว่างไทย-กัมพูชา
๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ประจ�ำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
ได้ ท� ำ การตรวจสอบกระเป๋ า เดิ น ทางของผู ้ ต ้ อ งสงสั ย พบว่ า มี ก ารซุ ก ซ่ อ นวั ต ถุ ต ้ อ งสงสั ย คาดว่ า เป็ น ยาเสพติ ด
ซึ่งเดินทางโดยเที่ยวบินเมืองดูไบ-กรุงเทพมหานคร และจะต่อด้วยเที่ยวบิน กรุงเทพมหานคร-เมืองเสียมเรียบ ประเทศ
กัมพูชา จึงท�ำการประสานกับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยประเทศกัมพูชา แจ้งหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง
ต้องสงสัย ณ สนามบินเมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา ภายหลังการตรวจค้นกระเป๋าเดินทางของ Ms. Garcia Guillen,
Nabelis Del Carmen พบโคเคน น�้ำหนัก ๑.๓๙ กิโลกรัม จึงด�ำเนินคดีตามกฎหมายของประเทศกัมพูชา

๑.๒ เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าทีป่ ระสานงานฝ่ายไทย ณ ศูนย์ประสานงานแม่นำ�้ โขงปลอดภัย
เมืองจิง่ หง สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้รบั การประสานจาก ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เกีย่ วกับเป้าหมายต้องสงสัย ลักลอบล�ำเลียง
ยาเสพติดประเภทโคเคน จากประเทศเปรู เดินทางไปยังกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจปราบปรามยาเสพติด
จึงร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจ�ำสนามบินกรุงพนมเปญ เข้าตรวจค้นกระเป๋าสัมภาระของ Mr. Muhamad ridizduan bin
Ramli พบโคเคน ชนิดผงอัดแท่ง น�้ำหนัก ๒.๐๓ กิโลกรัม จึงแจ้งข้อหาและจับกุมตัว เพื่อสืบสวนขยายผล ซึ่งผู้ต้องหา
ให้ความร่วมมือในการขยายผลจับกุมผูร้ ว่ มขบวนการ สามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาเพิม่ ๑ คน คือ Mr. Hemakavin Karthigesu
ชาวมาเลเซีย
๒. ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา-จีน
เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ CCDAC ประจ�ำสนามบินมินกลาดอน (ย่างกุ้ง)
ได้ท�ำการจับกุม Mr. Jeng-Ze Cai ชาวไต้หวัน พบคีตามีน น�้ำหนัก ๑๖๐ กรัม ซุกซ่อนโดยการพันไว้ที่ต้นขา
ทัง้ ๒ ข้าง เพือ่ เดินทางโดยเทีย่ วบินย่างกุง้ -ไทเป จากการสืบสวนขยายผลเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจ CCDAC ย่างกุง้ ได้ทำ� การจับกุม
Mr. Wei Jung Wang ชาวไต้หวัน และ Mr. Hung Ching Kin ชาวฮ่องกง
พบไอซ์ ๑,๑๒๐ กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ในรถบรรทุก จากการสอบสวน
ผู้ต้องหาทั้ง ๒ คน ทราบว่ายังมียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในบ้านเช่า  จึงได้
จัดก�ำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้น และสามารถจับกุม Mr. Lin Shin Chang
ชาวไต้หวัน และ Mr. Lin Cheng Chun ชาวไต้หวัน พบไอซ์ ๖๑๑ กิโลกรัม
พร้อมอุปกรณ์การแบ่งบรรจุ อาทิ ถุงพลาสติก ถุงชาจีน เครือ่ งชัง่ น�ำ้ หนัก
เป็นต้น
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ต่อมา เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ CCDAC ย่างกุ้ง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ต�ำรวจนครบาลย่างกุ้ง
ได้เข้าท�ำการตรวจค้นบ้านของผู้ต้องหา  พบผู้ต้องหาเพิ่ม ๔ คนอยู่ในบ้าน และจากการสอบสวน ท�ำให้เจ้าหน้าที่
ท�ำการตรวจค้นบ้านอีก ๓ แห่ง รวมผู้ต้องหาในคดีนี้ทั้งหมด จ�ำนวน ๗ คน พร้อมของกลางยาบ้า  ๒.๑๗ ล้านเม็ด
เฮโรอีน ๓.๙๖๕ กิโลกรัม ไอซ์ ๒๙๙.๖ กิโลกรัม อาวุธปืน ๒ กระบอก ซองกระสุน ๓ อัน กระสุน ๑๕ นัด และรถยนต์
จ�ำนวน ๕ คัน

๓. ความร่วมมือระหว่างเมียนมา-ไทย-สปป.ลาว-กัมพูชา-เวียดนาม
เนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เจ้าหน้าที่ CCDAC ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา สามารถจับกุม
ผู้ต้องหาพร้อมของกลางยาบ้า ๖.๓ ล้านเม็ด ในพื้นที่เมืองพง ด้านตะวันออกของเมืองท่าขี้เหล็ก โดยได้ประสานข้อมูลกับ
ศูนย์ประสานแม่น�้ำโขงปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ ตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย ซึ่งบางส่วนประเทศเมียนมา
ออกหมายจับแล้ว และบางส่วนเป็นชาวลาว จึงได้ร่วมกันสืบสวนขยายผล โดยเมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐ ต�ำรวจ
สกัดกั้นและต้านยาเสพติดจับกุมท้าวคอนปะสง (เชียงเทอ) สุกกะเสิม ชาวลาว พร้อมพวก ๓ คน และท�ำการตรวจยึด
ทรัพย์สินหลายรายการ ท้าวคอนปะสง เป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในนครหลวงเวียงจันทน์ มีเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ทั้งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประเทศไทย และประเทศมาเลเซีย
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๔. ความร่วมมือระหว่างไทย-เมียนมา
เจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยไทยได้ ป ระสานขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ท� ำ ให้ จั บ กุ ม ผู ้ ต ้ อ งหาได้ พร้ อ มของกลางยาบ้ า รวม
๔,๑๒๔,๒๕๐ เม็ด เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานฝ่ายเมียนมา  ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม
และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมของเมืองเมาดอ รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมา  ได้ตรวจค้นรถยนต์ ๑ คัน พบผู้ต้องหา
นายปัญญา  นันด้า  หรือ นายมินไหน่ และผู้ติดตาม นายอาสะระ หรือ นายเอลวิน และยาบ้า  ๓๙๐,๐๐๐ เม็ด
จากการสอบสวน นายอาสะระ หรือ นายเอลวิน เป็นเจ้าอาวาสของวัดส่วยบะโห่ เจ้าหน้าที่จึงได้ท�ำการตรวจค้น
ที่วัดดังกล่าว จากการตรวจค้นภายในวัดพบยาบ้าเพิ่ม ๓,๗๓๔,๒๕๐ เม็ด รวมของกลางทั้งหมด ยาบ้า ๔,๑๒๔,๒๕๐ เม็ด
ลูกกระสุนขนาด ๕.๕๖ จ�ำนวน ๕๕ ลูก และขนาด ๗.๖๒ จ�ำนวน ๓๙ ลูก ลูกระเบิด จ�ำนวน ๑ ลูก และพบ
ผู้ต้องหาเพิ่ม คือ นายฉิ่นกู้นะละ หรือ นายเต็งส่วย โดยเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาเพื่อด�ำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

๕. ความร่วมมือระหว่างจีน-สปป.ลาว
เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ต�ำรวจ กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐประชาชนจีน
ส่งมอบผู้ต้องหาชาวจีน Mr. Zhang Jian Cai ผู้ต้องหาตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ำรวจกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ สนามบินวัดไต
กรุงเวียงจันทน์ ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากทางการลาวเข้าท�ำลายแหล่งผลิตยาเสพติด เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ โดยสามารถ
จับกุมผู้ต้องหาจ�ำนวน ๖ คน พร้อมของกลางเมทแอมเฟตามีน ๑,๐๐๐ กิโลกรัม สารเคมี ๕,๐๐๐ กิโลกรัม ซึ่งผู้ต้องหา
ได้หลบหนีการจับกุมไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทางการลาวได้ร้องขอผ่าน Mr. Guo Shenkun มุขมนตรีแห่งรัฐ
และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงความมัน่ คงสาธารณะของสาธารณรัฐประชาชนจีน ให้ชว่ ยด�ำเนินการจับกุมผูต้ อ้ งหาดังกล่าว
และเมือ่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. ยูนนาน เจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจนครคุนหมิง และเจ้าหน้าทีต่ ำ� รวจจังหวัดเต๋อหง
ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหาได้ที่มณฑลยูนนาน โดยได้มีการส่งมอบตัว Mr. Zhang Jian Cai ให้ที่สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๐
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การปราบปรามยาเสพติด

การจับกุมผู้ค้ายาเสพติดรายส�ำคัญ
๑. เครือข่ายพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บก.ปส.๓ บช.ปส. หน่วยข่าวกรอง
ทางทหาร ทบ. ศขว.ศปก.ทบ. และ ศ.ปส.สน.บก.บก.ทท ท�ำการขยายผลทางการข่าวจากการจับกุมผู้ต้องหา  ๒ ราย
พร้อมยาบ้า  ๒๗๐,๐๐๐ เม็ด ที่จังหวัดพะเยา  เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซึ่งเป็นเครือข่ายผู้จัดหายาเสพติด
ในพื้ น ที่ อ� ำ เภอเวี ย งแก่ น จั ง หวั ด เชี ย งราย มี พ ฤติ ก ารณ์ ลั ก ลอบน� ำ เข้ า ยาเสพติ ด จากประเทศเมี ย นมา  เข้ า มา
ทางชายแดนด้ า นแขวงบ่ อ แก้ ว สาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว ก่ อ นวกกลั บ เข้ า มาเก็ บ พั ก ในพื้ น ที่
อ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย ก่อนว่าจ้างกลุ่มล�ำเลียงชาวม้งในพื้นที่ล�ำเลียงส่งลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้
ท�ำให้สามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มเติม ๑๓ คน พร้อมของกลางยาบ้า  ๑,๑๓๘,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๘๐๐ กรัม รถยนต์ ๖ คัน
รถจักรยานยนต์ ๑ คัน และโทรศัพท์มือถือ ๒๐ เครื่อง โดยเหตุเกิดที่บ้านพักซอยรังสิต-นครนายก ๖๕ อ�ำเภอธัญบุรี
จังหวัดปทุมธานี และขยายผลต่อเนื่องไปที่บ้านพัก อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี และบริเวณหน้าห้างสรรพสินค้า
โรบินสัน เมกาบางนา จังหวัดสมุทรปราการ สามารถตรวจยึดและอายัดทรัพย์สนิ รวมมูลค่าทรัพย์สนิ ประมาณ ๔ ล้านบาท

๑.๒ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บก.ปส.๓ บช.ปส. ตรวจยึดยาบ้า ๑,๖๔๐,๐๐๐ เม็ด
ไอซ์ ๑๐ กิโลกรัม รถยนต์ ๒ คัน เหตุเกิดที่บริเวณถนนเลียบคลอง ๗ อ�ำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ต่อเนื่อง บ้านพัก
อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า  ผู้ต้องหาและพวก จะล�ำเลียงยาเสพติดมาเก็บพักไว้ในพื้นที่
จังหวัดสมุทรสาคร ก่อนกระจายออกจ�ำหน่ายให้ลกู ค้าในเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดใกล้เคียง เจ้าหน้าทีจ่ งึ เฝ้าสังเกตการณ์พฤติการณ์
พบผู้ต้องหาและพวก ขนย้ายกระสอบปุ๋ยจ�ำนวนหลายใบจากท้ายรถกระบะ ไปเก็บที่ท้ายรถยนต์เก๋ง ๒ คัน และแยกย้าย
ออกไปอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่จึงแบ่งก�ำลังออกติดตามรถยนต์ทั้ง ๓ คัน เพื่อขอตรวจค้น โดยติดตามพบผู้ต้องหา
จอดรถ ๑ คันทิง้ ไว้ และขึน้ รถยนต์เก๋งอีกคันหลบหนีไป จากการตรวจสอบภายในรถยนต์คนั ดังกล่าว พบยาบ้า ๑,๖๔๐,๐๐๐ เม็ด
ไอซ์ ๑๐ กิโลกรัม และพบรถยนต์กระบะจอดทิ้งไว้ในบ้านพัก อ�ำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี จึงท�ำการตรวจยึดไว้
๑.๓ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. ศรภ.บก.ทท. กองทัพภาคที่ ๓
ฝขว.ศปก. ทบ. ศอ.ปส.สน.บก.บก.ทท. กองทัพอากาศ กองบัญชาการ ตำรวจนครบาล หน่วยข่าวกรองทางทหาร
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพ และสถานีตตำรวจบางรัก จับกุมผู้ต้องหา  ๔ คน พร้อมยาบ้า  ๑,๗๑๘,๐๐๐ เม็ด และ
ไอซ์ ๒๙๖ กิ โ ลกรั ม รถยนต์ ๒ คั น เหตุ เ กิ ด บริ เวณซอยเจริ ญ นคร ๔๐ แขวงบางลล ำ พู ล ่ า ง เขตคลองสาน
กรุ ง เทพมหานคร โดยเจ้ า หน้ า ที่ สื บ ทราบว่ า  มี ก ารนั ด ส่ ง มอบยาเสพติ ด บริ เวณถนนกาญจนาภิ เ ษก ขาออก
หน้าห้างสรรพสินค้าบิก๊ ซี สาขาบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี จากเครือข่ายทีล่ ำล เลียงยาเสพติดมาจากพืน้ ทีภ่ าคเหนือ มาพักเก็บ
ไว้ที่บ้านพักพื้นที่เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร จึงเฝ้าสังเกตการณ์และดดำเนินการจับกุมดังกล่าว
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๑.๔ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บก.ปส.๓ บช.ปส. และ ๑๙๑
จับกุมผู้ต้องหา  ๑ ราย จากการสืบสวนทราบว่า  ผู้ต้องหาได้เช่าบ้านพักเป็นแหล่งพักเก็บยาเสพติดก่อนน�ำส่งลูกค้า
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่เฝ้าสะกดรอยติดตามพฤติการณ์ ขณะผู้ต้องหาก�ำลังขับรถยนต์ไปส่งยาเสพติด
จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้นจับกุม พบของกลางซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์คันดังกล่าว และได้เข้าตรวจค้นที่บ้านเช่า
พบของกลางเพิ่ ม เติ ม รวมของกลางยาบ้ า  ๔,๐๑๖,๐๐๐ เม็ ด ไอซ์ ๓๑ กิ โ ลกรั ม เฮโรอี น ๔.๖๓๕ กิ โ ลกรั ม
คี ต ามี น ผง ๔๐.๔๕ กิ โ ลกรั ม คี ต ามี น น�้ ำ ๕,๒๙๐ ขวด เอ็ ก ซ์ ต าซี่ ๓,๐๐๐ เม็ ด โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ๖ เครื่ อ ง
และรถยนต์ ๒ คัน เหตุเกิดที่หมู่บ้านเพอร์เฟคเพลส ถนนรามค�ำแหง ๑๗๔ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

๒. เครือข่ายพื้นที่ภาคเหนือ
๒.๑ เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. สภ.แม่พริก สภ.เวียงหมอก
สภ.เถิน และ ร.๑๗ พัน ๒ จับกุมผู้ต้องหาชาวเขาเผ่าม้ง พร้อมของกลางยาบ้ารวม ๕,๘๘๐,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๒๐ กิโลกรัม
รถยนต์ ๔ คั น และโทรศั พ ท์ มื อ ถื อ ๒ เครื่ อ ง เหตุ เ กิ ด ที่ บ ริ เวณพื้ น ที่ อ� ำ เภอเถิ น จั ง หวั ด ล� ำ ปาง โดยเจ้ า หน้ า ที่
ได้ รั บ แจ้ ง ว่ า  ผู ้ ต ้ อ งหาจะใช้ ร ถยนต์ ก ระบะลั ก ลอบล� ำ เลี ย งยาเสพติ ด โดยใช้ เ ส้ น ทางสายรองด้ า นอ� ำ เภอลี้
จังหวัดล�ำพูน-อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง เข้าพื้นที่ชั้นใน จึงน�ำก�ำลังซุ่มสังเกตการณ์ พบรถยนต์ตามที่ได้รับแจ้ง
จึงติดตามสะกดรอยจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ จากการตรวจค้นภายในรถ พบของกลางยาบ้า  ๓,๔๒๐,๐๐๐ เม็ด
ไอซ์ ๒๐ กิโลกรัม บรรจุในกระสอบปุ๋ย ต่อมา  วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบรถยนต์กระบะ
ปิดผ้าใบคลุมท้ายกระบะของเครือข่ายดังกล่าว ที่ถูกจอดทิ้งไว้ใกล้อ่างเก็บน�้ำแม่แพม ริมถนนบ้านสะพานหิน อ�ำเภอเถิน
จังหวัดล�ำปาง ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบยาบ้า ๒,๔๖๐,๐๐๐ เม็ด วางกองรวมกันที่ใต้ต้นไม้
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๒.๒ เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. ด�ำเนินการสืบสวนเพื่อท�ำลาย
เครือข่ายการค้ายาเสพติดของนายเล่าต๋า แสนลี่ โดยก�ำหนดแผนการปฏิบัติการสืบสวนล่อซื้อกลุ่มนายเล่าต๋าฯ และพวก
ภายในปั๊มน�้ำมันของนายเล่าต๋าฯ บริเวณบ้านห้วยส้าน ต�ำบลท่าตอน อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ โดยชุดปฏิบัติการ
ด�ำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเพื่อยึดอายัดทรัพย์สินในพื้นที่บ้านห้วยส้าน จ�ำนวน ๗ จุด และพื้นที่ต�ำบลแม่ทะลบ
อ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหา รวม ๑๔ คน พร้อมของกลางไอซ์ ประมาณ ๒๐ กิโลกรัม
อาวุธปืน ๓ กระบอก อาวุธมีด ๓ เล่ม รถยนต์ ๔ คัน

๒.๓ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ภ.จว.เชียงราย สภ.เกาะช้าง สภ.แม่สาย
บก.สส.ภ.๕ และ จับกุมผู้ต้องหา ๒ คน พร้อมยาบ้า  ๔,๑๑๐,๐๐๐ เม็ด คีตามีน ๒๐๐ กิโลกรัม รถยนต์ ๑ คัน และ
โทรศัพท์ มือถือ ๔ เครือ่ ง เหตุเกิดทีบ่ า้ นป่ายาง ำต บลเวียงพางคคำ ออำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย โดยเจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั แจ้งว่า
มีการลักลอบลลำเลียงยาเสพติดจากพื้นที่ชายแดน อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มาพักเก็บไว้รอลลำเลียง ให้กลุ่มลูกค้า
พื้นที่ตอนใน จึงเข้าตรวจสอบพบกระสอบบรรจุยาเสพติดวางอยู่ที่บริเวณกระบะท้ายรถและพื้นห้อง

๒.๔ เมื่ อ วั น ที่ ๑๙ สิ ง หาคม ๒๕๖๐ ส ำ นั ก งาน ป.ป.ส. ร่ ว มกั บ บช.ปส จั บ กุ ม ผู ้ ต ้ อ งหา  ๑ คน
พร้อมของกลาง ยาบ้า ๓,๘๙๖,๐๐๐ เม็ด โทรศัพท์มือถือ ๒ เครื่อง และรถยนต์ ๑ คัน เหตุเกิดที่หมู่บ้านแม่ปุ ตำบลแม่ปุ
ออำเภอแม่พริก จังหวัดลลำปาง โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า มีการลักลอบลลำเลียงยาบ้าโดยใช้เส้นทางรองผ่านพื้นที่ อำเภอลี้
จังหวัดลลำพูน ปลายทางพืน้ ทีถ่ นนพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จึงลาดตระเวนตามเส้นทางดังกล่าว จนสามารถสกัดจับได้
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๓. เครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๓.๑ เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ร่วมกับ บช.ปส. สภ.บ้านหมอ และ ภ.จว.สระบุรี ท�ำการสืบสวนทราบว่า
จะมี ก ารล� ำ เลี ย งยาเสพติ ด มากั บ รถกระบะ จากชายแดนไทยด้ า น
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ไปส่งยังพื้นที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โดยใช้ เ ส้ น ทางหลบเลี่ ย งด่ า นตรวจยาเสพติ ด สี คิ้ ว ไปใช้ เ ส้ น ทางรอง
ด้านจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดลพบุรี และจังหวัดสระบุรี จึงน�ำก�ำลังสกัดกั้น
ตามแนวเส้นทางเลียบแม่น�้ำป่าสัก จังหวัดสระบุรี ผ่านมาทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สามารถจับกุมผู้ต้องหา ๔ คน
พร้อมของกลางยาบ้า ๑,๒๐๐,๐๐ เม็ด กัญชาแท่ง ๑,๑๐๐ กิโลกรัม รถยนต์ ๒ คัน และโทรศัพท์มือถือ ๗ เครื่อง
๓.๒ เมื่อวันที่ ๒๗ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กกล.สุรศักดิ์มนตรี และต�ำรวจภูธร
จังหวัดบึงกาฬ จับกุมผู้ต้องหา ๒ คน พร้อมของกลางยาบ้า ๑,๘๐๐,๐๐๐ เม็ด รถยนต์ ๑ คัน รถบรรทุก ๑ คัน เหตุเกิด
ที่โกดังเก็บของ บ้านดงไร่ ต�ำบลนาข่า  อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า  จะมีการลักลอบ
ล�ำเลียงยาบ้า  จึงเฝ้าสังเกตการณ์และเข้าจับกุม ต่อมาขยายผลควบคุมตัวผู้ต้องหาได้เพิ่ม ๑ คน พร้อมรถยนต์ ๑ คัน
โดยผูต้ อ้ งหาให้การว่า รับจ้างจากชาวมาเลเซีย ซึง่ ล�ำเลียงยาบ้ามาจากชายแดนด้านจังหวัดบึงกาฬ มาเก็บพักทีโ่ กดังเก็บของ
ที่อ�ำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งต่อพื้นที่อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

๓.๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บช.ปส. จับกุมผู้ต้องหา ๑๑ คน พร้อมของกลางไอซ์ ๔๐๐ กิโลกรัม
รถยนต์ ๕ คัน และโทรศัพท์มือถือ ๑๙ เครื่อง เหตุเกิดที่บริเวณกาสะลองรีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น และขยายผล
เพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการ ไปจนถึงบริเวณเขื่อนเพชรรีสอร์ท จังหวัดสงขลา  และบ้านพักที่จังหวัดระยอง และ
จังหวัดหนองคาย จากการสอบสวนทราบว่า  ไอซ์ดังกล่าว เป็นของกลุ่มท้าวลัน นักค้ายาเสพติดชาวลาว โดยผู้ต้องหา
เป็นผูร้ บั จ้างล�ำเลียงยาเสพติดจากพืน้ ทีช่ ายแดนด้าน จังหวัดหนองคาย ไปส่งต่อให้กบั ลูกค้าในพืน้ ทีต่ อนในและพืน้ ทีภ่ าคใต้
โดยผู้ต้องหาให้การว่ารับจ้างล�ำเลียงยาเสพติด ซึ่งล�ำเลียงจากท่าน�้ำเป ตรงข้ามแขวงบริค�ำไซ สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว เข้าทางชายแดนริมฝั่งแม่น�้ำโขงด้าน อ�ำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย และส่งต่อให้เครือข่าย
ที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อล�ำเลียงต่อไปยังจังหวัดนราธิวาส และส่งต่อไปยังประเทศมาเลเซีย

ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 49

๔. เครือข่ายพื้นที่ภาคตะวันออก
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ภ.จว.ระยอง จับกุมผู้ต้องหา  ๕ คน
โดยเจ้าหน้าที่ท�ำการล่อซื้อยาบ้าจากผู้ต้องหา และได้ขยายผลตรวจค้นบ้านพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยผู้ต้องหา
ไปรับยาเสพติดที่ตลาดไท โดยซุกซ่อนมากับรถบรรทุกหกล้อ ที่มาจากทางชายแดน อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
แล้วน�ำไปเก็บไว้ที่บ้านพัก ๒ แห่ง ในอ�ำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อรอจ�ำหน่ายให้ลูกค้าตามค�ำสั่ง
สามารถยึดของกลางยาบ้า  ๑,๘๐๒,๐๐๐ เม็ด รถยนต์ ๓ คัน โทรศัพท์มือถือ ๓ เครื่อง เหตุเกิดที่ถนนสาย ๓๔๔
(สายบ้านบึง-แกลง) จังหวัดระยอง

๕. เครือข่ายภาคกลาง
๕.๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐  ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ
และสารวัตรทหารกองทัพอากาศ จับกุมผู้ต้องหา  ๒ คน พร้อมยาบ้า  ๘๐๐,๐๐๐ เม็ด ไอซ์ ๑๐ กิโลกรัม เงินสดและ
ทองรูปพรรณ เหตุเกิดที่ปั๊มน�้ำมันเชลล์ริมถนนสายเอเซีย อ�ำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเจ้าหน้าที่
สืบทราบว่าจะมีการส่งมอบยาเสพติด จึงวางก�ำลังเฝ้าสังเกตการณ์ กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยขับไปจอดทิ้งไว้ที่
ปั้มน�้ำมันเชลล์ดังกล่าว แล้วขึ้นรถยนต์อีกคันเพื่อจะหลบหนี เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้น พบยาบ้า ๘๐๐,๐๐๐ เม็ด
และ ไอซ์ ๑๐ กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์ดังกล่าว จึงท�ำการจับกุมเพื่อด�ำเนินคดีต่อไป

๕.๒ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บก.ปส.๓ บช.ปส. จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน
พร้อมยาบ้า ๑,๕๙๘,๐๐๐ เม็ด โทรศัพท์ ๓ เครื่อง และรถจักรยานยนต์ ๒ คัน เหตุเกิดที่บริเวณร่องน�้ำคันนา ในเขตพื้นที่
ต�ำบลปากกราน อ�ำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเจ้าหน้าที่สืบทราบว่า  ผู้ต้องหาจะลักลอบน�ำยาบ้ามาเก็บ
ซุกซ่อนภายในบริเวณบ้านพักที่ต�ำบลปากกราน อ�ำเภอเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงน�ำก�ำลังเฝ้าสังเกตการณ์ และ
แสดงตัวขอตรวจค้น จนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้พร้อมยาบ้า ๗๙๙ มัด ประมาณ ๑,๕๙๘,๐๐๐ เม็ด
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๖. เครือข่ายพื้นที่ภาคใต้
๖.๑ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. และทหาร จับกุมผู้ต้องหา ๓ คน
พร้อมของกลางยาบ้า  ๔,๐๘๐,๐๐๐ เม็ด รถกระบะ ๑ คัน รถจักรยานยนต์ ๑ คัน เหตุเกิดที่บริเวณสวนยางพารา 
ซึ่งจากการสืบสวนพบว่า  นักค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดสตูล มีพฤติการณ์ร่วมกับบุคคลในเครือข่ายจัดหายาเสพติด
มาพักคอยในพื้นที่สวนยางพารา  จึงร่วมกับหน่วยงานภาคี ติดตามพฤติการณ์อย่างใกล้ชิด โดยในวันเกิดเหตุผู้ต้องหา
ใช้รถกระบะบรรทุกสิ่งของอยู่เต็มท้ายกระบะโดยมีผ้าปิดคลุมทับ ขับเข้ามาจอดในบริเวณสวนยางพารา  เจ้าหน้าที่
จึ ง ขอตรวจค้ น พบของกลางยาบ้ า  ๒,๐๔๐,๐๐๐ เม็ ด และขยายผลจั บ กุ ม ผู ้ ต ้ อ งหาได้ เ พิ่ ม เติ ม พร้ อ มของกลาง
ยาบ้าเพิ่ม ๒,๐๔๐,๐๐๐ เม็ด

๖.๒ เมือ่ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. จับกุมผูต้ อ้ งหา ๓ คน พร้อมของกลาง
เฮโรอีน ๔๔.๘๔ กิโลกรัม รถยนต์ ๒ คัน และโทรศัพท์มือถือ ๕ เครื่อง เหตุเกิดที่บริเวณลานจอดรถ ร้านอาหารตาชั่ง
อีสาน-ใต้ (สนามบิน) ต�ำบลควนลัง อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า  จะมีการลักลอบล�ำเลียง
เฮโรอีนมาส่งลูกค้าในพื้นที่ดังกล่าว เจ้าหน้าจึงได้เฝ้าสังเกตการณ์และแสดงตัวขอตรวจค้น พบเฮโรอีน ๔๔.๘๔ กิโลกรัม
ซุกซ่อนอยูใ่ นยางอะไหล่รถ และช่องลับภายในตูส้ นิ ค้าท้ายรถยนต์คนั ดังกล่าว โดยผูต้ อ้ งหาให้การว่า รับจ้างจากชาวเมียนมา
ให้ล�ำเลียงเฮโรอีนมาส่งให้ชาวมาเลเซีย ที่อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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๗. เครือข่ายชาวต่างชาติ
๗.๑ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ นปส.สุวรรณภูมิ จับกุมผู้ต้องหา ๑ คน
สัญชาติรัสเซีย พร้อมโคเคน ๖๕๐ กรัม และโทรศัพท์มือถือ ๑ เครื่อง เหตุเกิดที่ด่านสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่สนามบิน
สุวรรณภูมิ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเจ้าหน้าทีป่ ฏิบตั หิ น้าทีป่ ระจ�ำด่านสกัดกัน้ ยาเสพติดในพืน้ ทีส่ นามบิน
สุวรรณภูมิ พบผูต้ อ้ งหามีทา่ ทางพิรธุ จึงน�ำตัวไปเอ็กซเรย์ หลังจากตรวจสอบพบโคเคน จ�ำนวน ๕๗ ก้อน น�ำ้ หนัก ๖๕๐ กรัม
ผู้ต้องหาให้การว่า  รับจ้างกลุ่มเครือข่ายแอฟริกันตะวันตก อาศัยอยู่ที่กรุงเซาเปาโล ประเทศบราซิล และล�ำเลียงโคเคน
โดยการกลืนมาส่งกลุ่มเครือข่ายที่ประเทศไทย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร โดยเดินทางจากประเทศบราซิล เมื่อวันที่ ๑๘
มกราคม ๒๕๖๐ ต่อเครื่องที่กรุงอาบูดาบี สาธารณรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ปลายทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

๗.๒ เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ศก.ทอศ.สุวรรณภูมิ นปส.สุวรรณภูมิ
ตม. และ ศรภ. จับกุมผู้ต้องหา  ๒ คน สัญชาติเอกวาดอร์ และสัญชาติรัสเซีย พร้อมโคเคนเหลว น�้ำหนักประมาณ
๒.๓๕ กิโลกรัม เหตุเกิดทีท่ า่ อากาศยานสุวรรณภูมิ อ�ำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ต่อเนือ่ งโรงแรมดิไอวอรี่ สุวรรณภูมิ
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมภายใต้โครงการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ท่าอากาศยาน (AITF)
เฝ้าระวังการลักลอบการน�ำเข้ายาเสพติดในพื้นที่ท่าอากาศยาน สืบทราบว่า ผู้ต้องหาโดยสารสายการบิน Royal Dutch
Airlines ใช้เส้นทางจากเมืองลิมา เปรู - เมืองอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จะลักลอบล�ำเลียง
ยาเสพติด เข้ามาภายในประเทศไทย จึงเฝ้าสังเกตการณ์ และพบวัตถุตอ้ งสงสัยภายในกระเป๋าของผูต้ อ้ งหา จึงขอตรวจค้น
พบโคเคนเหลว ๒.๓๕ กิโลกรัม ซุกซ่อนในขวดบรรจุภัณฑ์ขนาดต่าง ๆ จ�ำนวน ๗ ขวด และได้ขยายผลจับกุมผู้ต้องหา
ได้เพิ่ม ๑ คน ขณะมารอรับโคเคนดังกล่าวบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมดิไอวอรี่ สุวรรณภูมิ
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๗.๓ เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. จับกุมผู้ต้องหา  ๒ คน
ชาวมาเลเซีย พร้อมไอซ์ ๙๘ กิโลกรัม รถยนต์เก๋ง ๒ คัน และโทรศัพท์มือถือ ๗ เครื่อง เหตุเกิดที่อ�ำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา โดยเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่า  กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์มั่วสุมเกี่ยวกับยาเสพติด จึงน�ำก�ำลังเฝ้าสังเกตการณ์
ติดตามรถยนต์ผู้ต้องหา และได้แสดงตัวเข้าตรวจค้น พบไอซ์ ๙๘ กิโลกรัม ซุกซ่อนในกระเป๋าขนาดใหญ่แบบหูหิ้ว ๒ ใบ
วางอยู่บริเวณเบาะนั่งด้านหลัง ผู้ต้องหาให้การว่า  รับมอบยาเสพติดของกลางมาจากเมืองหาดใหญ่ เก็บพักในบ้านเช่า 
ก่อนล�ำเลียงด้วยรถยนต์ส่งลูกค้าที่ประเทศมาเลเซีย

๗.๔ เมื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. ศก. สตม. และ บก.ทท.
จับกุมผู้ต้องหา  ๓ คน ชาวเวียดนาม พร้อมของกลางโคเคน ๑.๓ กิโลกรัม เหตุเกิดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อ� ำ เภอบางพลี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยเจ้ า หน้ า ที่ สื บ ทราบว่ า  กลุ ่ ม ผู ้ ต ้ อ งหาจะลั ก ลอบล� ำ เลี ย งยาเสพติ ด
เข้ามาภายในประเทศไทยด้วยสายการบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์ จากเมืองโลเม่ ประเทศโตโก มายังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
จึงน�ำก�ำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตการณ์ และแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบโคเคน ๖๕ ก้อน น�้ำหนัก ๑.๓ กิโลกรัม
๗.๕ เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ศก.
และ บช.ปส. จับกุมชาวจีนฮ่องกง ๓ คน พร้อมโคเคน ๑๒.๓ กิโลกรัม เหตุเกิด
ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต�ำบลหนองปรือ อ�ำเภอบางพลี
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ โดยเจ้ า หน้ า ที่ ไ ด้ รั บ การประสานการข่ า วจากต� ำ รวจ
เขตปกครองพิเศษฮ่องกงว่ามีกลุ่มผู้ล�ำเลียงชาวฮ่องกงจะลักลอบล�ำเลียงโคเคน
จากประเทศบราซิลมาส่งที่ประเทศไทย จึงเฝ้าติดตามภายในสนามบินสุวรรณภูมิ
พบผู้ต้องสงสัยจุดตรวจศุลกากร อาคารผู้โดยสารขาเข้า  จึงแสดงตัวขอตรวจค้น
พบของกลางซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าเดินทาง ซึ่งผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการจ้างจาก
หญิงชาวจีนฮ่องกงให้ล�ำเลียงโคเคนจากประเทศบราซิลไปส่งที่โรงแรมย่านสุขุมวิท
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การสืบสวนขยายผลทางการเงิน
๑. การด�ำเนินการตามแผนปฏิบัติการ “ชัยยะ สยบไพรี”
๑.๑ เมื่อวันที่ ๑๙ - ๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ปส. บช.ก. บช.น. ปปง.
สผภ. ทอท. และฝ่ายทหาร บูรณาการร่วมกันปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการ ชัยยะ สยบไพรี ๖๐/๑ จับกุมผู้ต้องหา
ตามหมายจับ และตรวจยึดทรัพย์สินบุคคลในเครือข่าย นายไซซะนะ แก้วพิมพา  หัวหน้าผู้ค้ายาเสพติดข้ามชาติ
ในภูมภิ าคอาเซียน สามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาตามหมายจับ จ�ำนวน ๔ คน ยึดอายัดทรัพย์สนิ จ�ำนวน ๗๔ รายการ ประกอบด้วย
บ้าน ๒ หลัง โฉนดที่ดิน ๑๔ แปลง รถยนต์หรู ๑๔ คัน รถจักรยานยนต์ ๑๑ คัน รถเพื่อการเกษตร ๒ คัน บัญชีเงินฝาก
๒๙ รายการ ทองรูปพรรณ และเงินสด รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ ๑๐๐ ล้านบาท

๑.๒ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สตช. กองทัพบก ปปง. DSI กรมศุลกากร ศอ.ปส.มท. และ DEA
ด�ำเนินการตามแผนปฏิบตั กิ าร ชัยยะ สยบไพรี ๖๐/๔ “เครือข่ายท้าวสีสกุ ดาวเรือง” สามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาตามหมายจับได้
๑ คน และจับกุมผู้ต้องหาเพิ่ม ๔ คน พร้อมของกลางยาเสพติด ยึดอายัดทรัพย์สิน ๒๖ รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สิน
ประมาณ ๗๐ ล้านบาท

๑.๓ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง สืบสวนขยายผลพฤติการณ์บคุ คลในเครือข่ายยาเสพติด
ของนายอุสมาน สะแลแมง และนายไซซะนะ แก้วพิมพา  โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาเพิ่มได้ ๒ คน ยึดอายัดทรัพย์สิน
๖๕ รายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ ๖๘ ล้านบาท
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๒. การด�ำเนินการตามแผนปฎิบัติการ “เครือข่ายไอซ์ข้ามชาติ”
เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙ บช.ปส. ได้ท�ำการจับกุมผู้ต้องหา ๒ ราย พร้อมไอซ์ ๒๘๒ กิโลกรัม ในพื้นที่
อ�ำเภอสะเดา  จังหวัดสงขลา  และได้ท�ำการสืบสวนขยายผล พบพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงเครือข่ายการค้ายาเสพติด
ทัง้ ภายในและต่างประเทศ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้รว่ มกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง จ�ำนวน ๙ หน่วยงาน ประกอบด้วย บช.ปส.
ส�ำนักงาน ปปง. กรมสอบสวนคดีพเิ ศษ กอ.รมน. ภาค ๔ ธปท. กรมสรรพากร กรมศุลกากร กรมทีด่ นิ และกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ จ�ำนวน ๔ คน สามารถยึดอายัดทรัพย์สิน รวมมูลค่าประมาณ ๑๑ ล้านบาท

๓. การด�ำเนินการตามแผน ป.ป.ส.บูรณาการตัดวงจรทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด
๓.๑ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ บช.ภ.๒ บช.ภ.๕ บช.ปส. ฉก.ม.๓ มทบ.๓๗
ศรภ. ปค. รท. และ ศอ.ปส.จังหวัดเชียงราย เปิดยุทธการ “ป.ป.ส. บูรณาการตัดวงจรทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ ๑
เครือข่าย นช.วรายุทธ แสงอรุณ” เพื่อด�ำเนินการปราบปรามและยึดทรัพย์สินเครือข่ายรายส�ำคัญ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดเชียงราย รวม ๙ เป้าหมาย สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับจ�ำนวน ๕ คน สามารถ
ตรวจยึดทรัพย์สินได้ ๔๗ รายการ ประกอบด้วย บ้าน ๙ หลัง โฉนดที่ดิน ๔ แปลง รถยนต์ ๑๐ คัน รถจักรยานยนต์ ๑๑ คัน
อาวุธปืน ๒ รายการ บัญชีเงินฝาก ๙ รายการ ทองแท่ง ทองรูปพรรณ และเงินสด รวมมูลค่าทรัพย์สิน ๖๕ ล้านบาท

๓.๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ต�ำรวจภูธร ภาค ๒ ต�ำรวจภูธร ภาค ๕
กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ
ศูนย์รักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย และกองก�ำลังผาเมือง สนธิก�ำลังร่วมกันเปิดยุทธการ ป.ป.ส.
บูรณาการตัดวงจรทางการเงินเครือข่ายยาเสพติด “เครือข่าย นายอาชา แซ่ทองค�ำ” สามารถจับกุมผูต้ อ้ งหาตามหมายจับ
๑ คน และยึดอายัดทรัพย์สิน รวมมูลค่าประมาณ ๖๕ ล้านบาท
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การด�ำเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติด
๑. การสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
การด�ำเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน ได้ก�ำหนดเป้าหมายการสกัดกั้นยาเสพติด
ตามแนวชายแดนร้อยละ ๕๐ ของปริมาณยาเสพติดภาพรวมทัว่ ประเทศ โดยสามารถจับกุมของกลางยาบ้า ๑๓๑,๙๖๖,๓๑๒ เม็ด
เมื่อเปรียบเทียบกับการจับกุมยาบ้าทั่วประเทศ ๒๑๓,๔๗๕,๕๖๑ เม็ด หรือคิดเป็นร้อยละ ๖๑.๘๒ รายละเอียดดังนี้
๑.๑  พื้นที่ ๓๑ จังหวัดชายแดน จับกุมยาบ้า ๘๑,๐๘๘,๘๗๒  เม็ด
๑.๒  ด่านตรวจ/จุดสกัด จับกุมยาบ้า 
๒๐,๒๔๕,๓๔๒  เม็ด
๑.๓  บก.สกัดกั้น จับกุมยาบ้า 
๓๐,๖๓๒,๐๙๙  เม็ด
๒. การสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ตอนใน
การด�ำเนินงานด้านการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ตอนใน ได้ก�ำหนดเป้าหมายการสกัดกั้นยาเสพติด ตามด่าน/
จุดตรวจตอนใน ทีเ่ ป็นจุดเน้นพิเศษ และจุดส�ำคัญทัว่ ไป รวมทัง้ เส้นทางการขนส่ง ได้แก่ รถโดยสาร ไปรษณีย์ ท่าอากาศยาน
และรถไฟ โดยสามารถจับกุมของกลางยาบ้า ๒๐,๒๔๕,๓๔๒ เม็ด รายละเอียดดังนี้
๒.๑  ด่าน/จุดตรวจตอนใน ๑๙,๗๔๒,๕๙๙  เม็ด แบ่งเป็น
๒.๑.๑ จุดเน้นพิเศษ ๑๘,๕๙๓,๕๙๕  เม็ด
๒.๑.๒ จุดส�ำคัญทั่วไป   ๑,๑๔๙,๐๐๔  เม็ด
๒.๒  รถโดยสาร
     ๑๒๙,๘๕๐  เม็ด
๒.๓  ไปรษณีย์
     ๓๓๑,๐๔๐  เม็ด
๒.๔  ท่าอากาศยาน
       ๒๒,๒๕๘  เม็ด
๒.๕  รถไฟ
       ๑๙,๕๙๔  เม็ด
๓. กิจกรรมส�ำคัญในการด�ำเนินการสกัดกั้นยาเสพติด
๓.๑ จั ด ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารสกั ด กั้ น ยาเสพติ ด ตามแนวชายแดน ทั้ ง ช่ อ งทางด่ า นตรวจคนเข้ า เมื อ งถาวร
ด่านชั่วคราว และช่องทางธรรมชาติ
๓.๒  ตั้งจุดตรวจจุดสกัด พื้นที่ต่อเนื่องจากชายแดนมายังพื้นที่ตอนใน
๓.๓ ตั้งด่านตรวจ/จุดตรวจ/จุดสกัดพื้นที่ล�ำเลียงตอนในในลักษณะเหลื่อมเวลากันตลอด ๒๔ ชั่วโมง
มีพื้นที่ด�ำเนินการจ�ำนวน ๑,๓๑๙ จุด ทั้งชายแดนและพื้นที่เส้นทางตอนในทั่วประเทศ มีจุดพื้นที่เป็นเป้าหมายส�ำคัญ
จ�ำนวน ๓๔๖ จุด และมีจุดตรวจจุดสกัดที่เน้นเป็นพิเศษ (มีผลต่อการสกัดกั้นยาเสพติดสูง) จ�ำนวน ๑๕๗ จุด
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การด�ำเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชน
ปัญหายาเสพติดส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนมาเป็นระยะเวลานาน
โดยในแต่ละปีเจ้าหน้าที่ของรัฐจับกุมปราบปรามของกลางยาเสพติดได้เป็นจ�ำนวนมาก แต่ประชาชนยังคงสะท้อน
ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามการด�ำรงชีวิตตลอดมา  ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงาน
นโยบายในการแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด จึ ง ได้ เ ปิ ด ช่ อ งทางให้ มี ก ารร้ อ งเรี ย นและแจ้ ง เบาะแสยาเสพติ ด โดยเปิ ด
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. โดยมีหน้าที่รวบรวม ตรวจสอบ
คัดกรอง บริหารจัดการข้อมูล ก่อนน�ำไปสู่การด�ำเนินการ ซึ่งทุกเรื่องร้องเรียนของประชาชนต้องได้รับการแก้ไข
และด�ำเนินการตอบสนองอย่างเร่งด่วน เพื่อลดปัญหาและตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน
ช่องทางการร้องเรียน
ประชาชนสามารถร้องเรียนได้ ๕ ช่องทางหลัก ได้แก่ โทรศัพท์สายด่วน ๑๓๘๖ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
เว็บไซต์ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. โซเชียลมีเดีย จดหมายร้องเรียน และร้องเรียนด้วยตนเอง ซึ่งข้อมูลร้องเรียนที่เข้ามา
จะถูกเก็บเป็นความลับ และข้อมูลที่ได้จากการร้องเรียน จะมีการตรวจสอบคัดกรองตามกระบวนการข่าว ก่อนจ�ำแนก
ประเภทเรื่องร้องเรียน โดยแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้
๑. กลุ่มที่มีชื่อ สกุล ที่อยู่ และมีประวัติยาเสพติด
๒. กลุ่มที่มีชื่อชัดเจน แต่ไม่มีประวัติยาเสพติด
๓. กลุ่มที่ทราบเพียงชื่อเล่น สมญานาม ฉายา 
๔. กลุ่มที่เป็นสถานที่
๕. กลุ่มที่เป็นพื้นที่
เมื่อผ่านกระบวนการตรวจสอบคัดกรองแล้ว จะด�ำเนินการ ๒ ลักษณะ คือ เข้าด�ำเนินการทันทีในลักษณะ
จูโ่ จมเผชิญเหตุ เช่น กรณีการมัว่ สุม การก่อความเดือดร้อนร�ำคาญ เป็นต้น และกรณีขอ้ มูลทีไ่ ด้รบั ร้องเรียนค่อนข้างละเอียด
ชัดเจน จะก�ำหนดเป็นเป้าหมายสืบสวน ติดตามพฤติการณ์ ร่วมกับต�ำรวจ อ�ำเภอ และทหาร โดยมุง่ เน้นผลการปฏิบตั กิ าร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และด�ำเนินการจับกุมด�ำเนินคดียึดทรัพย์และขยายผลผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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โครงการ ๑๓๘๖ ทั่วไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำ� เรือ่ งร้องเรียนไปปฏิบตั ติ ามโครงการ ๑๓๘๖ ทัว่ ไทย ประชาชนปลอดภัยจากยาเสพติด
ภายใต้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๐ โดยด�ำเนินการลงพื้นที่
เป็นประจ�ำอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการปฏิบัติการแบบยุทธการตรวจค้น จับกุม ปราบปรามเป้าหมายนักค้าในชุมชน
โดยด�ำเนินการทัว่ ประเทศ รวม ๑๙ ครัง้ โดยมีผลการด�ำเนินงาน ตัง้ แต่วนั ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนี้
๑. ปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น จ�ำนวน ๒,๒๓๐ หมู่บ้าน/ชุมชน
๒. ด�ำเนินการจับกุมผู้ค้า ๑,๒๒๘ คน และน�ำผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัด ๙๖๕ คน
๓. ตรวจยึดของกลาง ประกอบด้วย ยาบ้า  ๓,๑๕๑,๒๙๘ เม็ด ไอซ์ ๑๒.๖ กิโลกรัม เฮโรอีน ๖ กรัม
ต้นกัญชา  ๙ ต้น กัญชาแห้ง ๘๓.๕ กิโลกรัม ต้นกระท่อม ๕๒ ต้น ใบกระท่อม ๒๓๒ กิโลกรัม วัตถุออกฤทธิ์
ต่อจิตและประสาท ๒,๕๔๑ เม็ด คีตามีนชนิดน�้ำ ๒๓๑ ขวด คีตามีนชนิดผง ๓๔ กรัม ยาแก้ไอ ๓๕,๓๐๓ ขวด อาวุธปืน
๑๙๖ กระบอก กระสุนปืน ๔,๓๙๐ นัด รวมมูลค่าทรัพย์สิน ๙๐,๐๙๖,๐๐๐ บาท

สิ่งที่ประชาชนได้รับประโยชน์
จากร้องเรียนของประชาชน ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้มุ่งเน้นการด�ำเนินการต่อผู้ค้า  ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน เป็นส�ำคัญ ส่งผลให้
๑. ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ลดระดับความรุนแรงลง นักค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ถูกกดดัน และ
เกรงกลัวถูกจับกุม
๒. ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการบ�ำบัดรักษาตามแนวทางและมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
อย่างเหมาะสม
๓. ประชาชนในพื้นที่มีความพึงพอใจที่หน่วยงานของรัฐเข้าไปด�ำเนินการต่อผู้ค้า  และผู้เสพยาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างจริงจัง
๔. ปัญหาอาชญากรรมที่เริ่มจากยาเสพติด และคุกคามความปลอดภัยของประชาชน ได้แก่ การชิงทรัพย์
ลักขโมย ล่วงละเมิดทางเพศ ท�ำร้ายร่างกาย รวมไปถึงการก่อความเดือดร้อนต่าง ๆ ลดระดับความรุนแรงลง
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การตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
ส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. มีอ�ำนาจหน้าที่ในการยึดและอายัดทรัพย์สิน
คดียาเสพติด ดังนี้
๑. ด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจของส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด และตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน หรือคณะอนุกรรมการที่คณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้งมอบหมาย
๒. ด�ำเนินการเกีย่ วกับงานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สนิ และคณะอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินแต่งตั้ง
๓. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการวิเคราะห์ทรัพย์สนิ ในคดีทมี่ คี วามยุง่ ยากซับซ้อน ทีต่ อ้ งใช้การวิเคราะห์ทรัพย์สนิ
โดยเน้นคุณภาพให้สอดคล้องกับคดีที่มีลักษณะเครือข่ายรายส�ำคัญ
๔. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำกับ ควบคุม และกลั่นกรองการตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงานเจ้าหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายจาก เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน
๕. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการบริหารกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบทรัพย์สิน และคณะอนุกรรมการกองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดก�ำหนด
๖. ด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินตามที่พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐ ก�ำหนดให้
เป็นอ�ำนาจหน้าที่ของส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
ผลการด�ำเนินงานด้านการตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
กฎหมาย

คดีที่ยึด/อายัด
ทรัพย์สิน (ราย)

มูลค่าทรัพย์สิน
คดีที่ยึด/อายัด
(ล้านบาท)

คดีที่ยึด/อายัด
ทรัพย์สิน มูลค่า
๒๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป (ราย)

มูลค่าทรัพย์สิน
คดีที่มีมูลค่า
๒๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป (ล้านบาท)

ยึดหรืออายัด
ตาม พ.ร.บ.มาตรการ
ในการปราบปราม
ผู้กระท�ำความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติด
พ.ศ. ๒๕๓๔

๑,๘๐๒

๑,๓๖๗.๐๔

๙๙๐

๑,๒๐๕.๙๓

บังคับโทษปรับตาม
พ.ร.บ.วิธีพิจารณา
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๐

๑,๑๓๓

๔๕.๘๗

-

-
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เงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
๑. การจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้รับงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนเพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
จ�ำนวน ๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยได้ด�ำเนินการเบิกจ่ายแล้ว จ�ำนวน ๒๐๙,๙๖๙,๖๘๕ บาท ดังนี้
๑) การพิจารณาอนุมัติของส่วนกลาง เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสินบนเงินรางวัล ๑๗๕,๐๐๒,๘๒๐ บาท
๒) การพิจารณาของคณะอนุกรรมการ ภาค ๑ - ๙ และศูนย์ปฏิบัติการต�ำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้ด�ำเนินการตัดโอนให้กับส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ เพื่อใช้จ่ายเป็นเงินสินบนเงินรางวัล ๓๔,๙๖๖,๘๖๕ บาท

๒. การยกร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสายลับและค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ในการปฏิบัติงานยาเสพติด พ.ศ. ....
การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติดตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบน
และเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๗ มีความจ�ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นไปตามเจตนารมณ์ที่มุ่งเน้น
การสร้างแรงจูงใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการด�ำเนินคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
โดยมีสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑) แก้ไขบทนิยามค�ำว่า  “เงินสินบนและเงินรางวัล” เป็น “เงินค่าตอบแทนสายลับและเงินค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่” เพื่อให้เหมาะสมและตรงกับเจตนารมณ์ของระเบียบ
๒) ยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนสายลับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในความผิดฐาน “เสพ” เพื่อให้
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาผู้เสพหรือผู้ติดโดยใช้ระบบสาธารณสุข ผู้เสพคือผู้ป่วย ที่ต้องได้รับ
การบ�ำบัดรักษาโดยไม่ถูกด�ำเนินคดี
๓) ปรั บ ปรุ ง หลั ก เกณฑ์ ก ารจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนสายลั บ และเงิ น ค่ า ตอบแทนเจ้ า หน้ า ที่ ใ นกรณี
ที่มีการตรวจยึดได้เฉพาะยาเสพติดโดยไม่มีตัวผู้ต้องหา  โดยให้จ่ายเงินค่าตอบแทนสายลับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่
ไม่เกินกึง่ หนึง่ ของจ�ำนวนเงินทีค่ ำ� นวณได้ ทัง้ นี้ โดยพิจารณาจากพฤติการณ์แห่งคดี เว้นแต่กรณีทมี่ กี ารจับกุมผูก้ ระท�ำผิดได้
ในภายหลังให้จา่ ยเงินค่าตอบแทนสายลับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าทีส่ ว่ นทีเ่ หลือเต็มจ�ำนวน และก�ำหนดให้สง่ หลักฐาน
เพิ่มเติมในกรณีที่ยึดได้เฉพาะยาเสพติดโดยจะต้องมีรายงานประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีเพื่อเป็นหลักฐานป้องกันการตัดตอน
ยาเสพติดของกลางเพื่อหวังประโยชน์อันมิชอบ
๔) ปรับปรุงสัดส่วนการจ่ายเงินค่าตอบแทนสายลับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ โดยให้จา่ ย “เงินค่าตอบแทน
สายลับ” ในสัดส่วนร้อยละ ๗๕ และจ่าย “เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่” ในสัดส่วนร้อยละ ๒๕ ของเงินจ�ำนวนที่ค�ำนวณได้
ตามปริมาณยาเสพติด เพื่อให้เหมาะสมและลดภาระงบประมาณของประเทศ
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๕) เพิ่ ม เติ ม การจ่ า ยเงิ น ค่ า ตอบแทนแก่ พ นั ก งานสอบสวนผู ้ รั บ ผิ ด ชอบคดี ซึ่ ง เป็ น ผู ้ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ
ในการสอบสวนและด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำความผิด โดยให้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเท่ากับผู้ร่วมจับกุมคนหนึ่ง ในกรณีที่
สามารถสอบสวนขยายผลจนศาลออกหมายจับผูต้ อ้ งหาเพือ่ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้กบั พนักงานสอบสวนในการสอบสวน
ขยายผลจับกุมเครือข่ายหรือผู้ร่วมกระท�ำความผิดอื่น
๖) ปรับปรุงการแจ้งความน�ำจับโดยให้ผู้รับแจ้งความน�ำจับต้องจัดท�ำใบรับแจ้งความน�ำจับเป็น ๓ ฉบับ
โดยจัดส่งให้สำ� นักงาน ป.ป.ส. ๑ ฉบับ ให้ผแู้ จ้งความน�ำจับ ๑ ฉบับ และให้ผรู้ บั แจ้งความน�ำจับเก็บไว้เป็นหลักฐาน ๑ ฉบับ
โดยในใบแจ้งความน�ำจับจะต้องมีผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป ให้การรับรองว่า  มีผู้แจ้งความน�ำจับเพื่อเป็นหลักฐาน
ก่อนจับกุม เว้นแต่กรณีจำ� เป็นเร่งด่วนจะแจ้งความน�ำจับด้วยวาจาก็ได้ โดยจะต้องส่งใบรับแจ้งความน�ำจับทีผ่ บู้ งั คับบัญชา
รับรองแล้วมายัง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ทันทีภายหลังการจับกุมในวันรุ่งขึ้น
๗) ปรับปรุงการจ่ายเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ โดยให้จ่ายเฉพาะแก่ข้าราชการต�ำรวจ ต�ำแหน่งตั้งแต่
ผูก้ ำ� กับการหรือเทียบเท่าลงไป ข้าราชการทหาร ต�ำแหน่งตัง้ แต่รองผูบ้ งั คับการกรมหรือเทียบเท่าลงไป ข้าราชการพลเรือน
ตั้งแต่ระดับช�ำนาญการพิเศษหรือเทียบเท่าลงไป และพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี เพื่อเป็นการสร้างขวัญก�ำลังใจ
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยได้มีแรงจูงใจในการปฏิบัติงานปราบปรามยาเสพติด
๘) ยกเลิกการจ่ายเงินค่าตอบแทนสายลับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่กรณีของกลางเป็นพืชกระท่อม
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การตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

ยาเสพติด

สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. มีอ�ำนาจหน้าที่ดังนี้
๑. ตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจับ ยึด และตรวจพิสูจน์

๒. พัฒนาและสนับสนุนวิชาการด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๓. ศึกษา  และวิเคราะห์เอกลักษณ์และองค์ประกอบของตัวยาเสพติดเพื่อพิสูจน์ทราบแหล่งผลิตและ
การแพร่กระจายของตัวยา
๔. เสนอแนะมาตรฐานการตรวจพิสูจน์และก�ำกับติดตามให้เป็นไปตามมาตรฐาน
๕. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีการด�ำเนินการตรวจพิสูจน์ของกลางคดียาเสพติด เพื่อน�ำผลการตรวจพิสูจน์ไปเป็นหลักฐาน
ประกอบการด�ำเนินคดีผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด และเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ�ำนวน ๔,๗๔๘ คดี
จ�ำนวน ๘,๕๐๐ ตัวอย่าง มีนำ�้ หนักของกลางรวม ๒๓,๖๘๓,๑๐๙ กรัม จ�ำแนกเป็นการตรวจคุณภาพวิเคราะห์เพือ่ หาชนิด
ของยาเสพติด และตรวจปริมาณวิเคราะห์เพื่อหาปริมาณสารบริสุทธิ์ของตัวยาเสพติด ดังนี้
ล�ำดับที่
ประเภทของการตรวจพิสูจน์
๑
คุณภาพวิเคราะห์
๒
คุณภาพวิเคราะห์และปริมาณวิเคราะห์
รวม

จ�ำนวนคดี (คดี)
๒,๑๓๗
๒,๖๑๑
๔,๗๔๘

จ�ำนวนตัวอย่าง (ตัวอย่าง)
๒,๕๐๐
๖,๐๐๐
๘,๕๐๐

โดยมีปริมาณของกลางจ�ำแนกตามประเภทของยาเสพติด (๑๐ ตัวยา) ดังนี้
ล�ำดับที่
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ประเภทของยาเสพติด
ยาบ้า ๑๕๖,๐๒๓,๗๑๕ (เม็ด)
ไอซ์
กัญชา
เฮโรอีน
ยาอี
โคเคน
คีตามีน
ฝิ่น
กระท่อม
น�้ำต้มกระท่อม
รวม
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น�้ำหนักสุทธิ (กรัม)
๑๔,๖๓๙,๑๐๔
๓,๙๒๑,๔๔๓
๓,๗๑๔,๕๗๕
๓๑๗,๐๓๓
๒๐,๗๙๑
๔๖,๖๖๙
๔๐๑,๗๖๙
๑๕๕,๖๐๙
๓๗๘,๗๗๘
๘๗,๓๓๘
๒๓,๖๘๓,๑๐๙

การส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด

พืชเสพติด

สถาบันส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. มีอ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
๑. ด�ำเนินการส�ำรวจ วิเคราะห์ และจัดท�ำรายงานการลักลอบปลูกพืชเสพติด
๒. ตรวจสอบ ชี้เป้าหมาย สนับสนุนข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้องในการตัดฟันท�ำลาย

๓. จัดท�ำและสนับสนุนข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม และข้อมูลจากระบบภูมิสารสนเทศในรูปแบบแผนที่
สถานการณ์ปัญหายาเสพติด
๔. จัดท�ำและสนับสนุนระบบข้อมูลด้านอุปสงค์และอุปทานยาเสพติดในรูปภูมิสารสนเทศ
๕. พัฒนาวิชาการด้านการส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดและเป็นศูนย์รวบรวมและถ่ายทอดความรู้
เทคโนโลยี ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๖. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ผลการด�ำเนินการส�ำรวจและติดตามการลักลอบปลูกพืชเสพติด
๑. ด้านส�ำรวจพืชเสพติด
ด�ำเนินการส�ำรวจพืชเสพติดโดยการบินส�ำรวจทางอากาศและเดินส�ำรวจภาคพื้นดิน โดยใช้ภาพถ่าย
จากดาวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการอ้างอิงรวมถึงวิเคราะห์พิกัดที่ตั้งและขนาดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

ฝิ่น พืชเสพติดส�ำคัญที่ด�ำเนินการเป็นหลัก ซึ่งได้ด�ำเนินการส�ำรวจครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภาพ
ในการปลูกฝิ่นจ�ำนวน ๗๖ พื้นที่สูง บินส�ำรวจทางอากาศ จ�ำนวน ๖๑ เที่ยวบิน เดินส�ำรวจภาคพื้นดิน ๑๗ ครั้ง พบพื้นที่
ปลูกฝิ่นในฤดูกาลปลูกฝิ่นปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ (ห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙-เมษายน ๒๕๖๐) จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒,๓๙๘ แปลง
๑,๘๘๕.๐๒ ไร่ ในเขตพื้นที่ ๘ จังหวัด ๓๒ อ�ำเภอ
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พื้นที่ปลูกฝิ่นในฤดูกาลปลูกฝิ่น ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ (ห้วงเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙-เมษายน ๒๕๖๐)
จังหวัด
๑) เชียงใหม่
๒) ตาก
๓) แม่ฮ่องสอน
๔) ก�ำแพงเพชร
๕) น่าน
๖) เชียงราย
๗) แพร่
๘) พะเยา
รวม

ปริมาณพื้นที่ปลูกฝิ่น
อ�ำเภอที่พบการปลูกฝิ่น
(แปลง)
(ไร่)
๑,๖๕๑
๑,๒๒๓.๔๒ อมก๋อย เชียงดาว แม่แตง แม่แจ่ม สะเมิง เวียงแหง
ไชยปราการ ฝาง พร้าว
๕๗๐
๕๑๒.๙๒ แม่ระมาด ท่าสองยาง พบพระ อุ้มผาง สามเงา บ้านตาก
๘๐
๕๔.๓๕ ปาย ขุนยวม แม่ลาน้อย แม่สะเรียง
๒๐
๓๙.๖๓ คลองลาน
๔๐
๒๙.๑๒ เมือง ทุ่งช้าง ท่าวังผา นาน้อย เวียงสา แม่จริม
๓๐
๒๒.๐๒ เวียงป่าเป้า แม่สรวย เทิง ดอยหลวง
๕
๒.๐๖
ร้องกวาง
๒
๑.๕๐
ปง
๒,๓๙๘
๑,๘๘๕.๐๒

พืชกระท่อม ได้ท�ำการส�ำรวจบริเวณ ต�ำบลน�ำ้ พุ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยการส�ำรวจ
ภาคพื้นดินพบว่า  มีการปลูก จ�ำนวน ๑ - ๓ ต้นต่อครัวเรือน และส�ำรวจภาคอากาศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์และอากาศยาน
ไร้คนขับ (UAV)

กัญชา ส�ำรวจพบการปลูกรวมทั้งสิ้น ๑๑ แปลง ๓ ไร่ ๒ งาน โดยพบในเขต อ�ำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน ๑๐ แปลง รวม ๓ ไร่ ๑ งาน อ�ำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๑ แปลง รวม ๑ งาน และ
พบปลูกปะปนกับแปลงฝิ่นในเขตอ�ำเภอเชียงดาว และอ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
เฮมพ์ (กั ญ ชง) มี ก ารปลู ก ตามใบอนุ ญ าตจากส� ำ นั ก งานคณะกรรมการอาหารและยา  (อ.ย.)
ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกเฮมพ์ในพื้นที่น�ำร่องคือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย
จังหวัดตาก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดน่าน และจังหวัดล�ำพูน ภายใต้ระบบควบคุมของสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน) หรือ สวพส. มีวัตถุประสงค์ในการปลูกเพื่อวิจัยเปรียบเทียบหาค่าสารเสพติด (THC) ให้ได้สายพันธุ์
ที่มีสารเสพติดน้อยที่สุด และเป็นการส่งเสริมให้ชาวเขามีรายได้จากการเก็บผลผลิตเส้นใยจากเฮมพ์น�ำไปพัฒนา
ใช้ในอุตสาหกรรมสิง่ ทอ และการเก็บเมล็ดขายให้กบั สวพส. น�ำไปใช้เป็นเมล็ดพันธุ์สำ� หรับปลูกครัง้ ต่อไปโดยในปี ๒๕๖๐
พบพื้นที่ปลูกเฮมพ์ ภายใต้ระบบควบคุม รวมทั้งสิ้น ๘๖ แปลง ๑๕๒ ไร่ ๓.๕ งาน ในเขตพื้นที่ ๗ จังหวัด ๑๑ อ�ำเภอ
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พื้นที่ปลูกเฮมพ์ ภายใต้ระบบควบคุม ปี ๒๕๖๐
จังหวัด
๑) เชียงใหม่
๒) แม่ฮ่องสอน
๓) เชียงราย
๔) ตาก
๕) เพชรบูรณ์
๖) น่าน
๗) ล�ำพูน
รวม

(แปลง)
๒๑
๒
๒๘
๒๗
๑
๖
๑
๘๖

ปริมาณพื้นที่ปลูกเฮมพ์
(ไร่)
(งาน)
๓๕
๔
๖๔
๔๓
๒
๓
๑
๑๕๒

(ตร.ม.)
-

๐.๕
๒
๑
๓.๕

-

อ�ำเภอที่พบการปลูกเฮมพ์
แม่แจ่ม แม่วาง หางดง ฝาง
แม่ริม สะเมิง
แม่สะเรียง
เวียงป่าเป้า เทิง
พบพระ
เขาค้อ
สองแคว
ลี้

๒. ด้านอ�ำนวยการตัดท�ำลาย
ประสานสนับสนุนกองทัพภาคที่ ๓ (ทภ.๓) และกองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓
(บก.ตชด. ภาค ๓) ในการตัดท�ำลายไร่ฝิ่น โดยสถาบันส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด สนับสนุนงบประมาณ
ในการด�ำเนินงานจัดท�ำพื้นที่เป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยแผนที่และข้อมูลแปลงฝิ่นที่ส�ำรวจพบส่งหน่วยด�ำเนินการ
รวมทั้งก�ำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และสรุปผลการตัดท�ำลาย ซึ่งในฤดูกาลปลูกฝิ่น ปี ๒๕๕๙/๒๕๖๐ ดังนี้
หน่วยตัดท�ำลาย
ทภ.๓
บก.ตชด. ภาค ๓
รวม

พื้นที่เป้าหมาย
แปลง
ไร่
๒,๓๔๙
๑,๘๔๒.๓๔
๔๙
๔๒.๖๘
๒,๓๙๘
๑,๘๘๕.๐๒

แปลง
๒,๓๔๙
๔๙
๒,๓๙๘

ผลการตัดท�ำลาย
ไร่
๑,๘๔๒.๓๔
๔๒.๖๘
๑,๘๘๕.๐๒

ร้อยละ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
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ทั้งนี้ จากการรายงานของหน่วยตัดท�ำลาย พบพื้นที่บางส่วนถูกลักลอบเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเข้า
ด�ำเนินการตัดท�ำลาย ซึ่งคิดเป็นปริมาณผลผลิตฝิ่นจ�ำนวนประมาณ ๑.๔ ตัน การด�ำเนินการตัดท�ำลายไร่ฝิ่นของ ทภ.๓
ภายใต้โครงการก�ำจัดพืชเสพติด ยังได้ด�ำเนินการท�ำลายอุปกรณ์ในการปลูกฝิ่น เช่น ท่อส่งน�้ำ น�้ำยาก�ำจัดศัตรูพืช
อีกทั้งช่วยเหลือขั้นต้นโดยการมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชน และด�ำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่ที่ยากจน
หรือไม่มีทางเลือกในการประกอบอาชีพร่วมด้วย และมีการด�ำเนินแผนงานเคลื่อนไหวเพื่อเป็นการป้องปรามการปลูกฝิ่น
ในฤดูกาลต่อไป
กัญชา ที่ส�ำรวจพบการปลูกรวมทั้งสิ้น ๑๑ แปลง ๓ ไร่ ๒ งาน โดยพบในเขต อ�ำเภอดงหลวง
จังหวัดมุกดาหาร จ�ำนวน ๑๐ แปลง รวม ๓ ไร่ ๑ งาน และ อ�ำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ๑ แปลง รวม ๑ งาน
ได้ประสานด�ำเนินการตัดท�ำลาย

๓. ด้านวิชาการพืชเสพติด
๓.๑ โครงการบรรยายพิเศษเพื่อการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเฮมพ์และกัญชา  โดยผ่านระบบ
VDO Conference จ�ำนวน ๒ ครั้ง ได้แก่
ครั้งที่ ๑ เรื่อง การส�ำรวจเฮมพ์และกัญชาในประเทศไทยและความแตกต่างส�ำคัญระหว่าง
เฮมพ์และกัญชา เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒ เรื่อง เฮมพ์ จากพืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจของไทยในอนาคต และวิธีการก�ำกับการปลูก
เฮมพ์ ภายใต้การส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของไทย เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐
โดยมีผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพืชเฮมพ์ กัญชา  การส�ำรวจพืชเสพติดจากสถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์เชียงใหม่ และสถาบันส�ำรวจและติดตามการปลูก
พืชเสพติด ร่วมน�ำเสนอองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลากรของส�ำนักงาน ป.ป.ส.
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๓.๒ จัดโครงการสัมมนาเพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ของสถาบัน
โครงการสั ม มนาเพื่ อ การจั ด การองค์ ค วามรู ้ ด ้ า นเทคโนโลยี ก ารส� ำ รวจพื ช เสพติ ด และ
การก�ำกับควบคุมการปลูกเฮมพ์ ภายใต้ระบบควบคุมส�ำหรับบุคลากรสถาบันส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท และสถานีเกษตรหลวงปางดะ อ�ำเภอสะเมิง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้บุคลากรสถาบันส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ผู้ปฏิบัติภารกิจดังกล่าว และบุคลากร
ของสถาบันส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติดทุกคนได้รับองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเข้าใจ
กระบวนการใช้เทคโนโลยี เพื่อการส�ำรวจเฮมพ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งเป็นเครื่องมือ
สนับสนุนการส�ำรวจและจัดท�ำข้อมูลเชิงพืน้ ทีเ่ กีย่ วกับเฮมพ์ได้เป็นอย่างดี ท�ำให้สามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ ประสบการณ์
ที่ได้ให้เป็นรูปธรรม

๓.๓ โครงการศึกษาวิจัยเพื่อส�ำรวจและจัดท�ำฐานข้อมูลพืชกระท่อมพื้นที่น�ำร่อง ต�ำบลน�้ำพุ
อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อด�ำเนินการส�ำรวจต้นกระท่อมในชุมชน และทดลอง
ศึกษาแนวทางการควบคุมพืชกระท่อมโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยประสานส�ำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา  (อย.) เพื่ อ ขอครอบครองต้ น กระท่ อ มส� ำ หรั บ การศึ ก ษาวิ จั ย ชุ ม ชนน� ำ ร่ อ งในพื้ น ที่ ๖ หมู ่ บ ้ า น
ของต�ำบลน�้ำพุ อ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้แก่ หมู่ที่ ๑ บ้านยางอุง หมู่ที่ ๑ บ้านน�้ำพุ หมู่ที่ ๓
บ้านนายาว-ดอนสร้อยทอง หมู่ที่ ๔ บ้านดอนทราย หมู่ที่ ๕ บ้านหนองต้อ และหมู่ที่ ๖ บ้านควนใหม่ การด�ำเนินงาน
ได้มกี ารชีแ้ จงจังหวัดอ�ำเภอและชุมชน เพือ่ สร้างความเข้าใจโครงการศึกษาวิจยั การส�ำรวจและเก็บฐานข้อมูลพืชกระท่อม
การบันทึกข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (UAV) การปรับแก้ความถูกต้องให้แก่ข้อมูลพืชกระท่อม
และข้อมูลภาพถ่ายทางอากาศเชิงต�ำแหน่ง ส�ำหรับการจัดท�ำฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศพืชกระท่อมในพื้นที่หมู่บ้านน�ำร่อง
ด้านชุมชนมีการจัดท�ำข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชนและระหว่างภาครัฐ เพื่อให้การควบคุมพืชกระท่อมมีประสิทธิภาพ
เกิดความยัง่ ยืนในการก�ำกับควบคุมติดตามพืชกระท่อมมิให้นำ� ไปใช้ในทางทีผ่ ดิ โดยกระบวนการทีช่ มุ ชนควบคุมดูแลกันเอง
ร่วมกับการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ทั้งนี้ การด�ำเนินโครงการจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๑
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๔. ด้านพัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ
๔.๑ ด้านข้อมูลภูมิสารสนเทศ
		 ๔.๑.๑ การจัดท�ำข้อมูลภูมิสารสนเทศ
๑) จัดท�ำข้อมูลขอบเขตการปกครอง (ขอบเขตหมู่บ้าน) เพื่อใช้วิเคราะห์ชี้สถานการณ์
พื้นที่ปลูกฝิ่นระดับหมู่บ้าน จ�ำนวน ๑,๕๑๕ หมู่บ้าน
๒) ตรวจสอบข้อมูลพิกัดและชื่อหมู่บ้านในระบบข้อมูลหมู่บ้านพืชเสพติดและก�ำหนด
ระดับความน่าเชื่อถือของพิกัดระดับ ๓ และระดับ ๔ จ�ำนวน ๔,๖๒๔ หมู่บ้าน
๓) พิสจู น์ทราบพิกดั หมูบ่ า้ นในพืน้ ทีป่ ลูกฝิน่ ทีต่ รวจสอบกับข้อมูลจากดาวเทียมเป้าหมาย
๕๒ หมู่บ้าน พิสูจน์ทราบ จ�ำนวน ๓๕ หมู่บ้าน
๔.๑.๒ การจัดหาข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียม
๑) ดาวน์โหลดข้อมูลภาพจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ครอบคลุมพืน้ ทีต่ ามแนวชายแดน
ล�ำน�้ำโขง จ�ำนวน ๓๘ พื้นที่
๒) จัดซื้อข้อมูลภาพถ่ายจากดาวเทียมรายละเอียดสูง ครอบคลุมพื้นที่ลักลอบปลูก
พืชเสพติด จ�ำนวน ๘ พื้นที่
๔.๑.๓ การให้บริการแผนที่และข้อมูล
๑) จัดท�ำและพิมพ์แผนที่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๔๒ หน่วยงาน จ�ำนวน
๓๕๘ แผนที่
๒) ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้บริการในระบบแผนที่ออนไลน์ Goolabig

๔.๒ ด้านวิเคราะห์ข้อมูล
๔.๒.๑ วิเคราะห์สถานการณ์และชี้สภาพปัญหาพืชฝิ่นระดับหมู่บ้าน
๑) พิจารณาตัวแปรและค่าถ่วงน�้ำหนัก
๒) รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ จ�ำนวนผู้ค้า ผู้เสพ แยกรายหมู่บ้าน
๓) วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวแปร พบว่ามีหมู่บ้านที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน ๔๐๗ หมู่บ้าน
๔.๒.๒ วิเคราะห์พื้นที่ศักยภาพพื้นที่ปลูกฝิ่น
๔.๒.๓ วิเคราะห์พนื้ ทีศ่ กั ยภาพพืน้ ทีก่ ารปลูกพืชกระท่อมอ�ำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
๔.๒.๔ วิเคราะห์สถานการณ์ และพฤติกรรมการปลูกพืชกัญชาระหว่างปี ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐
๑) ด�ำเนินการวิเคราะห์และคัดแยกข้อมูล การปลูก และผูค้ า 
้ รายอ�ำเภอ และรายเดือน
๒) จัดท�ำแผนที่สถานการณ์รายเดือนจ�ำนวน ๒๔ แผนที่
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๔.๓ ด้านพัฒนาระบบ
๔.๓.๑ การพัฒนาระบบติดตามสถานการณ์พืชเสพติด (NCS)
๑) พัฒนาระบบพืชเสพติดส่วนบันทึกข้อมูลการส�ำรวจ ส่วนบันทึกผลการตัดท�ำลายฝิน่
และส่วนตรวจสอบข้อมูลผลการตัดท�ำลาย
๒) พัฒนาระบบข้อมูลหมูบ่ า้ นพืชเสพติดส่วนบันทึกข้อมูลชือ่ และพิกดั หมูบ่ า้ นรายต�ำบล
ส่วนตรวจสอบข้อมูลการบันทึกและส่วนแสดงแผนที่ต�ำแหน่งที่ตั้งหมู่บ้าน รายหมู่บ้าน รายต�ำบล รายอ�ำเภอ เพื่อช่วย
ในการตรวจสอบความถูกต้อง
๔.๓.๒ การบ�ำรุงรักษาเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย พร้อมอุปกรณ์ระบบศูนย์กลางข้อมูลพืชเสพติด
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้งานเครื่องพิมพ์ระบบส�ำรอง
ไฟฟ้า และระบบกล้องวงจรปิด รวมทั้งส�ำรองข้อมูลพืชเสพติดรายเดือน และรายสัปดาห์
การด�ำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม ดังนี้
๑. การอ�ำนวยการควบคุมปัญหาพืชเสพติด
การอ�ำนวยการแก้ไขปัญหาพืชเสพติด ด�ำเนินการประชุมขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการการแก้ไขปัญหา
พืชเสพติดทั้งในระดับชาติ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ รวมถึงการก�ำกับ ติดตาม และประสานงานการด�ำเนินงาน
ในมาตรการต่าง ๆ โดยสรุปผลการด�ำเนินงานได้ดังนี้
๑.๑ การประชุมขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาพืชเสพติด
๑.๑.๑ จัดประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาพืชเสพติดของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
๑.๑.๒ ร่วมจัดประชุมคณะอนุกรรมการอ�ำนวยการโครงการก�ำจัดพืชเสพติดพื้นที่ภาคเหนือ
๑.๑.๓ ร่วมจัดการติดตามนิเทศงานในพื้นที่และประชุมคณะอนุกรรมการโครงการขยายผล
โครงการหลวงเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน รวมถึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และคณะท�ำงาน ภายใต้
คณะอนุกรรมการดังกล่าว จ�ำนวน ๒๔ ครั้ง
๑.๑.๔ ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการแก้ไขปัญหาความมั่นคงพื้นที่
อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ศมพ.อ�ำเภออมก๋อย) ประจ�ำปี ๒๕๖๐ รวมถึงเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องภายใต้ ศมพ.
อ�ำเภออมก๋อย จ�ำนวน ๗ ครั้ง

๑.๒ การติดตามการด�ำเนินงานภายใต้กลไกบริหารจัดการการแก้ไขปัญหาพืชเสพติด
๑) ติดตามการด�ำเนินงานตามโครงการก�ำจัดพืชเสพติด กองทัพภาคที่ ๓ ในแผนงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตโดยราษฎรชาวไทยภูเขามีส่วนร่วม ประจ�ำปี ๒๕๖๐ จ�ำนวน ๓ ครั้ง ในพื้นที่ อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก และ อ�ำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
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๒) ติดตามการด�ำเนินงานตามโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่น
อย่างยั่งยืน จ�ำนวน ๗ ครั้ง ในพื้นที่อ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก อ�ำเภอปาย
จังหวัดแม่ฮ่องสอน อ�ำเภอเชียงดาว และอ�ำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่

๒. การประสานโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา
การด�ำเนินงานของโครงการ ในปี ๒๕๖๐ เป็นห้วงท้ายของแผนแม่บทโครงการพัฒนาทางเลือก
เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย–เมียนมา  โดยมีแผนปฏิบัติการหลักเกี่ยวกับการถ่ายโอนกิจกรรมการพัฒนาผล
ความก้าวหน้าในการพัฒนาต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ให้ชุนชนและคนในพื้นที่ขับเคลื่อนกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น
ในระยะแรก อาทิ กองทุนยา  กองทุนเมล็ดพันธุ์ กองทุนปศุสัตว์ แปลงสาธิตการเกษตร เป็นต้น โดยมีอาสาสมัคร
พัฒนาชุมชน (อสพ.) ซึ่งได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างโครงการ และชุมชน เพื่อต่อยอด
การพัฒนา  สร้างความยั่งยืนและพึ่งพาตัวเองได้ในที่สุดภายใต้การให้ค�ำปรึกษาและชี้แนะจากมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ในฐานะผู้รับผิดชอบหลักด้านปฏิบัติการ ซึ่งเน้นเรื่องการพัฒนาศักยภาพคนเป็นเป้าหมายส�ำคัญ
สถาบันส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยประสานงาน
โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ระดับพื้นที่ ได้ด�ำเนินการประสานและอ�ำนวยความสะดวก
กิจกรรมส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาคี อาทิ การน�ำเข้าผลผลิตทางการเกษตรจากพื้นที่โครงการ ได้แก่ กาแฟ
และงาขี้ม้อน และในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะท�ำงานประสานงานและปฏิบัติการโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิต
ความเป็ น อยู ่ ที่ ยั่ ง ยื น ไทย-เมี ย นมา  ได้ ขั บ เคลื่ อ นกลไกการบริ ห ารโครงการในระดั บ พื้ น ที่ จั ง หวั ด เชี ย งรายร่ ว มกั บ
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะท�ำงาน รวมทั้งสิ้น ๒ ครั้ง
เพือ่ รายงานผลการด�ำเนินงานการประสานงานและการขอรับการสนับสนุนโครงการจากหน่วยงานในพืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงราย
เช่น ด่านตรวจพืชแม่สาย ด่านอาหารและยาแม่สาย ด่านศุลกากรแม่สาย โรงพยาบาลแม่สาย เป็นต้น
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การบ�ำบัดรักษายาเสพติด

การด�ำเนินงานด้านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้ก�ำหนดจุดเน้นของการด�ำเนินงานที่ยึดแนวคิด
“ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ภายใต้การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ใช้การสาธารณสุขน�ำ โดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน และ
ความปลอดภัยของสังคม และเน้นการน�ำผูเ้ สพผูต้ ดิ ยาเสพติดเข้าสูก่ ระบวนการการบ�ำบัดรักษาในระบบสมัครใจเป็นหลัก
รวมถึงเพิ่มมาตรการทางเลือกโดยเฉพาะการด�ำเนินงานด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
๑. ระบบสมัครใจ
การด� ำ เนิ น งานได้ มี ก ารขยายการให้ บ ริ ก ารระดั บ พื้ น ที่ รวมไปถึ ง การพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
ของการบ�ำบัดรักษา ดังนี้
๑.๑ ขยายการให้บริการด้านการบ�ำบัดรักษาระดับต�ำบล โดยให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล รวมถึง
หน่วยปฐมภูมิอื่น ๆ เข้ามาให้บริการด้านยาเสพติด ซึ่งก�ำหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล มีหน้าที่ให้ค�ำปรึกษา 
ให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้น (Brief Advice) รวมไปถึงการบ�ำบัดแบบสั้น (Brief Intervention) ในกลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด
๑.๒ มอบหมายให้โรงพยาบาลระดับต่าง ๆ อาทิ โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
จัดให้มีบริการด้านการคัดกรอง การบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด จิตสังคมบ�ำบัด (Matrix Program) จิตสังคม
บ�ำบัดในชุมชน โรงเรียน ตลอดจนการให้ค�ำปรึกษา  และการให้บริการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction)
ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan)
๑.๓ จัดท�ำคูม่ อื และมาตรฐานศูนย์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรม ส�ำหรับกลุม่ ผูเ้ สพยาเสพติด โดยก�ำหนดมาตรฐาน
ใน ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ด้านการจัดบริการเชิงสุขภาพ ด้านสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ด้านระบบข้อมูลการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ และด้านวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์และ
ยารักษาโรคที่จ�ำเป็น รวมถึงแนวทางในการประสานส่งต่อไปยังสถานพยาบาล
๑.๔ จัดท�ำแนวทางการด�ำเนินการลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) เพื่อเป็นแนวทาง
ให้สถานพยาบาลด�ำเนินงานด้านการลดอันตรายจากยาเสพติด ที่มุ่งเน้นการให้บริการด้านสุขภาพกายและจิต และ
การติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เข้ารับบริการให้ครอบคลุมอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
๑.๕ การพั ฒ นาบุ ค ลากรที่ ใ ห้ ก ารบ� ำ บั ด รั ก ษาและฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด รวมถึ ง จั ด ท� ำ
คู่มือวิทยากร (ครู ก) เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษา/บ�ำบัดเบื้องต้น ส�ำหรับบุคลากรโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต�ำบล
ทั้งนี้ ได้ด�ำเนินการตรวจสอบหาสารเสพติดในปัสสาวะของผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับ
ราชการทหารกองประจ�ำการ เพือ่ ลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุม่ เพศชายทีม่ อี ายุ ๒๐ - ๒๕ ปี ซึง่ เป็นกลุม่ ทีม่ สี ดั ส่วน
ของการใช้ยาเสพติดมากที่สุด โดยการด�ำเนินงานพบผู้มีสารเสพติดในปัสสาวะ ๓๐,๐๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๙๐
๒. ระบบบังคับบ�ำบัด
การด�ำเนินการน�ำผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ โดยมีการด�ำเนินงาน ดังนี้
๒.๑ กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ได้ให้การบ�ำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับ
บ�ำบัดแบบไม่ควบคุมตัว โดยการให้สถานพยาบาลในสังกัดให้การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ แทนการใช้โปรแกรม
การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของกรมคุมประพฤติ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เป็นต้นมา  เพื่อให้ผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติดได้อยู่ภายใต้การดูแลของหน่วยงานสาธารณสุข
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นอกจากนี้ ได้จัดท�ำแนวทางในการติดตามผู้เข้ารับการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ไม่ครบก�ำหนด
หรือหลบหนี รองรับการส่งต่อผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัดแบบไม่ควบคุมตัวระหว่างกรมคุมประพฤติและ
กระทรวงสาธารณสุข
๒.๒ การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนามาตรฐานและรูปแบบการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
แบบควบคุมตัว เพื่อวางมาตรฐานการบ�ำบัด รวมถึงกระทรวงสาธารณสุขได้จัดท�ำมาตรฐานการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบ�ำบัดแบบควบคุมตัว เพื่อเป็นมาตรฐานการด�ำเนินงานให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผูต้ ดิ ยาเสพติด จ�ำนวน ๙๕ แห่ง ในการน�ำไปประเมินตนเอง และตรวจสอบการด�ำเนินงานให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
ต่อไป
๒.๓ กรมคุมประพฤติขยายศักยภาพในการรองรับการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบ
บังคับบ�ำบัดแบบควบคุมตัว โดยสามารถด�ำเนินการได้ จ�ำนวน ๒๓,๕๐๐ คน ในปี ๒๕๖๐ ซึ่งจากเดิมด�ำเนินการได้
๒๑,๕๐๐ คน ในปี ๒๕๕๙
๒.๔ ด�ำเนินการปรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจ�ำเขต
โดยเพิม่ บุคลากรจากสาธารณสุขเข้ามาด�ำรงต�ำแหน่งอนุกรรมการฯ ทีว่ า่ งลง เพือ่ ให้การวินจิ ฉัยและส่งต่อเข้ารับการบ�ำบัด
ฟื้นฟูสมรรถภาพ เป็นไปตามมาตรฐานที่กระทรวงสาธารณสุขก�ำหนด
๓. ระบบต้องโทษ
การด�ำเนินการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบต้องโทษ หรือการบ�ำบัดรักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ที่มีประวัติ
การเสพการติดยาเสพติด โดยกรมราชทัณฑ์ และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ด�ำเนินการตามแนวทางและ
หลักสูตรที่ได้ก�ำหนดไว้ และเพิ่มคุณภาพและกระบวนการการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่กระทรวงสาธารณสุข
ก�ำหนด เพื่อมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาผู้ที่กระท�ำความผิดให้สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุข
แบ่งเป็นการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถาน และการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
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ผลการด�ำเนินงานด้านการบ�ำบัดรักษายาเสพติดที่ส�ำคัญ
การเปิดศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร
เมือ่ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ นายนิยม เติมศรีสขุ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมกับ นายทวีศกั ดิ์ เลิศประพันธ์
รองผูว้ า่ ราชการกรุงเทพมหานคร พันต�ำรวจเอก สุวชิ ชา จินดาค�ำ รองผูบ้ งั คับการอ�ำนวยการ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล
และพันเอกวีรยุทธ วุฒิศิริ รองผู้บังคับการกรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ท�ำพิธีเปิดศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติด
และศูนย์ปรับเปลีย่ นพฤติกรรมแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ตอ่ สูอ้ ากาศยานที่ ๖ กรมทหารปืนใหญ่
ต่อสู้อากาศยานที่ ๑ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์ฯ ดังกล่าว เปิดด�ำเนินการเพื่อบ�ำบัดรักษา
ผู้เสพยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้แนวคิด “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย ต้องได้รับการบ�ำบัดรักษา” ตามมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์คัดกรองผู้เสพยาเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งแรกของกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์ท่ีเปิด
ด�ำเนินการแบบ One stop service ซึ่งผู้ที่สนใจเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดรักษาด้านยาเสพติด สามารถสมัครใจเข้ารับ
การบ�ำบัดรักษาได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
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การด�ำเนินงานด้านการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
๑. การติดตามดูแลผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด
นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงยุติธรรม ได้ก�ำหนดให้มีการสร้างและพัฒนาระบบรองรับสนับสนุน
ให้ผผู้ า่ นการบ�ำบัดฟืน้ ฟูยาเสพติดและผูพ้ น้ โทษเป็นคนดีและกลับคืนสูส่ งั คมได้อย่างมีศกั ดิศ์ รี มีศกั ยภาพ มีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ี
และเกิดความยั่งยืนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดนั้น
นอกจากจะต้องได้รับการบ�ำบัดรักษาอาการป่วยทางกายแล้ว ต้องได้รับการเยียวยาทางสังคมด้วย เพื่อให้บุคคลเหล่านี้
สามารถอยูใ่ นสังคมได้โดยไม่กลับไปติดยาเสพติดซ�ำ้ ดังนัน้ ขัน้ ตอนการติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือหลังการบ�ำบัด
ฟืน้ ฟูยาเสพติด นับว่าเป็นขัน้ ตอนทีส่ ำ� คัญอย่างยิง่ ซึง่ แผนการด�ำเนินงานติดตามผูผ้ า่ นการบ�ำบัดฟืน้ ฟูยาเสพติดในทุกระบบ
มีกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
๑) ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ทุกระบบ ที่ยังติดตามไม่ครบเกณฑ์
ที่ก�ำหนด
๒) ผูผ้ า่ นการบ�ำบัดฟืน้ ฟูยาเสพติด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทุกระบบ ทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟูยาเสพติด
จนครบกระบวนการ
๒. การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดท�ำ “โครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด” ซึ่งด�ำเนินการ
ต่อเนือ่ งเป็นปีที่ ๒ โดยในแต่ละปีจะมีผผู้ า่ นการบ�ำบัดฟืน้ ฟูยาเสพติดจ�ำนวนมาก แจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
ในด้านต่าง ๆ เช่น การศึกษา การฝึกทักษะอาชีพ การจัดหางานให้ท�ำและเงินทุนประกอบอาชีพ

โดยที่ผ่านมา  การมอบเงินทุนประกอบอาชีพประสบปัญหาด้านงบประมาณในการสนับสนุน ส่งผลให้
การให้ความช่วยเหลือในเรื่องนี้ท�ำได้น้อย ส�ำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้หารือกับกรมบัญชีกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาจนได้รับ
การอนุมัติในหลักการให้เบิกค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติดได้ในอัตราไม่เกิน
รายละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นมา โดยคุณสมบัติของผู้รับการสงเคราะห์ช่วยเหลือจะต้องผ่าน
การประเมินจากผู้ที่เกี่ยวข้องหลายฝ่าย มีองค์กรรับรองและให้ค�ำมั่นสัญญาในการน�ำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์
เพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความตั้งใจ มีความพร้อม และศักยภาพในการน�ำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างงาน
สร้างอาชีพอย่างแท้จริง ซึ่งหลักเกณฑ์ส�ำคัญที่ใช้ในการพิจารณาอนุมัติทุนประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟู
ยาเสพติด ดังนี้
๑) บุคคลดังกล่าวต้องเป็นผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด โดยมีหลักฐานยืนยัน
๒) เป็นผู้มีความตั้งใจในการเลิกยาเสพติด และมีผู้ให้การรับรอง เช่น ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอ�ำเภอ
ผู้น�ำชุมชน เป็นต้น
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๓) เป็นผู้มีฐานะยากจน ไม่สามารถรับเงินสงเคราะห์จากนโยบายและโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาล หรือ
ไม่มแี หล่งทุนอืน่ ในพืน้ ที่ หรือไม่เข้าหลักเกณฑ์ของแหล่งทุนในพืน้ ที่ และไม่ได้อยูร่ ะหว่างรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ
จากแหล่งงบประมาณอื่นใด
๔) เป็นผู้ไม่มีอาชีพหรือสูญเสียอาชีพเพราะการเข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด หรือต้องการต่อยอด
จากอาชีพเดิม/เสริมอาชีพหลัก
๕) มีทักษะในอาชีพนั้น ๆ มาก่อน หรือผ่านการฝึกอบรมมาแล้ว
๖) มีศกั ยภาพทีจ่ ะท�ำอาชีพนัน้ ๆ เช่น เลีย้ งสัตว์ จะต้องมีพนื้ ทีเ่ พียงพอ โดยองค์กรภาคประชาชน จะร่วมกับ
ส�ำนักงาน ปปส. ภาค ๑ - ๙ และ กทม. ลงพื้นที่ส�ำรวจสภาพความเป็นอยู่ของผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟู เพื่อน�ำมาประกอบ
การพิจารณาอนุมัติทุนประกอบอาชีพ
๓. ผลการด�ำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้พิจารณาและอนุมัติทุนประกอบอาชีพในปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รวม ๗๑๓ ราย
ซึ่ง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. และองค์กรภาคประชาชนลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบความพร้อมในการประกอบอาชีพก่อนมอบทุน
พบว่า  บางส่วนไม่มีความพร้อมในการประกอบอาชีพ ได้งานประจ�ำท�ำในพื้นที่อื่น หรือเจ็บป่วย/เสียชีวิต จึงยกเลิก
การสนับสนุนทุนให้แก่บุคคลดังกล่าว ท�ำให้มีการมอบทุนแก่ผู้ผ่านการบ�ำบัด รวม ๖๘๕ ราย โดยใช้งบประมาณ
เงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งสิ้น ๑๖,๐๒๔,๕๔๗ บาท แบ่งเป็นทุนประกอบอาชีพ
จ� ำ นวน ๑๓,๔๒๔,๔๕๓ บาท และค่ า ใช้ จ ่ า ยในการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามดู แ ลการประกอบอาชี พ ของผู ้ รั บ ทุ น
จ�ำนวน ๒,๖๐๐,๐๙๔ บาท อาชีพที่ผู้ผ่านการบ�ำบัดขอรับการสนับสนุน แบ่งได้เป็น ๔ กลุ่ม คือ เกษตรกรรม ช่างฝีมือ
ค้าขาย และรับจ้าง
กลุ่มที่
๑
๒
๓
๔

การประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม เช่น เลี้ยงสัตว์ (ไก่/เป็ด/แพะ/หมู/ปลา) ปลูกผัก
ท�ำสวน ท�ำไร่ ท�ำนา
ช่างฝีมือ เช่น ช่างเชื่อม ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์/เครื่องยนต์
ช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างสีช่างก่อสร้าง
ค้าขาย เช่น ขายอาหาร เครื่องดื่ม ผลไม้ ของเล่น ของช�ำ
รับจ้าง เช่น พ่นยา/สารเคมี ตัดหญ้า ล้างอัดฉีด
รวม

จ�ำนวน (ราย)
๕๐๙

ร้อยละ
๗๔.๓๑

๑๐๙

๑๕.๙๑

๖๐
๗
๖๘๕

๘.๗๖
๑.๐๒
๑๐๐

โดย ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ส. ได้ ร ่ ว มกั บ องค์ ก รภาคประชาชนลงพื้ น ที่ เ พื่ อ มอบอุ ป กรณ์ ป ระกอบอาชี พ
และติดตามผลการประกอบอาชีพของผู้รับทุนทั้งหมด พบว่า  ปัจจุบันผู้รับทุนทั้ง ๖๘๕ ราย ยังคงประกอบอาชีพ
ตามที่ขอรับการสนับสนุน ท�ำให้มีรายได้ในครอบครัวเพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและได้รับ
การยอมรับจากคนในชุมชน ส่วนผู้ที่ประสบปัญหา เช่น ผลผลิตน้อย หรือโรคระบาดในสัตว์ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้ร่วมกับ
หน่วยงานในพื้นที่ เช่น ปลัดอ�ำเภอ เกษตรอ�ำเภอ และองค์กรภาคประชาชน ให้ค�ำแนะน�ำในการแก้ไขปัญหา 
โดยโครงการสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติดเป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีส่วนส�ำคัญในการเพิ่มโอกาส
ทางสังคมให้แก่ผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีงานท�ำ มีรายได้ สามารถกลับไปอยู่ในสังคม
ได้อย่างปกติสุข และจากการด�ำเนินงานโครงการที่ผ่านมา  ส�ำนักงาน ป.ป.ส. จึงเตรียมการที่จะด�ำเนินโครงการนี้ต่อไป
เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคมและการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดในระยะยาว
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การปรับระบบบ�ำบัดรักษายาเสพติด
การประชุมศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ก�ำหนดให้
กระทรวงสาธารณสุขด�ำเนินการปรับระบบการบ�ำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศ โดยใช้หลักการสาธารณสุข
ค�ำนึงถึงหลักสิทธิมนุษยชน เน้นการดูแลสุขภาพและสังคม เพือ่ ให้การบ�ำบัดรักษาและฟืน้ ฟูสมรรถภาพผูเ้ สพผูต้ ดิ ยาเสพติด
เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางสาธารณสุข ซึ่งมีความคืบหน้าการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. โครงสร้าง
กระทรวงสาธารณสุข ได้วางกลไกการด�ำเนินงานในระดับพื้นที่ในการอ�ำนวยการและก�ำกับการด�ำเนินงาน
ด้านการบ�ำบัดรักษาให้เป็นไปตามแนวทางที่ก�ำหนด โดยให้จัดตั้งหน่วยงานยาเสพติดในส�ำนักงานเขตสุขภาพ ๑๒ เขต
ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รวมถึงโรงพยาบาลในสังกัดเป็นหน่วยงานยาเสพติดในระดับพื้นที่
๒. ระบบบริการ
กระทรวงสาธารณสุ ข ร่ ว มกั บ ภาคี เ ครื อ ข่ า ยจั ด ตั้ ง ศู น ย์ คั ด กรองในสถานพยาบาล จ� ำ นวน ๙๑๖ แห่ ง
เพื่อให้ครอบคลุมในทุกอ�ำเภอ รวมทั้งขยายการให้บริการระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล เพื่อให้ผู้เสพ
ผู้ติดยาเสพติดสามารถเข้ารับการบ�ำบัดรักษาระดับพื้นที่ โดยมีความพร้อมในการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก (OPD) จ�ำนวน ๑๐,๗๖๓ แห่ง และสถานบ�ำบัดฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน (IPD)
รวม ๙๒ แห่ง จ�ำนวน ๑๒,๓๒๖ เตียง โดยมีบุคลากรในสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จ�ำนวน ๒,๗๗๕ คน
แบ่ ง เป็ น จิ ต แพทย์ห รือแพทย์ที่ผ่านการอบรมยาเสพติ ด จ� ำ นวน ๕๑๑ คน พยาบาล ๑,๕๙๔ คน นั ก วิ ชาการ
สาธารณสุข ๗๒ คน นักจิตวิทยา ๒๕๗ คน นักสังคมสงเคราะห์ ๒๙๒ คน และนักกิจกรรมบ�ำบัด ๔๙ คน
๓. การด�ำเนินงานด้านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระบบต่าง ๆ
๓.๑ ระบบสมั ค รใจ ด� ำ เนิ น การพั ฒ นามาตรฐานและหลั ก สู ต รการบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ส มรรถภาพในรู ป แบบ
“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งสิ้น ๑๑๖ แห่ง ครอบคลุม ๗๖ จังหวัด
และกรุงเทพมหานคร โดยมีศักยภาพในการด�ำเนินงานประมาณ ๕๐,๐๐๐ - ๖๐,๐๐๐ ราย/ปี ภายใต้การก�ำกับมาตรฐาน
ของกระทรวงสาธารณสุข
๓.๒ ระบบบังคับบ�ำบัด กระทรวงสาธารณสุขได้ออกมาตรฐานและหลักสูตรการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ในรูปแบบ “ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด” ในระบบบังคับบ�ำบัดแบบควบคุมตัว เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ จ�ำนวน ๙๒ แห่ง เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานตามแนวทางสาธารณสุข รวมถึง
กระทรวงสาธารณสุขและกรุงเทพมหานคร ได้เข้ามาด�ำเนินการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด
แบบไม่ควบคุมตัว เพื่อให้ผู้เสพผู้ติดในระบบบังคับบ�ำบัดได้เข้ารับบริการภายใต้การดูแลจากบุคลากรทางการแพทย์
๓.๓ ระบบต้องโทษ กระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกรมราชทัณฑ์ ปรับแนวทางการบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ถูกต้องขังในเรือนจ�ำ โดยค�ำนึงถึงสภาพการเสพการติด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อลด
การกระท�ำความผิดซ�้ำ ซึ่งอยู่ระหว่างการปรับแนวทางและหลักสูตรการด�ำเนินงาน
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๔. การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดอย่างรอบด้าน
โดยก�ำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง รวมถึงมาตรการ
ลดอันตรายจากยาเสพติด (Harm Reduction) เพื่อลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ผลข้างเคียงที่เกิดจากการใช้ยา 
และผลกระทบเชิงลบทีจ่ ะเกิดกับตัวผูใ้ ช้ยา ชุมชน และสังคม ซึง่ เป็นมาตรการทางสุขภาพทีก่ ระทรวงสาธารณสุขได้กำ� หนด
ให้มีการด�ำเนินงานทั่วประเทศ รวมถึงจะมีการด�ำเนินงานเป็นโครงการน�ำร่องในลักษณะของ Model Development
เพิ่มเติม
สิ่งที่ได้จากการปรับระบบการบ�ำบัดรักษา
๑. การทีก่ ระทรวงสาธารณสุขเข้ามาด�ำเนินการ รวมไปถึงการก�ำกับดูแลการด�ำเนินงาน ท�ำให้การบ�ำบัดรักษา
มีมาตรฐานและเป็นไปตามแนวทางสาธารณสุขมากยิ่งขึ้น รวมถึงสอดคล้องกับมติท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษ
ว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS 2016) ซึ่งท�ำให้ระบบการบ�ำบัดรักษาของไทยได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ
๒. ผูเ้ สพผูต้ ดิ ยาเสพติดสามารถเข้ารับการบ�ำบัดรักษา รวมถึงเข้ารับค�ำปรึกษาด้านยาเสพติดได้ทโี่ รงพยาบาล
ใกล้บา้ นในระดับต�ำบล ซึง่ ได้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต�ำบล ท�ำให้ผเู้ สพผูต้ ดิ ยาเสพติดเข้าถึงบริการทางสาธารณสุข
ด้านการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพได้อย่างทั่วถึง
๓. อัตราการหยุดเสพต่อเนื่อง ๓ เดือนหลังการบ�ำบัด (๓ month remission rate) มีทิศทางที่ดีขึ้น
โดยในปี ๒๕๖๐ หลังจากที่มีการปรับระบบการบ�ำบัดสามารถเพิ่มอัตราการหยุดเสพต่อเนื่องใน ๓ เดือน ได้อัตรา
ร้อยละ ๙๔.๒๔ ซึ่งในปี ๒๕๕๘ ด�ำเนินการได้ในอัตราร้อยละ ๙๒.๔๕
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การด�ำเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด
การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด เป็ น การสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น และป้ อ งกั น ยาเสพติ ด ให้ กั บ เด็ ก และเยาวชนทั้ ง ใน
และนอกสถานศึกษา กลุ่มผู้ใช้แรงงาน และประชาชนทั่วไป
๑. การป้องกันในกลุ่มเด็กและเยาวชน
การสานต่อแนวคิดการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับช่วงวัยและด�ำเนินการให้
เป็นระบบต่อเนื่อง เน้นการวางรากฐานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
๑.๑ เด็กปฐมวัย
เสริมกระบวนการพัฒนาทักษะสมองอย่างต่อเนื่องผ่านครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก โดยใช้แนวคิดทฤษฎี
ความสามารถของสมองในการบริหารจัดการชีวิต เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่งานวิจัยรองรับ
ว่าการท�ำงานของสมองมีความสัมพันธ์กับการติดยาเสพติด ถ้าเด็กได้รับการพัฒนาทักษะสมองตั้งแต่เยาว์วัย โอกาส
ในการติดยาเสพติดเมือ่ โตขึน้ จะน้อยลง ถือเป็นการบ่มเพาะเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดในระยะยาว ซึง่ มีการขับเคลือ่ น
การด�ำเนินงาน ดังนี้
๑.๑.๑ การสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ยาเสพติ ด ในเด็ ก ปฐมวั ย ผ่ า นครู อ นุ บ าลและครู ผู ้ ดู แ ลเด็ ก ในระดั บ
โรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
๑.๑.๒ จัดท�ำสื่อต้นแบบ “ชุดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาทักษะสมองในเด็กปฐมวัย” ส�ำหรับครูอนุบาล
และครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ ประกอบด้วย
๑) เอกสารแนะน�ำการเป็นวิทยากรกระบวนการ (ครู ก)
๒) สื่อส�ำหรับครูที่เข้ารับการอบรม ได้แก่ วิดีทัศน์อธิบายความรู้เรื่องพัฒนาทักษะสมอง
ในเด็กปฐมวัย ชุดเอกสารแนะน�ำสื่อพัฒนาทักษะสมอง EF Guideline และการ์ดแนะน�ำตัวอย่างการจัดกิจกรรม
โดยการด�ำเนินโครงการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย
ผ่านครูอนุบาลและครูผดู้ แู ลเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็กทัว่ ประเทศ โดยมุง่ หวังให้สอื่ ชุดนีเ้ ป็นเครือ่ งมือ
สนับสนุนให้ ครู ก สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ ขยายผล และเผยแพร่องค์ความรู้ไปในวงกว้างได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนครูอนุบาลและครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยมีเครื่องมือที่จะช่วย
สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม เพื่อพัฒนาทักษะสมองแก่เด็กปฐมวัยที่อยู่ในความดูแล และสามารถขยายผล
ไปยังพ่อแม่ ผู้ปกครองในอนาคต
๑.๑.๓ บูรณาการขับเคลือ่ นงานสร้างภูมคิ มุ้ กันในเด็กปฐมวัยภาพรวมกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรเอกชน
และภาคธุรกิจเอกชนที่ท�ำงานเกี่ยวกับสร้างเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ได้แก่ มูลนิธิองค์กรเพื่อความโปร่งใส
ในประเทศไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ กระทรวงศึกษาธิการ ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัย
มหิดล และสถาบัน อาร์แอลจี (รักลูก เลิร์นนิ่ง กรุ๊ป) ซึ่งทุกหน่วยเห็นพ้องไปในทิศทางเดียวกันที่จะขับเคลื่อนงาน
สร้างภูมิคุ้มกันในเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย (แรกเกิด-๖ ปี) ด้วยการพัฒนาทักษะสมอง ซึ่งเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันเด็กในทุกมิติ
โดย ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดท�ำข้อเสนอแนวทางการด�ำเนินงานเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็ก
และเยาวชนทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาถึงคณะกรรมการอิสระเพื่อปฏิรูปการศึกษา
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๑.๒ การสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาบูรณาการพัฒนาทักษะชีวิต เพื่อป้องกันยาเสพติดไว้ในการเรียน
การสอนวิ ช าสุ ข ศึ ก ษา  พลศึ ก ษา  และกิ จ กรรมพั ฒ นาผู ้ เรี ย นผ่ า นการสอนจากครู แ ละวิ ท ยากรป้ อ งกั น ยาเสพติ ด
ควบคู ่ กั บ สร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ทางจิ ต ใจ โดยใช้ กิ จ กรรมทางศาสนา  ตลอดจนน� ำ นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาเข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว ม
ในกิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด
๑.๒.๑ เด็กระดับประถมศึกษา การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดและการป้องกันยาเสพติด ดังนี้
๑) การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการป้องกันยาเสพติด โดยวิทยากรป้องกันยาเสพติด เช่น
ครูผู้สอน ครูต�ำรวจแดร์ (D.A.R.E.) ครูพระสอนศีลธรรม เป็นต้น
๒) การจัดค่ายศาสนธรรม บรรยายธรรม กิจกรรมตามหลักศาสนา ส�ำหรับเด็กประถมศึกษา 
ปีที่ ๑ - ๖

๑.๒.๒ เยาวชนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา มีการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด
และการป้องกันยาเสพติด ดังนี้
๑) ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาแกนน�ำมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดผ่านกิจกรรม
เครือข่ายเยาวชน ศอ.ปส.ย. สภานักเรียน และศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
๒) ส่งเสริมบทบาทนักเรียน นักศึกษาในการเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษาผ่านกิจกรรม
ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด โครงการ ๑ ต�ำรวจ ๑ โรงเรียน การจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา 
๓) ดูแลนักเรียน นักศึกษาทีเ่ สพ/ติดยาเสพติด โดยการจัดค่ายปรับเปลีย่ นพฤติกรรม เยาวชน
กลุ่มเสี่ยง และจิตสังคมบ�ำบัดในสถานศึกษา
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๑.๒.๓ กลุม่ เยาวชนนอกสถานศึกษา เน้นการปรับเปลีย่ นความคิดและพฤติกรรมเยาวชนนอกสถานศึกษา
ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นกลุ่มพลังพัฒนาท้องถิ่น ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง” โดยใช้หลักสูตรเยาวชน
อาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ส่งเสริมกิจกรรมสร้างสรรค์และกิจกรรมทางเลือกที่หลากหลาย ผ่านระบบ
การศึกษานอกโรงเรียน เช่น การสร้างงาน การสร้างอาชีพ การจัดกิจกรรมอาสาเพือ่ ให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
กับตัวเองและสังคม ทั้งนี้ มีเยาวชนผ่านหลักสูตรฝึกอบรม จ�ำนวน ๖,๐๖๒ คน

๑.๒.๔ เครือข่ายเยาวชนต้านยาเสพติด สร้างเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสให้เยาวชนเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในประเทศและต่างประเทศ
๑) เครื อ ข่ า ยเยาวชนศู น ย์ อ� ำ นวยการประสานงานป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ภาคเยาวชน (ศอ.ปส.ย.) ปัจจุบันมี ศอ.ปส.ย. ระดับชาติ ระดับภาค และ ระดับจังหวัด มีแกนน�ำ ศอ.ปส.ย.
จ�ำนวน ๑,๕๔๐ คน  สมาชิก ศอ.ปส.ย. จ�ำนวน ๒๕,๒๔๔ คน ท�ำกิจกรรมป้องกันเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่

๒) คัดเลือกผู้แทนเยาวชนเข้าร่วมการประชุม Youth Forum ประจ�ำปี ค.ศ. ๒๐๑๗
ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (Commission on Narcotic Drugs-CND).สมัยที่ ๖๐
ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย
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ผลการด�ำเนินงานป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ส�ำคัญ
๑) การให้บริการศูนย์แสดงนิทรรศการยาเสพติด “ห้องยาเสพติดนิทรรศน์”
เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ และพิษภัย รวมถึงแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ ในประเทศ โดยเน้นการน�ำเสนอเนื้อหาด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย ระบบแสง
สี เสียง และสื่อปฏิสัมพันธ์หลากหลายชนิดที่มีความทันสมัย ความน่าสนใจ และความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
ได้ แ ก่ กลุ ่ ม เยาวชน อายุ ๑๐ - ๒๐ ปี โดยเปิ ด ให้ บ ริ ก ารมาตั้ ง แต่ ป ี ๒๕๔๓ และมี ก ารปรั บ ปรุ ง ใหม่
ในปี ๒๕๕๖ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกแง่มุมของยาเสพติดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย ในปี ๒๕๖๐ มีหน่วยงาน
ใช้บริการ ๒๙ หน่วยงาน จ�ำนวน ๑,๓๐๕ คน (เด็กและเยาวชน ๑,๑๒๘ คน บุคคลทั่วไป ๑๗๗ คน) นอกจากนี้
มีการจัดนิทรรศการความรู้ด้านการป้องกันยาเสพติดให้กับหน่วยงานภายนอก จ�ำนวน ๓ แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และสถานบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

๒) รับโล่เกียรติคุณผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อโครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๐
ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ส. ได้ รั บ โล่ เ กี ย รติ คุ ณ ผู ้ ท� ำ คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ โครงการพระสอนศี ล ธรรมในโรงเรี ย น
ในงาน “๑๓๐ ปี มหาจุฬาฯ” ที่จัดขึ้นพร้อมกับงานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม การประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ด้านพระพุทธศาสนา ปี ๓ รอบระดับประเทศ และนิทรรศการในวาระครบรอบ ๑๐ ปี ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
ณ อาคารหอประชุม มวก.๔๘ พรรษา  มหาวชิราลงกรณมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ�ำเภอวังน้อย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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๓) การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่ม
เด็กและเยาวชน ระหว่าง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. และมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม
ชิดชัย วรรณสถิตย์ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
นายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ปรีชา  สุนทรานันท์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วย
ความร่วมมือในการพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุม่ เด็กและเยาวชน เพือ่ ยกระดับความร่วมมือ
ในการพั ฒ นาระบบการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด ในเด็ ก และเยาวชนให้ เ ป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ทั้งในด้านวิชาการ แนวทางด�ำเนินงาน การวิจัยประเมินผล รวมถึงการสร้างการรับรู้ในสังคม ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้เข้าไป
เกี่ ย วข้ อ งกั บ ยาเสพติ ด มี แ นวโน้ ม เป็ น กลุ ่ ม เด็ ก และเยาวชนมากขึ้ น ทั้ ง ที่ อ ยู ่ ใ นสถานศึ ก ษาและนอกสถานศึ ก ษา
โดยเฉลี่ยผู้เสพจะพบมากที่สุดในช่วงอายุ ๑๕ - ๒๔ ปี แต่แนวโน้มผู้เข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดรักษาในแต่ละปี
กลับมีอายุน้อยลง การแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน จึงจ�ำเป็นต้องป้องกันและแก้ไขปัญหาควบคู่ไปกับ
การปลูกฝังทักษะให้เด็กและเยาวชนเกิดภูมิคุ้มกันในตนเอง ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจให้สอดคล้องกับบริบท
ของแต่ละช่วงวัยโดยการพัฒนาระบบการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพ
ซึ่งต้องอาศัยองค์ความรู้ในเชิงวิชาการ การพัฒนารูปแบบ วิธีการ เครื่องมือ สื่อการเรียนรู้ รวมถึงงานวิจัยและ
ประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือหลักการตามนโยบายยุทธศาสตร์แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติด
ของประเทศชาติเป็นหลัก

๒. การป้องกันกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ใช้แรงงาน
ไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้เข้ามามีส่วนร่วมด�ำเนินกิจกรรม มีระบบการจัดการ
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามเกณฑ์มาตรฐานของกระทรวงแรงงาน (โรงงานสีขาว) และตามเกณฑ์
มาตรฐานการป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด (มยส.) ภายใต้ โ ครงการสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น และป้ อ งกั น ยาเสพติ ด
ในกลุ่มแรงงาน จากอาสาสมัครแรงงาน โครงการส่งเสริมการจัดท�ำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานประกอบการ โครงการแรงงานไทยยุคใหม่ร่วมต้านภัยยาเสพติด และการรณรงค์ให้ความรู้แก่แรงงานไทย
ไปท�ำงานต่างประเทศ และแรงงานต่างด้าว โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
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๒.๑ ก�ำหนดกรอบแนวทางการด�ำเนินงานและจัดท�ำสือ่ สนับสนุนการด�ำเนินงานเสริมสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติด
๒.๒ การรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ
เพื่อไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายในการด�ำเนินงานเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๒.๒.๑ แรงงานในสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้างต�ำ่ กว่า ๑๐ คนลงมา ด�ำเนินการโดยอาสาสมัครแรงงาน
๒.๒.๒ แรงงานในสถานประกอบการทีม่ ลี กู จ้างตัง้ แต่ ๑๐ คนขึน้ ไป ด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าทีส่ ำ� นักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
๒.๒.๓ แรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ประกอบด้วย แรงงานไทยไปท�ำงานต่างประเทศ และแรงงาน
ต่างด้าว ด�ำเนินการโดยเจ้าหน้าที่ส�ำนักงานจัดหางานจังหวัด กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ และส�ำนักบริหาร
แรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน
๒.๓ ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมจัดท�ำมาตรฐานด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ เช่น โครงการ
โรงงานสีขาว โครงการมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ประกอบด้วย
๒.๓.๑ เชิญชวนให้สถานประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการ
๒.๓.๒ ออกเยี่ ย มให้ ค� ำ ปรึ ก ษาแนะน� ำ ในการด� ำ เนิ น กิ จ กรรมตามเกณฑ์ ม าตรฐานโครงการ
แก่ผู้ประกอบการ
๒.๓.๓ คณะท�ำงานออกตรวจประเมินผลการด�ำเนินงานของสถานประกอบการตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก�ำหนดไว้
๒.๓.๔ มอบใบประกาศให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
๒.๔ บูรณาการการด�ำเนินงานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการตรวจสถานประกอบการ ตามกฎหมายยาเสพติด
และช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในสถานประกอบการ
๓. การป้องกันในหมู่บ้าน/ชุมชน
๓.๑ สร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชาชนทั่วไป
๓.๑.๑ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชน โดยไม่ตอ้ งจ�ำแนกสถานะกลุม่ เป้าหมายด้วยการใช้
ช่องทางสื่อสารมวลชนทุกรูปแบบที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการรับรู้ของกลุ่มเป้าหมาย โดยจัดท�ำเนื้อหาสาระ
ทีเ่ น้นการให้ความคิด ให้ความรู้ ความเข้าใจต่ออันตราย ผลกระทบจากปัญหายาเสพติด การท�ำอย่างไรให้สามารถป้องกัน
ยาเสพติดในชุมชน หรือที่พักอาศัยอยู่ได้ ตลอดจนสร้างการรับรู้ในเชิงป้องกันยาเสพติดให้มากยิ่งขึ้น
๓.๑.๒ จั ด กิ จ กรรมเพื่ อ การป้ อ งกั น ยาเสพติ ด เนื่ อ งในโอกาสและวั น ส� ำ คั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การป้องกันยาเสพติด
๓.๑.๓ พัฒนา และส่งเสริมสนับสนุน รวมทั้งด�ำรงรักษาศรัทธาที่ประชาชนมีต่อบุคลากรและองค์กร
ทางศาสนา ทั้งพุทธศาสนา และศาสนาอื่น ๆ เพื่อให้เป็นกลไกในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ประชาชน ดังนี้
๑) ถวายความรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดแก่บุคลากรทางศาสนา
๒) ส่งเสริมสนับสนุนให้บคุ ลากรและองค์กรทางศาสนามีบทบาทในการช่วยเผยแผ่พระศาสนา
และจัดกิจกรรมทางศาสนา ควบคู่กับสร้างมโนธรรมเพื่อป้องกันยาเสพติดในกลุ่มประชาชน
๓) ตรวจตรา  สอดส่อง และด�ำเนินการเพื่อป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหายาเสพติดในบุคลากร
และองค์กรทางศาสนา เพื่อรักษาศรัทธาของประชาชนที่มีต่อพระศาสนา
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๓.๒ การสร้างสภาพแวดล้อมและการมีส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติดให้กับชุมชน
๓.๒.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ด้วยการเสริมสร้างกลไก
ระดับชุมชนทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้มศี กั ยภาพในการด�ำเนินงาน ได้แก่ ศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชนของกระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์
๓.๒.๒ การมีสว่ นร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการสนับสนุนศูนย์พฒ
ั นาครอบครัวในชุมชน
ด้วยการพัฒนา ให้ความรู้ และท�ำความเข้าใจถึงความส�ำคัญของการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวแก่ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพื่อให้สร้างและส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน
๓.๒.๓ แสวงหาภาคีในการท�ำงานเพิม่ เติม ด้วยการสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนทีเ่ กีย่ วข้องในการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงานสร้างครอบครัวเข้มแข็งและสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด
๓.๒.๔ สนับสนุนการมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน เช่น กองทุนแม่ของแผ่นดิน เพือ่ สร้างกระบวนการ
การมีสว่ นร่วมของภาคประชาชน รวมทัง้ พัฒนาศักยภาพด้วยการจัดอบรม “โรงเรียนผูน้ ำ� กองทุนแม่ของแผ่นดิน” เพือ่ ให้
ผู้เข้ารับการอบรมไปขับเคลื่อนกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้าน/ชุมชน ของตนเอง เพื่อให้ได้ผลการตรวจ
สุขภาพในระดับที่ดีขึ้น
๓.๒.๕ มีมาตรการเร่งด่วนในการตรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด
โดยค้นหา/ก�ำหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในการด�ำเนินการ
๓.๒.๖ สนับสนุนการด�ำเนินงานตามมาตรการจั ด ระเบี ย บสั ง คมที่ มี อ ยู ่ แ ล้ ว เช่ น ค� ำ สั่ ง คสช.
ที่ ๒๒/๒๕๕๘ เป็นต้น เพื่อด�ำเนินการกับสถานบริการ สถานประกอบการ ที่มีการกระท�ำผิด เช่น เปิด-ปิด เกินเวลา 
ปล่อยให้มีการมั่วสุมยาเสพติดของเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป เป็นต้น
๓.๒.๗ ก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาทีย่ ดื หยุน่ ตามระดับสภาพของปัญหายาเสพติดในแต่ละหมูบ่ า้ น/
ชุมชน ด้วยการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานผ่านกลไก ศป.ปส.อ. ที่มีนายอ�ำเภอ เป็นผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ ด้วยการด�ำเนินการ
ตามระดับสภาพของปัญหายาเสพติด ได้แก่ มีปัญหามาก/มีปัญหาปานกลาง/มีปัญหาน้อย/ไม่มีปัญหา  โดยมาตรการ
ในการแก้ไขปัญหาในแต่ละประเภทแตกต่างกัน เช่น มีปญ
ั หามากต้องใช้มาตรการปราบปรามน�ำ มีปญ
ั หาน้อย/ไม่มปี ญ
ั หา 
ใช้มาตรการป้องกัน เป็นต้น
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เมื่ อ ปี พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๔๖ สมเด็ จ พระนางเจ้ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ในรั ช กาลที่ ๙
ได้ เ สด็ จ แปรพระราชฐาน เพื่ อ ทรงงานและเยี่ ย มราษฎรในพื้ น ที่ ภ าคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ โดยได้ ป ระทั บ แรม
ณ พระต� ำ หนั ก ภู พ านราชนิ เวศน์ จั ง หวั ด สกลนคร และในวั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๔๖ เลขาธิ ก าร ป.ป.ส.
ได้ ข อพระราชทานพระราชวโรกาส น� ำ กลุ ่ ม มวลชนราษฎรอาสาป้ อ งกั น ภั ย ยาเสพติ ด (รสปส.) เข้ า เฝ้ า ฯ
ถวายการแสดงละครหน้าพระที่นั่ง ณ โครงการชลประทานสกลนคร (อ่างเก็บน�้ำห้วยเดียก) เพื่อสื่อถึงการแก้ไขปัญหา 
การให้อภัยผูค้ า้ ผูเ้ สพยาเสพติด ตามแนวทางสันติวธิ ี และปฏิญาณตนขอเลิกยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด จากนัน้ พระองค์ทรงน�ำ
พระราชทรัพย์ส่วนพระองค์พระราชทานกับ เลขาธิการ ป.ป.ส. ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง
ต่ อ มา  ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ส. ได้ ห ารื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งและแกนน� ำ ภาคประชาชนเห็ น ควรน� ำ
พระราชทรัพย์ดังกล่าวมาเป็น “ทุนตั้งต้น” และ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. น�ำงบประมาณมาสมทบ เรียกว่า  “กองทุนแม่
ของแผ่ น ดิ น ” และเรี ย กชื่ อ หมู ่ บ ้ า นและชุ ม ชนที่ ไ ด้ รั บ กองทุ น ว่ า  “หมู ่ บ ้ า นกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น ” และ
เมื่ อ วั น ที่ ๓๑ สิ ง หาคม ๒๕๕๗ ณ ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ธ รรมสวนเวฬุ วั น ทู ล กระหม่ อ มหญิ ง อุ บ ลรั ต นราชกั ญ ญา 
สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จแทนพระองค์ เป็นประธานในพิธีพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นครั้งแรก จ�ำนวนทั้งสิ้น
๖๗๒ หมู่บ้าน/ชุมชน

อุดมการณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ น/ชุมชนเชิงคุณภาพ โดยรวมพลังของชุมชนเข้าแก้ไขปัญหายาเสพติด
ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตามสภาพของมิติทางสังคมวัฒนธรรม
ในแต่ ล ะพื้ น ที่ ให้ ยึดโยงกับความจงรัก ภัก ดีต่อสถาบั นพระมหากษั ต ริ ย ์ และพั ฒ นาไปสู ่ ก ารแก้ ไขปั ญ หาพื้ น ฐาน
ตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งถือเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้านของสังคม
หลักปรัชญาและแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีความมุ่งหวังให้เป็นกองทุนขวัญถุงอยู่ในทุกหมู่บ้าน/ชุมชนที่ต่อสู้กับยาเสพติด
และเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้รู้รักสามัคคี สร้างความสมานฉันท์ในหมู่บ้าน/ชุมชน พึ่งพาความเข้มแข็ง
ของตนเองร่วมกันเอาชนะปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยจากยาเสพติดบนพื้นฐานของการให้อภัยทางสังคม
ด้วยแนวทางสันติ ท�ำให้หมูบ่ า้ น/ชุมชนและสังคมนัน้ ๆ เป็นสังคมแห่งคุณธรรมอย่างแท้จริง ประกอบด้วย ๓ ส่วนส�ำคัญ คือ
๑. ทุนศักดิ์สิทธิ์ เป็นพระราชทรัพย์ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙
พระราชทานให้กบั หมูบ่ า้ น/ชุมชน เป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคณ
ุ เป็นล้นพ้น จึงถือเป็นเงินศักดิส์ ทิ ธิส์ ำ� หรับเก็บไว้
เป็นเงินขวัญถุงในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒. ทุนศรัทธา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกันบริจาคอย่างต่อเนื่อง
ด้วยพลังศรัทธา  สมทบเข้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการแสดงออกถึงทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ต้องการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
๓. ทุนปัญญา เป็นเงินที่ราษฎรในหมู่บ้าน/ชุมชนดังกล่าว คิดค้นวิธีการระดมทุนทรัพย์ เพื่อขยายกองทุน
ให้งอกเงยขึ้น ด้วยภูมิปัญญาของตนเอง จนสามารถน�ำไปใช้จ่ายเพื่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดของหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้อย่างเพียงพอต่อไป

วัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มีวัตถุประสงค์ที่เป็นหัวใจส�ำคัญ ๓ ประการ ได้แก่
๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งของหมูบ่ า้ น/ชุมชนเพือ่ ให้สามารถรวมพลังราษฎรในหมูบ่ า้ น/ชุมชนในการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด โดยมีกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ วจิตใจของราษฎร และเป็นศูนย์รวมศรัทธาจนหล่อหลอม
หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหนึ่งเดียว เนื่องจากการได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นเกียรติสูงสุดของหมู่บ้าน/ชุมชน
๒. ฟืน้ ฟูทนุ ทางสังคมของหมูบ่ า้ น/ชุมชน และเสริมสร้างศักยภาพของราษฎรโดยพัฒนาไปสูก่ ารแก้ไขปัญหา
พื้นฐานบนสภาพของมิติทางสังคม-วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่ และพัฒนาจิตใจที่พ่ึงตนเองด้วยปัญญาของหมู่บ้าน/ชุมชน
ตามยุทธศาสตร์พระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นกรอบการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกด้าน
๓. เสริมสร้างและยึดโยงความจงรักภักดีของราษฎรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เนื่องจากทรงเป็นหลักชัย
ของราษฎรในการสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ ๙ เพือ่ แก้ไขปัญหา
ยาเสพติดและน�ำความสงบสุขสู่หมู่บ้าน/ชุมชน
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การด�ำเนินการสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑. หน่วยงานภาคี
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นแก่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างยั่งยืนในระยะยาว
ในลักษณะของการให้หมูบ่ า้ น/ชุมชน ดูแลตนเองให้มากทีส่ ดุ และการขับเคลือ่ นงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะมีประสิทธิภาพ
สูงสุดได้ ก็ต่อเมื่อภาคประชาชนเป็นผู้ด�ำเนินการเอง
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้พัฒนาแนวทาง การด�ำเนินงาน และร่วมด�ำเนินงานกับหน่วยงานภาคี ได้แก่
- กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบหมู่บ้านเขตชนบท ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
- กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบชุมชนเขตเมือง ในพื้นที่ ๗๖ จังหวัด
- ส�ำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร รับผิดชอบชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
- กองอ�ำนวยการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) รับผิดชอบหมู่บ้านตามแนวชายแดน
๒. เตรียมความพร้อมหมู่บ้าน/ชุมชน
ในแต่ละปีมีการคัดเลือกหมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีความพร้อมให้เป็น “ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน”
เพื่อส่งเสริมเป็นหมู่บ้าน/ชุมชน กองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือก ๑๒ ข้อ ดังนี้
๒.๑ ผู้น�ำเข้มแข็ง มีกิจกรรมรูปธรรม
๒.๒ สมาชิกในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ความร่วมมือ
๒.๓ ประชุมหารือในหมู่บ้าน/ชุมชน เดือนละ ๑ ครั้ง
๒.๔ กิจกรรมยึดหลักพึ่งตนเอง
๒.๕ มีกฎทางสังคมเรื่องยาเสพติดและมีการบังคับใช้
๒.๖ มีกลไกเฝ้าระวังในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒.๗ ค้นหาผู้เสพอยู่เสมอ ไม่ปิดบัง
๒.๘ มีกิจกรรมป้องกัน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๙ มีประชามติคนในหมู่บ้าน/ชุมชน ยินดีเข้าร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๒.๑๐ มีการจัดตั้งกองทุนยาเสพติดรองรับ
๒.๑๑ มีกิจกรรมบูรณาการกับองค์กรต่าง ๆ
๒.๑๒ มีกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี
โดยหน่วยงานภาคีจะเริม่ ด�ำเนินการโดยมี “ทีมวิทยากรกองทุนแม่ของแผ่นดิน” เข้าด�ำเนินการหมูบ่ า้ น/ชุมชน
ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นให้เป็น “ต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน” ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ตามขั้นตอนการด�ำเนินงาน ๑๐ ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นที่ ๑ ท�ำความเข้าใจทุกครัวเรือน
ขั้นที่ ๒ จัดตั้งคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ขั้นที่ ๓ รับสมัครครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ขั้นที่ ๔ จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง
ขั้นที่ ๕ ให้ความรู้ความเข้าใจเรื่องยาเสพติด
ขั้นที่ ๖ จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหายาเสพติด
ขั้นที่ ๗ ประชาคมคัดแยกโดยสันติวิธี
ขั้นที่ ๘ ท�ำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
ขั้นที่ ๙ การรับรองครัวเรือนปลอดภัย
ขั้นที่ ๑๐ การรักษาสถานะของชุมชนเข้มแข็ง
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เมื่อด�ำเนินการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และเตรียมความพร้อมให้แก่หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ได้รับคัดเลือก
ตามกระบวนการ ๑๐ ขัน้ ตอนแล้ว จังหวัดจะรวบรวมรายชือ่ หมูบ่ า้ น/ชุมชน ส่งมายัง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เพือ่ ท�ำการตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ แ ละให้ ก ารรั บ รองสถานะเป็ น กองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น หากผลการตรวจสอบพบว่ า  ยั ง ไม่ ผ ่ า นเกณฑ์
ก็จะมีกระบวนการลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งต่อไป ส่วนที่ผ่านเกณฑ์แล้ว ก็จะได้รับเชิญเข้ารับเงินพระราชทาน
ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคมของทุกปี เพื่อเป็นหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
อย่างสมบูรณ์ตลอดระยะเวลาการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน มีการขยายพืน้ ทีก่ องทุนแม่ของแผ่นดินอย่างต่อเนือ่ ง
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา  จนถึงปัจจุบัน ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ มีหมู่บ้าน/ชุมชมกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ
จ�ำนวน ๒๑,๑๕๙ แห่ง
หมู่บ้าน/ชุมชมกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ – ๒๕๖๐ ดังนี้
ปีที่ดำ�เนินการ

จำ�นวนหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน (แห่ง)

๒๕๔๗
๒๕๔๘
๒๕๔๙
๒๕๕๐
๒๕๕๑
๒๕๕๒
๒๕๕๓
๒๕๕๕
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
รวมทั้งสิ้น

๖๗๒
๑,๐๒๙
๑,๗๗๐
๒,๔๐๗
๑,๔๕๖
๓,๐๐๘
๑,๘๓๙
๒,๑๕๑
๒,๓๕๓
๑,๕๙๑
๙๒๙
๙๓๐
๑,๐๒๔
๒๑,๑๕๙

การปฏิบัติของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
หมู ่ บ ้ า น/ชุ ม ชนกองทุ น แม่ ข องแผ่ น ดิ น สามารถด� ำ เนิ น การป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
ได้อย่างหลากหลายตามศักยภาพและบริบทของพื้นที่ โดยสรุปกิจกรรมที่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ด�ำเนินการได้เบื้องต้น ดังนี้
๑) กิจกรรมเฝ้าระวังยาเสพติด เช่น สนับสนุนการเดินเวรยาม จุดตรวจหมู่บ้าน/ชุมชน
๒) กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง เช่น การให้ความรู้เรื่องยาเสพติด การอบรมศาสนธรรม การจัดกิจกรรม
ครอบครัวสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางเลือกให้เด็กและเยาวชน (กีฬา นันทนาการ ฯลฯ)
๓) กิจกรรมแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด เช่น การส่งบ�ำบัดรักษายาเสพติด การดูแลช่วยเหลือ
ให้ทุนประกอบอาชีพเพื่อการปรับตัวสู่สังคม
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๔) กิจกรรมเสริมสร้างความดีในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อเป็นแบบอย่าง
๕) กิจกรรมเสริมสร้างความคิด ความรู้ การรวมกลุม่ การสร้างความตืน่ ตัว การประชุมแลกเปลีย่ นความรู้
ประสบการณ์ระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน ในลักษณะของศูนย์เรียนรู้ เพื่อให้เกิดกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
๖) กิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาความเป็นอยู่แบบพอเพียงในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ที่ยั่งยืน
๗) กิจกรรมสงเคราะห์ผู้เดือดร้อน หรือผู้ตกทุกข์ได้ยากในหมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อลดทอนหรือขจัด
ความเดือดร้อนตามหลักเมตตาธรรม ทั้งนี้ อาจเป็นการสงเคราะห์ช่วยเหลือในรูปตัวเงินหรือวัตถุสิ่งของ ซึ่งผู้รับ
การสงเคราะห์จะคืนกลับมาหรือไม่ แล้วแต่กรณี หรือตามแต่จะตกลงกัน
มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๐
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะทีเ่ ป็นหน่วยงานหลักในการด�ำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกับหน่วยงานภาคี
ทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ กรมการพัฒนาชุมชน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กองอ�ำนวยการรักษาความมัน่ คงภายในราชอาณาจักร
(กอ.รมน.) กรุงเทพมหานคร ฯลฯ จัดงาน “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๐” เมื่อวันจันทร์ที่
๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี
อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
พระเจ้ า หลานเธอ พระองค์ เจ้ า พั ช รกิ ติ ย าภา  เสด็ จ เป็ น องค์ ป ระธานในงานมหกรรมกองทุ น แม่
ของแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๐ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์พิเศษวิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย นางนฤมล ช่วงรังษี รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้อง เฝ้ารับเสด็จ
ในโอกาสนี้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา  ได้ประทานเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่
ของแผ่นดิน ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ผ่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด ทั่วประเทศ
รวมจ�ำนวน ๑,๐๒๔ แห่ง พร้อมประทานพระด�ำรัสแก่ประธานหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ทอดพระเนตร
นิทรรศการแสดงผลงานของหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละภาค รวมทั้งทอดพระเนตรนิทรรศการ
เทิดพระเกียรติ ชุด “ดวงใจแห่งแผ่นดิน” และฉายพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ตามล�ำดับ
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ส�ำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย
- การลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

- การแสดงนิทรรศการชุด “ดวงใจแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึง
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยปัญหายาเสพติด ตลอดทั้งการแสดงนิทรรศการผลงานของ
หมูบ่ า้ น/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน จาก ๑๐ พืน้ ทีท่ มี่ ปี ระสบการณ์การด�ำเนินงานเป็นทีน่ า่ สนใจ สามารถน�ำไปเป็นต้นแบบ
เพื่อประยุกต์ใช้แนวทางในการด�ำเนินงานได้
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กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ�ำปี ๒๕๖๐
ตามมติ ก ารประชุ ม สมั ช ชาใหญ่ อ งค์ ก ารสหประชาชาติ เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน ๒๕๓๐ ได้ ก� ำ หนดให้
วันที่ ๒๖ มิถุนายนของทุกปี เป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลก ซึ่งประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนารมณ์
อย่างแน่วแน่ทจี่ ะร่วมกับประชาคมโลกในการรณรงค์ตอ่ ต้านยาเสพติด โดยมีหน่วยงาน/องค์กรภาคีทเี่ กีย่ วข้อง ทัง้ ภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี ๒๕๓๐ จนถึงปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๖๐
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดกิจกรรม ดังนี้
๑. พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ บุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจ�ำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วย
นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ในฐานะผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลต�ำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ นายออมสิน ชีวะพฤกษ์
รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี นายศิรินทร์ยา
สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส. นายกลินท์ สารสิน
ประธานกรรมการมูลนิธิ พลต�ำรวจเอกเภา  สารสิน
ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บุคคลและ
องค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
ที่ ไ ด้ รั บ โล่ ฯ เข้ า ร่ ว มในพิ ธี ก ว่ า  ๕๐๐ คน
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ท�ำเนียบรัฐบาล
โดยพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๔ ซึ่ง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ มูลนิธิ พลต�ำรวจเอก
เภา สารสิน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ของทุกปี
ตามมติของสหประชาชาติ และเพื่อให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความส�ำคัญของบุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสา สละเวลา ทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตน
ท�ำงานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์
ซึ่ ง ในปี นี้ มี บุ ค คลและองค์ ก รที่ ไ ด้ รั บ โล่ แ ละ
ใบประกาศเกียรติคณ
ุ ทุกประเภท จ�ำนวน ๒๑๖ ราย
และเป็ น ปี ที่ ๓ ที่ มี ก ารมอบโล่ เชิ ด ชู เ กี ย รติ
ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ให้กบั ทายาทผูเ้ สียสละชีวติ รวมทัง้ มอบใบประกาศ
เชิดชูเกียรติให้แก่ผบู้ าดเจ็บในการปฏิบตั งิ านป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอีกด้วย

ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 93

ในปีนมี้ กี รอบแนวคิดในการจัดกิจกรรมรณรงค์เพือ่ ให้เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน
ท�ำความดี ตระหนักถึงภัยจากยาเสพติด และเข้ามามีสว่ นร่วมในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง เพือ่ แสดงความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช และน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคณ
ุ ทีท่ รงน�ำแนวทางในแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยพ้นภัยจากยาเสพติด และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ภายใต้ค�ำขวัญ “ท�ำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด”

๒. กิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” (Run for Dad Against Drugs)
เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน
กิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” (Run for Dad Against Drugs) เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน)
ประจ�ำปี ๒๕๖๐ พร้อมด้วยผูบ้ ริหารกระทรวงยุตธิ รรม นายศิรนิ ทร์ยา สิทธิชยั เลขาธิการ ป.ป.ส. ผูบ้ ริหาร ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ผู ้ ร ่ ว มสนั บ สนุ น ผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม เหล่ า ศิ ล ปิ น ดารา/คนในวงการบั น เทิ ง โดยผู ้ เข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมได้ บ ริ จ าคเงิ น
เพื่อมูลนิธิพระดาบส สนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา ณ สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร

โดย ส�ำนักงาน ป.ป.ส. จัดกิจกรรม “วิ่งเพื่อพ่อ ต่อต้านยาเสพติด” (Run for Dad Against Drugs)
เพื่ อ ให้ ป ระชาชนได้ ร ่ ว มแสดงความอาลั ย แด่ พ ระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช และร่ ว มกั น
สวมเสื้อสีขาวในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ�ำปี ๒๕๖๐ เป็นการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน
ตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดความตระหนักและเห็นความส�ำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมถึง
ร่วมกันแสดงพลังและเจตนารมณ์ในการต่อต้านยาเสพติด และเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเยาวชนและประชาชนรับรู้และ
เข้าใจถึงนโยบายและแนวทางการด�ำเนินงานด้านยาเสพติดของรัฐบาล และ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วม
เป็นพลังในการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งมีผู้สนใจมาร่วมวิ่ง จ�ำนวน ๔,๐๐๐ คน
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๓. การประกวดออกแบบสื่อสร้างสรรค์ห่างไกลยาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประกวดออกแบบสื่อเพื่อการป้องกันยาเสพติด Infographic และคลิปวิดีโอสั้น
ภายใต้หัวข้อ “ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย” ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) ประจ�ำปี ๒๕๖๐
โดยการประกวดในครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากเยาวชนและประชาชนส่งผลงานเข้ามาเป็นจ�ำนวนมากถึง ๓๐๑ ชิ้นงาน
ชิงเงินรางวัลกว่า  ๓๖๐,๐๐๐ บาท และเมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายศิรินทร์ยา  สิทธิชัย เลขาธิการ ป.ป.ส.
เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวด “Infographic และคลิปวิดีโอสั้น” ณ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. โดยแยกประเภท
ผลงานที่รับเงินรางวัล พร้อมรับโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร ดังนี้
๑)  ผลงานการประกวด Infographic ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี
๒)  ผลงานการประกวด Infographic ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป
๓)  ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ประเภทเยาวชน อายุระหว่าง ๑๕ - ๑๘ ปี
๔)  ผลงานการประกวดคลิปวิดีโอ ประเภทประชาชนทั่วไป อายุ ๑๙ ปีขึ้นไป

การประกวดนีเ้ ป็นกิจกรรมสร้างภูมคิ มุ้ กันยาเสพติดส�ำหรับน้อง ๆ เยาวชนในสถานศึกษา ระดับมัธยมศึกษา 
อาชีวศึกษา  อุดมศึกษา  และประชาชนทั่วไป ซึ่งถือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนเกิดการรวมกลุ่มกัน
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เป็นการสร้างการรับรูใ้ ห้กบั กลุม่ เป้าหมายเยาวชนและประชาชนให้เข้าใจแนวทางการด�ำเนินงาน
ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด อีกทั้งยังเป็นการเชิญชวนให้ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบ�ำบัดรักษา
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การด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑. กิจกรรมการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน
การด�ำเนินกิจกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูบ่ า้ น/ชุมชน เป็นกิจกรรมทีท่ างสมาคมป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ลงพืน้ ทีใ่ นระดับหมูบ่ า้ น/ชุมชน เพือ่ ให้ความรูเ้ รือ่ งการสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ยาเสพติด แก่กลุม่ เป้าหมายทีเ่ ป็นชาวบ้านทัว่ ไปทัง้ ผูห้ ญิงหรือแม่บา้ น ซึง่ นอกจากผูห้ ญิงหรือแม่บา้ น ทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมแล้ว
ก็ยังมีพ่อบ้าน และเด็ก ๆ เยาวชน ในหมู่บ้าน/ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติด โดยมีประเด็นทีใ่ ห้ความรู้ ประกอบด้วย ความหมายและอันตรายจากยาเสพติด
โทษของผู้ค้า หลักศาสนากับยาเสพติด และการสังเกตพฤติกรรมของเยาวชนและสร้างครอบครัวอบอุ่น

โดยห้ ว งเดื อ นตุ ล าคม ๒๕๕๙ - กั น ยายน ๒๕๖๐ สมาคมป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
จังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถลงพืน้ ทีด่ ำ� เนินการได้ทงั้ หมด จ�ำนวน ๗๕๓ หมูบ่ า้ น/ชุมชน และมีจำ� นวนผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งหมด ๒๕,๙๐๐ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัด

หมู่บ้าน/ชุมชน
ที่ด�ำเนินการ (แห่ง)

สงขลา (๔ อ�ำเภอ)
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
รวม

๑๒๙
๑๖๐
๒๒๐
๒๔๔
๗๕๓

ชาย
๒,๘๓๔
๓,๖๒๙
๒,๑๕๑
๔,๐๓๘
๑๒,๖๕๒
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จ�ำนวนผู้เข้าร่วม (คน)
หญิง
๑,๗๕๐
๑,๙๙๒
๔,๙๖๓
๔,๕๔๓
๑๓,๒๔๘

รวม
๔,๕๘๔
๕,๖๒๑
๗,๑๑๔
๘,๕๘๑
๒๕,๙๐๐

๒. กิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในโรงเรียน
สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าไปด�ำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดในโรงเรียนระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  โรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  โรงเรียนตาดีกา  และสถาบันศึกษา
ปอเนาะ ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้ เพื่อให้เยาวชนก่อนวัยเสี่ยงในโรงเรียน ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัย
ของยาเสพติด โดยมีประเด็นที่ให้ความรู้ประกอบด้วย ความหมายและอันตรายจากยาเสพติด หลักศาสนากับยาเสพติด
การทดลองสารนิโคตินจากบุหรี่ และพระคุณของครู และพระคุณพ่อ-แม่

ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐ สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถเข้าด�ำเนินการได้ทั้งหมด ๗๖๙ โรงเรียน และมีจ�ำนวนผู้เข้าร่วม ๕๔,๙๐๕ คน โดยมีรายละเอียดดังนี้

จังหวัด

สงขลา
(๔ อ�ำเภอ)
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
รวม

โรงเรียน
สังกัด
ที่ด�ำเนินการ สพฐ.
(แห่ง) (ประถม)

สังกัด
สพม.
(มัธยม)

ประถม

สังกัด สช.
โรงเรียน
เอกชน
โรงเรียน
สอน
ตาดีกา
ศาสนา
(มัธยม)

สถาบัน
ปอเนาะ

จ�ำนวน
นักเรียน
(คน)

๑๐๖

๔๕

๖

๒

๓

๔๙

๑

๙,๗๗๕

๑๙๒
๒๑๙
๒๕๒
๗๖๙

๑๘
๒
๖๕

๑
-

๑
๑
๔

๖
๑
๑
๑๑

๑๖๐
๒๐๒
๒๔๕
๖๕๖

๖
๑๖
๓
๒๖

๑๒,๓๑๖
๑๓,๗๐๒
๑๙,๑๑๒
๕๔,๙๐๕

๗
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๓. กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยาวชนอ่านคุตบะห์วันศุกร์
การส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เยาวชนอ่ า นคุ ต บะห์ วั น ศุ ก ร์ สมาคมป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมกับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา  และสถาบันศึกษาปอเนาะ ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน
ในโรงเรียนเผยแพร่หลักค�ำสอน บทบัญญัติ ตามหลักศาสนาอิสลามให้ห่างไกลยาเสพติด โดยเน้นบทบัญญัติหรือ
หัวข้อคุตบะห์ ประกอบด้วย หลักค�ำสอนเกีย่ วกับผูท้ ใี่ ช้สงิ่ เสพติด หลักค�ำสอนเกีย่ วกับครอบครัว และสถานการณ์ปจั จุบนั
บทลงโทษของผู้ที่ใช้ยาเสพติด การขออภัยโทษจากพระเจ้า และหลักการพื้นฐานของมุสลิม
ห้วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ - กันยายน ๒๕๖๐ สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดชายแดนภาคใต้
สามารถส่งเสริมให้เยาวชนอ่านคุตบะห์วันศุกร์ ๕๗๔ มัสยิด โดยมีรายละเอียดดังนี้
จังหวัด
สงขลา (๔ อ�ำเภอ)
ยะลา
ปัตตานี
นราธิวาส
รวม

ด�ำเนินการ (แห่ง)
๔๘
๑๓๕
๑๔๐
๒๕๑
๕๗๔

๔. กิจกรรมการสร้างความรู้ให้ประชาชนเรื่องยาเสพติด รณรงค์ประชาสัมพันธ์ยาเสพติด ผ่านสื่อรายการวิทยุ
สมาคมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ดำ� เนินการกิจกรรมผ่านสือ่ รายการวิทยุ
เพือ่ เป็นสือ่ ประชาสัมพันธ์โทษพิษภัยยาเสพติด และยังเป็นอีกหนึง่ ช่องทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพืน้ ที่ มีการพูดคุย
และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ผ่านสื่อรายการวิทยุ ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชน
ได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยาเสพติด และทันต่อสถานการณ์การระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน
- รายการซาว์ดแซ่บ ๑๐๒.๕ MHz. อสมท. จังหวัดยะลาออกอากาศทุกวันอาทิตย์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.
กระจายเสียงครอบคลุม ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และ ๔ อ�ำเภอ จังหวัดสงขลา
- รายการไวด์สเตชั่น สถานีปลอดยาเสพติด ๑๐๖.๒๕ MHz. R-radio network วิทยาลัยเทคนิค
ปัตตานี ออกอากาศทุกวันจันทร์และอังคารเวลา ๑๑.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. กระจายเสียงครอบคลุมในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง
จังหวัดปัตตานี
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การบริหารจัดการ

การบริหารจัดการงบประมาณการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณ
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔,๘๙๙,๑๗๙,๘๐๐ บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ�ำนวนทั้งสิ้น ๔,๕๙๘,๓๕๒,๕๖๐.๘๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๖ คงเหลืองบประมาณ ๓๐๐,๘๒๗,๒๓๙.๑๔ บาท
คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๔

งบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภาพรวม
(๔,๘๙๙,๑๗๙,๘๐๐ บาท)
๔,๕๙๘,๓๕๒,๕๖๐.๘๖ บาท

๙๓.๘๖%
๖.๑๔%
เบิกจ่าย         คงเหลือ

๓๐๐,๘๒๗,๒๓๙.๑๔ บาท

โดยงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีรายละเอียดดังนี้
๑. งบประมาณของหน่วยงานบูรณาการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดที่มีรหัส
งบประมาณด้านยาเสพติด ๒๕ หน่วยงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๑๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒,๑๕๕,๖๕๖,๖๖๖.๐๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๓๘ คงเหลืองบประมาณ
๒๕๖,๒๒๘,๓๓๓.๙๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๖๒
งบประมาณของหน่วยงานบูการขาย
รณาการที่เกี่ยวข้อง ๒๕ หน่วยงาน
(๒,๔๑๑,๘๘๕,๐๐๐ บาท)

๒๕๖,๒๒๘,๓๓๓.๙๒

๑๐.๖๒%

๘๙.๓๘%
๒,๑๕๕,๖๕๖,๖๖๖.๐๘

เบิกจ่าย         คงเหลือ
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๒. งบประมาณของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. โดยได้รบั การจัดสรรงบประมาณ จ�ำนวนทัง้ สิน้ ๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐ บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวนทั้งสิ้น ๒,๔๔๒,๖๙๕,๘๙๔.๗๘ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๑ คงเหลืองบประมาณ
๔๔,๕๙๘,๙๐๕.๒๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑.๗๙

๒,๔๔๒,๖๙๕,๘๙๔.๗๘ บาท

งบประมาณของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
(๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐ บาท)

๙๘.๒๑%
๑.๗๙%
๔๔,๕๙๘,๙๐๕.๒๒ บาท

เบิกจ่าย         คงเหลือ

โดยจ�ำแนกงบประมาณของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ออกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้
๒.๑ งบประมาณที่ ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ส. ด� ำ เนิ น การเอง จ� ำ นวน ๑,๗๑๕,๓๙๖,๗๒๒.๔๔ บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวน ๑,๖๗๕,๑๘๒,๒๓๒.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๖๖ คงเหลืองบประมาณ
๔๐,๒๑๔,๔๘๙.๕๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒.๓๔
๒.๒ งบประมาณที่สนับสนุนหน่วยงานอื่นให้เบิกจ่ายแทน จ�ำนวน ๗๗๑,๘๙๘,๐๗๗.๕๖ บาท
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จ�ำนวน ๗๖๗,๕๑๓,๖๖๑.๘๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๓ คงเหลืองบประมาณ
๔,๓๘๔,๔๑๕.๖๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗
งบประมาณที่ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ด�ำเนินการเอง
(๑,๗๑๕,๓๙๖,๗๒๒.๔๔ บาท)

๔๐,๒๑๔,๔๘๙.๕๕
งบประมาณที่สนับสนุนหน่วยงานอื่นให้เบิกจ่ายแทน
(๗๗๑,๘๙๘,๐๗๗.๕๖ บาท)
๒.๓๔%

๙๗.๖๖%
๑,๖๗๕,๑๘๒,๒๓๒.๘๙

๙๙.๔๓%

๗๖๗,๕๑๓,๖๖๑.๘๙

เบิกจ่าย         คงเหลือ

๐.๕๗%
๔,๓๘๔,๔๑๕.๖๗

เบิกจ่าย         คงเหลือ
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การก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ความเป็นมาของการก�ำกับติดตาม
รัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติก�ำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาเฉพาะหน้า 
ทีต่ อ้ งได้รบั การป้องกันและแก้ไขโดยการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ ข้มงวดและจัดการปัญหาอืน่ ๆ ทีเ่ ชือ่ มโยงต่อเนือ่ งให้เบ็ดเสร็จ
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ในฐานะหน่วยงานกลางในการก�ำหนดยุทธศาสตร์และแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้กำ� หนดให้มกี ารจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ปอ้ งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ขึน้ โดยผ่านความเห็นชอบ
จากคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๘ เพือ่ ใช้เป็นกรอบทิศทางการด�ำเนินงาน และก�ำหนดให้มกี ารก�ำกับติดตาม
และประเมินผลการด�ำเนินงาน เพื่อพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปเพื่อความผาสุกของประชาชน
โดยรวม
การก�ำกับติดตามการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ดำ� เนินการต่อเนือ่ งมาเป็นประจ�ำทุกปี
โดย ปี ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติได้ลงนามในค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อก�ำกับ
ติดตาม และเร่งรัดการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปอย่างมีเอกภาพและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
โดยมอบหมายให้ นายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ด้านความมั่นคง เป็นประธานคณะอนุกรรมการ
และนายนิยม เติมศรีสุข รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นรองประธาน พร้อมทั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงต่าง ๆ และ
ผู้แทนส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมการ

พื้นที่การก�ำกับติดตามนิเทศงาน
คณะอนุกรรมการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้ด�ำเนินการก�ำกับ
ติดตามการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับจังหวัด และก�ำหนดจัดโครงการติดตามนิเทศงาน
ของคณะอนุกรรมการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ในพืน้ ที่ ๔ ภาคภูมศิ าสตร์
จ�ำนวน ๔ ครั้ง รวม ๗๗ จังหวัด ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ๒๕๖๐ และลงพื้นที่ตรวจติดตามการด�ำเนินงาน
ในระดับพื้นที่ จ�ำนวน ๘ แห่ง รวม ๕ จังหวัด ประกอบด้วย
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๑. การติดตามนิเทศงานของคณะอนุกรรมการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ในพื้นที่ ๔ ภาคภูมิศาสตร์ จ�ำนวน ๔ ครั้ง รวม ๗๗ จังหวัด ดังนี้
- ครั้งที่ ๑ ภาคกลาง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร มีจังหวัด
เข้ารับการตรวจเยี่ยมก�ำกับติดตามการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๒๖ จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชัยนาท
จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา  จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก
จั ง หวั ด ปราจี น บุรี จังหวัดระยอง จังหวัดสระแก้ ว จั ง หวั ด กาญจนบุ รี จั ง หวั ดนครปฐม จั ง หวั ด ประจวบคี รีขัน ธ์
จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี
- ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีจังหวัดเข้ารับการตรวจเยี่ยม
ก�ำกับติดตามการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๑๔ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา 
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดตรัง จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา 
จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
- ครั้งที่ ๓ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ณ จังหวัดขอนแก่น มีจังหวัดเข้ารับ
การตรวจเยี่ยมก�ำกับติดตามการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๒๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรนิ ทร์ จังหวัดอ�ำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองบัวล�ำภู จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดบึงกาฬ
- ครัง้ ที่ ๔ ภาคเหนือ วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ จังหวัดพิษณุโลก มีจงั หวัดเข้ารับการตรวจเยีย่ มก�ำกับ
ติดตามการด�ำเนินงาน จ�ำนวน ๑๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่
จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดล�ำปาง จังหวัดล�ำพูน จังหวัดก�ำแพงเพชร จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดอุทัยธานี
๒. การลงพื้ น ที่ เ พื่ อ ติ ด ตามนิ เ ทศงาน และตรวจเยี่ ย มการด� ำ เนิ น งานเพื่ อ สร้ า งขวั ญ และก� ำ ลั ง ใจ
แก่เจ้าหน้าที่ จ�ำนวน ๘ แห่ง รวม ๕ จังหวัด ดังนี้
๒.๑ ชุมชนนครทอง ต�ำบลปากคลองปลากด อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
๒.๒ บ้านมะม่วงทอง หมู่ที่ ๔ ต�ำบลท่าดี อ�ำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.๓ บ้านภูเหล็ก ต�ำบลภูเหล็ก อ�ำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น
๒.๔ บ้านผารังหมี ต�ำบลไทรย้อย อ�ำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
๒.๕ โรงเรียนขามแก่นนคร ต�ำบลศิลา อ�ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
๒.๖ ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหานคร ณ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๖
กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู่อากาศยาน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
๒.๗ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒.๘ ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” วัดก�ำแพงมณี ต�ำบลโคกสลุด
อ�ำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก

ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 103

ผลการก�ำกับติดตามนิเทศงาน
การก�ำกับติดตามมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตาม
เป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน รวมถึงก�ำกับติดตามเพื่อรับฟังปัญหา  อุปสรรค รวมถึง
ข้อเสนอแนะแนวทางการด�ำเนินงานของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ น�ำมาพิจารณาประกอบการจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในปีต่อ ๆ ไป ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และ
ใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การก�ำกับติดตาม
ยังเป็นการด�ำเนินงาน เพื่อสร้างขวัญและก�ำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระดับพื้นที่อีกด้วย

คณะอนุกรรมการก�ำกับติดตามผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๖๐ ได้สรุป
ปัญหาอุปสรรคการก�ำกับติดตาม รายงานต่อผูอ้ ำ� นวยการศูนย์อำ� นวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ดังนี้
๑. การปราบปรามยาเสพติด
- ปัญหาอุปสรรค ประชาชนไม่ไว้วางใจเจ้าหน้าทีร่ ฐั ในการให้ขอ้ มูลข่าวสารยาเสพติด เนือ่ งจากเกรงกลัว
เรื่องความปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว และยังคงมีการลักลอบจ�ำหน่ายยาเสพติด หรือสารออกฤทธิ์ทางประสาท
ตามร้านขายยาโดยมิชอบด้วยกฎหมาย มีการใช้ยาในทางที่ผิด โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน รวมถึงเจ้าหน้าที่
ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ และบางพื้นที่ยังขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในการสกัดกั้น
การลักลอบน�ำเข้าและล�ำเลียงยาเสพติด
๒. การบ�ำบัดรักษายาเสพติด
- ปัญ หาอุปสรรค การค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดเพื่อน�ำเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดรักษาในระบบสมัครใจ
ยังไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากสถานที่คัดกรองไม่พร้อมด�ำเนินการตลอด ๒๔ ชั่วโมง ผู้เสพ/
ผู้ติด ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขประกาศ คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ท�ำให้เกิดการบ�ำบัดรักษาซ�้ำซาก การเร่งรัดน�ำผู้เสพเข้าสู่
การบ�ำบัดรักษามากเกินไปก่อให้เกิดปัญหาระดับพื้นที่ รวมถึงระบบงบประมาณสนับสนุนการบ�ำบัดและการติดตาม
ผู้ผ่านการบ�ำบัดไม่สอดคล้องกับลักษณะงานหรือการปฏิบัติงานจริง และการที่ผู้ผ่านการบ�ำบัดย้ายที่พักอาศัยหรือ
ไปท�ำงานนอกพื้นที่ ท�ำให้การติดตามผู้ผ่านการบ�ำบัดไม่ครบตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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๓. การป้องกันปัญหายาเสพติด
- ปัญหาอุปสรรค สถาบันครอบครัวอ่อนแอ ส่งผลต่อปัญหายาเสพติด การขาดการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กบั หมูบ่ า้ น/ชุมชน การก�ำหนดมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมูบ่ า้ น/
ชุมชนขาดความยืดหยุ่นไม่สอดคล้องกับพื้นที่ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มนักท่องเที่ยว และการแพร่ระบาด
ในสถานบันเทิง และสถานบริการที่ควบคุมได้ยาก

๔. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ
- ปัญหาอุปสรรค การจัดสรรงบประมาณล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาด
ยาเสพติดรวมถึงระบบการรายงานสารสนเทศยาเสพติดจังหวัดมีการปรับรูปแบบการรายงานทุกปี ท�ำให้เกิดความสับสน
ในการรายงาน เจ้าหน้าทีม่ กี ารโยกย้ายปรับเปลีย่ นการด�ำเนินงานส่งผลต่อการรายงานผลผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติด
จังหวัด (NISPA) ไม่มีความต่อเนื่องขาดประสิทธิภาพ
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การประเมินผลการด�ำเนินงานด้านยาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ส�ำนักงานสถิตแิ ห่งชาติ กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ด�ำเนินการจัดท�ำ
โครงการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ปี ๒๕๖๐ ด�ำเนินการส�ำรวจ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒ เดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ เพื่อติดตาม
ประเมินผล การด�ำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยสอบถามประชาชนที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป
ทั่วประเทศ มีประชาชนกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน ๔๗,๐๐๐ ราย ในพื้นที่เป้าหมายเดียวกันของการส�ำรวจทั้ง ๒ ครั้ง
โดยผลการส�ำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการด�ำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่างวันที่ ๒๖ กรกฎาคม - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ จากผล
การส�ำรวจครั้งนี้ ประชาชนเห็นว่าสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดยรวมดีขึ้น โดยมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่น
ต่อนโยบายรัฐบาลในการป้องกัน ปราบปราม และบ�ำบัดรักษาผูเ้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติดในระดับสูง เช่นเดียวกับผลการส�ำรวจ
ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
๑. ประชาชนร้อยละ ๙๗.๕๐ มีความพึงพอใจผลการด�ำเนินงานของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
โดยประชาชนมีความพึงพอใจด้านการป้องกัน การปราบปราม และการบ�ำบัดรักษา ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันตามล�ำดับ
นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ ๙๗.๓๐ มีความเชื่อมั่นต่อนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. ประชาชนร้อยละ ๕.๑ ระบุวา่ พบเห็นปัญหายาเสพติดในหมูบ่ า้ น/ชุมชนด้วยตนเอง เมือ่ เปรียบเทียบกับ
การส�ำรวจครั้งที่ ๑ (ร้อยละ ๗) ลดลงร้อยละ ๑.๙ ขณะที่ร้อยละ ๔๒.๑ ระบุว่าไม่พบเห็น แต่ทราบว่าในหมู่บ้าน/ชุมชน
มีปญ
ั หายาเสพติด และร้อยละ ๕๒.๘ ระบุวา่ ไม่พบเห็นและไม่ทราบว่าในชุมชน/หมูบ่ า้ น มีปญ
ั หายาเสพติด โดยประชาชน
ที่ระบุว่าพบเห็น/ทราบว่ามีปัญหายาเสพติด ได้แสดงความเห็น ดังนี้
๒.๑ ประชาชนที่พบเห็น/ทราบว่ามีปัญหายาเสพติด ระบุว่าช่วงอายุของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มากที่สุด ได้แก่ อายุ ๒๐-๒๔ ปี (ร้อยละ ๕๑.๔) อายุ ๑๕-๑๙ ปี (ร้อยละ ๔๖.๓) อายุ ๒๕-๒๙ ปี (ร้อยละ ๓๓.๙)
อายุ ๓๐-๓๔ ปี (ร้อยละ ๑๙.๐) อายุ ๓๕-๓๙ ปี (ร้อยละ ๙.๐) อายุมากกว่า ๓๙ ปี และอายุต�่ำกว่า ๑๕ ปี ตามล�ำดับ
๒.๒ ประชาชนที่พบเห็น/ทราบว่ามีปัญหายาเสพติด ระบุว่าอาชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มากที่สุด ได้แก่ ผู้ว่างงาน/ไม่มีงานท�ำ (ร้อยละ ๕๑.๓) รับจ้างทั่วไป (ร้อยละ ๔๒.๐) นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ ๓๐.๒)
กรรมกร (ร้อยละ ๑๙.๘) เกษตรกร (ร้อยละ ๑๓.๓) ขับรถรับจ้าง พนักงาน/ลูกจ้างเอกชน ค้าขายประกอบธุรกิจ ตามล�ำดับ
๒.๓ ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด ประชาชนร้อยละ ๒๒.๗ ระบุว่าคนในหมู่บ้าน/ชุมชน
ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับการส�ำรวจครั้งที่ ๑ (ร้อยละ ๒๘.๒) ลดลงร้อยละ ๕.๕
(ซึ่งในจ�ำนวนนี้ มีสมาชิกในครัวเรือนประสบปัญหาโดยตรง ร้อยละ ๘.๗ และไม่ได้ประสบปัญหาโดยตรง ร้อยละ ๑๔.๐
โดยเรือ่ งทีไ่ ด้รบั ความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติดมากทีส่ ดุ ๓ ล�ำดับแรก คือ การกระท�ำผิดเกีย่ วกับทรัพย์ การส่งเสียงดัง
ก่อความร�ำคาญ และแก๊งมอเตอร์ไซด์ซงิ่ ) ส่วนร้อยละ ๖๕.๙ ระบุวา 
่ ไม่ได้รบั ความเดือดร้อน ร้อยละ ๑๑.๔ ไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ
๓. ประชาชนร้อยละ ๒.๒ ระบุวา่ พบเห็นการซือ้ ขายยาเสพติดได้งา่ ย เมือ่ เปรียบเทียบกับผลส�ำรวจ ครัง้ ที่ ๑
(ร้อยละ ๓.๑) ลดลงร้อยละ ๐.๙ (ในจ�ำนวนนี้ได้ให้เหตุผลว่าพบเห็นการซื้อขายยาเสพติดได้ทั่วไป พบเห็นการซื้อขาย
ยาเสพติดแบบเปิดเผยไม่เกรงกลัวกฎหมาย) ขณะทีร่ อ้ ยละ ๐.๗ ระบุวา 
่ พบเห็น การซือ้ ขายยาเสพติดได้ยาก (ให้เหตุผลว่า
เจ้าหน้าที่เข้มงวด ต้องไปซื้อนอกหมู่บ้าน/ชุมชน มีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มขึ้น) ร้อยละ ๓๑.๗ ระบุว่า  ไม่พบเห็น
แต่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด และร้อยละ ๖๕.๔ ระบุว่า ไม่พบเห็นและไม่ทราบว่ามีการซื้อขายยาเสพติด
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๔. ประชาชนร้อยละ ๔.๓ ระบุว่าพบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ยังมีพฤติการณ์การใช้ยาเสพติดอยู่
เมื่อเปรียบเทียบกับผลส�ำรวจครั้งที่ ๑ (ร้อยละ ๕.๕) ลดลงร้อยละ ๑.๒ ในขณะที่ร้อยละ ๔๑.๕ ระบุว่า  ไม่พบเห็น
ว่ามีผเู้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติดทีย่ งั มีพฤติการณ์ดงั กล่าว ร้อยละ ๕๔.๒ ระบุวา 
่ ไม่พบเห็นและไม่ทราบว่ามีผเู้ สพ/ผูต้ ดิ ยาเสพติด
๕. ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับข้อเสนอแนะแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา ๕ อันดับแรก
ได้แก่ การปราบปรามอย่างจริงจังต่อเนื่อง (ร้อยละ ๕๖.๐) การใช้กฎหมายลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเด็ดขาด
(ร้อยละ ๔๘.๒) การตัง้ จุดตรวจ จุดสกัดเพือ่ เฝ้าระวังหมูบ่ า้ น/ชุมชน (ร้อยละ ๒๖.๖) การให้ทหารช่วยดูแลปัญหายาเสพติด
(ร้อยละ ๒๒.๗) และการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและบริเวณโดยรอบ (ร้อยละ ๑๗.๙) ตามล�ำดับ
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ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
“สมัครใจบ�ำบัด ไม่เสียประวัติ
ไม่มีความผิด”

การพั ฒนากฎหมาย
ด้านยาเสพติด

การปรับปรุงและพัฒนากฎหมายด้านยาเสพติด
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนินการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อาทิ ร่างพระราชบัญญัติ
ให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. .... เพื่อให้กฎหมาย
ด้ า นยาเสพติ ด มี ค วามเหมาะสม สอดคล้ อ งกั บ สถานการณ์ ย าเสพติ ด ทั้ ง ภายในประเทศและต่ า งประเทศ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ด้านยาเสพติดในต่างประเทศ โดยพัฒนาและปรับปรุง
กฎหมายให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ ผลการประชุ ม สมั ช ชาสหประชาชาติ ส มั ย พิ เ ศษว่ า ด้ ว ยปั ญ หายาเสพติ ด โลก
ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly Special Session 2016-UNGASS 2016)
ซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม ได้ มี มุ ม มองใหม่ ต ่ อ การแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด โดยเห็ น ว่ า ปั ญ หายาเสพติ ด เป็ น เรื่ อ งของสุ ข ภาพ
ระบบสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจนและการพัฒนา  ซึ่งจะต้องจัดความสมดุลอย่างเหมาะสม
และการปรับพัฒนากฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการด�ำเนินการสามารถสรุปได้ ดังนี้
๑. ร่างพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด มีหลักการส�ำคัญ ดังนี้
๑.๑ การก�ำหนดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ก�ำหนดให้
คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องจะต้องก�ำหนดแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว
๑.๒ การพัฒนาระบบการควบคุมและก�ำกับดูแลยาเสพติด ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด
ท�ำหน้าทีใ่ นการควบคุมและก�ำกับดูแลยาเสพติดให้โทษ วัตถุออกฤทธิ์ และสารระเหย เพือ่ ให้การใช้ยาเสพติดในทางการแพทย์
มีการควบคุมที่เหมาะสม
๑.๓ การก�ำหนดมาตรการพิเศษเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ก�ำหนดให้คณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด สามารถก�ำหนดพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�ำการศึกษา วิจยั การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดได้ เช่น การทดลองเพาะปลูกพืชเสพติด การทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อการศึกษาวิจัย
การเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณที่ก�ำหนด เป็นต้น
๑.๔ การเปิดกว้างให้มกี ารน�ำพืชเสพติดมาใช้เพือ่ การศึกษาวิจยั และใช้ประโยชน์ในการรักษาโรค ก�ำหนดให้
รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงสาธารณสุขมีอำ� นาจอนุญาตให้สามารถเสพพืชเสพติดเพือ่ การรักษาโรค หรือเพือ่ การศึกษาวิจยั ได้
อันเป็นมิติใหม่ด้านยาเสพติดที่เปิดโอกาสให้มีการใช้ประโยชน์จากพืชเสพติด ที่จากเดิมไม่สามารถท�ำได้ตามกฎหมาย
๑.๕ การปรับปรุงความผิดและบทลงโทษในคดียาเสพติด โดยปรับปรุงความผิดและบทลงโทษที่ใช้
ในคดียาเสพติดใหม่ โดยพิจารณาจากพฤติการณ์และความร้ายแรงของการกระท�ำความผิดตามหลักอาชญาวิทยา 
เพือ่ ให้การลงโทษมีความเหมาะสมได้สดั ส่วนกับระดับของการกระท�ำความผิด โดยแบ่งบุคคลทีเ่ ข้าไปยุง่ เกีย่ วกับยาเสพติด
ออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
๑.๕.๑ นักค้ารายใหญ่จัดเป็นอาชญากรรมร้ายแรงซึ่งต้องด�ำเนินการอย่างเด็ดขาด
๑.๕.๒ แรงงานหรือผูข้ น ผูข้ ายปลีกในชุมชนยังคงถือว่าเป็นความผิดอาญา แต่มกี ารปรับปรุงบทลงโทษ
ให้มีความเหมาะสมโดยพิจารณาจากพฤติการณ์ในการกระท�ำความผิด
๑.๕.๓ กลุ่มเหยื่อหรือผู้เสพ ถือว่าเป็นผู้ป่วย ใช้มาตรการทางสาธารณสุขแทนการด�ำเนินคดีอาญา 
โดยเน้นไปที่การให้การบ�ำบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถภาพ และการน�ำมาตรการอื่นแทนการลงโทษมาใช้
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๑.๖ การพัฒนาระบบการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ก�ำหนดให้มีคณะกรรมการบ�ำบัดรักษาฟื้นฟู
ผู้ติดยาเสพติด ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อท�ำหน้าที่ในการก�ำหนดมาตรฐานการบ�ำบัดรักษา
และก�ำหนดหลักเกณฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง โดยมุง่ เน้นไปทีค่ วามสมัครใจของผูป้ ว่ ย โดยมีระบบการคัดกรองผูป้ ว่ ยตามระดับการเสพ
การติดยาเสพติดด้วยหลักวิชาทางการแพทย์ เพื่อส่งตัวผู้ป่วยเข้ารับการบ�ำบัดรักษาตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคล
รวมตลอดถึงการติดตามช่วยเหลือ โดยให้หน่วยงานในพื้นที่และชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการติดตามดูแลช่วยเหลือและ
ให้ค�ำแนะน�ำ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผู้เสพเป็นไปอย่างยั่งยืน
โดย ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้ดำ� เนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับร่างพระราชบัญญัตใิ ห้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
พ.ศ. .... และร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ดังนี้
๑) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น
เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อระดม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งจากหน่วยงานและภาคประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกภาคส่วน
ได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในการจัดท�ำร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. .... และ
ร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดตรงตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พร้อมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
จัดท�ำร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด พร้อมทัง้ เปิดการแสดงความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่าง
วันที่ ๑๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ โดยผลจากการรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด จะน�ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา
ตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ ๑๑)

ขอไฟล์รูป

๒) การเตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงานเพื่อรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด
เพื่อเตรียมความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด โดย รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) ในฐานะประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เตรียมความพร้อมในการด�ำเนินงานเพื่อรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด เพื่อท�ำหน้าที่ในการศึกษา
วิเคราะห์บทบัญญัติของร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด เสนอความเห็นแก่หน่วยงานต่าง ๆ และพิจารณาด�ำเนินการ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการเตรียมความพร้อม
ในการด�ำเนินงานเพื่อรองรับการบังคับใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมชิดชัย วรรณสถิตย์
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. โดยมี นายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมฯ เพื่อก�ำหนดแนวทาง
การด�ำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและเตรียมการรองรับการปรับปรุงแก้ไขความผิดและ
บทลงโทษในคดียาเสพติด โดยมีผู้แทนจาก ๒๒ หน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
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๒. ร่างพระราชบัญญัตปิ อ้ งกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๒.๑ ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการส�ำคัญ ดังนี้
๒.๑.๑ ก�ำหนดเพิ่มเติมให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน
ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ในการด�ำเนินการในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพ
๒.๑.๒ ปรับปรุงองค์ประกอบและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงและหัวหน้าส่วนราชการทีเ่ กีย่ วข้อง เป็นกรรมการ มีอำ� นาจและ
หน้าที่ในการก�ำหนดนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
ควบคุมและก�ำกับดูแลการด�ำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามนโยบายและแผนระดับชาติ
๒.๑.๓ ปรับปรุงโครงสร้างของส�ำนักงาน ป.ป.ส. ให้เป็นส่วนราชการที่ไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงหรือทบวง และปรับปรุงอ�ำนาจหน้าที่ให้สอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ
๒.๑.๔ ปรับปรุงให้ เลขาธิการ ป.ป.ส. ขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี และให้ขา้ ราชการของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ซึง่ ได้รบั แต่งตัง้ เป็น เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ได้รบั เงินเพิม่ พิเศษตามระเบียบที่ คณะกรรมการ ป.ป.ส. ก�ำหนด โดยความเห็นชอบ
ของกระทรวงการคลัง
๒.๑.๕ เพิ่มเติมให้ คณะกรรมการ ป.ป.ส. มีอ�ำนาจในการเสนอให้ตราพระราชกฤษฎีกาเพื่อก�ำหนด
เขตพื้นที่ทดลองเพาะปลูกพืชเสพติดหรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดหรือให้มีการเสพหรือครอบครองยาเสพติด
ตามประเภทและปริมาณที่ก�ำหนดเพื่อการศึก ษาวิ จัย การป้ อ งกั น ปราบปรามและแก้ ไขปั ญ หายาเสพติ ด หรื อ
การลดอันตรายจากยาเสพติด
๒.๑.๖ เพิ่มเติมให้ คณะกรรมการ ป.ป.ส. ควบคุมและก�ำกับดูแลการแจกจ่ายหรือให้อุปกรณ์
ทางการแพทย์แก่ผู้เสพยาเสพติดเพื่อลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ
๒.๑.๗ ปรับปรุงอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรรมการ เลขาธิการ ป.ป.ส. และ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ในการตรวจค้น
ยานพาหนะทีม่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่ โดยการใช้เครือ่ งมือหรืออุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ในการตรวจค้นได้
ปรับปรุงอ�ำนาจการยึดหรืออายัดทรัพย์สินโดยให้รวมถึงทรัพย์สินที่ได้มา  โดยการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
และปรับปรุงต�ำแหน่งเจ้าพนักงานผู้เป็นหัวหน้าในการตรวจค้นในเวลากลางคืนให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน
๒.๑.๘ เพิ่มเติมให้ เจ้าพนักงาน ป.ป.ส. ที่ได้รับอนุญาตจาก เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอ�ำนาจในการใช้
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วยวิธีการอื่นใดเพื่อสะกดรอยติดตามผู้ต้องสงสัยว่ากระท�ำความผิดหรือ
จะกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อให้ได้มาซึ่งพยานหลักฐานในการด�ำเนินคดี
๒.๒ ร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ....  มีหลักการส�ำคัญ ดังนี้
๒.๒.๑ ก�ำหนดให้ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เป็นส่วนราชการไม่สังกัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวง ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี
๒.๒.๒ ก�ำหนดให้โอนบรรดาอ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ
ประกาศ ค�ำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม และของข้าราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้าง ไปเป็นอ�ำนาจหน้าที่ของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัตินี้
๒.๒.๓ ก�ำหนดให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สนิ งบประมาณ กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างและอัตราก�ำลังของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.  กระทรวงยุติธรรม
ไปเป็นของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ตามพระราชบัญญัตินี้
112 รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

๒.๒.๔ ก�ำหนดให้บรรดาบทบัญญัติแห่งกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ค�ำสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดทีอ่ า้ งถึง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุตธิ รรม และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
กระทรวงยุติธรรม ให้ถือว่าอ้างถึง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. และข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างของ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ตามพระราชบัญญัตินี้ แล้วแต่กรณี
โดย ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ส. ได้ ด� ำ เนิ น การจั ด โครงการประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเพื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น
ร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพมหานคร
เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ และน�ำความคิดเห็นมาประกอบการจัดท�ำร่างกฎหมายดังกล่าว โดยมีผู้แทน
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ยังได้ดำ� เนินการจัดให้มกี ารรับฟังความคิดเห็น
ร่างกฎหมายดังกล่าว ผ่านทางเว็บไซต์ของส�ำนักงาน ป.ป.ส. ระหว่างวันที่ ๓ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

๓. การปรับนโยบายทางกฎหมายในการควบคุมตัวยาเสพติด
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
ศึกษาวิเคราะห์มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมเมทแอมเฟตามีน ตามค�ำสั่ง ศอ.ปส. ที่ ๙/๒๕๕๙ ซึ่งปลัดกระทรวง
ยุติธรรม เป็นประธาน และกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส�ำนักงานคดียาเสพติด ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
กรมการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมคุมประพฤติ กรมราชทัณฑ์ กรมการปกครอง ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ
ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย องค์การเภสัชกรรม และส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ดำ� เนินการศึกษา
วิเคราะห์ เพื่อปรับนโยบายด้านกฎหมายในการควบคุมตัวยาเสพติด จ�ำนวน ๔ ชนิด ได้แก่ เฮมพ์ (กัญชง) พืชกระท่อม
กัญชา และเมทแอมเฟตามีน
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๓.๑ ผลการศึ ก ษาและข้ อ เสนอเกี่ ย วกั บ แนวทางหรื อ มาตรการในการควบคุ ม ที่ เ หมาะสมเกี่ ย วกั บ
พืชเสพติด ซึ่งมีความคืบหน้าในการด�ำเนินการ ดังนี้
๓.๑.๑ เฮมพ์ (กัญชง) ยังคงก�ำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ โดยคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ได้มีมติให้ความเห็นชอบแนวทางการปฏิบัติเพื่อการควบคุมและก�ำกับดูแลการปลูกเฮมพ์
รวมทั้งเห็นชอบให้มีการจัดตั้งกลไกในการควบคุมการปลูกเฮมพ์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยได้จัดตั้งกลไก
ควบคุมในระดับพื้นที่ โดย ศอ.ปส.จ. ในพื้นที่ ๙ จังหวัด ๒๓ อ�ำเภอ ที่ได้รับอนุญาตให้ปลูกเฮมพ์ ภายใต้การก�ำกับดูแล
และควบคุมของ ศอ.ปส.จ.
๓.๑.๒ พืชกระท่อม ก�ำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ แต่ผ่อนปรน ให้สามารถใช้
แบบวิถีชาวบ้านได้ แต่การแปรสภาพพืชกระท่อมไปใช้ร่วมกับสารเสพติดชนิดอื่น ๆ เช่น ๔x๑๐๐ ยังคงเป็นความผิดเช่นเดิม
และให้มกี ารปรับปรุงกฎหมายให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจยั พืชกระท่อม เพือ่ ใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์
ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยกระทรวงสาธารณสุขได้รับไปพิจารณาให้ความเห็น
๓.๑.๓ กัญชา  ก�ำหนดให้เป็นยาเสพติดให้โทษประเภท ๕ ไม่อนุญาตให้มีการใช้ในเชิงสันทนาการ
แต่จะเปิดช่องให้สามารถขออนุญาตศึกษาวิจัยกัญชา เพื่อใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้สะดวกและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
เช่นเดียวกับพืชกระท่อม ซึ่งหลักการนี้ได้น�ำไปก�ำหนดไว้ในร่างประมวลกฎหมายยาเสพติด ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว
๓.๒ การพิจารณาและแสดงความเห็นเกีย่ วกับมาตรการในการควบคุม “เมทแอมเฟตามีน” ซึง่ มีการอภิปราย
เพื่ อ หามาตรการที่ เ หมาะสมในการควบคุ ม เมทแอมเฟตามี น และอนุ พั น ธุ ์ โดยก� ำ หนดควบคุ ม เมทแอมเฟตามี น
(ยาบ้าและไอซ์) เป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท ๑ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ส่วนอนุพันธ์
ของเมทแอมเฟตามีนชนิดอืน่ ๆ เช่น แอมเฟตามีน ทีป่ จั จุบนั มีการใช้ในทางการแพทย์ในต่างประเทศ เพือ่ รักษาโรคสมาธิสนั้
จะพิจารณาความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่ง เพื่อให้สามารถน�ำมาใช้ในทางการแพทย์ได้ โดยจะต้องมีมาตรการในการควบคุม
อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการน�ำไปใช้ในทางที่ผิดด้วย
๔. การปรับประกาศ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อรองรับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
การปรับประกาศ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานในการรองรับประกาศคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาการน�ำผู้เสพยาเสพติดที่ไม่มีฐานความผิดอื่น
หรือไม่มีพฤติกรรมอันตรายได้เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพิ่มหลักฐานในการด�ำเนินการ
กับผู้ไม่เข้ารับการคัดกรองหรือเข้ารับการบ�ำบัดฯ ตามแนวทางที่ก�ำหนด
นับจากที่ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๗
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดท�ำประกาศ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ฉบับที่ ๑ ก�ำหนดแนวทางในการให้โอกาสแก่ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ที่ถูกเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายพบตัว ให้สามารถเข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจโดยไม่ถือว่ามีความผิด และสามารถ
ใช้สิทธิดังกล่าวได้ถึง ๕ ครั้ง ก่อนที่จะถูกด�ำเนินการน�ำตัวเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมาย รวมถึงได้มีประกาศ ฉบับที่ ๓
ในการด�ำเนินการกับผู้ที่เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูไม่เกิดประโยชน์หรือฝ่าฝืนไม่เข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟู แต่จากการด�ำเนินงาน
พบว่า  ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเป็นจ�ำนวนมาก ยังคงมีพฤติกรรมฝ่าฝืนไม่เข้ารับการบ�ำบัดฯ หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือ
ข้อก�ำหนดของสถานบ�ำบัดฟื้นฟู จนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขและความเชื่อมั่นของประชาชน
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จากปัญหาที่เกิดขึ้นดังกล่าว จึงเป็นเหตุให้ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ด�ำเนินการปรับประกาศ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ในการรองรับการด�ำเนินงานตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ขึ้นใหม่ ตามประกาศ
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เรือ่ ง การน�ำตัวผูต้ อ้ งสงสัยเข้ารับการบ�ำบัดฟืน้ ฟู การบ�ำบัดฟืน้ ฟู และการประเมินผูผ้ า่ นการบ�ำบัดฟืน้ ฟู
พ.ศ. ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ การปรับประกาศ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ในครั้งนี้ ยังคงเจตนารมณ์ของประกาศ
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัย
ว่ากระท�ำความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเข้าสู่การบ�ำบัดฟื้นฟูและการดูแลผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูในการให้โอกาส
ผู ้ เ สพผู ้ ติ ด ยาเสพติ ด ได้ มี โ อกาสเข้ า รั บ การบ� ำ บั ด ฟื ้ น ฟู ใ นระบบสมั ค รใจ โดยไม่ ถื อ ว่ า มี ค วามผิ ด ตามกฎหมาย
แต่ได้มีการเพิ่มกระบวนการเก็บหลักฐานประกอบการด�ำเนินคดี เพื่อไม่ให้กลุ่มคนที่มีพฤติการณ์หลบหนีหลบเลี่ยง
ไม่เข้าสู่การบ�ำบัดฟื้นฟูอาศัยช่องว่างในการให้ความยินยอมเพื่อจะไม่ต้องถูกด�ำเนินคดี
โดยมีแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติมจากแนวทางเดิมในสาระส�ำคัญ ดังนี้
๑. ให้เจ้าหน้าที่ตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดน�ำส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรองและให้ศูนย์
เพื่อการคัดกรองส่งปัสสาวะไปตรวจเพื่อรับรองผลในขั้นที่สอง (ตามแนวทางการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในปัสสาวะ
ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๐
ของกระทรวงสาธารณสุข) เพื่อเก็บเป็นหลักฐานในการด�ำเนินคดี
๒. ในกรณีที่ศูนย์เพื่อการคัดกรองไม่เปิด เนื่องจากเป็นวันหยุดราชการหรือเป็นช่วงเวลากลางคืนให้น�ำตัว
ผู้ต้องสงสัยไปยังสถานีต�ำรวจ เพื่อให้พนักงานสอบสวนแห่งท้องที่นั้นลงบันทึกประจ�ำวัน พร้อมก�ำหนดวันและเวลา
ให้ผตู้ อ้ งสงสัยต้องไปแสดงตนทีศ่ นู ย์เพือ่ การคัดกรอง ซึง่ ก็คอื วันเปิดท�ำการวันแรก และให้พนักงานสอบสวนส่งเอกสารต่าง ๆ
และตัวอย่างปัสสาวะไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรอง เพื่อด�ำเนินการตรวจรับรองผลในขั้นที่สองต่อไป
๓. กรณีที่ผู้ต้องสงสัยฯ ไม่ไปยังศูนย์เพื่อการคัดกรองหรือไม่ไปบ�ำบัดฟื้นฟูฯภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองหรือสถานบ�ำบัดฟื้นฟู จัดท�ำบันทึกการไม่มาแสดงตัวพร้อมเอกสารหลักฐานส่งไปยังพนักงาน
สอบสวนแห่งท้องที่นั้นด�ำเนินการออกหมายเรียก เพื่อน�ำส่งเข้ารับการบ�ำบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ�ำบัดต่อไป
๔. การติดตามให้ดำ� เนินการนัดหมายให้ผผู้ า่ นการบ�ำบัดฟืน้ ฟูมาแสดงตนเพือ่ รับการติดตามดูแลช่วยเหลือ
ภายหลังการบ�ำบัดฟืน้ ฟูอย่างต่อเนือ่ งทุกเดือนตลอดระยะเวลา ๑๒ เดือน และให้มกี ารตรวจปัสสาวะผูผ้ า่ นการบ�ำบัดฟืน้ ฟู
ทุกครั้ง โดยให้ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบ�ำบัดฟื้นฟูอ�ำเภอประสานขอความร่วมมือจากส�ำนักงานสาธารณสุข
อ�ำเภอหรือโรงพยาบาลชุมชนในการด�ำเนินงาน
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. คาดหวังว่าการด�ำเนินการปรับประกาศ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ในครัง้ นี้ จะเป็นเครือ่ งมือส�ำคัญ
ที่จะให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดฟื้นฟู และให้ความร่วมมือเข้าสู่กระบวนการบ�ำบัดฟื้นฟู
รวมทั้งการมารายงานตัวเพื่อรับการติดตามต่อเนื่องภายหลังการบ�ำบัดฟื้นฟู ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้เสพยาเสพติดเอง
ที่จะได้มีโอกาสได้รับการดูแล และช่วยเหลือจนสามารถกลับไปประกอบอาชีพหรือใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุข
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การพั ฒนาบุคลากร

การด�ำเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากร
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ด�ำเนินการพัฒนา
บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้งภายในส�ำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี
เพือ่ พัฒนาความรู้ ทักษะ และเสริมสมรรถนะให้สามารถปฏิบตั งิ านรองรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตลอดจนนโยบายทีเ่ กีย่ วข้องของรัฐบาล รวมถึงพัฒนาบุคลากรของกลุม่ ประเทศอาเซียนและประเทศต่าง ๆ ตามข้อตกลง/
สนธิสัญญาระหว่างประเทศ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ทัง้ ด้านปราบปรามยาเสพติด ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และพัฒนาองค์ความรูใ้ นการปฏิบตั งิ าน
ด้านยาเสพติดให้แก่บุคลากร ทั้งภายในส�ำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานภาคี รวม ๒๑๑ โครงการ มีผู้เข้ารับการอบรม
จ�ำนวน ๑๙,๓๗๒ คน
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๑. การพัฒนาบุคลากรของส�ำนักงาน ป.ป.ส.
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้ด�ำเนินการพัฒนาข้าราชการ/เจ้าหน้าที่ภายในส�ำนักงาน ป.ป.ส. เพื่อพัฒนาความรู้
ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะทีจ่ ำ� เป็นในการปฏิบตั งิ านในต�ำแหน่งต่าง ๆ ให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ มีความเป็นมืออาชีพ
ในฐานะที่เป็นหน่วยงานหลักด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การท�ำงานด้านยาเสพติด เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ท�ำให้ได้พัฒนาตนเองและพัฒนางาน
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิม่ ขึน้ โดยจัดการฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าทีป่ อ้ งกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด รุน่ ที่ ๖ เทคนิคการติดตามและประเมินผลโครงการ ก้าวทันสถานการณ์และทิศทางการควบคุมยาเสพติด
เทคนิคการเป็นวิทยากรกลุ่มมืออาชีพ (Facilitator) รุ่นที่ ๑ นักบริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับต้น
รุ่นที่ ๑๒ การพัฒนาศักยภาพโดยการใช้อาวุธและยุทธวิธีตามสถานการณ์จ�ำลอง (Simulator) และการศึกษาดูงาน
การขับเคลื่อนงาน KM มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ เป็นต้น

๒. การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานภาคี
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคีต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพือ่ ให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือและเป็นพลังในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของประเทศ ดังนัน้ เพือ่ ให้หน่วยงานภาคีมคี วามรู้ ความเข้าใจ สามารถปฏิบตั งิ านด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. จึงได้จัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรของหน่วยงานภาคีในหลักสูตรต่าง ๆ เช่น
หลักสูตรเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. เจ้าหน้าทีช่ ดุ ปฏิบตั กิ ารสืบสวนปราบปรามยาเสพติดตามแผนประชารัฐ การสืบสวนขยายผล
ในคดียาเสพติด การจัดท�ำคู่มือและสื่อวิทยากรป้องกันยาเสพติด
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โครงการพัฒนาบุคลากรที่ส�ำคัญ
๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ” รุ่นที่ ๒ - ๔
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร “เครือข่ายเกษตรกรอาสา
พัฒนาประชารัฐ” ให้แก่สมาชิกสภาเกษตรกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ จ�ำนวน ๑,๗๓๒ คน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่าย
ภาคประชาชนในกลุม่ เกษตรกร โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผเู้ ข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในโทษพิษภัยยาเสพติด
มีแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยจัดอบรม ๔ รุ่น
ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ดังนี้
- รุ่นที่ ๑ (ภาคเหนือ) เมื่อวันที่ ๖ - ๘ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมล�ำปางเวียงทอง จังหวัดล�ำปาง
- รุ่นที่ ๒ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล
แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
- รุ่นที่ ๓ (ภาคใต้) เมื่อวันที่ ๑๖ - ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
- รุ่นที่ ๔ (ภาคกลาง) เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม
อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้ การฝึกอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุ่นที่ ๔ ได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ
ว่าด้วยความร่วมมือในการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพือ่ สร้างหมูบ่ า้ น/ชุมชนมัน่ คง ปลอดภัยยาเสพติด
ระหว่าง ส�ำนักงาน ป.ป.ส. กับ ส�ำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยรัฐมนตรีวา่ การกระทรวงยุตธิ รรม ร่วมเป็นสักขีพยาน
โดยมี ข ้ อ ตกลงร่ ว มกั น ในการให้ ค วามรู ้ ค วามเข้ า ใจในโทษพิ ษ ภั ย ของยาเสพติ ด แก่ เ กษตรกร เพื่ อ ให้ เ ป็ น แกนน� ำ
ในการช่วยเหลือป้องกัน และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่สมาชิกเกษตรกรในหมู่บ้าน/ชุมชน
.
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เพื่ อ เป็ น การสานต่ อ ความร่ ว มมื อ ตามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจดั ง กล่ า ว เครื อ ข่ า ยภาคประชาชนในพื้ น ที่
ส�ำนักงาน ปปส. ภาค ๑ - ๙ และ ปปส.กทม. ได้ด�ำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเครือข่ายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ
ระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนจาก ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
รวม ๑๐ รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจ�ำนวน ๑,๘๖๘ คน และมีเจ้าหน้าที่จาก ส�ำนักงาน ปปส. ภาค ๑ - ๙ และ ปปส.กทม.
เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ และเป็นพี่เลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำในการด�ำเนินการเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้าน/ชุมชน
๒. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์และรายงานการข่าวยาเสพติด รุ่นที่ ๑
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานหลักในการอ�ำนวยการและบริหารจัดการแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
มีการรายงานข้อมูลและข่าวสารที่เกี่ยวเนื่องจ�ำนวนมาก เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานด้านการข่าวและ
เฝ้าระวัง จ�ำเป็นต้องพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และประสบการณ์ดา้ นการข่าวให้มปี ระสิทธิภาพทันต่อสถานการณ์
เพื่อให้สามารถน�ำข้อมูลข่าวสารมาวิเคราะห์สภาพปัญหายาเสพติด ด้านการค้า  การแพร่ระบาด หรือเครือข่าย
การค้ายาเสพติด เพือ่ เสนอผูบ้ ริหารพิจารณาใช้ประโยชน์ประกอบการก�ำหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. จึงจัดการฝึกอบรมหลักสูตร
“การวิเคราะห์และรายงานการข่าวยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ส�ำนักข่าวกรองแห่งชาติ อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี

การฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม บรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้
แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ในหัวข้อ “ความเป็นนักการข่าวและความคาดหวังของฝ่ายนโยบายต่องานการข่าวยาเสพติด”
พร้อมทั้งมอบนโยบายด้านการข่าวแก่ผู้บริหารส�ำนักงาน ป.ป.ส. และข้าราชการ โดยถ่ายทอดผ่านระบบการประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ไปยัง ส�ำนักงาน ปปส.ภาค ๑ - ๙ และ ปปส.กทม. และอัครราชทูตที่ปรึกษา
ด้านควบคุมยาเสพติด ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา  และนครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
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๓. การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุปราบปรามยาเสพติด
สืบเนื่องจากรัฐบาลโดย พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความห่วงใยและห่วง
ความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในพิธีมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่น เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ ท�ำเนียบรัฐบาล
เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ และต่อมาได้มีข้อสั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐
มอบหมายให้ ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานความมั่นคงในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับ
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีความพร้อมในการเผชิญเหตุ
ที่อาจมีการขัดขืน ต่อสู้ และใช้อาวุธท�ำร้ายเจ้าหน้าที่
ศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
ในฐานะผู้อ�ำนวยการศูนย์อ�ำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) ได้มีค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๑๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เรื่อง มาตรการในการป้องกัน
การบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการปราบปรามยาเสพติด น�ำนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีไปสู่การปฏิบัติ
โดยมีแนวทางส�ำคัญ คือ การจัดท�ำหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นหลักสูตรมาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ น�ำไปใช้
เป็นแนวทางการพัฒนาเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั หิ น้าทีใ่ ห้มคี วามรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะการป้องกันตัวและการสืบสวนปราบปราม
สอดรับกับภารกิจของแต่ละหน่วย

ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ประสานความร่วมมือกับกระทรวง กรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
ในการจัดฝึกอบรมร่วมทางยุทธวิธีเพื่อความพร้อมเผชิญเหตุป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ในลักษณะการฝึกร่วม
(Joint Training) และฝึกผสมในการปฏิบัติการร่วม (Combined Training) ภายใต้นามเรียกขาน T-SAFE ซึ่งหมายถึง
ความร่วมมือและความปลอดภัยของทีมประเทศไทย ทั้ง ๔ เหล่า  คือ พลเรือน ต�ำรวจ ทหาร และประชาชนในการปฏิบัติ
หน้าที่ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยมีหลักสูตรมาตรฐาน จัดโดย ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานภาคี
ประกอบด้วย
๑) การฝึกอ�ำนวยการร่วมป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ ศูนย์ปฏิบัติการ ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
(Command Post Service: CPS) ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�ำนวยการ
๒) การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่สืบสวนปราบปรามยาเสพติด
๓) การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ ณ จุดตรวจ จุดสกัด และด่านสกัดกั้น
๔) การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ ส�ำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการจัดระเบียบสังคมและชุมชน
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๕) การฝึกการใช้อาวุธโดยเครื่องจ�ำลองสถานการณ์ (Simulator) ณ ศูนย์ฝึกยิงปืนสถานการณ์จ�ำลอง
ส�ำนักงาน ป.ป.ส.
๖) การฝึกชุดปฏิบัติการร่วม (Combined Training) ของหน่วยปราบปรามยาเสพติด ในลักษณะ
ของชุดปฏิบัติการ

ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร“การฝึกร่วมทางยุทธวิธีการเผชิญเหตุ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
สืบสวนปราบปรามยาเสพติด” ซึ่งเป็นหนึ่งใน ๖ หลักสูตรการฝึกร่วมทางยุทธวิธี (T-SAFE) เป็นหลักสูตรแรก เมื่อวันที่
๒๘ สิงหาคม - ๖ กันยายน ๒๕๖๐ โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ในฐานะผู้อ�ำนวยการ
ศู น ย์ อ� ำ นวยการป้ อ งกั น และปราบปรามยาเสพติ ด แห่ ง ชาติ (ผอ.ศอ.ปส.) เป็ น ประธานในพิ ธี ป ิ ด การฝึ ก อบรม
พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ�ำนวน ๕๐ นาย ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ต�ำรวจจากกองบัญชาการ
ต�ำรวจภูธรภาค ๑ - ๙ กองบัญชาการต�ำรวจนครบาล กองบัญชาการต�ำรวจปราบปรามยาเสพติด เจ้าหน้าที่ทหาร
จากกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย กองทั พ อากาศ และเจ้ า หน้ า ที่ ส� ำ นั ก งาน ป.ป.ส. ณ โรงเรี ย นนายร้ อ ยต� ำ รวจ
อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการด�ำเนินการพัฒนาบุคลากร
ด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด โดยมีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
๑. การจัดการฝึกอบรมด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทั้งในและต่างประเทศ ส�ำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจพิสูจน์
ยาเสพติด เจ้าหน้าที่ด้านการบังคับใช้กฎหมาย และเจ้าหน้าที่ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑.๑ โครงการฝึ ก อบรมระบบบริ ห ารงานคุ ณ ภาพห้ อ งปฏิ บั ติ ก าร ISO/IEC ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕
จ�ำนวน ๔ รุ่น ได้แก่
- รุ่นที่ ๑ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๕๖ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด จ�ำนวน ๔๐ คน
- รุ่นที่ ๒ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๓๔ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด จ�ำนวน ๔๐ คน
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- รุ่นที่ ๓ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๘-๑๐ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดในสังกัด จ�ำนวน ๔๐ คน
- รุ่นที่ ๔ กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน ๑๒ และ ๗ และพิสูจน์หลักฐานจังหวัด
ในสังกัด จ�ำนวน ๔๐ คน

๑.๒ โครงการฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์ลักษณะเฉพาะของยาเสพติด (Drug Profiling of YaBa
and Crystal methamphetamine) ให้กับห้องปฏิบัติการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
ณ เมืองมัณฑะเลย์ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จ�ำนวน ๓ หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสารปนเปื้อนไอซ์ และการหาปริมาณ
วิเคราะห์ของยาเสพติด หลักสูตรตราประทับ/เครื่องหมายของยาบ้า และหลักสูตรสารปนเปื้อนของยาบ้า

๑.๓ การฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์ และการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น ส�ำหรับเจ้าหน้าที่
บังคับใช้กฎหมายและปราบปรามยาเสพติด ของ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ณ นครหลวงเวียงจันทน์
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมื่อวันที่ ๔ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
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๑.๔ โครงการฝึกอบรมการตรวจวิเคราะห์ลกั ษณะเฉพาะของยาบ้าและไอซ์ ส�ำหรับเจ้าหน้าทีห่ อ้ งปฏิบตั กิ าร
ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ประเทศกัมพูชา

๒. การเปิ ด ศู น ย์ เ ยี่ ย มชมศึ ก ษาดู ง านเรื่ อ งการตรวจพิ สู จ น์ ย าเสพติ ด สถานการณ์ ตั ว ยาเสพติ ด
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ยาเสพติด และห้องปฏิบัติการ สถาบันวิชาการและตรวจพิสูจน์ยาเสพติดจากหน่วยงานต่าง ๆ ได้แก่
- กรมข่ า วทหารอากาศ ผู ้ ฝ ึ ก อบรมหลั ก สู ต รการอบรมเสมี ย นประจ� ำ ส� ำ นั ก งานผู ้ ช ่ ว ยทู ต
ฝ่ายทหารอากาศไทยก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างประเทศ
- กรมข่าวทหาร โรงเรียนรักษาความปลอดภัย ฝึกอบรมหลักสูตรการต่อต้านการข่าวกรอง
- คณะผู้แทนเวียดนาม ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด  
- สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นที่ ๖๘
- กองเรือล�ำน�้ำ กองเรือยุทธการ ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรการปฏิบัติการตามล�ำน�้ำ ระดับผู้ปฏิบัติการ
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นอกจากนี้ สถาบันส�ำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด (สพส.) ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการพัฒนาบุคลากร
ด้านเทคโนโลยี ในการส�ำรวจและตัดท�ำลายพืชเสพติด ดังนี้
๑. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร การใช้ระบบข้อมูลติดตามสถานการณ์พืชเสพติด (NCS)
เพื่ออ�ำนวยการตัดท�ำลายไร่ฝิ่น ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๑ รุ่น ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจ
ด้านการอ�ำนวยการตัดท�ำลายไร่ฝิ่น กองทัพภาคที่ ๓ กองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๓ และเจ้าหน้าที่
ส�ำนักงาน ป.ป.ส. รวมทั้งสิ้น ๓๒ นาย เพื่อให้สามารถใช้โปรแกรมระบบข้อมูล NCS ในการอ�ำนวยการตัดท�ำลาย ติดตาม
และเฝ้าระวังสถานการณ์พืชเสพติด รวมถึงการวิเคราะห์แนวโน้มและสถานการณ์ยาเสพติดที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตั้งแต่
ระดับต�ำบลจนถึงระดับประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการใช้แผนที่ภูมิประเทศ และการใช้เครื่องมือตรวจต�ำแหน่ง
พิกัดภูมิศาสตร์บนพื้นโลกเพื่อตัดท�ำลายพืชฝิ่น ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ และ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ จ�ำนวน ๒ รุ่น
ให้แก่ ชุดปฏิบัติการตัดท�ำลายไร่ฝิ่น กองทัพภาคที่ ๓ และกองบังคับการต�ำรวจตระเวนชายแดนภาค ๓ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุดปฏิบัติการตัดท�ำลายไร่ฝิ่นส่งผลให้การตัดท�ำลายไร่ฝิ่น มีประสิทธิภาพและเข้าถึงพื้นที่เป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น
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สถิติด้านยาเสพติด

ตาราง ๑ สถิติการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวมทั่วประเทศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
			

จ�ำนวนคดี (คดี)
๔๒๒,๕๖๖
๓๔๗,๐๒๘
๒๖๔,๙๗๔
๒๒๓,๒๔๗
๒๖๑,๑๑๒

จ�ำนวนผู้ต้องหา (คน)
๔๔๑,๘๑๔
๓๖๕,๙๑๘
๒๘๔,๔๙๙
๒๔๙,๑๐๙
๒๘๗,๒๓๘

ข้อมูล: ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ข้อมูล จากระบบ POLIS ประมวลผล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตาราง ๒ สถิติการจับกุมรวม ๕ ข้อหาส�ำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

จ�ำนวนคดี (คดี)
๖๒,๒๒๘
๖๗,๕๐๗
๖๔,๗๖๘
๖๙,๖๓๗
๗๗,๐๐๘

ร้อยละ*
๑๔.๗๓
๑๙.๔๕
๒๔.๔๔
๓๑.๑๙
๒๙.๔๙

จ�ำนวนผู้ต้องหา (คน)
๗๔,๘๓๘
๘๐,๗๕๕
๗๗,๕๙๒
๘๕,๖๐๖
๙๒,๓๙๑

ร้อยละ*
๑๖.๙๔
๒๒.๐๗
๒๗.๒๗
๓๔.๓๖
๓๒.๑๗

ข้อมูล: ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ข้อมูล จากระบบ POLIS ประมวลผล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
หมายเหตุ: *เมื่อเปรียบเทียบการจับกุมรายส�ำคัญกับการจับกุมยาเสพติดภาพรวม

ตาราง ๓ สถิติการจับกุมของกลางยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ของกลางยา
เสพติด
ยาบ้า
เฮโรอีน
ไอซ์
กัญชา
คีตามีน

หน่วยนับ
ล้านเม็ด
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๑๒๖.๐๔
๙๖.๑๖
๘๗.๔๖
๙๓.๗๔
๒๑๔.๙๓
๗๖๕.๕๙
๔๙๗.๒๖
๑๗๙.๒๔
๑๔๗.๔๙
๓๗๖.๕๖
๒,๐๙๑.๘๙ ๑,๐๗๓.๖๐ ๑,๔๔๒.๐๕ ๑,๑๖๑.๐๓ ๕,๒๐๐.๗๕
๒๘,๗๑๗.๓๐ ๒๘,๑๐๔.๕๔ ๒๒,๙๒๗.๘๒ ๑๑,๑๘๓.๘๕ ๑๓,๗๙๗.๔๖
๓๐.๙๑
๖๕๘.๓๘

ข้อมูล: ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ข้อมูล จากระบบ POLIS ประมวลผล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ตาราง ๔ สถิติการยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐
			

จ�ำนวนผู้ต้องหา (ราย)
๔,๕๔๐
๓,๘๙๑
๒,๓๑๗
๒,๐๕๓
๑,๙๑๙

มูลค่าทรัพย์สิน (ล้านบาท)
๒,๓๙๕.๔๑
๑,๔๕๔.๔๔
๙๙๖.๙๖
๑,๔๑๐.๐๐
๑,๖๖๗.๗๒

ข้อมูล: ส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ประมวลผล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตาราง ๕ สถิติการบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (ราย) ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐
การบ�ำบัดฟื้นฟู
ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด
สมัครใจ
บังคับบ�ำบัด
ต้องโทษ
รวม

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๒๘๗,๗๕๙
๑๖๙,๔๘๙
๒๗,๓๖๒
๔๘๔,๖๑๐

๑๓๑,๙๕๑
๑๔๘,๒๘๙
๒๓,๒๖๑
๓๐๓,๕๐๑

๙๙,๓๑๕
๙๑,๗๖๘
๑๘,๗๗๖
๒๐๙,๘๕๙

๑๐๔,๒๕๖
๕๕,๑๙๓
๑๘,๒๘๒
๑๗๗,๗๓๑

๑๑๔,๖๕๙
๕๖,๗๘๓
๒๖,๐๗๔
๑๙๗,๕๑๖

ข้อมูล: ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ข้อมูลประมวลผล ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
๑. ระบบสารสนเทศนาเสพติดจังหวัด (NISPA)
         ๒. ระบบข้อมูลการบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)

ตารางที่ ๖ สถิติผู้เข้าบ�ำบัดรักษาระบบสมัครใจ (ราย) จ�ำแนกรายเก่า-รายใหม่ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ปี
๒๕๕๖
๒๕๕๗
๒๕๕๘
๒๕๕๙
๒๕๖๐

รายเก่า
จ�ำนวน
๔๑,๒๘๖
๒๘,๖๙๗
๑๘,๓๙๓
๑๗,๘๕๖
๑๓,๐๙๐

รายใหม่
ร้อยละ
๒๙.๑๗
๓๓.๒๙
๑๗.๖๑
๑๖.๔๓
๑๑.๒๖

จ�ำนวน
๑๐๐,๒๒๖
๕๗,๕๐๖
๘๖,๐๒๘
๙๐,๘๒๙
๑๐๓,๑๘๔

ร้อยละ
๗๐.๘๓
๖๖.๗๑
๘๒.๓๙
๘๓.๕๗
๘๘.๗๔

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจากระบบ บสต. ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
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ตารางที่ ๗ สถิติผู้เข้าบ�ำบัดรักษาระบบสมัครใจ (ราย) จ�ำแนกตามชนิดยาเสพติดที่ส�ำคัญ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ชนิดยาเสพติด
กระท่อม
กัญชา
โคเคน
ฝิ่น
ยาเค
ยาบ้า
ยาอี
ไอซ์
เฮโรอีน

๒๕๕๖
๘,๐๔๖
๙,๕๒๙
๒๖
๒,๗๐๖
๑๘
๑๐๕,๔๑๐
๔๕
๖,๙๔๑
๒,๒๒๓

๒๕๕๗
๔,๕๘๐
๖,๙๔๖
๒๓
๒,๖๗๗
๑๒
๖๒,๖๗๙
๓๕
๒,๙๖๐
๒,๕๒๓

๒๕๕๘
๓,๒๒๗
๑๐,๑๔๓
๒๘
๓,๔๐๙
๔๔
๕๙,๙๙๙
๗๘
๒,๒๘๙
๒,๙๔๖

๒๕๕๙
๕,๓๘๐
๑๑,๗๗๕
๑๓
๒,๙๓๖
๓๑
๖๘,๑๐๖
๑๕๑
๓,๗๗๖
๓,๒๗๐

๒๕๖๐
๖,๑๔๘
๑๐,๘๙๖
๑๕
๒,๖๐๙
๒๐๓
๘๓,๗๕๓
๒๑๓
๔,๖๘๑
๓,๑๙๘

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจากระบบ บสต. ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ตารางที่ ๘ สถิตผิ เู้ ข้าบ�ำบัดรักษาระบบสมัครใจ เฉพาะรายใหม่ (ราย) จ�ำแนกตามชนิดยาเสพติดทีส่ ำ� คัญ ปีงบประมาณ
๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ชนิดยาเสพติด
กระท่อม
กัญชา
โคเคน
ฝิ่น
ยาเค
ยาบ้า
ยาอี
ไอซ์
เฮโรอีน

๒๕๕๖
๖,๘๔๕
๗,๖๑๑
๑๕
๑,๐๕๗
๑๗
๗๖,๒๑๐
๓๒
๕,๐๖๗
๗๗๕

๒๕๕๗
๓,๖๙๒
๕,๔๑๕
๑๘
๙๔๘
๙
๔๒,๗๓๙
๒๗
๒,๐๔๙
๙๖๙

๒๕๕๘
๒,๙๒๒
๘,๙๖๓
๒๒
๑,๔๒๗
๓๖
๔๙,๘๔๐
๗๐
๑,๕๘๐
๑,๓๖๓

๒๕๕๙
๕,๐๐๖
๑๐,๕๕๕
๙
๑,๑๒๐
๒๖
๕๗,๙๗๘
๑๓๗
๓,๑๒๔
๑,๖๐๑

๒๕๖๐
๕,๖๗๘
๑๐,๑๐๔
๑๒
๑,๕๖๙
๑๙๑
๗๗,๘๒๑
๒๐๖
๔,๒๔๓
๒,๐๒๗

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจากระบบ บสต. ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
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ตารางที่ ๙ สถิตผิ เู้ ข้าบ�ำบัดรักษาระบบสมัครใจ (ราย) จ�ำแนกตามรูปแบบการเข้าบ�ำบัดรักษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
รูปแบบสถานที่ของการฟื้นฟูสมรรถภาพ (สมัครใจ)
ผู้ป่วยนอก ในสถานพยาบาล
ผู้ป่วยใน ระยะบ�ำบัดในสถานพยาบาล
ผู้ป่วยใน ระยะฟื้นฟูสมรรถภาพในสถานพยาบาล
ฟื้นฟูสมรรถภาพในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชน
ฟื้นฟูสมรรถภาพในศาสนสถาน

๒๕๕๖
๒๕๕๗
๑๓๗,๗๗๙ ๘๔,๒๙๔
๑๘
-

๒๕๕๘
๔๕,๑๐๒
๕๘,๒๕๙
-

๒๕๕๙
๔๗,๐๒๙
๑
๖๐,๖๕๑
-

๒๕๖๐
๔๘,๑๖๕
๖,๒๐๘
๔๕๔
๕๘,๓๕๔
๒๔๒
๘๖

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจากระบบ บสต. ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ตารางที่ ๑๐ สถิติผู้เข้าบ�ำบัดรักษาระบบสมัครใจ (ราย) จ�ำแนกตามเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
เพศ
ชาย
หญิง

๒๕๕๖
๑๓๑,๕๑๘
๖,๒๖๓

๒๕๕๗
๘๐,๒๓๘
๔,๐๗๔

๒๕๕๘
๙๘,๔๗๙
๔,๘๘๕

๒๕๕๙
๑๐๑,๗๕๗
๕,๙๒๔

๒๕๖๐
๑๐๖,๕๙๑
๖,๔๕๐

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจากระบบ บสต. ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

ตารางที่ ๑๑ สถิติผู้เข้าบ�ำบัดรักษาระบบสมัครใจ (ราย) จ�ำแนกช่วงอายุ และเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ช่วงอายุ
<๑๕ ปี
๑๕ - ๑๙ ปี
๒๐ - ๒๔ ปี
๒๕ - ๒๙ ปี
๓๐ - ๓๔ ปี
๓๕ - ๓๙ ปี
> ๓๙ ปี

๒๕๕๖
ชาย หญิง
๓,๒๔๒ ๑๔๗
๔๑,๐๒๑ ๑,๑๙๖
๒๙,๘๑๑ ๑,๐๗๑
๑๙,๔๘๒ ๙๖๒
๑๖,๗๖๒ ๙๕๙
๑๐,๔๕๘ ๖๒๔
๑๑,๐๒๐ ๑,๓๓๕

๒๕๕๗
ชาย หญิง
๒,๑๖๕
๖๖
๒๔,๖๗๙ ๗๑๐
๑๗,๓๓๙ ๖๓๔
๑๑,๔๕๔ ๕๘๕
๙,๙๘๓ ๖๐๑
๖,๙๔๘ ๔๓๓
๗,๘๔๒ ๑,๐๗๑

๒๕๕๘
ชาย หญิง
๒,๑๒๒
๙๕
๒๘,๑๘๐ ๘๔๔
๒๓,๔๕๙ ๗๒๘
๑๔,๑๔๓ ๗๔๐
๑๑,๗๐๓ ๖๙๙
๘,๕๐๒ ๕๕๔
๑๐,๖๔๖ ๑,๒๔๘

๒๕๕๙
ชาย หญิง
๑,๙๓๙ ๑๐๗
๒๗,๙๓๓ ๑,๐๑๕
๒๔,๕๙๒ ๙๙๑
๑๕,๑๓๕ ๘๙๑
๑๒,๐๔๘ ๘๗๕
๙,๑๓๔ ๗๐๐
๑๑,๒๐๗ ๑,๓๗๓

๒๕๖๐
ชาย หญิง
๑,๘๑๐ ๑๑๓
๒๓,๘๔๘ ๑,๐๕๘
๓๒,๑๖๔ ๑,๑๔๔
๑๕,๕๙๙ ๑,๐๗๑
๑๒,๐๗๘ ๙๑๘
๙,๔๓๒ ๗๖๗
๑๑,๘๙๑ ๑,๓๙๖

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจากระบบ บสต. ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)
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ตารางที่ ๑๒ สถิตผิ เู้ ข้าบ�ำบัดรักษาระบบสมัครใจ (ราย) จ�ำแนกอายุทเี่ ริม่ ใช้ยา และเพศ ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
ช่วงอายุ
ที่ใช้ยาครั้งแรก
< ๑๕ ปี
๑๕ - ๑๙ ปี
๒๐ - ๒๔ ปี
๒๕ - ๒๙ ปี
๓๐ - ๓๔ ปี
๓๕ - ๓๙ ปี
> ๓๙ ปี

๒๕๕๖
ชาย หญิง
๒๕,๒๒๐ ๗๐๗
๖๖,๒๗๖ ๒,๓๕๗
๒๑,๔๘๕ ๑,๒๔๓
๙,๑๐๓ ๗๒๘
๔,๙๕๙ ๕๑๗
๒,๔๕๖ ๒๙๑
๒,๕๒๘ ๔๕๒

๒๕๕๗
ชาย หญิง
๑๕,๙๕๘ ๔๐๗
๔๐,๐๐๘ ๑,๔๖๓
๑๒,๕๘๓ ๗๖๒
๕,๕๒๑ ๔๕๓
๓,๐๕๙ ๔๑๙
๑,๖๔๓ ๒๑๕
๑,๗๔๐ ๓๗๐

๒๕๕๘
ชาย หญิง
๑๔,๙๕๘ ๔๖๕
๔๓,๖๕๙ ๑,๕๕๓
๑๔,๓๕๙ ๙๑๓
๖,๐๙๘ ๕๔๕
๓,๓๙๐ ๔๔๗
๑,๗๖๔ ๒๔๑
๒,๑๓๔ ๔๑๓

๒๕๕๙
ชาย หญิง
๑๔,๕๙๒ ๕๔๔
๔๖,๒๘๓ ๒,๐๐๔
๑๕,๔๓๕ ๑,๑๔๑
๖,๓๕๕ ๖๘๔
๓,๖๔๕ ๕๒๒
๑,๘๖๐ ๒๙๘
๒,๓๑๘ ๔๓๙

๒๕๖๐
ชาย หญิง
๑๔,๙๓๓ ๖๑๖
๕๒,๑๕๔ ๒,๒๐๖
๒๐,๐๕๖ ๑,๔๐๗
๗,๕๙๕ ๗๒๕
๔,๗๓๙ ๕๙๔
๒,๓๖๓ ๓๐๑
๒,๙๒๑ ๔๘๙

ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจากระบบ บสต. ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

ตารางที่ ๑๓ สถิตผิ เู้ ข้าบ�ำบัดรักษาระบบสมัครใจ (ราย) จ�ำแนกตามสาเหตุสำ� คัญทีเ่ ข้ารับการบ�ำบัดรักษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐
สาเหตุสำ�คัญที่เข้ารับการบำ�บัดรักษาครั้งนี้
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐
กลัวถูกจับ
๒๓,๖๑๕ ๑๓,๘๘๙ ๖,๑๔๙ ๖,๙๓๖ ๓,๘๗๔
โครงการ TO BE NUMBER ONE
๒๑๔
เงื่อนไขของสถานประกอบการ
- ๑,๗๓๙
จัดระเบียบสังคม
๑ ๓,๑๐๔
ตั้งด่าน/ตรวจค้น
๗ ๑๔,๕๕๘
ทางบ้านบังคับหรือขอร้อง
๑๑,๒๒๐ ๖,๖๕๕ ๓,๘๒๖ ๓,๐๘๐ ๓,๒๗๐
ประชาคมหมู่บ้าน
- ๑,๑๑๑
พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕
๓๙๙
มีปัญหาด้านสุขภาพกาย
๓,๐๘๙ ๒,๒๗๘ ๑,๓๐๙ ๑,๔๖๖ ๒,๒๙๕
มีปัญหาด้านสุขภาพจิต
๓,๕๗๕ ๓,๕๕๔ ๓,๖๐๘ ๔,๑๖๙ ๖,๔๖๑
ไม่มีเงินซื้อยาเสพติด
๖๓๒
๕๗๕
๕๐๔
๔๔๕
๘๐๙
โรงเรียน
๓,๔๘๖ ๒,๖๙๒ ๑,๔๐๕ ๑,๔๓๒ ๒,๕๐๖
สมัครใจตาม พ.ร.บ.สุขภาพจิต พ.ศ.๒๕๕๑
๑๐๑
สมัครใจตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗
๑๕ ๔๘,๗๕๕
สมัครใจตามประมวลกฏหมายอาญา ม.๕๖
- ๑,๔๗๔
(คุมความประพฤติ)
สมัครใจระหว่างรอการพิจารณาของศาลเยาวชนฯ
๑ ๒,๖๒๖
หาซื้อยาเสพติดยาก
๓๗๘
๒๙๑
๒๖๘
๑๔๕
๑๙๑
อยากเลิก
๗๔,๒๖๗ ๔๑,๓๒๒ ๒๐,๘๙๑ ๑๙,๕๕๖ ๑๙,๐๔๐
ข้อมูล: ส�ำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ส�ำนักงาน ป.ป.ส. (ประมวลผลข้อมูลจากระบบ บสต. ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑)

150 รายงานผลการด�ำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

คณะผู้จัดท�ำรายงานผลการด�ำเนินงาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ที่ปรึกษา
นายศิรินทร์ยา
นายนิยม
นายชลัยสิน
นายวิชัย

สิทธิชัย
เติมศรีสุข
โพธิเจริญ
ไชยมงคล

เลขาธิการ ป.ป.ส.
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.
รองเลขาธิการ ป.ป.ส.

บรรณาธิการ
นายวีรวัฒน์  

เต็งอ�ำนวย

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์

คณะบรรณาธิการ
นางจิตติมา 
นายบุญส่ง  
นางสาวค�ำเพียร  
นางสาวอุไรวรรณ
นางสาวรุ่งนภา  
นายธีรพงศ์  
นางสาวสุภา  
นางสาวนัฐชานันท์
นางสาวอัญชลี  
นางสาวสุนันทา  
นางวงจันทร์  
นางสาวมัณญชยา
นางสาวกนกพร
นางสาวพิชชาภา
นางสาวกิตติ์รวี
นางสาวอารียา

บุญเก็บทอง
ไตรขันธ์
พิมมะเสน
บุญญิกา
วิชญทินภัทร
โพธิ์เจริญ
ทองเพิ่ม
มากรักษ์
กัลยา
ชินชัยพงษ์
โคเลิศ
การะสุข
ปาเปี้ย
กลีบล�ำเจียก
กีรติพงษ์เวคิน
หินแก้ว

ผู้อ�ำนวยการส่วนติดตามและประเมินผล ส�ำนักยุทธศาสตร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช�ำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการช�ำนาญงาน
พนักงานธุรการ ส.๓
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

จัดท�ำโดย
ส่วนติดตามและประเมินผล ส�ำนักยุทธศาสตร์
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม
๕ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๐๙๐๑, โทรสาร ๐ ๒๖๔๐ ๙๓๔๓, อีเมล์ ppb@oncb.go.th, www.oncb.go.th

