
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)  

รางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
    กฎหมายใหม   แกไข/ปรับปรงุ   ยกเลิก  

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยตุิธรรม 

๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร 
  เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 
  ตามท่ีไดมีการเสนอแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙  
เพ่ือปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดใหมีความเหมาะสม รองรับกับภารกิจอํานวยการและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดใหสอดคลองรองรับกับการแกไขดังกลาว จึงตองดําเนินการปรับโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหเปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และ
เปลี่ยนชื่อเปนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ รวมท้ังกําหนดใหเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือใหสอดคลองกับบทบาท 
ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ และสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 

 ๑.๒  ความจําเปนท่ีตองทําภารกิจ 
  สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด เปนหนวยงานกลางดานยาเสพติด 
มีบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ 
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวของ อาทิเชน พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
พ.ศ. ๒๕๓๔ พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี 
๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด และคําสั่งหัวหนาคณะ
รักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบาง
ประเภทไปใชผลิตยาเสพติด และเปนหนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ 

  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  เนื่องจากมีประเด็นปญหาสําคัญหลายประการท่ีไมสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพ
ติดแนวใหมของสหประชาชาติ ประกอบกับรัฐบาลไดกําหนดนโยบายท่ีมุงเนนการแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ี
หมูบานหรือชุมชนใหไดอยางยั่งยืน ซ่ึงกลไกและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองดําเนินการโดยเรงดวนการไมทํา
ภารกิจดังกลาวอาจสงผลกระทบตอนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศและจะไมเปนไปในทิศทาง
เดียวกันกับการแกไขปญหายาเสพติดโลก นอกจากนี้ยังจะสงผลตอกลไกลและมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติด
ท่ีขาดความเหมาะสมและขาดประสิทธิผลในการแกไขปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน 

 ๑.๓ การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง 
  ทางเลือกอ่ืนในการแกไขปญหาดังกลาว ไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับ 
ยาเสพติดเพ่ือการแกไขปญหาขางตนโดยการยกรางประมวลกฎหมายยาเสพติด ซ่ึงเปนการรวบรวมกฎหมาย



๒ 
เก่ียวกับยาเสพติด รวม ๗ ฉบับ มาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู รวมท้ังมีการปรับปรุงแกไขหลักการสําคัญ 
หลายประการเพ่ือใหสามารถแกไขปญหายาเสพติดใหไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณของ
ปญหาและเปนไปตามทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดโลก แตเนื่องจากรางประมวลกฎหมายยาเสพติด 
เปนรางกฎหมายท่ีมีเนื้อหาสาระมาก ทําใหไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดโดยเร็ว ประกอบกับมีประเด็น
ปญหาสําคัญท่ีจําเปนตองเรงรัดแกไขเพ่ือใหสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาเรงดวนตามทิศทางการแกไข
ปญหายาเสพติดแนวใหมของสหประชาชาติและการแกไขปญหายาเสพติดให พ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชน  
จึงจําเปนตองเสนอรางพระราชบัญญัตินี้ออกมาบังคับใชกอน 

 ๑.๔ มาตรการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 
  แกไขพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังตอไปนี้ 
  ๑. กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เปนสวนราชการ
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี (เพ่ิม (๑๐) ของมาตรา ๔๖ และ
ยกเลิก (๑๑) ของมาตรา ๓๓) 
  ๒. กําหนดใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
ยุติธรรม และของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ หรือของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดแหงชาติ แลวแตกรณี (มาตรา ๕) 
  ๓. กําหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ (มาตรา ๖) 
  ๔. กําหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และ
ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม ใหถือวาอางถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ และ
ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
แลวแตกรณี (มาตรา ๗) 

 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด 
  เม่ือปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแหงชาติ เปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี จะทําใหการบริหารราชการมี
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติจะเปน
หนวยงานดานยุทธศาสตร นโยบาย อํานวยการ และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ และการดําเนินงานในภาพรวมระดับ
มาตรการ (Function) รวมท้ังสามารถประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศเพ่ือ
การบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

  



๓ 
๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
  กลไก และโครงสรางองคกรในการแกไขปญหายาเสพติดสามารถขับเคลื่อน ควบคุมและกํากับ
ดูแลการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไดอยางเปนเอกภาพ อันจะสงผลใหการแกไขปญหายาเสพติดของ
ประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร 
  สามารถควบคุมและกํากับดูแลหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหายาเสพติดใหปฏิบัติตาม
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด 

 ๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาท่ีประเทศไทยมีตอรัฐ
ตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศใด ในเรื่องใด 
  ภารกิจดังกลาวสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันท่ีประเทศไทยมีตอองคการสหประชาชาติ
ในฐานะภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุท่ีออกฤทธิต์อจิตและประสาท 

  การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร 
  การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีและกอใหเกิดประโยชนตอประเทศในการแกไขปญหายาเสพติด
ในระดับพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชน และสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดของสหประชาชาติ 

๒. ผูทําภารกิจ 
 ๒.๑ เม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจนี้ 
  เนื่องจากเปนภารกิจท่ีเก่ียวของกับการบริหารราชการแผนดินเพ่ือการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติด ซ่ึงเปนการการบังคับใชกฎหมายท่ีมีอัตราโทษทางอาญาท่ีจะตองมีการใชอํานาจไปกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และเปนเรื่องของการกําหนดกฎเกณฑเพ่ือใชบังคับในเรื่องตางๆ ซ่ึงเปน
อํานาจของหนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐ จึงไมสามารถใหเอกชนทําภารกิจนี้ได 

  ภารกิจนี้ควรทํารวมกับเอกชนหรือไม อยางไร 
  เอกชนจะเขามามีสวนรวมและแสดงความคิดเห็นในการจัดทํานโยบายและแผนการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด รวมท้ังการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐในการรวมผลักดันให 
การแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒ เม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพและประโยชนท่ีจะเกิดแกการใหบริการประชาชน ควรทําภารกิจนี้
รวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม เพราะเหตุใด 
  ในการแกไขปญหายาเสพติด หนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
นโยบายและแผนการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามระยะเวลาท่ีกําหนดในแผนการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดได 

 ๒.๓ ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวา
หรือไม 
  การดําเนินการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดตามรางพระราชบัญญัตินี้เปน
ภารกิจของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองสนับสนุนและให 
ความรวมมือในการแกไขปญหาดวย 

๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร 



๔ 
    หนาท่ีหลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่องการปองกัน 
ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด 
    หนาท่ีของรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรื่อง 
    ยุทธศาสตรชาติ ในเรื่อง 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่อง 
    แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง 

 ๓.๒ การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม 
  การปรับปรุงโครงสรางการบริหาราชการท่ีมีผลเปนการเปลี่ยนแปลงสังกัดจากกระทรวงยุติธรรม 
ไปเปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ีกระทรวง หรือทบวง ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ตองดําเนินการ
โดยปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ เทานั้น ไมสามารถกระทําโดยวิธีอ่ืน
ทางการบริหารได 

  ถาใชมาตรการทางบริหารจะมีอุปสรรคอยางไร 
  ไมสามารถมีผลบังคับทางกฎหมายท่ีเพียงพอ 

 ๓.๓ ในการทําภารกิจนั้น เหตุใดจึงจําเปนตองตรากฎหมายในขณะนี้ 
  เนื่องจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ 
(United Nations General Assembly Special Session2016 : UNGASS 2016) ท่ีประชุมไดมีมุมมองใหมตอ
ปญหายาเสพติดโดยมองวาเปนเรื่องของสุขภาพ ระบบสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจน
และการพัฒนา ซ่ึงจะตองจัดความสมดุลอยางเหมาะสมในการแกไขปญหา โดยไมเนนหนักในดานใดดานหนึ่ง
มากเกินไป จึงไดกําหนดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
เพ่ือกําหนดทิศทางในการแกไขปญหา รวมถึงการปรับโครงสรางกลไกระดับนโยบายและการขับเคลื่อนใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดของสหประชาชาติ 
จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางของกลไกแกไขปญหายาเสพติดใหสอดรับกับการแกไขปญหายาเสพติด 
ท่ีในขณะนี้ยังไมมีความเหมาะสม 

 ๓.๔ การใชบังคับกฎหมายและระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 
  (ก) การใชบังคับกฎหมาย 
   ตองใชบังคับพรอมกันทุกทองท่ีท่ัวประเทศ เนื่องจากการดําเนินการรางพระราชบัญญัตินี้ 
ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ 
    ทยอยใชบังคับเปนทองท่ี ๆ ไป เนื่องจาก 
    ใชบังคับเพียงบางทองท่ี เนื่องจาก 
  (ข) ระยะเวลาในการใชบังคับกฎหมาย 
   ใชบังคับทันทีท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก เปนกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวนใน
การแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ 
    มีการทอดระยะเวลาในการบังคับใชกฎหมายเปนเวลาเทาใด เพราะเหตุใด 
    ควรกําหนดระยะเวลาการสิ้นสุดไวดวยหรือไม เพราะเหตุใด 
 
 

 ๓.๕ ถาจําเปนตองมีกฎเกณฑ เหตุใดจึงไมสมควรตราเปนขอบัญญัติทองถิ่น 
  - 
 



๕ 
 ๓.๖ ลักษณะการใชบังคับ 
    ควบคุม (ขามไปขอ ๓.๗)   กํากับ/ติดตาม (ขามไปขอ ๓.๘)      สงเสริม 
    ระบบผสม (ท้ังควบคุมและสงเสริม) 

  เหตุใดจึงตองใชระบบดังกลาว 
  - 

 ๓.๗ การใชระบบอนุญาตในกฎหมาย 
  ๓.๗.๑ เพราะเหตุใดจึงกําหนดใหใชระบบอนุญาต หรือใชระบบอ่ืนท่ีมีผลเปนการควบคุม 
   - 
 ๓.๗.๒ มีการกําหนดคาธรรมเนียมการอนุญาตหรือไม ถามี มีความจําเปนอยางไร คุมคาตอ
ภาระท่ีเกิดแกประชาชนอยางไร 
   - 
 ๓.๗.๓ มีหลักเกณฑการใชดุลพินิจในการอนุมัติ อนุญาตหรือไม 
   - 
 ๓.๗.๔ มีข้ันตอนและระยะเวลาท่ีแนนอนในการอนุญาตหรือไม อยางไร 
   - 
 ๓.๗.๕ มีการเปดโอกาสใหอุทธรณการปฏิเสธคําขอ การใหย่ืนคําขอใหม หรือไม อยางไร 
   - 
 ๓.๗.๖ มีการตออายุการอนุญาตหรือไม 
   - 
   มีการตรวจสอบกอนการตอใบอนุญาตหรือไม 
   - 

 ๓.๘ การใชระบบคณะกรรมการในกฎหมาย 
  ๓.๘.๑ กฎหมายท่ีจะตราข้ึนมีการใชระบบคณะกรรมการหรือไม มีความจําเปนอยางไร 
    - 
  ๓.๘.๒ คณะกรรมการท่ีกําหนดข้ึนมีอํานาจซํ้าซอนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม 
    - 
    หากมีความซํ้าซอนจะดําเนินการอยางไรในคณะอ่ืนนั้น 
    - 
  ๓.๘.๓ องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี 
หรือหัวหนาสวนราชการหรือไม 
    - 
    เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ 
    - 

 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีหรือไม อยางไร 
  - 

 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีกําหนด 

    โทษทางอาญา   โทษทางปกครอง    ระบบผสม 

 



๖ 
 ๓.๑๑ การกําหนดโทษทางอาญาจะทําใหการบังคับใชกฎหมายสัมฤทธิ์ผล เพราะเหตุใด 
  - 

 ๓.๑๒ ความผิดท่ีกําหนดใหเปนโทษทางอาญาเปนความผิดท่ีมีความรายแรงอยางไร 
  - 

๔. ความซํ้าซอนกับกฎหมายอ่ืน 
 ๔.๑ การดําเนินการตามภารกิจในเรื่องนี้มีกฎหมายอ่ืนในเรื่องเดียวกันหรือทํานองเดียวกันหรือไม 
  ไมมี 
 ๔.๒ ในกรณีท่ีมีกฎหมายข้ึนใหม เหตุใดจึงไมยกเลิก แกไขหรือปรับปรุงกฎหมายในเรื่องเดียวกัน
หรือทํานองเดียวกันท่ีมีอยู 
  - 

๕. ผลกระทบและความคุมคา 
 ๕.๑ ผูซ่ึงไดรับผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย 
   ผูมีหนาท่ีตามรางกฎหมายหรือท่ีจะไดรับผลกระทบจากรางกฎหมายนั้นโดยตรง 
  กระทรวงยุติธรรม ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกไข
ปญหายาเสพติด 
   ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย 
   - 
 ๕.๒ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลดังกลาว 
    ดานเศรษฐกิจ 
   - เชิงบวก 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก 
   - เชิงลบ 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบ 
    ดานสังคม 
   - เชิงบวก 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก 
   - เชิงลบ 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบ 
    ดานเศรษฐกิจ 
   - เชิงบวก 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก 
   - เชิงลบ 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบ 
 
    ดานการบริหารราชการ  
   - เชิงบวก 
   การจัดโครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. ในการบริหาร
ราชการเพ่ือการอํานวยการและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด



๗ 
ของประเทศจะมีความเหมาะสมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
(Agenda) ท้ังในระดับชาติและในระดับระหวางประเทศ สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานในภาพรวมระดับ
มาตรการ (Function) และตามภารกิจของกระทรวง กรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี (Area) 
สามารถบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการและงบประมาณรวมท้ังการดําเนินงานใหเขาถึง
กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงตองประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกสวนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือให
การแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 
   - เชิงลบ 
   ไมมี 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางท่ีตองถูกจํากัด 
  ไมมี 

  การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาท่ีจําเปนหรือไม อยางไร 
  - 

 ๕.๔ ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนในเรื่องใด อยางไร และเพียงใด 
   สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยจากอันตรายของยาเสพติด 
และสงเสริมสุขภาพของประชาชน  
   หรือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด 
   - 
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางย่ังยืนไดเพียงใด 
   - 
   การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอย
เพียงใด 
   - 
   ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด 
   - 
   และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด 
   - 
  ๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร 
   การกําหนดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไข
ปญหายาเสพติด จะทําใหการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศมีแนวทางตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
ท่ีชัดเจนและตอเนื่อง หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถแปลงนโยบายและแผนดังกลาวไปสูการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและมีทิศทางท่ีชัดเจนในการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ซ่ึงจะทําใหการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ ลดความซํ้าซอนของการปฏิบัติงานและ
งบประมาณ 
   การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และให
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี จะทําใหการบริหาร
ราชการมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติจะเปน
หนวยงานดานยุทธศาสตร นโยบาย อํานวยการ และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ระดับชาติและระหวางประเทศ และการดําเนินงานในภาพรวมระดับมาตรการ 



๘ 
(Function) รวมท้ังสามารถประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศเพ่ือการบูรณาการ
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
และพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด 
   สามารถลดความซํ้าซอนอันเกิดจากการตั้งงบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับ 
ยาเสพติดได 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนท่ีประชาชนและสังคม
จะไดรับ ไดแก 
   - 
 ๕.๕  ความยุงยากท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  - 
 ๕.๖ ความคุมคาของภารกิจเม่ือคํานึงถึงงบประมาณท่ีตองใช ภาระหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน
และการท่ีประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 
 เม่ือพิจารณาถึงงบประมาณท่ีตองใช สังคมและประเทศชาติจะไดรับจากการปฏิบัติการตาม 
ร า งกฎ ห มายนี้  ซ่ึ งจ ะ ทํ า ให ก ารป อ ง กั น และแก ไขป ญ ห าย า เสพ ติ ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ม ากยิ่ ง ข้ึ น 
ถือวามีคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

๖. ความพรอมของรัฐ 
 ๖.๑ ความพรอมของรัฐ 
  (ก) กําลังคนท่ีคาดวาตองใช 
   - 
  (ข) คุณวุฒิและประสบการณของเจาหนาท่ีท่ีจําเปนตองมี 
   - 
  (ค) งบประมาณท่ีคาดวาตองใชในระยะหาปแรกของการบังคับใชกฎหมาย 
   โดยเปนงบดําเนินงานจํานวน    -      และงบลงทุนจํานวน   - 

 ๖.๒ ในกรณีท่ีเปนรางกฎหมายท่ีมีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม อยางไร 
 รางกฎหมายฉบับนี้กําหนดหลักการเฉพาะแตเพียงยายสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ใหเปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไมเปนการเพ่ิมหนวยงานข้ึนใหม จึงไมมีการเพ่ิมอัตรากําลัง 

 ๖.๓ วิธีการท่ีจะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 

   วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย  
  ประชาสัมพันธ โดยจัดทําเอกสารหรือสิ่งพิมพแจกจายแกหนวยงานและประชาชนท่ัวไป 
   การเขาถึงขอมูลของประชาชน 

๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย 
 ๗.๑ มีหนวยงานอ่ืนใดท่ีปฏิบัติภารกิจซํ้าซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดําเนินการ
กับหนวยงานนั้นอยางไร 
  ไมมี 
 



๙ 
 ๗.๒ มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร  
  รางกฎหมายฉบับนี้มีผลกระทบตอหนวยงานอ่ืนท่ีจะตองรับทราบและถือปฏิบัติในสวนท่ี
เก่ียวของ ดังนี้ 
  ๑. ในกรณีท่ีกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีท่ีมีการอางถึง
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ขาราชการ พนักงานราชการ และ
ลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม รางกฎหมายฉบับนี้
กําหนดใหโอนไปเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ หรือ
ของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ แลวแตกรณี 
  ๒. รางกฎหมายฉบับนี้กําหนดใหกิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ กองทุนปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม โอนไปเปนของของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ   
  ๓. ในกรณีท่ีบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใด
ท่ีอางถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และขาราชการ พนักงาน
ราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม รางกฎหมาย
ฉบับนี้กําหนดใหถือวาอางถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ และขาราชการ 
พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ แลวแตกรณี 

 ๗.๓ มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร 
 รางกฎหมายฉบับนี้ มีหลักการเพียงแตปรับปรุงกลไกโครงสรางการบริหารราชการของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดเทานั้น สวนการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืน 
กําหนดไวในรางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

 ๗.๔ ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก 
 นายกรัฐมนตรี   

  การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 
  นายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ  

 ๘.๑ ระบบการทํางานท่ีกําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม 
   เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
   เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
   ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
   มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
   ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 ๘.๒ การเปดเผยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 
  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการของเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องใดบาง 
    - 



๑๐ 
    แตละข้ันตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด 
    - 
  ๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อยางไร 
    - 
  ๘.๒.๓ ในการพิจารณาของเจาหนาท่ีใชหลักการกระจายอํานาจ หรือมอบอํานาจเพ่ือให
ประชาชนไดรับการบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพอยางไร 
    -  

 ๘.๓ มีระบบการตรวจสอบและคานอํานาจอยางไร 
  ๘.๓.๑ มีระบบการตรวจสอบการปฏิบัติงานภายในหรือไม อยางไร 
    -  
  ๘.๓.๒ มีกระบวนการรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือไม อยางไร 
    - 
๙. การจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
 ๙.๑ ไดจัดทําแผนในการจัดทํากฎหมายลําดับรอง กรอบระยะเวลา ตลอดจนกรอบสาระสําคัญของ
กฎหมายลําดับรองนั้น หรือไม 
 รางกฎหมายฉบับนี้ไมมีการกําหนดใหตองไปดําเนินการจัดทํากฎหมายลําดับรอง 
  ไดยกรางกฎหมายลําดับรองเรื่องใดบาง 
  - 
 ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพ่ือปองกันการขยายอํานาจหนาท่ีของรัฐหรือเพ่ิมภาระแกบุคคล
เกินสมควรอยางไร 
  - 

๑๐. การรับฟงความคิดเห็น 

    มีการรับฟงความคิดเห็น    ไมไดรับฟงความคิดเห็น 

  มีการจัดรับฟงความคิดเห็น จํานวน ๓ ครั้ง ไดแก  
  ครั้งท่ี ๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

เม่ือวันอังคารท่ี ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพฯ ฟอรจูน 
  ครั้งท่ี ๒ การรับฟงความคิดเห็นทางเว็บไซตของ สํานักงาน ป.ป.ส. (www.oncb.go.th) 

ระหวางวันท่ี ๓ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐  
 ครั้งท่ี ๓ การรับฟงความคิดเห็นของผูเขารวมประชุม โครงการฝกอบรมเครือขายเกษตรกร

อาสาพัฒนาประชารัฐ รุนท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารอิมแพค ฟอรัม่ เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี  

๑๐.๑ ผูท่ีเกี่ยวของหรืออาจไดรับผลกระทบท่ีรับฟงความคิดเห็น 
หนวยงานภาครัฐ  
  สํานักงบประมาณ    สํานักงาน ก.พ.  
  สํานักงาน ก.พ.ร.     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
 
 

https://www.oncb.go.th/



