
หลักเกณฑในการตรวจสอบความจําเปนในการตราพระราชบัญญัติ (Checklist)  

รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
    กฎหมายใหม   แกไข/ปรับปรงุ   ยกเลิก  

สวนราชการหรือหนวยงานผูเสนอ 
 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด  กระทรวงยุติธรรม 

๑. วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจ 
 ๑.๑ วัตถุประสงคและเปาหมายของภารกิจคืออะไร 
  เพ่ือแกไขปญหาหรือขอบกพรองใด 
  ๑) ปญหาเก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติดท่ีไมชัดเจนและตอเนื่อง และปญหากลไกในการแกไขปญหายาเสพติดระดับชาติ  
  ๒) ปญหาโครงสราง บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของ สํานักงาน ป.ป.ส. และการกําหนด
ตําแหนง เลขาธิการ ป.ป.ส. ท่ีไมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ี ปญหาความเหลื่อมล้ําของ
คาตอบแทนและแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดของ สํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีขาด 
ความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับผูดํารงตําแหนงท่ีมีภารกิจและอํานาจหนาท่ีในลักษณะเดียวกันของสวน
ราชการอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงทุกหนวยงานไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวามาก ท้ังท่ีเจาพนักงานของ
สํานักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีความเสี่ยงอันตรายสูงและเก่ียวของกับการอํานวย 
ความยุติธรรม  
  ๓) ปญหาการทดลองหรือทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด การใหเสพหรือครอบครองยาเสพติด 
บางชนิดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย การลดอันตรายจากยาเสพติด การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติด และใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนนโยบายการควบคุมยาเสพติดของประเทศ และปญหาการให
อุปกรณทางการแพทยเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือเพ่ือลดอันตรายจากยาเสพติด เปนตน 
  ๔) ปญหาเก่ียวกับมาตรการในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดในการตรวจคนบุคคล
หรือยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยการใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ในการตรวจคน ปญหาการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิด และปญหาขอจํากัดเก่ียวกับ
การใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการสืบสวน สะกดรอย และติดตามผูกระทําความผิดของ 
เจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนตน 

 ๑.๒  ความจําเปนท่ีตองทําภารกิจ 
  เนื่องจากการแกไขปญหายาเสพติดยังขาดความชัดเจนในดานนโยบายและแผนระดับชาติ            
วาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือเปนทิศทางในการแกไขปญหา รวมถึงโครงสราง
กลไกระดับนโยบายและการขับเคลื่อนยังขาดความชัดเจน การจัดโครงสรางองคกรในการบริหารราชการของ
หนวยงานรับผิดชอบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามกฎหมายในปจจุบันยังไมสอดคลองกับบทบาท 
ภารกิจและอํานาจหนาท่ี ประกอบกับการกําหนดตําแหนงของ เลขาธิการ ป.ป.ส. ซ่ึงไมเหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ระดับชาติและระหวางประเทศ และตอง
รับผิดชอบตอการดําเนินงานในภาพรวมระดับมาตรการ (Function) และความผิดชอบงานแตละดานตามภารกิจ
ของกระทรวง กรม และหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ รวมท้ังการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงตอง
ประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกสวนท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถ
ดําเนินการไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้  ผูปฏิบัติงานดานการปราบปรามยาเสพติดก็มีปญหาและอุปสรรค 



๒ 
ในการปฏิบัติงานซ่ึงยังขาดมาตรการหรือเครื่องมือทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินการ
ปราบปรามและการรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดซ่ึงเปนตัวการหรือนายทุนท่ีอยู
เบื้องหลังการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  เนื่องจากมีประเด็นปญหาสําคัญหลายประการท่ีไมสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหา             
ยาเสพติดแนวใหมของสหประชาชาติ ประกอบกับรัฐบาลไดกําหนดนโยบายท่ีมุงเนนการแกไขปญหายาเสพติด           
ในพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนใหไดอยางยั่งยืน ซ่ึงกลไกและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองดําเนินการโดยเรงดวน              
การไมทําภารกิจดังกลาวอาจสงผลกระทบตอนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศและจะไมเปนไป 
ในทิศทางเดียวกันกับการแกไขปญหายาเสพติดโลก การแกไขปญหายาเสพติดจะไมมีแนวนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดท่ีชัดเจนและตอเนื่องเพ่ือใหหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของไดนําไปใชในการกําหนดแผนงานหรือโครงการดําเนินงานอยางเปนเอกภาพและเปนไปในแนวทาง
เดียวกันเพ่ือลดปญหาความซํ้าซอนของการดําเนินงานและงบประมาณ นอกจากนี้ยังจะสงผลตอกลไกลและ
มาตรการในการแกไขปญหายาเสพติดท่ีขาดความเหมาะสมและขาดประสิทธิผลในการแกไขปญหายาเสพติด 
อยางยั่งยืน 

 ๑.๓ การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคมีกี่ทางเลือก มีทางเลือกอะไรบาง 
  ทางเลือกอ่ืนในการแกไขปญหาดังกลาว ไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมายเก่ียวกับ 
ยาเสพติดเพ่ือการแกไขปญหาขางตนโดยการยกรางประมวลกฎหมายยาเสพติด ซ่ึงเปนการรวบรวมกฎหมาย
เก่ียวกับยาเสพติด รวม ๗ ฉบับ มาเรียบเรียงและจัดหมวดหมู รวมท้ังมีการปรับปรุงแกไขหลักการสําคัญ 
หลายประการเพ่ือใหสามารถแกไขปญหายาเสพติดใหไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับสถานการณของ
ปญหาและเปนไปตามทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดโลก แตเนื่องจากรางประมวลกฎหมายยาเสพติด 
เปนรางกฎหมายท่ีมีเนื้อหาสาระมาก ทําใหไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จไดโดยเร็ว ประกอบกับมีประเด็น
ปญหาสําคัญท่ีจําเปนตองเรงรัดแกไขเพ่ือใหสามารถนําไปใชในการแกไขปญหาเรงดวนตามทิศทางการแกไข
ปญหายาเสพติดแนวใหมของสหประชาชาติและการแกไขปญหายาเสพติดให พ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชน  
จึงจําเปนตองเสนอรางพระราชบัญญัตินี้ออกมาบังคับใชกอน 

 ๑.๔ มาตรการท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคของภารกิจคืออะไร 
 แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังตอไปนี้ 
 ๑) ปรับปรุงบทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” “กรรมการ” “เลขาธิการ” และเพ่ิมบทนิยาม 
คําวา “สํานักงาน ป.ป.ส.” (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 
 ๒) เพ่ิมเติมใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติดตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เพ่ือใหการ
ปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (เพ่ิมมาตรา ๔/๑) 
 ๓) ปรับปรุงองคประกอบ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ โดยใหมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน รัฐมนตรีวาการกระทรวงและหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของ 
เปนกรรมการ มีอํานาจและหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ควบคุม กํากับ และดูแลการดําเนินงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไป
ตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด (แกไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๕ และมาตรา ๑๓) 



๓ 
 ๔) ปรับปรุงชื่อและโครงสรางของ สํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตร ี
กระทรวง หรือทบวง และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับภารกิจและรองรับการปรับเปลี่ยนนโยบายการ
แกไขปญหายาเสพติดโลก (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑) 
 ๕) ปรับปรุงให เลขาธิการ ป.ป.ส. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหขาราชการของ สํานักงาน ป.ป.ส. 
ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 
พลเรือนและใหไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด  
โดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒) 
 ๖) เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ มีอํานาจในการเสนอ 
ใหมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพติดหรือผลิต
และทดสอบเก่ียวกับยาเสพติดหรือใหเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนด ท้ังนี้  
เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด และลดอันตรายจากยาเสพติด 
(เพ่ิมมาตรา ๑๓ จัตวา) 
 ๗) เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจหนาท่ีในการควบคุมและกํากับ
ดูแล การแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติดเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือลด
อันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ (เพ่ิมมาตรา ๑๓ เบญจ) 
 ๘) ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของกรรมการ เลขาธิการ ป.ป.ส. และเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในการตรวจคน
ยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยู โดยใหสามารถใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส
ในการตรวจคนได ปรับปรุงอํานาจการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยใหรวมถึงทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดดวย และปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานผูเปนหัวหนาในการคนในเวลากลางคืนให
สอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (๒) และ (๔) และมาตรา 
๑๔ วรรคสอง) 
 ๙) เพ่ิมเติมใหเจาพนักงานซ่ึงไดรับอนุญาตจาก เลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมายมีอํานาจใน
การใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอ่ืนใด เพ่ือสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยวากระทํา
ความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเพ่ือใหไดมาซ่ึงพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดได (เพ่ิมมาตรา ๑๔/๑) 
 ๑๐) ปรับปรุงใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจออกขอบังคับหรือ
ระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 
 ๑๑) กําหนดบทเฉพาะกาล ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงดํารงตําแหนงอยูใน
วันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง โดยในระหวางท่ียังไมมีผูทรงคุณวุฒิ ใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนง กําหนดใหบรรดาระเบียบ 
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติท่ีออกโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีใชอยูในวันกอน
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
นี้ จนกวาจะมีระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รวมท้ังกําหนดใหบรรดา
บทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหถือวาอางถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
(มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘) 

 ๑.๕ ภารกิจนั้นจะแกไขปญหาหรือขอบกพรองนั้นไดเพียงใด 
 ๑) การกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติด จะทําใหการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศมีแนวทางตามนโยบายและแผนระดับชาติ



๔ 
ท่ีชัดเจนและตอเนื่อง หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถแปลงนโยบายและแผนดังกลาวไปสูการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและมีทิศทางท่ีชัดเจนในการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ซ่ึงจะทําใหการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ ลดความซํ้าซอนของการปฏิบัติงานและ
งบประมาณ 
 ๒) เม่ือปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแหงชาติ เปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี จะทําใหการบริหารราชการมี
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติจะเปนหนวยงาน
ดานยุทธศาสตร นโยบาย อํานวยการ และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร (Agenda) ระดับชาติและระหวางประเทศ และการดําเนินงานในภาพรวมระดับมาตรการ 
(Function) รวมท้ังสามารถประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศเพ่ือการบูรณาการ
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
และพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน การกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ของสํานักงาน ป.ป.ส.  
เปนผูดํารงตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษและไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงพิเศษดังกลาวจะชวยเสริมสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน การท่ีเจาหนาท่ีผูปฏิบัติมีคาตอบแทนหรือรายไดอยาง
เหมาะสมตามอํานาจและหนาท่ีจะสงผลตอขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานอยางมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและยังจะ
สามารถหยุดยั้งการโอนยายของขาราชการ สํานักงาน ป.ป.ส. ไปยังสวนราชการอ่ืนท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
พิเศษท่ีดีกวา นอกจากนี้ยังสามารถชวยปองกันและแกไขปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบไดอีกทางหนึ่งดวย 
 ๓) การกําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจัย หรือการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพืชเสพเสพติด หรือผลิต
และทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือใหเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนดจะเปน
ประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยเพ่ือเปนตนแบบหรือแนวทางในการปรับนโยบายในการปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ซ่ึงจะทําใหการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือมาตรการในการควบคุมยาเสพติด 
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือการลดอันตรายจากยาเสพติดมีขอมูลหรือตนแบบ 
ท่ีสามารถนําไปใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายยาเสพติดของประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 ๔) การใหอํานาจเจาพนักงานในการตรวจคนบุคคลหรือยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติด
ซุกซอนอยูโดยสามารถใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจคนได จะทําใหการตรวจคนหายาเสพติด 
มีประสิทธิภาพมากข้ึน สามารถดําเนินการไดดวยความสะดวก รวดเร็ว และลดความเสียหายจากการรื้อคน  
การใหอํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดจะสามารถปองกัน
การยักยายถายเททรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดของผูกระทําความผิดได การให 
เจาพนักงานซ่ึงไดรับอนุญาตจาก เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือ
ดวยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด
และสามารถนํามาใชเปนพยานหลักฐานในการดําเนินคดีได จะทําใหมีพยานหลักฐานเพ่ิมข้ึน ในการยืนยัน 
การกระทําความผิดของผูกระทําความผิดท่ีชัดเจนมากข้ึน  

 ๑.๖ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจคืออะไร 
  เม่ือมีการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา 
ยาเสพติด มีการจัดกลไกการควบคุมและกํากับดูแลนโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยการปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติด มีการกําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจัย หรือการศึกษาทดลองเพ่ือเปนตนแบบหรือ
แนวทางในการปรับนโยบายในการปองกัน ปราบปราม และมีเครื่องมือทางกฎหมายในการดําเนินการกับ
ผูกระทําความผิดไดอยางเหมาะสม จะสงผลใหการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  



๕ 
มีนโยบายหรือแผนการแกไขปญหายาเสพติดท่ีชัดเจนและตอเนื่อง มีกลไกการควบคุมและกํากับดูแลการแกไข
ปญหาอยางเหมาะสม 

  ตัวช้ีวัดความสัมฤทธิ์ของกฎหมายมีอยางไร 
  ๑) มีนโยบายและแผนระดับชาติ วาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดท่ีมี
เปาหมายชัดเจนเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถดําเนินการไดตามข้ันตอน ระยะเวลา และบรรลุเปาหมาย
ตามท่ีกําหนดไว  
  ๒) กลไก และโครงสรางองคกรในการแกไขปญหายาเสพติดสามารถขับเคลื่อน ควบคุมและ
กํากับดูแลการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศไดอยางเปนเอกภาพ 
  ๓) มีตนแบบหรือแนวทางในการปรับนโยบายในการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา 
ยาเสพติด ซ่ึงผานการศึกษา วิจัย หรือทดลองแลววามีประสิทธิภาพเพียงพอตอการแกไขปญหายาเสพติดของ
ประเทศ 
  ๔) สามารถดําเนินการติดตามขยายผลการจับกุมเครือขายการคายาเสพติดไดมากข้ึน 
จากมาตรการหรือเครื่องมือในการบังคับใชกฎหมายท่ีแกไขปรับปรุง 

 ๑.๗ การทําภารกิจสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันตามหนังสือสัญญาท่ีประเทศไทยมีตอรัฐ
ตางประเทศหรือองคกรระหวางประเทศใด ในเรื่องใด 
  รางพระราชบัญญัติฉบับนี้จะใหมีการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดท่ีทุกหนวยงานตองนําไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน กําหนดใหสามารถ 
มีการทดลอง หรือวิจัยเพ่ือประโยชนในการลดอันตรายจากยาเสพติด หรือการปรับปรุงนโยบายการแกไขปญหา 
ยาเสพติด ซ่ึงท่ีผานมามีการใชนโยบายการทําสงครามกับยาเสพติดในชวง ๑๐ กวาปท่ีผานมา ซ่ึงสงผลใหมี 
การดําเนินการปราบปรามผูเก่ียวของกับยาเสพติดอยางรุนแรง แตก็ไมสามารถแกไขปญหายาเสพติดของ
ประเทศในระยะยาวได และจากผลการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก หรือ 
UNGASS 2016 เม่ือวันท่ี ๑๙ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙ ณ นครนิวยอรก สหรัฐอเมริกา ซ่ึงท่ีประชุมไดมีมุมมองใหม
เก่ียวกับการแกไขปญหายาเสพติดวาเปนเรื่องของสุขภาพ ระบบสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน  
ความยากจน และการพัฒนา เปนตน ดังนั้น จึงมีความจําเปนท่ีจะตองทบทวนนโยบายการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดของประเทศใหม เพ่ือลดปญหายาเสพติดลงใหไดอยางยั่งยืน โดยจะตองมีความสมดุลของ
นโยบายและมาตรการตาง ๆ ใหเปนไปอยางเหมาะสม โดยรางพระราชบัญญัติฉบับนี้กําหนดใหมีการจัดทํา
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด ปรับปรุงกลไก
คณะกรรมการระดับนโยบาย และปรับปรุงโครงสรางของ สํานักงาน ป.ป.ส. ใหสอดคลองกับภารกิจและอํานาจ
หนาท่ี รวมถึงใหมีการทดลอง ทดสอบ ศึกษา หรือวิจัยเก่ียวกับยาเสพติดในพ้ืนท่ีทดลองเพ่ือใชเปนตนแบบหรือ
แนวทางในการแกไขปญหาอยางเปนรูปธรรมเพ่ือไมใหเกิดปญหาดังเชนท่ีผานมา การทําภารกิจดังกลาวจึง
สอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันท่ีประเทศไทยมีตอองคการสหประชาชาติในฐานะภาคีสมาชิกของ
อนุสัญญาเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท 

  การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีหรือกอใหเกิดภาระแกประเทศไทยหรือไม อยางไร 
  การดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีและกอใหเกิดประโยชนตอประเทศในการแกไขปญหายาเสพติด
ในระดับพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชน และสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดของสหประชาชาติ 

๒. ผูทําภารกิจ 
 ๒.๑ เม่ือคํานึงถึงประสิทธิภาพ ตนทุน และความคลองตัวแลว เหตุใดจึงไมควรใหเอกชนทําภารกิจนี้ 



๖ 
  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 ภารกิจดังกลาวหากใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทํา จะไดประโยชนแกประชาชนมากกวา
หรือไม 
  การดําเนินการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดตามรางพระราชบัญญัตินี้เปน
ภารกิจของหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของ ซ่ึงรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะตองสนับสนุนและให 
ความรวมมือในการแกไขปญหาดวย 

๓. ความจําเปนในการตรากฎหมาย 
 ๓.๑ การจัดทําภารกิจนั้นมีความสอดคลองกับเรื่องใด อยางไร 
    หนาท่ีหลักของหนวยงานของรัฐ (ตามภารกิจพ้ืนฐาน (Function)) ในเรื่องการปองกัน 
ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด 
    หนาท่ีของรัฐและแนวนโยบายแหงรัฐ ในเรื่อง 
    ยุทธศาสตรชาติ ในเรื่อง 
    แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ในเรื่อง 
    แนวทางการปฏิรูปประเทศ ในเรื่อง 

 ๓.๒ การทําภารกิจนั้นสามารถใชมาตรการทางบริหารโดยไมตองออกกฎหมายไดหรือไม 
  ไมอาจใชมาตรการทางบริหารแตเพียงอยางเดียวได เนื่องจากตองไดรับอํานาจตามกฎหมายให
กระทําการ 

  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



๗ 
เพ่ือกําหนดทิศทางในการแกไขปญหา รวมถึงการปรับโครงสรางกลไกระดับนโยบายและการขับเคลื่อนใหชัดเจน
ยิ่งข้ึน ดังนั้น เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดของสหประชาชาติ 
จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงโครงสรางของกลไกแกไขปญหายาเสพติดใหสอดรับกับการแกไขปญหายาเสพติด 
ท่ีในขณะนี้ยังไมมีความเหมาะสม  
  นอกจากนี้ การจัดโครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. ในการ
บริหารราชการเพ่ือการอํานวยการและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา 
ยาเสพติดของประเทศในปจจุบันยังขาดความเหมาะสมไมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ และตองรับผิดชอบตอการดําเนินงาน 
ในภาพรวมระดับมาตรการ (Function) และรับผิดชอบงานแตละดานตามภารกิจของกระทรวง กรมและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการและ
งบประมาณรวมท้ังการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงตองประสานการทํางานรวมกับ
ภาคีทุกสวนท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 

 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 
  - 

 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 
   - 



๘ 
 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 
    มีการใชระบบคณะกรรมการ ไดแก คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ ซ่ึงไมใชคณะกรรมการท่ีจัดตั้งข้ึนใหมแตเปนคณะกรรมการท่ีมีอยูแลวตามกฎหมายเดิม โดยแกไข
ปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการเพ่ือรองรับกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดของ
องคการสหประชาชาติ ท่ีเกิดข้ึนจากการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 
๒๐๑๖ (United Nations General Assembly Special Session2016 : UNGASS 2016) ซ่ึงท่ีประชุมได มี
มุมมองใหมตอปญหายาเสพติดโดยมองวาปญหายาเสพติดเปนเรื่องของสุขภาพ ระบบสาธารณสุข สิทธิมนุษยชน 
ดังนั้น เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับจึงจําเปนตองกําหนดใหมีคณะกรรมการ
เพ่ือการพิจารณากําหนดนโยบายยาเสพติดของประเทศเพ่ือใหหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปเปนแนวทางในการ
กําหนดแผนงานและโครงการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดอยางเปนรูปธรรม ควบคุม กํากับ และดูแล
ประกอบกับการแกไขปญหายาเสพติดจําเปนตองมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานท่ีเก่ียวของซ่ึงตอง
อาศัยความรวมมือจากหลายกระทรวง จึงจําเปนตองกําหนดใหมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ 
  ๓.๘.๒ คณะกรรมการท่ีกําหนดข้ึนมีอํานาจซํ้าซอนกับคณะกรรมการอ่ืนหรือไม 
    ไมมีอํานาจท่ีซํ้าซอนกับคณะกรรมการอ่ืน 
    หากมีความซํ้าซอนจะดําเนินการอยางไรในคณะอ่ืนนั้น 
    - 
  ๓.๘.๓ องคประกอบของคณะกรรมการมีผูดํารงตําแหนงทางการเมือง หรือนายกรัฐมนตรี 
หรือหัวหนาสวนราชการหรือไม 
    คณ ะกรรมการป องกันและปราบปรามยาเสพติดแห งชาติ  ประกอบด วย 
นายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ มีรัฐมนตรีและหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ และ
ผูทรงคุณวุฒิ โดยมี เลขาธิการ ป.ป.ส. เปนกรรมการและเลขานุการ 
    เหตุใดจึงตองกําหนดใหบุคคลดังกลาวเปนองคประกอบของคณะกรรมการ 
    เนื่องการแกไขปญหายาเสพติดจําเปนตองมีการบูรณาการการทํางานของหนวยงานท่ี
เก่ียวของซ่ึงตองอาศัยความรวมมือจากหลายกระทรวง โดยคณะกรรมการท่ีไดมีการปรับปรุงแกไของคประกอบ
ในครั้งนี้ไดเพ่ิมกรรมการโดยตําแหนงใหมีความสอดคลองและครอบคลุมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีไดมี
การปรับปรุงแกไข เชน การเพ่ิมเติมใหคณะกรรมการเปนทําหนาท่ีในการเสนอนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดตอคณะรัฐมนตรี การกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณากําหนด
เขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดเพ่ือ (๑) ทดลองเพาะปลูกพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปนยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปน
ยาเสพติดใหโทษ (๒) ผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด (๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและ



๙ 
ปริมาณท่ีกําหนด ซ่ึงเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญตอการบริหารราชการท้ังในเรื่องของแผนและงบประมาณ จึงตอง
กําหนดใหนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงท่ีเก่ียวของ และหัวหนาสวนราชการท่ีสําคัญ
เปนกรรมการ เพ่ือใหสามารถพิจารณาและกําหนดแนวทางการแกไขปญหาในเชิงนโยบายและสามารถสั่งการไป
ยังหนวยงานในสังกัดเพ่ือใหความรวมมือหรือดําเนินการจัดทําแผนงานโครงการและงบประมาณใหสอดคลอง
และเปนไปตามมติของคณะกรรมการไดอยางเหมาะสม 

 ๓.๙ มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีหรือไม อยางไร 
  มีกรอบหรือแนวทางการใชดุลพินิจของเจาหนาท่ีซ่ึงกําหนดใหออกเปนกฎหมายลําดับรอง 

 ๓.๑๐ ประเภทของโทษท่ีกําหนด 

    โทษทางอาญา   โทษทางปกครอง    ระบบผสม 

 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 
  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม 
กระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงการตางประเทศ  
สํ านั ก งบ ป ระม าณ  กองทั พ ท ห ารบ ก  กอ ง ทั พ เรื อ  กอ ง ทั พ อาก าศ  สํ านั ก งาน ตํ ารวจแห งช าติ  
กรมการปกครอง กรมการแพทย กรมศุลกากร กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา สํานักงานอัยการสูงสุด 
   ผูท่ีอยูในพ้ืนท่ีท่ีอาจไดรับผลกระทบจากรางกฎหมาย 
   - 
 ๕.๒ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนแกบุคคลดังกลาว 
    ดานเศรษฐกิจ 
   - เชิงบวก 
   การกําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจัย หรือการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพืชเสพเสพติด 
หรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือใหเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนด
จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยเพ่ือเปนตนแบบหรือแนวทางในการปรับนโยบายในการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ซ่ึงจะทําใหการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือมาตรการในการ



๑๐ 
ควบคุมยาเสพติด การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือการลดอันตรายจากยาเสพติด มีขอมูล
หรือตนแบบท่ีสามารถนําไปใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายยาเสพติดของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นการอนุญาตใหมีการศึกษาวิจัยยาเสพติดในบางประเภทจะสงเสริมใหมีการ
นํายาเสพติดไปใชประโยชนในทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตร ซ่ึงอาจจะนํามาตอยอดในการพัฒนาธุรกิจ
ดานยารักษาโรค หรือดานอ่ืนๆ ไดในอนาคต 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก 
   บุคลากรทางสาธารณสุข ผูปวย เกษตรกร 
   - เชิงลบ 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบ 
    ดานสังคม 
   - เชิงบวก 
   การสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพ อันจะทําใหการ
ดําเนินคดียาเสพติดมีความนาเชื่อถือ สงผลใหประชาชนมีความเชื่อม่ันในกระบวนการยุติธรรม 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก 
   ประชาชน และบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม เชน ตํารวจ อัยการ ศาล 
   - เชิงลบ 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบ 
    ดานเศรษฐกิจ 
   - เชิงบวก 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงบวก 
   - เชิงลบ 
   ผูท่ีไดรับผลกระทบเชิงลบ 
    ดานการบริหารราชการ  
   - เชิงบวก 
   การจัดโครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. ในการบริหาร
ราชการเพ่ือการอํานวยการและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด
ของประเทศจะมีความเหมาะสมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
(Agenda) ท้ังในระดับชาติและในระดับระหวางประเทศ สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานในภาพรวมระดับ
มาตรการ (Function) และตามภารกิจของกระทรวง กรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี (Area) 
สามารถบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการและงบประมาณรวมท้ังการดําเนินงานใหเขาถึง
กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงตองประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกสวนท้ังในและตางประเทศ เพ่ือให
การแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 
   - เชิงลบ 
   ไมมี 

 ๕.๓ สิทธิและเสรีภาพของบุคคลในเรื่องใดบางท่ีตองถูกจํากัด 
  กฎหมายฉบับนี้มีการจํากัดสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย สิทธิในความเปนอยูสวนตัว
และสิทธิในทรัพยสิน 

  การจํากัดนั้นเปนการจํากัดเทาท่ีจําเปนหรือไม อยางไร 



๑๑ 
  การจํากัดสิทธินั้นเปนการจํากัดเทาท่ีจําเปนเพ่ือการสืบสวนรวมรวมพยานหลักฐาน และเพ่ือให
การบังคับใชกฎหมายและการดําเนินคดียาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อันเปนเรื่องของประโยชน
สาธารณะหรือประโยชนสวนรวมของประชาชนหรือสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือใหสังคมมีความสงบเรียบรอย
ของประชาชน ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไมขัดตอหลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกิน
สมควรแกเหตุ ไมกระทบศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของบุคคลและมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปโดยไมมุงหมายใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ ซ่ึงการใชอํานาจดังกลาวไดมีการกําหนดใหมี
ระบบการควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจของเจาหนาท่ีไวแลว ซ่ึงจะกําหนดรายละเอียดในกฎหมายลําดับ
รอง  

 ๕.๔ ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 
  ๕.๔.๑ ประชาชนจะมีการดํารงชีวิตท่ีดีข้ึนในเรื่องใด อยางไร และเพียงใด 
   สังคมมีความสงบเรียบรอย ประชาชนมีความม่ันคงปลอดภัยจากอันตรายของยาเสพติด 
และสงเสริมสุขภาพของประชาชน  
   หรือเปนการอํานวยความสะดวกแกประชาชนมากนอยเพียงใด 
   - 
  ๕.๔.๒ เศรษฐกิจหรือสังคมมีการพัฒนาอยางย่ังยืนไดเพียงใด 
   - 
   การประกอบกิจการเปนไปโดยสะดวกหรือลดตนทุนของผูประกอบการไดมากนอย
เพียงใด 
   - 
   ยกระดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไดมากนอยเพียงใด 
   - 
   และสงเสริมการวิจัยและพัฒนามากนอยเพียงใด 
   การกําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีเพ่ือการวิจัย หรือการศึกษาทดลองการเพาะปลูกพืชเสพเสพติด 
หรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือใหเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนด
จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการศึกษาวิจัยเพ่ือเปนตนแบบหรือแนวทางในการปรับนโยบายในการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ซ่ึงจะทําใหการปรับเปลี่ยนนโยบายหรือมาตรการในการ
ควบคุมยาเสพติด การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด หรือการลดอันตรายจากยาเสพติด มีขอมูล
หรือตนแบบท่ีสามารถนําไปใชประกอบการพิจารณากําหนดนโยบายยาเสพติดของประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน นอกจากนั้นการอนุญาตใหมีการศึกษาวิจัยยาเสพติดในบางประเภทจะสงเสริมใหมีการ
นํายาเสพติดไปใชประโยชนในทางการแพทยหรือทางวิทยาศาสตร ซ่ึงอาจจะนํามาตอยอดในการพัฒนาธุรกิจ
ดานยารักษาโรค หรือดานอ่ืนๆ ไดในอนาคต 
  ๕.๔.๓ เสริมสรางประสิทธิภาพหรือนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการอยางไร 
   การกําหนดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไข
ปญหายาเสพติด จะทําใหการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศมีแนวทางตามนโยบายและแผนระดับชาติ 
ท่ีชัดเจนและตอเนื่อง หนวยงานท่ีเก่ียวของสามารถแปลงนโยบายและแผนดังกลาวไปสูการปฏิบัติงานไดอยาง
ถูกตองและมีทิศทางท่ีชัดเจนในการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ ซ่ึงจะทําใหการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเปนเอกภาพ ลดความซํ้าซอนของการปฏิบัติงานและ
งบประมาณ 



๑๒ 
   การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และให
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี จะทําใหการบริหาร
ราชการมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติจะเปน
หนวยงานดานยุทธศาสตร นโยบาย อํานวยการ และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของเพ่ือการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ระดับชาติและระหวางประเทศ และการดําเนินงานในภาพรวมระดับมาตรการ 
(Function) รวมท้ังสามารถประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศเพ่ือการบูรณาการ
นโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ใหสามารถเขาถึงกลุมเปาหมาย
และพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

   สามารถลดงบประมาณแผนดินไดมากนอยเพียงใด 
   การกําหนดใหมีแผนและนโยบายระดับชาติดานยาเสพติด จะทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ
มีเปาหมายและยุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการดําเนินงาน ลดความซํ้าซอน เกิดการบูรณาการแผนงานโครงการและ
งบประมาณ ซ่ึงจะสงผลใหการบริหารจัดการดานงบประมาณของหนวยงานท่ีเก่ียวของมีประสิทธิภาพและเกิด
ความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
  ๕.๔.๔ วิธีการและระยะเวลาประเมินผลสัมฤทธิ์ ตลอดจนประโยชนท่ีประชาชนและสังคม
จะไดรับ ไดแก 
   - 
 ๕.๕  ความยุงยากท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  - 
 ๕.๖ ความคุมคาของภารกิจเม่ือคํานึงถึงงบประมาณท่ีตองใช ภาระหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนกับประชาชน
และการท่ีประชาชนจะตองถูกจํากัดสิทธิเสรีภาพเทียบกับประโยชนท่ีไดรับ 
 เม่ือพิจารณาถึงงบประมาณท่ีตองใช ภาระหนาท่ีท่ีเกิดข้ึนกับประชาชนและการท่ีจะตองถูกจํากัดสิทธิ
เส รีภ าพ บ างป ระการ กับ ประ โยชน ท่ี ป ระช าชนส วน รวม  สั งคมและประ เท ศชาติ จ ะ ได รั บ จ าก 
การปฏิบัติการตามรางกฎหมายนี้ ซ่ึงจะทําใหการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
ถือวามีคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

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

 ๖.๒ ในกรณีท่ีเปนรางกฎหมายท่ีมีผลตอการจัดตั้งหนวยงานหรืออัตรากําลัง มีความเห็นของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดอัตรากําลังและงบประมาณหรือไม อยางไร 
  - 

 ๖.๓ วิธีการท่ีจะใหผูอยูภายใตบังคับของกฎหมายมีความเขาใจและพรอมท่ีจะปฏิบัติตามกฎหมาย 



๑๓ 
   วิธีการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนผูอยูภายใตกฎหมาย  
  ประชาสัมพันธ โดยจัดทําเอกสารหรือสิ่งพิมพแจกจายแกหนวยงานและประชาชนท่ัวไป 
   การเขาถึงขอมูลของประชาชน 

๗. หนวยงานท่ีรับผิดชอบและผูรักษาการตามกฎหมาย 
 ๗.๑ มีหนวยงานอ่ืนใดท่ีปฏิบัติภารกิจซํ้าซอนหรือใกลเคียงกันหรือไม มีขอเสนอแนะในการดําเนินการ
กับหนวยงานนั้นอยางไร 
  ไมมี 

 ๗.๒ มีความเกี่ยวของหรือมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานของหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร  
  มีผลกระทบตอการดําเนินการของคณะกรรมการและหนวยงานตางๆ ท่ีมีอํานาจหนาท่ีเก่ียวกับ
ยาเสพติด ท่ีจะตองดําเนินการสอดคลองกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไข
ปญหายาเสพติด 

 ๗.๓ มีการบูรณาการการทํางานรวมกับหนวยงานอ่ืนหรือไม อยางไร 

  มีการบูรณการกับหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหายาเสพติด โดยอาศัยนโยบายและ
แผนระดับชาติดานยาเสพติด ซ่ึงจะทําใหหนวยงานท่ีเก่ียวของมีเปาหมายและยุทธศาสตรท่ีชัดเจนในการ
ดําเนินงาน ลดความซํ้าซอน เกิดการบูรณาการแผนงานโครงการและงบประมาณ 

 ๗.๔ ผูรักษาการตามกฎหมาย ไดแก 
 นายกรัฐมนตรี   

  การกําหนดใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวเปนผูรักษาการตามกฎหมายเนื่องจาก 

  มีการกําหนดให สํานักงาน ป.ป.ส. เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี 

๘. วิธีการทํางานและตรวจสอบ  

 ๘.๑ ระบบการทํางานท่ีกําหนดสอดคลองกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีหรือไม 
   เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
   เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
   มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
   ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
   มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
   ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
   มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 

 ๘.๒ การเปดเผยการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ 
  ๘.๒.๑ ในกฎหมายมีการกําหนดข้ันตอนการดําเนินการของเจาหนาท่ีของรัฐในเรื่องใดบาง 
    - 
    แตละข้ันตอนใชเวลาดําเนินการเทาใด 
    - 
  ๘.๒.๒ หากมีการใชดุลพินิจ การใชดุลพินิจสอดคลองกับหลักธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรม
อยางไร 



๑๔ 
    - 
  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 

กฎหมายลําดับรอง สาระสําคัญ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับ 
๑. รางระเบียบ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดแหงชาติ วาดวยเงิน
เพ่ิมสําหรับตําแหนง
ขาราชการขอสํานักงาน
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามแหงชาติ 
ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปน   
เจาพนักงาน ป.ป.ส. 
พ.ศ. .... 

๑. กําหนดให ขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ซ่ึงไดรับ
แตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. ตามประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด และไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุ
พิเศษ 
๒. กําหนดตําแหน ง และประเภท เจาพนักงาน 
ป.ป.ส. ท่ีมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิม และอัตราในการรับเงิน
เพ่ิม  
๓. หากเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีสิทธิไดรับกําหนดใหรับ
เงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษประเภทอ่ืนอยู
ดวย ใหรับในอัตราท่ีสูงสุดเพียงตําแหนงเดียว 
 

๓๐ วัน 

๒. รางพระราชกฤษฎีกา
กําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือ
ทดลองเพาะปลูกยาเสพ
ติด ผลิตและทดสอบ
เก่ียวกับยาเสพติด เสพ
หรือครอบครองยาเสพ
ติด พ.ศ. ....  

๑. กําหนดพ้ืนท่ีในการดําเนินการ  
(๑) ทดลองเพาะปลูกพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปน

ยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษ  
(๒) ผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด  
(๓) เสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภท

และปริมาณท่ีกําหนด  
๒. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ เง่ือนไข มาตรการใน
การควบคุมและตรวจสอบในการดําเนินการเพาะปลูก
พืชท่ีเปนหรือใหผลิตผลเปนยาเสพติดหรือผลิตและ
ทดสอบเก่ียวกับยาเสพติดหรือเสพหรือครอบครองยา
เสพติด 
 

๖๐ วัน 

๓. รางระเบียบ ๑. กําหนดขอบเขตแผนงานหรือโครงการลดอันตราย ๓๐ วัน 



๑๕ 

กฎหมายลําดับรอง สาระสําคัญ 
ระยะเวลาดําเนินการ 

เม่ือกฎหมายมีผลใชบังคับ 
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดแหงชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ วิธีการและ
เง่ือนไขเพ่ือประโยชนใน
การบําบัดรักษาหรือลด
อันตรายจากยาเสพติด 
พ.ศ. ....  

จากยาเสพติดท่ีมีการแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการ
แพทยแกผูเสพยาเสพติด 

๒. กําหนดมาตรการและตรวจสอบในการควบคุมและ
กํากับดูแล การแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทย
แกผูเสพยาเสพติด 

๓. กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ แลเง่ือนไขในการแจก 
จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติด 

๔. กําหนดใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมกับ
หนวยงานรัฐในการกํากับดูแล การแจก จาย หรือให
อุปกรณทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติด 

 
๔. รางกฎกระทรวง วา
ดวยการใชเครื่องมือ
สื่อสาร เครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส เพ่ือการ
สะกดรอยติดตามผูตอง
สงสัยวากระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด   
พ.ศ. .... 

๑. การขออนุญาต กําหนดประเภท ตําแหนง ของ
ขาราชการพลเรือน ขาราชการตํารวจ ขาราชการ
ทหาร ท่ีเปนผูขออนุญาต 
๒. การอนุญาต กําหนดประเภท ตําแหนง ของผู
อนุญาต และขอบเขตในการพิจารณาอนุญาตให
ดําเนินการ  
๓. การดําเนินการ กําหนดหลักเกณฑ วิธีการ ในการ
ดําเนินการขออนุญาต  
๓. กําหนดมาตรการควบคุมและตรวจสอบอํานาจใน
การดําเนินการ 
 

๖๐ วัน 

๕. รางระเบียบ
คณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพ
ติดแหงชาติ วาดวยการ
แตงตั้ง การปฏิบัติหนาท่ี
และการกํากับดูแลการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจา
พนักงาน ป.ป.ส.     
พ.ศ. .... 

๑. กําหนดคุณสมบัติและการแตงตั้งเจาพนักงาน 
ป.ป.ส.  
๒. กําหนดหลักเกณฑ ข้ันตอนการดําเนินการในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ป.ป.ส.  
๓. กําหนดมาตรการควบคุม กํากับ ดูแล ในการ
ปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ป.ป.ส.  

๓๐ วัน 

  ไดยกรางกฎหมายลําดับรองเรื่องใดบาง 
  - 
 ๙.๒ มีกรอบในการตราอนุบัญญัติเพ่ือปองกันการขยายอํานาจหนาท่ีของรัฐหรือเพ่ิมภาระแกบุคคล
เกินสมควรอยางไร 
  - 



๑๖ 
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  
หนวยงานท่ีเกี่ยวของกับภารกิจ ไดแก  
สํานักงานศาลยุติธรรม ศาลอุทธรณแผนกคดียาเสพติด สํานักงานอัยการสูงสุด สํานักงาน

ตํารวจแหงชาติ กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน กระทรวงสาธารณสุข 
กรมการแพทย กรมวิทยาศาสตรการแพทย กรมสุขภาพจิต สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวง
ยุติธรรม สํานักงานกิจการยุติธรรม กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี กรมราชทัณฑ  
กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน เปนตน 

ภาคประชาชน/องคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ  
 ประชาชนท่ีไดรับหรืออาจไดรับผลกระทบ  
 ประชาชนท่ัวไป  
 องคกรอ่ืน ไดแก  
ตัวแทนภาคประชาชนประสานงานดานยาเสพติด เครือขายคนทํางานดานการลดอันตรายจาก

การใชยาเสพติด ผูแทนสื่อมวลชน อาจารยมหาวิทยาลัย เปนตน 

๑๐.๒ มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นตอประชาชนหรือไม อยางไร  
มีการเปดเผยผลการรับฟงความคิดเห็นผานเว็บไซต สํานักงาน ป.ป.ส. (www.oncb.go.th) 

๑๐.๓ จัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็นและเสนอมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี  
  จัดทํา     ไมมีการจัดทํา  
ในกรณีจัดทําสรุปผลการรับฟงความคิดเห็น มีสาระสําคัญในเรื่องดังกลาวตอไปนี้หรือไม  
 วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น  
 จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง  
 พ้ืนท่ีในการรับฟงความคิดเห็น  
 ประเด็นท่ีมีการแสดงความคิดเห็น  
 ขอคัดคานหรือความเห็นของหนวยงานและผูเก่ียวของในแตละประเด็น  

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



