
การรับฟงความคิดเห็น 
รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
และรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 
โดยท่ีปจจุบันสถานการณการลักลอบคายาเสพติดมีลักษณะท่ีซับซอนและเปนเครือขายองคกร

อาชญากรรมมากข้ึน รัฐบาลไดเรงรัดการแกไขปญหาอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการดําเนินการกับนักคายาเสพติด
รายสําคัญและกลุมเครือขายยาเสพติดท่ีมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมเพ่ือยุติสถานการณการแพรระบาด
ของยาเสพติดในพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนใหไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาต ิ
สมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖(United Nations General Assembly Special Session 2016 
- UNGASS 2016) ท่ีประชุมไดมีมุมมองใหมตอปญหายาเสพติดวาเปนเรื่องของสุขภาพ ระบบสาธารณสุข 
อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจนและการพัฒนา ซ่ึงจะตองจัดความสมดุลท่ีเหมาะสมในการแกไขปญหา
ยาเสพติดไมเอียงหรือเนนหนักในดานใดดานหนึ่งมากเกินไป 

นอกจากนี้ การจัดโครงสรางการบริหารราชการของสวนราชการท่ีรับผิดชอบการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดของประเทศในปจจุบันยังไมเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรระดับชาติ (Agenda) และระหวางประเทศ ซ่ึงรับผิดชอบตอการดําเนินงานในภาพรวม 
ระดับมาตรการ (Function) ซ่ึงรับผิดชอบงานแตละดานตามภารกิจของกระทรวง กรมและหนวยงาน               
ท่ีเก่ียวของ และระดับพ้ืนท่ี (Area) ในการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการงบประมาณรวมท้ัง
การดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายท่ีตองประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกสวนท้ังในและ
ตางประเทศ เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 

ดังนั้นเพ่ือปรับปรุงนโยบายและมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติดใหมีความเหมาะสมและ
เอ้ือตอการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานปองกันและ
ปราบปรามใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาลและสอดคลองกับทิศทาง
หรือมุมมองในการแกไขปญหายาเสพติดของโลกอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมี
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกัน ปราบปราม และแกไข
ปญหายาเสพติดของประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพปรับปรุงกลไกระดับนโยบายในการแกไขปญหา 
ยาเสพติดของประเทศ ปรับปรุงโครงสราง บทบาทและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติ
เพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายยาเสพติดของชาติ ปรับปรุงใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักยกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง กําหนดให
เลขาธิการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือใหสอดคลองกับบทบาทและ
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ กําหนดใหขาราชการของ
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงาน 
เปนผูดํารงตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษและไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงดังกลาว กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติมีอํานาจออก 
พระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพติด หรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด  
หรือใหมีการเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย หรือ
เพ่ือการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
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แหงชาติ มีอํานาจและหนาท่ีในการควบคุมและกํากับดูแลการแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพ
ยาเสพติดเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ ปรับปรุง
อํานาจกรรมการ เลขาธิการ และเจาพนักงานในการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยใหรวมถึงทรัพยสิน 
ท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานผูเปนหัวหนาในการคนในเวลา
กลางคืนใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เพ่ิมเติมใหเจาพนักงานซ่ึงไดรับอนุญาตจาก
เลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจในการใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือสะกด
รอยติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได ปรับปรุงใหนายกรัฐมนตรี
รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกขอบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และกําหนดบทเฉพาะกาลใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงดํารงตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ี
ประกาศนี้ใชบังคับพนจากตําแหนง โดยในระหวางท่ียังไมมีผูทรงคุณวุฒิใหคณะกรรมการนโยบายยาเสพติด
แหงชาติและคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนงเพ่ือให
สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ท้ังนี้ เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดบรรลุผลและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสังคม
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  ปญหาหรือขอบกพรองท่ีตองแกไข 
๑. ปญหาโครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติดและสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมท้ังการกําหนดตําแหนง
เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดท่ีไมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ี  

๒. ปญหาเก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติดท่ีชัดเจนและตอเนื่อง ปญหาการทดลองหรือทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือการใหเสพหรือครอบครอง
ยาเสพติดบางชนิด เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยหรือการปองกันปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติด หรือ
การลดอันตรายจากยาเสพติด เปนตน 

๓. ปญหาเก่ียวกับผลการศึกษา วิจัย การทดลองหรือทดสอบเก่ียวกับการเพาะปลูกพืชเสพติด 
หรือการผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือใหมีการเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณ
ท่ีกําหนดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย หรือเพ่ือการปรับนโยบายในการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหา 
ยาเสพติดของประเทศ 
  ๔. ปญหาเก่ียวกับมาตรการทางกฎหมายในการตรวจคนยานพาหนะ การยึดหรืออายัด
ทรัพยสินของเจาพนักงาน ป.ป.ส. และปญหาขอจํากัดเก่ียวกับการใชเครื่องมือหรืออุปกรณในการสืบสวนและ
การสะกดรอยและติดตามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด เปนตน 

 ๕.ปญหาคาตอบแทนและแรงจูงใจของผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติด             
ท่ีขาดความเหมาะสมเจาพนักงาน ป.ป.ส. ของสํานักงาน ป.ป.ส. เปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีความเสี่ยง
อันตรายสูง จึงตองสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงเปนงานท่ี
เก่ียวของกับการอํานวยความยุติธรรม ซ่ึงเม่ือเทียบกับขาราชการของหนวยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมแลว
ทุกหนวยงานไดรับคาตอบแทนพิเศษ 

๒. ความจําเปนท่ีตองตรากฎหมาย 
 เนื่องจากการจัดโครงสรางการบริหารราชการของหนวยงานรับผิดชอบการปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติดตามกฎหมายในปจจุบันไมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ี ประกอบกับ 
การกําหนดตําแหนงของเลขาธิการ ป.ป.ส. ก็ขาดความเหมาะสมเนื่องจากเปนตําแหนงท่ีมีบทบาท ภารกิจและ
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อํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda)ระดับชาติและระหวางประเทศ รับผิดชอบตอการ
ดําเนินงานในภาพรวมระดับมาตรการ (Function) รับผิดชอบงานแตละดานตามภารกิจของกระทรวง กรมและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี (Area) การบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการและงบประมาณ
รวมท้ังการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงตองประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกสวนท้ัง
ในและตางประเทศเพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานดาน
การปราบปรามยาเสพติดก็มีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการซ่ึงยังขาดมาตรการหรือเครื่องมือทางกฎหมาย
ท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินการปราบปรามตัวการหรือนายทุนท่ีกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 
  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
  มีประเด็นปญหาสําคัญหลายประเด็นท่ีไมสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติด 
แนวใหมของสหประชาชาติ ประกอบกับมีบทบัญญัติของกฎหมายยาเสพติดหลายฉบับไมสอดคลองกัน เชน  
การแกไขบทกําหนดโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซ่ึงมีการแกไขเฉพาะ
บทลงโทษยาเสพติดบางประเภทสงผลใหบทกําหนดโทษไมสอดคลองกันลดหลั่นกันตามความรายแรงของ
ประเภทยาเสพติด เปนตน จึงมีความจําเปนดวนท่ีจะตองเสนอรางพระราชบัญญัตินี้ 

๓. หลักการ/สาระสําคัญ 
แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ ดังตอไปนี้ 

  ๑. ปรับปรุงบทนิยามคําวา “คณะกรรมการ” “กรรมการ” “เลขาธิการ” และเพ่ิมบทนิยาม 
คําวา “สํานักงาน ป.ป.ส.” (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓) 

 ๒. เพ่ิมเติมใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติดตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติ เพ่ือใหการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ (เพ่ิมมาตรา ๔/๑)  
  ๓. เพ่ิมเติมใหมีคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงและหัวหนาสวนราชการท่ีเก่ียวของเปนกรรมการ มีอํานาจและหนาท่ีในการกําหนด
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ (เพ่ิมมาตรา ๔/๒) 
  ๔. ปรับปรุงชื่อ องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปราม              
ยาเสพติดแหงชาติโดยใหมีอํานาจและหนาท่ีในการแปลงนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ ควบคุม กํากับ ดูแล
และประเมินผลการดําเนินของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 
ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕ และมาตรา ๑๓) 

๕. ปรับปรุงชื่อและโครงสรางของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับภารกิจและรองรับการปรับเปลี่ยน
นโยบายการแกไขปญหายาเสพติดโลก (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑) 

๖. ปรับปรุงใหเลขาธิการ ป.ป.ส. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และใหขาราชการของสํานักงาน 
ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานเปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
และไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด โดยความเห็นชอบ 
ของกระทรวงการคลัง (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒) 

๗. เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยความเห็นชองของ
คณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติมีอํานาจออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใดเปนพ้ืนท่ี
เพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพเสพติดหรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติดหรือใหเสพหรือครอบครองยาเสพติด 



๔ 
 

ตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนด ท้ังนี้เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย การปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติดและลดอันตรายจากยาเสพติด (เพ่ิมมาตรา ๑๓ จัตวา) 

๘. เพ่ิมเติมใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มีอํานาจหนาท่ีในการควบคุม
และกํากับดูแล การแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติดเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษา
หรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ (เพ่ิมมาตรา ๑๓ เบญจ) 

๙. ปรับปรุงอํานาจกรรมการ เลขาธิการ และเจาพนักงานในการตรวจคนยานพาหนะท่ีมีเหตุ 
อันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยใหสามารถใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจได 
ปรับปรุงอํานาจการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยใหรวมถึงทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดดวย 
และปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานผูเปนหัวหนาในการคนในเวลากลางคืนใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือน (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔ (๒) และ (๔) และมาตรา ๑๔ วรรคสอง) 

๑๐. เพ่ิมเติมใหเจาพนักงานซ่ึงไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือผูซ่ึงไดรับมอบหมาย 
มีอํานาจในการใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอ่ืนใดเพ่ือสะกดรอยติดตามผูตองสงสัย 
วากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได (เพ่ิมมาตรา ๑๔/๑)   

๑๑. ปรับปรุงใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกขอบังคับ
หรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ (แกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๘) 

๑๒. กําหนดบทเฉพาะกาลใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงดํารงตําแหนง
อยู ในวันกอนวัน ท่ีพระราชบัญญัตินี้ ใชบั งคับพนจากตําแหน ง และในระหวางท่ียั งไม มีผูทรงคุณวุฒ ิ
ใหคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติและกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ
ประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนง (มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๖) 

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ดังตอไปนี้ 
๑. กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เปนสวน

ราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวงข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี (เพ่ิม (๑๐) ของมาตรา ๔๖ 
และยกเลิก (๑๑) ของมาตรา ๓๓) 

๒. กําหนดใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวง
ยุติธรรม และของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ หรือของขาราชการ พนักงานราชการและลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแหงชาติ แลวแตกรณี 

๓. ใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด สิทธิ 
หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการพนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

๔. กําหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรม และ
ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม ใหถือวาอางถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ และ
ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
แลวแตกรณี 



๕ 
 

๔. ประเด็นท่ีจะรับฟงความคิดเห็น 
๑. เห็นดวยหรือไมท่ีจะตองมีการกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน 

ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดเพ่ือเปนกรอบแนวทางการดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดของหนวยงาน
ท่ีเก่ียวของ 
  ๒. เห็นดวยหรือไมท่ีจะตองมีคณะกรรมการนโยบายยาเสพติดแหงชาติ มีอํานาจและหนาท่ีใน
การกําหนดนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ  
  ๓. เห็นดวยหรือไมท่ีจะตองมีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติมีอํานาจ
และหนาท่ีในการแปลงนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติ ควบคุม กํากับ ดูแลและประเมินผลการดําเนินของ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติด  

๔. เห็นดวยหรือไมท่ีจะตองโครงสรางของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง และปรับปรุงอํานาจหนาท่ีใหสอดคลองกับภารกิจและรองรับการปรับเปลี่ยน
นโยบายการแกไขปญหายาเสพติดโลก  

๕. เห็นดวยหรือไมท่ีจะตองปรับปรุงใหเลขาธิการ ป.ป.ส. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และให
ขาราชการของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงานเปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบขาราชการพลเรือนและไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ส. 
กําหนด โดยความเหน็ชอบของกระทรวงการคลัง เนื่องจากเปนตําแหนงท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบท่ีมีความเสี่ยงอันตราย
สูง เพ่ือสรางขวัญกําลังใจแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ซ่ึงเปนงานท่ีเก่ียวของ
กับการอํานวยความยุติธรรม เม่ือเทียบกับขาราชการของหนวยงานอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงไดรับ
คาตอบแทนพิเศษทุกหนวยงาน 

๖. เห็นดวยหรือไมท่ีจะใหมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีใดพ้ืนท่ีหนึ่งเพ่ือทดลอง
เพาะปลูกพืชเสพเสพติดหรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติดหรือใหเสพหรือครอบครองยาเสพติดตาม
ประเภทและปริมาณท่ีกําหนด เพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย เพ่ือการปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหา 
ยาเสพติดหรือเพ่ือลดอันตรายจากยาเสพติด 

๗. เห็นดวยหรือไมท่ีจะใหมีการใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติดเพ่ือประโยชนในการ
บําบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการภายใตการควบคุมและกํากับดูแล 

๘. เห็นดวยหรือไมท่ีจะตองปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของเจาพนักงานในการตรวจคนยานพาหนะท่ี
มีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยใหสามารถใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจได 
ปรับปรุงอํานาจการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยใหรวมถึงทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับ 
ยาเสพติดดวย  

๙. เห็นดวยหรือไมท่ีจะใหเจาพนักงานซ่ึงไดรับอนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจในการใช
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิด เพ่ือใชเปนพยานหลักฐานในการ
ดําเนินคดีกับผูกระทําความผิด 

 
 


