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	 สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดมีแนวโน้มกำรน�ำเข้ำมำในประเทศไทยอย่ำงต่อเนื่อง	 และปริมำณ

เพิ่มขึ้นมำก	 ซึ่งใช้เส้นทำงกำรล�ำเลียงผ่ำนประเทศไทยไปยังประเทศที่สำม	 ส่งผลให้มีผู้เข้ำไปเก่ียวข้อง 

กับยำเสพติด	 และส่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตของประชำชนโดยทั่วไป	 รัฐบำลได้ให้ควำมส�ำคัญเกี่ยวกับ 

ปัญหำยำเสพติด	 โดยถือว่ำเป็นนโยบำยเร่งด่วนที่รัฐบำลต้องเร่งด�ำเนินกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 

ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๒	

เม่ือวันที่	 ๑๐	 มีนำคม	 ๒๕๕๘	 เพ่ือเป็นกรอบทิศทำงกำรด�ำเนินงำน	 เป็นเคร่ืองมือในกำรบริหำรจัดกำร	

ประสำนกำรปฏิบัติ	 จัดสรรทรัพยำกรและติดตำมประเมินผล	 และให้ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและ

ปรำบปรำมยำเสพติด	 ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องจัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ประจ�ำปีให้สอดคล้องรองรบักบัแผนยทุธศำสตร์กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๒	

ตัง้แต่ปีงบประมำณ	๒๕๕๘	เป็นต้นไป	และได้มีกำรขับเคล่ือนกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏบัิตกิำรป้องกนัและ

แกไ้ขปัญหำยำเสพตดิ	ป	ี๒๕๖๐	ภำยใต้แผนประชำรัฐร่วมใจ	สร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชนมั่นคง	ปลอดภัยยำเสพติด	

ปี	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐	และเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่	๑	ตุลำคม	๒๕๕๙	เป็นต้นไป	โดยเน้นกำรด�ำเนินงำนระดับพื้นที ่

ในหมู่บ้ำน/ชุมชน	ตำมนโยบำยรัฐบำล	

	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 ได้รับควำมร่วมมือจำกหน่วยงำน 

ทุกภำคส่วนในกำรปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดมำเป็นอย่ำงดี	 ขอขอบพระคุณที่ได้ให ้

ควำมร่วมมือในกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงจริงจัง	 จำกหน่วยงำนภำครัฐ	 

ภำคเอกชน	 ทั้งหน่วยงำนส่วนกลำง	 ส่วนภูมิภำค	 และองค์กรภำคประชำชน	 โดยหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ 

ควำมร่วมมือนี้จะด�ำเนินต่อไป	 ตรำบใดที่ปัญหำยำเสพติด	 ยังสร้ำงปัญหำควำมเดือดร้อนให้ประชำชน 

และบั่นทอนควำมมั่นคงของประเทศ
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สารบัญ

สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด	 		๗
สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด ๑๓

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 ๑๗
	 -	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 ๑๘
	 -	 กำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	๖	ประเทศ	 ๓๕
	 	 ระยะเวลำ	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)
	 -	 ผลกำรจับกุมคดีส�ำคัญตำมแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	๖	ประเทศ	 ๔๒
	 	 ระยะเวลำ	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)

กำรปรำบปรำมยำเสพติด	 ๔๕
	 -	 กำรจับกุมผู้ค้ำยำเสพติดรำยส�ำคัญ	 ๔๖
	 -	 กำรสืบสวนขยำยผลทำงกำรเงิน	 ๕๔
	 -	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรสกัดกั้นยำเสพติด	 ๕๖
	 -	 กำรด�ำเนินกำรต่อข้อร้องเรียนของประชำชน	 ๕๗
	 -	 กำรตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด	 ๕๙
	 -	 เงินสินบนเงินรำงวัลคดียำเสพติด	 ๖๐
	 -	 กำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด	 ๖๒
	 -	 กำรส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด	 ๖๓

กำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด	 ๗๑
	 -	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด	 ๗๒
	 -	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรติดตำมและให้ควำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด	 ๗๕
	 -	 กำรปรับระบบบ�ำบัดรักษำยำเสพติด	 ๗๗

กำรป้องกันยำเสพติด	 ๗๙
	 -	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด	 ๘๐
	 -	 กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ๘๗
	 -	 กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก	(๒๖	มิถุนำยน)	ประจ�ำปี	๒๕๖๐	 ๙๓
	 -	 กำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 ๙๖

หน้ำ



หน้ำ

กำรบริหำรจัดกำร	 ๙๙
	 -	 กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ๑๐๐
	 -	 กำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ๑๐๒
	 -	 กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนยำเสพติด	 ๑๐๖

กำรพัฒนำกฎหมำยด้ำนยำเสพติด	 ๑๐๙
	 -	 กำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยด้ำนยำเสพติด	 ๑๑๐

กำรพัฒนำบุคลำกร	 ๑๑๗
	 -	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร	 ๑๑๘

ภำคผนวก	 	 	 ๑๒๗
	 -	 ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	ฉบับที่	๑๐๘/๒๕๕๗	เรื่อง	กำรปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัย	 ๑๒๘
	 	 ว่ำกระท�ำผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด	เพื่อเข้ำสู่กำรบ�ำบัดฟื้นฟู	และกำรดูแล
	 	 ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟู
	 -	 ประกำศ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	เรื่อง	กำรน�ำตัวผู้ต้องสงสัยเข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟู	 ๑๓๑
	 	 กำรบ�ำบัดฟื้นฟู	และกำรประเมินเป็นผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟู	พ.ศ.	๒๕๖๐
	 -	 ค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	ที่	๒/๒๕๖๐	 ๑๓๘
	 	 เรื่อง	แนวทำงกำรด�ำเนินงำนลดอันตรำยจำกยำเสพติด	(Harm	Reduction)
	 -	 ค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	ที่	๕/๒๕๖๐	เรื่อง	แต่งตั้ง	 ๑๔๐
	 	 คณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
	 -	 ค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	ที่	๙/๒๕๖๐	 ๑๔๓
	 	 เรื่อง	มำตรฐำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เสพยำเสพติดรูปแบบ	
	 	 “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”

สถิติด้ำนยำเสพติด	 ๑๔๕





สถานการณ์ปัญหายาเสพติด



สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด

กำรลักลอบน�ำเข้ำยำเสพติด

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลำงกำรคมนำคมของภูมิภำคอำเซียน	 และมีอำณำเขตท่ีติดกับแหล่งผลิต 

ยำเสพติดที่ส�ำคัญคือพื้นท่ีสำมเหลี่ยมทองค�ำ	 ส่งผลให้มีกำรลักลอบน�ำเข้ำยำเสพติดมำยังประเทศไทยเป็นจ�ำนวนมำก	 

ซึ่งประเทศไทยมีสถำนะเป็นพื้นที่แพร่ระบำดยำเสพติด	รวมทั้งเป็นเส้นทำงล�ำเลียงผ่ำนไปยังประเทศที่สำม	

ยำเสพตดิท่ีลกัลอบน�ำเข้ำมำจ�ำหน่ำยในประเทศไทย	มกีำรลกัลอบน�ำเข้ำมำหลำกหลำยตวัยำทีส่�ำคญั	ๆ 	ได้แก่

ยำบ้ำ	 ส่วนใหญ่	 เป็นกำรลักลอบน�ำเข้ำในพื้นที่ภำคเหนือ	 ด้ำนจังหวัดเชียงรำย	 จังหวัดเชียงใหม่	 และ 

จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	รองลงมำเป็นกำรลกัลอบน�ำเข้ำทำงพืน้ทีภ่ำคตะวันออกเฉียงเหนอื	ด้ำนจงัหวดับงึกำฬ	จงัหวดัหนองคำย	

จังหวัดนครพนม	จังหวัดมุกดำหำร	จังหวัดอุบลรำชธำนี	จังหวัดอ�ำนำจเจริญ	และจังหวัดเลย	และลักลอบน�ำเข้ำทำงพื้นที่

ภำคกลำง	ด้ำนจังหวัดกำญจนบุรี	และจังหวัดสระแก้ว

ไอซ์	ส่วนใหญ่ลกัลอบน�ำเข้ำในพืน้ทีภ่ำคเหนอื	ด้ำนจังหวดัเชยีงรำย	จังหวดัเชยีงใหม่	และจังหวดัแม่ฮ่องสอน	

รองลงมำคือพืน้ท่ีภำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื	ด้ำนจงัหวดัหนองคำย	จงัหวดับงึกำฬ	จงัหวดัมกุดำหำร	จงัหวดันครพนม	และ

จังหวัดอุบลรำชธำนี	และพบกำรลักลอบน�ำเข้ำทำงพื้นที่ภำคกลำงและท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

เฮโรอนี	ส่วนใหญ่ลกัลอบน�ำเข้ำในพืน้ทีภ่ำคเหนอื	ด้ำนจังหวดัเชยีงรำย	รองมำคอืพืน้ทีภ่ำคตะวนัออกเฉยีงเหนอื 

ด้ำนจังหวัดหนองคำย	และจังหวัดนครพนม

กัญชำ	 เป็นกำรลักลอบน�ำเข้ำทำงด้ำนพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือทั้งหมด	 ในพื้นที่จังหวัดนครพนม	 

จังหวัดบึงกำฬ	จังหวัดหนองคำย	และจังหวัดมุกดำหำร	

โคเคน	เป็นกำรลกัลอบน�ำเข้ำผ่ำนท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู	ิโดยกลุม่เครือข่ำยยำเสพติดชำวแอฟริกนัตะวันตก	

ใบกระท่อม	 พบกำรลักลอบน�ำเข้ำด้ำนชำยแดนไทย	 -	 มำเลเซีย	 โดยเฉพำะบริเวณพ้ืนที่อ�ำเภอสะเดำ	 

อ�ำเภอนำทวี	จังหวัดสงขลำ	และอ�ำเภอควนโดน	จังหวัดสตูล

ในปี	 ๒๕๖๐	ประเทศไทยเผชิญกับปัญหำกำรลักลอบน�ำเข้ำยำเสพติดจ�ำนวนมำกทั้ง	 ยำบ้ำ	 ไอซ์	 เฮโรอีน	

กัญชำ	 และคีตำมีน	 โดยมีสำเหตุมำจำกปัจจัยภำยนอกประเทศเป็นหลัก	 ซึ่งมีกำรผลิตยำเสพติดอย่ำงไร้ขีดจ�ำกัด	 

โดยมีควำมเกี่ยวพันกับสถำนกำรณ์ทำงด้ำนกำรเมืองของประเทศเพื่อนบ้ำน	นอกจำกปัจจัยนอกประเทศแล้ว	ยังมีปัจจัย

ภำยในประเทศทีย่งัส่งผลต่อสถำนกำรณ์ยำเสพตดิคอื	เครอืข่ำยยำเสพตดิในประเทศและเครอืข่ำยกำรค้ำยำเสพตดิข้ำมชำติ 

ผู้ค้ำขำยส่งระดับใหญ่ที่เป็นกลุ่มปิดยังไม่ถูกท�ำลำย	 ขณะที่กลุ่มผู้ต้องโทษคดียำเสพติดในเรือนจ�ำยังไม่ยุติพฤติกำรณ์	

ประกอบกับกำรที่กลุ่มผู้เสพในพื้นที่พัฒนำยกระดับขึ้นมำเป็นผู้ค้ำรำยย่อยในชุมชนได้ง่ำยและรวดเร็ว	 รำคำยำเสพติด 

ที่มีส่วนต่ำงควำมคุ้มทุนและก�ำไรสูง	 จึงท�ำให้กลุ่มนักค้ำกล้ำเส่ียงที่จะถูกจับกุม	 ส่งผลให้ผู้ค้ำรำยย่อยกระจำยตัวอยู ่

ในหมูบ้่ำน/ชมุชน	เป็นจ�ำนวนมำก	ขณะท่ีปัจจัยเกือ้หนนุทีท่�ำให้กลุม่ขบวนกำรค้ำยำเสพติด	ยงัไม่ถกูท�ำลำยลงอย่ำงสิน้เชงิ 

คือกำรต่อต้ำนกำรสืบสวนและกำรหลบเลี่ยงกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี	 ท้ังในรูปแบบของกำรใช้เทคโนโลยีเข้ำมำช่วย

ในกำรด�ำเนินกำรกำรค้ำ	 มีกำรใช้ตัวแทนในกำรด�ำเนินกำรท้ังกำรค้ำยำเสพติดและกำรจัดกำรทำงธุรกรรมกำรเงินและ

ทรพัย์สนิ	กำรสร้ำงอทิธพิลในบรเิวณพืน้ท่ีเขตอทิธพิลของตน	ทัง้ในรปูแบบของกำรเข้ำมำเป็นเจ้ำหน้ำทีร่ฐัในระดับท้องถิน่ 

หรือมีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด	 ท�ำให้กำรลดทอนหรือกำรท�ำลำยเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด	 ท�ำได้

ค่อนข้ำงยำก

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด8



กลุ่มนักค้ำยำเสพติด
จำกสถิติกำรจับกุมผู้ต้องหำคดีค้ำยำเสพติด	 พบว่ำ	 ผู้ต้องหำคดีค้ำรำยใหม่มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	 ๕๙.๙	 

จำกเดมิในปี	๒๕๕๙	มสีดัส่วนอยูท่ีร้่อยละ	๖๑.๔	ซ่ึงมแีนวโน้มลดลงอย่ำงต่อเนือ่งต้ังแต่ปี	๒๕๕๗	ภำคทีม่สัีดส่วนผูต้้องหำ
คดีค้ำรำยใหม่มำกท่ีสุดคือภำคใต้	 รองลงมำคือภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 เมื่อพิจำรณำเป็นรำยจังหวัดก็จะพบว่ำจังหวัด 
ที่มีสัดส่วนผู้ต้องหำคดีค้ำรำยใหม่มำกท่ีสุด	 ๕	 ล�ำดับแรก	 ได้แก่	 จังหวัดสงขลำ	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	 กรุงเทพมหำนคร	 
จงัหวดันครรำชสมีำ	และจงัหวดัอบุลรำชธำน	ีเมือ่พิจำรณำตำมช่วงอำย	ุพบว่ำ	กลุ่มนกัค้ำยำเสพติดส่วนใหญ่มอีำยรุะหว่ำง	
๒๐	-	๒๔	ปี	มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	๒๑.๗	โดยมีสัดส่วนลดลงเล็กน้อยจำกเดิมในปี	๒๕๕๙	มีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	๒๒.๐	
ขณะที่กลุ่มนักค้ำที่มีอำยุต�่ำกว่ำ	๒๐	ปี	พบว่ำ	ยังคงมีสัดส่วนสูงอยู่ถึงร้อยละ	๑๓.๒	จำกเดิมในปี	๒๕๕๙	มีสัดส่วนอยู่ที่
ร้อยละ	๑๓.๙	โดยกลุ่มนักค้ำส่วนใหญ่เป็นเพศชำยมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ	๘๗.๓

กลุ่มนักค้ำยังคงมีศักยภำพในกำรค้ำยำเสพติดจ�ำนวนมำก	 เห็นได้จำกกำรจับกุมคดียำเสพติดรำยส�ำคัญ 
ของกลำงระดับล้ำนเม็ดและระดับแสนเม็ดมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน	 โดยกำรจับกุมคดียำเสพติดรำยส�ำคัญที่มีของกลำง
ตั้งแต่	 ๑	ล้ำนเม็ดขึ้นไป	 จำกเดิมในปี	๒๕๕๙	จับกุมได้	 ๑๓	คดี	 ของกลำงยำบ้ำ	๒๑.๖	ล้ำนเม็ด	 เพิ่มขึ้นเป็น	๔๖	คดี 
ของกลำงยำบ้ำ	 ๑๐๖.๕	 ล้ำนเม็ด	 ในปี	 ๒๕๖๐	 ขณะที่กำรจับกุมระดับแสนเม็ด	 จำกเดิมในปี	 ๒๕๕๙	 จับกุมได ้
๑๘๖	 คดี	 ของกลำงยำบ้ำ	 ๕๒.๐	 ล้ำนเม็ด	 ส�ำหรับในปี	 ๒๕๖๐	 จับกุมได้	 ๑๒๗	 คดี	 แต่ปริมำณของกลำงยำบ้ำที่ยึดได้ 
สูงถึง	๗๖.๗	ล้ำนเม็ด

กลุมนักคายาเสพติด 

จากสถิติการจับกุมผูตองหาคดีคายาเสพติด พบวา ผูตองหาคดีคารายใหมมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๕๙.๙ 
จากเดิมในป ๒๕๕๙ มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๖๑.๔ ซ่ึงมีแนวโนมลดลงอยางตอเนื่องต้ังแตป ๒๕๕๗ ภาคท่ีมีสัดสวน
ผูตองหาคดีคารายใหมมากท่ีสุดคือภาคใต รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เม่ือพิจารณาเปนรายจังหวัดก็
จะพบวาจังหวัดท่ีมีสัดสวนผูตองหาคดีคารายใหมมากท่ีสุด ๕ ลําดับแรก ไดแก จังหวัดสงขลา จังหวัดสุราษฎรธาน ี
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี เม่ือพิจารณาตามชวงอายุ พบวา กลุมนักคายาเสพติด
สวนใหญมีอายุระหวาง ๒๐ - ๒๔ ป มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๒๑.๗ โดยมีสัดสวนลดลงเล็กนอยจากเดิมในป ๒๕๕๙ 
มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๒๒.๐ ขณะท่ีกลุมนักคาท่ีมีอายุต่ํากวา ๒๐ ป พบวา ยังคงมีสัดสวนสูงอยูถึงรอยละ ๑๓.๒ 
จากเดิมในป ๒๕๕๙ มีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๑๓.๙ โดยกลุมนักคาสวนใหญเปนเพศชายมีสัดสวนอยูท่ีรอยละ ๘๗.๓ 
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กลุมนักคายังคงมีศักยภาพในการคายาเสพติดจํานวนมาก เห็นไดจากการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ
ของกลางระดับลานเม็ดและระดับแสนเม็ดมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญท่ีมีของกลาง
ตั้งแต ๑ ลานเม็ดข้ึนไป จากเดิมในป ๒๕๕๙ จับกุมได ๑๓ คดี ของกลางยาบา ๒๑.๖ ลานเม็ด เพ่ิมข้ึนเปน ๔๖ คดี 
ของกลางยาบา ๑๐๖.๕ ลานเม็ด ในป ๒๕๖๐ ขณะท่ีการจับกุมระดับแสนเม็ด จากเดิมในป ๒๕๕๙ จับกุมได 
๑๘๖ คดี ของกลางยาบา ๕๒.๐ ลานเม็ด สําหรับในป ๒๕๖๐ จับกุมได ๑๒๗ คดี แตปริมาณของกลางยาบา 
ท่ียึดไดสูงถึง ๗๖.๗ ลานเม็ด 
 

เพิ่มเฉพาะกราฟคะ จุดที่ ๒ 
 

    
 

สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด 

ในชวง ๑๐ ป ท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากขอมูลผู เขารับการบําบัดรักษายาเสพติดพบวา  
ตั้งแตป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ มีผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาเพ่ิมสูงข้ึนมาโดยตลอด จาก ๖๖,๗๔๘ คน  
ในป ๒๕๕๐ เปน ๕๖๐,๐๔๖ คน ในป ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ปญหาการแพรระบาดยาเสพติดไดเริ่มคลายตัว  
ผูเสพยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษา ในป ๒๕๕๙ ลดลงเหลือ ๑๗๗,๗๓๑ คน และป ๒๕๖๐ มีผูเขารับการ
บําบัดรักษาจํานวน ๑๙๗,๕๑๖ คน 

เพิ่มเฉพาะกราฟคะ จุดที่ ๓ 
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กลุมนักคายังคงมีศักยภาพในการคายาเสพติดจํานวนมาก เห็นไดจากการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ
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๑๘๖ คดี ของกลางยาบา ๕๒.๐ ลานเม็ด สําหรับในป ๒๕๖๐ จับกุมได ๑๒๗ คดี แตปริมาณของกลางยาบา 
ท่ียึดไดสูงถึง ๗๖.๗ ลานเม็ด 
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ข้อมูล	:	ระบบทะเบียนคดียำเสพติด
ประมวลผล	ณ	วันที่	๑๕	มกรำคม	๒๕๖๑

ข้อมูล	:	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.
ประมวลผล	ณ	วันที่	๑๕	มกรำคม	๒๕๖๑
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ประมวลผล	ณ	วันที่	๑๕	มกรำคม	๒๕๖๑

ข้อมูล	:	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.
ประมวลผล	ณ	วันที่	๑๕	มกรำคม	๒๕๖๑

กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบช่วงอำยุของกลุ่มนักค้ำยำเสพติด
ที่ถูกจับกุมระหว่ำงปีงบประมำณ	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐

กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบกำรจับกุมคดียำเสพติดรำยส�ำคัญ
จ�ำแนกตำมระดับของกลำง	ระหว่ำงปีงบประมำณ	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐

กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบจ�ำนวนของกลำงยำบ้ำที่ถูกจับกุม
จ�ำแนกตำมระดับของกลำง	ระหว่ำงปีงบประมำณ	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐

กรำฟแสดงกำรเปรียบเทียบเพศของนักค้ำยำเสพติด
ที่ถูกจับกุมในปีงบประมำณ	๒๕๖๐
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กลุ่มผู้ลักลอบล�ำเลียงท่ีส�ำคัญยังเป็นกลุ่มชนเผ่ำ	 ซ่ึงพบกำรจับกุมได้อย่ำงต่อเนื่อง	 ซ่ึงกลุ่มคนเหล่ำนี ้
อำศัยอยู ่ตำมพื้นที่ต ่ำง	 ๆ	 ในพื้นที่ภำคเหนือ	 โดยเฉพำะในจังหวัดเชียงรำย	 และจังหวัดเชียงใหม่	 จำกข้อมูล 
กำรจับกุมคดียำเสพติดรำยส�ำคัญ	พบว่ำ	 ในปี	 ๒๕๖๐	 สำมำรถจับกุมผู้ต้องหำที่เป็นชนเผ่ำได้สูงถึง	 ๒๐๘	 คน	 จำกเดิม 
ในปี	๒๕๕๙	จบักมุได้	๑๔๓	คน	ซึง่กลุม่ชนเผ่ำทีพ่บกำรจับกมุมำกทีสุ่ด	ได้แก่	ชำวเขำเผ่ำม้ง	รองลงมำคอื	ชำวเขำเผ่ำมเูซอ 
เผ่ำอำข่ำ	และเผ่ำลีซอ	

นอกจำกกลุ่มนักค้ำยำเสพติดที่เป็นคนไทยแล้ว	 ยังมีกลุ่มนักค้ำชำวต่ำงชำติที่เข้ำมำท�ำกำรค้ำยำเสพติด 
ในไทย	 ทั้งในฐำนะของนักค้ำและผู้รับจ้ำงล�ำเลียงยำเสพติด	 ซ่ึงมีหลำกหลำยสัญชำติ	 กลุ่มนักค้ำชำวต่ำงชำติท่ีเข้ำมำ
เกี่ยวข้องมำกที่สุดคือ	 กลุ่มนักค้ำจำกประเทศเพื่อนบ้ำน	 ส่วนนักค้ำชำวต่ำงชำติอีกกลุ่มหนึ่งที่ส�ำคัญ	 คือ	 กลุ่มนักค้ำ 
ชำวแอฟริกัน	 ซึ่งมีบทบำทส�ำคัญในกำรบงกำรกำรค้ำยำเสพติดข้ำมชำติ	 โดยกำรใช้หญิงไทยหรือหญิงเอเชีย	 รวมทั้ง 
ชำวต่ำงชำติอื่น	 ๆ	 ให้ด�ำเนินกำรค้ำ/ล�ำเลียงยำเสพติดแทน	 ทั้งกำรลักลอบล�ำเลียงผ่ำนทำงท่ำอำกำศยำน	 กำรลักลอบ 
ส่งพัสดุไปรษณีย์ระหว่ำงประเทศ	เป็นต้น

กลุ่มเครือข่ำยกำรค้ำส�ำคัญอีกกลุ่มหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อสถำนกำรณ์ยำเสพติดภำพรวมทั้งประเทศ	 คือ 
กลุ่มผู้ต้องโทษคดียำเสพติดในเรือนจ�ำที่ยังไม่หยุดพฤติกำรณ์กำรค้ำยำเสพติด	 โดยบงกำรให้เครือข่ำยภำยนอกเรือนจ�ำ 
ด�ำเนินกำรค้ำยำเสพติดแทน	 แต่จำกกำรยกระดับกำรแก้ไขปัญหำกำรสั่งกำรกำรค้ำยำเสพติดจำกเรือนจ�ำทั้งระบบ	 
โดยกำรคัดแยกนักโทษคดียำเสพติดรำยส�ำคัญไปไว้เรือนจ�ำ	 Super	Max	 ที่เรือนจ�ำกลำงเขำบิน	 จังหวัดรำชบุรี	 ท�ำให ้
กำรสั่งกำรกำรค้ำยำเสพติดลดระดับควำมรุนแรงลงอย่ำงเห็นได้ชัด	อย่ำงไรก็ตำม	ในช่วงที่ผ่ำนมำยังพบควำมเคลื่อนไหว
ของกลุ่มนักค้ำยำเสพติดที่เป็นผู้ต้องขัง	แต่รูปแบบกำรสั่งกำรผ่ำนช่องทำงกำรเยี่ยมญำติแทน

ตัวแปรส�ำคัญที่ส่งผลต่อสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดอีกประกำรหนึ่ง	คือ	เจ้ำหน้ำที่รัฐที่เข้ำไปเกี่ยวข้องกับ 
กำรค้ำยำเสพติดทั้งทำงตรงและทำงอ้อม	 ซึ่งในปี	 ๒๕๖๐	 สถิติกำรจับกุมเจ้ำหน้ำที่รัฐในคดียำเสพติดลดลงจำกเดิม	 
โดยสำมำรถจับกุมเจ้ำหน้ำที่รัฐที่กระท�ำผิดเกี่ยวกับยำเสพติดได้	 ๑๑๕	 คน	 จำกเดิมปี	 ๒๕๕๙	 จับกุมได้	 ๑๔๐	 คน	 
โดยเจ้ำหน้ำทีข่องรฐัท่ีถูกจบักมุมำกท่ีสดุ	คอื	ต�ำรวจ	๓๗	คน	ทหำร	๓๓	คน	ข้ำรำชกำรท้องถิน่	๑๗	คน	ข้ำรำชกำรท้องที	่๑๒	คน 
ข้ำรำชกำรพลเรือน	๖	คน	ครู	๔	คน	ลูกจ้ำงของรัฐ	๓	คน	พนักงำนรำชกำร	๒	คน	และข้ำรำชกำรรำชทัณฑ์	๑	คน	

ส�ำหรับรูปแบบกำรซุกซ ่อนล�ำเลียงยำเสพติดจำกแนวชำยแดนเข ้ำสู ่พื้นที่ตอนใน	 จะมีวิธีกำร 

ทีห่ลำกหลำย	เช่น	กำรซกุซ่อนมำกบัรถบรรทกุพชืผลทำงกำรเกษตร	กำรใช้รถยนต์ส่วนบคุคลในกำรล�ำเลยีง	กำรดดัแปลง

รถยนต์ในกำรล�ำเลียง	 กำรลักลอบขนส่งโดยรถโดยสำรประจ�ำทำง	 รถไฟ	 บริษัทขนส่งสินค้ำ	 กำรส่งทำงพัสดุไปรษณีย	์ 

โดยกลุ ่มนักค้ำยำเสพติดได้มีกำรพัฒนำในด้ำนข้อมูลข่ำวสำร	 โดยอำศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	 เช่น	 Line	 หรือ	 

Facebook	 ในกำรติดต่อท�ำกำรค้ำกัน	 มีกำรท�ำธุรกรรมอ�ำพรำงทำงกำรเงินและมีควำมสลับซับซ้อนมำกขึ้น	 โดยกำรใช ้

ตัวแทนในกำรท�ำธุรกรรมทำงกำรเงินแทน	 เพื่อป้องกันหรือตัดตอนไม่ให้สำมำรถจับกุมผู้ค้ำยำเสพติดรำยใหญ่หรือ 

ผู้อยู่เบื้องหลังได้

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด10



สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดยำเสพติด

ในช่วง	๑๐	ปีทีผ่่ำนมำ	เมือ่พจิำรณำจำกข้อมลูผู้เข้ำรับกำรบ�ำบดัรักษำยำเสพติดพบว่ำ	ต้ังแต่ปี	๒๕๕๐	-	๒๕๕๕ 

มีผู้เสพยำเสพติดเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำเพิ่มสูงขึ้นมำโดยตลอด	 จำก	๖๖,๗๔๘	 คน	 ในปี	 ๒๕๕๐	 เป็น	 ๕๖๐,๐๔๖	 คน	 

ในปี	๒๕๕๕	หลังจำกนั้น	ปัญหำกำรแพร่ระบำดยำเสพติดได้เริ่มคลำยตัว	ผู้เสพยำเสพติดที่เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ	ในปี	๒๕๕๙ 

ลดลงเหลือ	๑๗๗,๗๓๑	คน	และปี	๒๕๖๐	มีผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำจ�ำนวน	๑๙๗,๕๑๖	คน

๑.	 กลุ่มผู้เสพยำเสพติด	

 จำกข้อมลูผูเ้ข้ำรบักำรบ�ำบัดส่วนใหญ่ยงัคงเป็นเพศชำย	ร้อยละ	๙๒.๐	กลุม่หลกัยงัคงเป็นเดก็และเยำวชน

ที่มีอำยุต�่ำกว่ำ	๒๕	ปี	มำกที่สุด	กลุ่มอำชีพของผู้เสพยำเสพติด	ส่วนใหญ่ยังคงเป็นผู้มีงำนท�ำ	รองลงมำเป็นกลุ่มว่ำงงำน	

และกลุ่มนักเรียน/นักศึกษำ	ส�ำหรับผู้เสพยำเสพติดที่เป็นผู้มีงำนท�ำ	ส่วนใหญ่เกินกว่ำร้อยละ	๕๐	ประกอบอำชีพรับจ้ำง/

ใช้แรงงำน	รองลงมำเป็นเกษตรกร	และค้ำขำย	เฉลี่ยร้อยละ	๑๘.๗	และร้อยละ	๖.๙	ตำมล�ำดับ	

๒.	ยำเสพติดที่แพร่ระบำด

ยำบ้ำยังคงเป็นยำหลักที่พบกำรแพร่ระบำดมำกที่สุด	 โดยมีสัดส่วนผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำมำกกว่ำ 

ร้อยละ	๗๐	รองลงมำคือ	กัญชำ	ไอซ์	กระท่อม	และเฮโรอีน	โดยเฮโรอีนพบว่ำ	เด็กและเยำวชนมีแนวโน้มเข้ำมำใช้เพิ่มขึ้น 

โดยเฉพำะในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร	ซึ่งพฤติกรรมกำรเสพเฮโรอีนเปลี่ยนแปลงจำกเดิมที่ส่วนใหญ่ใช้วิธีกำรฉีดเป็นวิธีกำร

สูดดมมำกขึ้น	 ส�ำหรับยำเสพติดในกลุ่ม	 Club	Drugs	 ได้แก่	 เอ็กซ์ตำซี	 คีตำมีน	 ควรต้องเฝ้ำระวังเนื่องจำกพบแนวโน้ม 

เพิ่มมำกขึ้นโดยเฉพำะคีตำมีน	ซึ่งในปี	๒๕๖๐	พบผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำถึง	๓๖๙	คน	และสำมำรถยึดของกลำงคีตำมีน

ได้ถึง	๖๕๘.๔	กิโลกรัม

๓.	พฤติกรรมกำรใช้ยำเสพติด

สิ่งที่น่ำกังวลคือกำรใช้ยำเสพติดมำกกว่ำหนึ่งชนิด	 โดยมีกำรน�ำตัวยำเสพติดและกลุ่มยำรักษำโรค 

มำใช้ร่วมกัน	ซึ่งพฤติกรรมดังกล่ำวจะส่งผลต่อกำรบ�ำบัดรักษำที่จะมีควำมยำกและซับซ้อนมำกยิ่งขึ้น	

๔.	พื้นที่แพร่ระบำดยำเสพติด	

จำกกำรประเมินสถำนะปัญหำยำเสพติดระดับหมู ่บ้ำน/ชุมชนท่ัวประเทศ	 รอบท่ี	 ๒	 ปี	 ๒๕๖๐	 

จ�ำนวน	 ๘๑,๙๓๖	 แห่ง	 พบว่ำมีหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีปัญหำยำเสพติดจ�ำนวน	 ๒๔,๓๑๔	 แห่ง	 คิดเป็นร้อยละ	 ๒๙.๗	 

โดยเป็นหมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีปัญหำน้อย	๑๖,๑๖๔	แห่ง	มีปัญหำปำนกลำง	๔,๖๗๙	แห่ง	และมีปัญหำมำก	๓,๔๗๑	แห่ง	 

ส่วนพื้นที่เสี่ยงต่อกำรแพร่ระบำดยำเสพติด	 ได้แก่	 ร้ำนเกม	 หอพัก/บ้ำนเช่ำ	 โต๊ะสนุกเกอร์	 พื้นที่รกร้ำง	 สถำนบันเทิง/ 

สถำนบริกำรต่ำง	 ๆ	 เป็นต้น	 โดยกลุ่มท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรใช้ยำเสพติด	 ได้แก่	 วัยรุ่นมั่วสุมตอนกลำงคืน	 ผู้เคยต้องโทษ 

ในเรือนจ�ำ	ผู้เคยผ่ำนกำรบ�ำบัด	และกลุ่มเด็กแว้น/แข่งรถบนท้องถนน	เป็นต้น

กลุมนักคายังคงมีศักยภาพในการคายาเสพติดจํานวนมาก เห็นไดจากการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ
ของกลางระดับลานเม็ดและระดับแสนเม็ดมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน โดยการจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญท่ีมีของกลาง
ตั้งแต ๑ ลานเม็ดข้ึนไป จากเดิมในป ๒๕๕๙ จับกุมได ๑๓ คดี ของกลางยาบา ๒๑.๖ ลานเม็ด เพ่ิมข้ึนเปน ๔๖ คดี 
ของกลางยาบา ๑๐๖.๕ ลานเม็ด ในป ๒๕๖๐ ขณะท่ีการจับกุมระดับแสนเม็ด จากเดิมในป ๒๕๕๙ จับกุมได 
๑๘๖ คดี ของกลางยาบา ๕๒.๐ ลานเม็ด สําหรับในป ๒๕๖๐ จับกุมได ๑๒๗ คดี แตปริมาณของกลางยาบา 
ท่ียึดไดสูงถึง ๗๖.๗ ลานเม็ด 
 

เพิ่มเฉพาะกราฟคะ จุดที่ ๒ 
 

    
 

สถานการณการแพรระบาดยาเสพติด 

ในชวง ๑๐ ป ท่ีผานมา เม่ือพิจารณาจากขอมูลผู เขารับการบําบัดรักษายาเสพติดพบวา  
ตั้งแตป ๒๕๕๐ - ๒๕๕๖ มีผูเสพยาเสพติดเขารับการบําบัดรักษาเพ่ิมสูงข้ึนมาโดยตลอด จาก ๖๖,๗๔๘ คน  
ในป ๒๕๕๐ เปน ๕๖๐,๐๔๖ คน ในป ๒๕๕๕ หลังจากนั้น ปญหาการแพรระบาดยาเสพติดไดเริ่มคลายตัว  
ผูเสพยาเสพติดท่ีเขารับการบําบัดรักษา ในป ๒๕๕๙ ลดลงเหลือ ๑๗๗,๗๓๑ คน และป ๒๕๖๐ มีผูเขารับการ
บําบัดรักษาจํานวน ๑๙๗,๕๑๖ คน 

เพิ่มเฉพาะกราฟคะ จุดที่ ๓ 
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กรำฟแสดงเปรียบเทียบผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด	ตั้งแต่ปีงบประมำณ	๒๕๕๐	-	๒๕๖๐

ข้อมูล	:	๑.	ระบบสำรสนเทศยำเสพติดจังหวัด	(NISPA)
										๒.	ระบบข้อมูลกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดของประเทศ	(บสต.)
ประมวลผล	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑
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ผลกระทบจำกปัญหำยำเสพติด

ข้อมลูจำกกำรส�ำรวจควำมคดิเห็นของประชำชนเกีย่วกับกำรด�ำเนนิงำนตำมแผนปฏบิติักำรป้องกนัและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด	เดือนสิงหำคม	๒๕๖๐	ของส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติพบว่ำ	ประชำชนที่ระบุว่ำ	หมู่บ้ำน/ชุมชน	ของตนเอง 

มีปัญหำยำเสพติด	 ร้อยละ	๒๒.๗	 ระบุว่ำ	 คนในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 ได้รับควำมเดือดร้อนจำกปัญหำยำเสพติด	 โดยปัญหำ 

ทีส่ร้ำงควำมเดือดร้อนให้แก่คนในหมูบ้่ำน/ชมุชนมำกทีส่ดุ	ได้แก่	กำรกระท�ำผดิเก่ียวกบัทรพัย์	กำรส่งเสยีงดงัก่อควำมร�ำคำญ 

แก๊งมอเตอร์ไซค์ซิ่ง	กำรทะเลำะวิวำท	และกำรกระท�ำผิดเกี่ยวกับร่ำงกำย	ตำมล�ำดับ

 

แนวโน้มสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด	ปี	๒๕๖๑

๑.	 ประเทศไทยยังคงเผชิญกับปัญหำยำเสพติด	 เนื่องจำกแหล่งผลิตยำเสพติดในพ้ืนที่สำมเหล่ียมทองค�ำ	 

ยังไม่ถูกท�ำลำย	โดยพื้นที่ภำคเหนือและภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	ยังคงถูกใช้เป็นช่องทำงในกำรลักลอบน�ำเข้ำยำเสพติด

๒.	 กลุม่ผูผ้ลติยำเสพตดิพยำยำมคดิค้นและเปลีย่นแปลงโครงสร้ำงทำงเคมขีองยำเสพติด	กำรหำสำรตัง้ต้น

ชนิดใหม่	หรือใช้สำรเคมีอื่นที่ยังไม่มีกำรควบคุม	น�ำมำปรับเปลี่ยนโครงสร้ำงเพื่อใช้ผลิตเป็นสำรตั้งต้น

๓.	 ยำบ้ำยงัเป็นตวัยำเสพตดิหลกัท่ีแพร่ระบำดในประเทศไทย	ขณะเดียวกนัประเทศไทยถกูใช้เป็นแหล่งพกั

ยำเสพติดและเส้นทำงผ่ำนเพื่อส่งไปยังประเทศที่สำม

๔.	 กลุ่มผูใ้ช้ยำเสพตดิในสถำนบนัเทงิมแีนวโน้มกำรใช้	“คตีำมนี”	มำกขึน้	เนือ่งจำกในห้วงปี	๒๕๖๐	ทีผ่่ำนมำ 

พบกำรจับกุมคีตำมีนสูงถึง	๖๕๘.๔	กิโลกรัม	

๕.	 มีกำรใช้ช่องทำงเครอืข่ำยสงัคมออนไลน์	ควบคูก่นักบักำรบรกิำรรบัส่งพสัดส่ิุงของในกำรซือ้ขำยยำเสพตดิ 

ในระดับขำยส่งรำยย่อย	และขำยปลีกมำกขึ้น

๖.	 พบปัญหำกำรใช้ยำรักษำโรคในทำงที่ผิดร่วมกับยำเสพติดชนิดอื่น	ๆ

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด12



สรุปผลการด�าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด



สรุปผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 -	 ๒๕๖๒	

เมื่อวันที่	๑๐	มีนำคม	พ.ศ.	๒๕๕๘	ภำยใต้	๔	แผนงำน	คือ	แผนงำนป้องกันยำเสพติด	แผนงำนปรำบปรำมยำเสพติด	 

แผนงำนบ�ำบดัรกัษำและฟ้ืนฟสูมรรถภำพผู้ตดิยำเสพตดิ	และแผนบรหิำรจดักำร	โดย	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ร่วมกบัหน่วยงำน

ที่เกี่ยวข้อง	จัดท�ำแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ภำยใต้แผน	“ประชำรัฐร่วมใจ	สร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชน

ม่ันคง	ปลอดภัยยำเสพตดิ	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐”	โดยเน้นกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในระดับพืน้ที่

หมูบ้่ำน/ชมุชน	เป้ำหมำย	๘๑,๙๖๒	แห่ง	เพือ่ลดปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในระดับพ้ืนท่ี	ผ่ำนกลไก	“ประชำรฐั”

๑.	 กำรป้องกันยำเสพติด

๑.๑	กลุ่มเด็กและเยำวชน

๑)	 เด็กปฐมวัย	 ผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อพัฒนำทักษะทำงสมองเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด 

ให้แก่เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั่วประเทศ	 เป้ำหมำย	๕๒,๘๖๒	 แห่ง	 มีกำรใช้สื่อเพื่อสอน 

เด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบำล	๔๓,๖๙๗	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๘๒.๖๖

๒)	 เด็กประถมศึกษำ	 สร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษำ	 (ป.๑	 -	 ป.๖)	 

เป้ำหมำย	๔,๘๐๐,๐๐๐	คน	ในสถำนศึกษำที่มีกำรเรียนกำรสอนระดับประถมศึกษำ	(ป.๑	-	ป.๖)	รวม	๓๑,๓๓๕	แห่ง	 

มีกำรด�ำเนินกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันให้แก่นักเรียนระดับประถมศึกษำรวม	 ๔,๐๑๓,๑๘๓	 คน	 คิดเป็นร้อยละ	 ๘๓.๖๑	 

ในสถำนศึกษำ	๒๕,๔๔๒	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๘๑.๑๙

๓)	 สถำนศึกษำระดับมัธยมศึกษำ	อำชีวศึกษำและอุดมศึกษำ	เป้ำหมำย	๑๑,๗๓๘	แห่ง	ส่งเสริม 

ให้นักเรียนนักศึกษำมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด	๑๐,๐๓๑	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๘๕.๔๖

๔)	 ลูกเสือ	เนตรนำรี	ยุวกำชำดต้ำนภัยยำเสพติดที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม	๖๓๕,๓๖๘	คน	ปฏิบัติหน้ำที่

ป้องกันและเฝ้ำระวังยำเสพติดในโรงเรียน	๙,๔๓๔	แห่ง

๑.๒	กลุ่มแรงงำนในสถำนประกอบกำร

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร	

๑)	 สถำนประกอบกำรที่มีลูกจ้ำง	๑๐	คนขึ้นไป	

-	 กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติดแก่ผู้ใช้แรงงำน	เป้ำหมำย	๒๐,๐๐๐	แห่ง	 

ด�ำเนินกำร	๒๑,๐๒๙	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๕.๑๕

-	 ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนโรงงำนสีขำว	 เป้ำหมำย	 ๒,๐๐๐	 แห่ง	 ผ่ำนเกณฑ์	 ๒,๑๖๑	 แห่ง	 

คิดเป็นร้อยละ	๑๐๘.๐๕

-	 ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกำร	 (มยส.)	 

เป้ำหมำย	๓๕๐	แห่ง	ด�ำเนินกำร	๕๖๐	แห่ง	คิดเป็นร้อยละ	๑๖๐.๐๐

๒)	 สถำนประกอบกำรขนำดเล็กที่มีลูกจ้ำงต�่ำกว่ำ	๑๐	คนลงมำ

-	 เผยแพร่สื่อควำมรู้เกี่ยวกับยำเสพติด	เป้ำหมำย	๗๖,๐๓๕	แห่ง	ด�ำเนินกำร	๘๙,๗๖๐	แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	๑๑๘.๐๕
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๑.๓	กลุ่มประชำชนทั่วไปในหมู่บ้ำน/ชุมชน

เสริมสร้ำงและป้องกันยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 โดยกลไกประชำรัฐใน	 ๔	 กิจกรรมส�ำคัญ	 

ทั้งกำรประชุมท�ำประชำคม	 กำรรณรงค์ประชำสัมพันธ์	 กำรอบรมแกนน�ำในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 และกำรจัดกิจกรรม 

สร้ำงภมูคิุม้กนัในกลุม่เดก็และเยำวชนเสีย่ง	เพือ่ให้ประชำชนในหมูบ้่ำน/ชมุชน	เกดิควำมรบัรู	้ตระหนกัถงึพษิภัยยำเสพตดิ 

และเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน	 ๗๙,๑๑๓	 แห่ง	 จำกหมู ่บ้ำน/ชุมชนเป้ำหมำย	 ๘๑,๙๖๒	 แห่ง	 คิดเป็น 

ร้อยละ	๙๖.๕๒	ประกอบด้วย

๑)	 หมู่บ้ำน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหำยำเสพติด	 เป้ำหมำย	 ๕๑,๒๐๗	 แห่ง	 ด�ำเนินกำร	 ๔๙,๖๑๘	 แห่ง	 

คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๙๐

๒)	 หมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีปัญหำยำเสพติดน้อย	เป้ำหมำย	๑๗,๓๙๐	แห่ง	ด�ำเนินกำร	๑๖,๖๒๘	แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๖๒

๓)	 หมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีปัญหำยำเสพติดปำนกลำง	เป้ำหมำย	๖,๔๖๙	แห่ง	ด�ำเนินกำร	๖,๒๐๗	แห่ง	

คิดเป็นร้อยละ	๙๕.๙๕

๔)	 หมู่บ้ำน/ชุมชนที่มีปัญหำยำเสพติดมำก	 เป้ำหมำย	 ๖,๘๙๖	 แห่ง	 ด�ำเนินกำร	 ๖,๖๖๐	 แห่ง	 

คิดเป็นร้อยละ	๙๖.๕๘

๒.	 กำรปรำบปรำมยำเสพติด

	 ๒.๑	กำรจับกุมคดียำเสพติดภำพรวม		๒๖๑,๑๑๒		คดี		ผู้ต้องหำ			๒๘๗,๒๓๘		คน	จ�ำแนกเป็น

	 	 -	 ข้อหำเสพ	 ๙๑,๔๕๔	 คดี	 ผู้ต้องหำ	 ๙๓,๙๐๕	 คน	

	 	 -	 ข้อหำครอบครอง	 ๙๐,๘๘๖	 คดี	 ผู้ต้องหำ	 ๙๘,๔๙๑	 คน

	 	 -	 ข้อหำส�ำคัญ	 ๗๘,๔๒๖	 คดี	 ผู้ต้องหำ	 ๙๔,๑๒๒	 คน

	 ๒.๒	ปริมำณของกลำงยำเสพติด

	 	 -	 ยำบ้ำ	 ๒๑๔,๙๒๙,๔๘๕	 เม็ด

	 	 -	 กัญชำ	 ๑๓,๗๙๗.๔๖	 กิโลกรัม

	 	 -	 ไอซ์	 ๕,๒๐๐.๗๕	 กิโลกรัม

	 	 -	 เฮโรอีน	 ๓๗๖.๕๖	 กิโลกรัม

	 	 -	 โคเคน	 ๔๕.๔๕	 กิโลกรัม

 ๒.๓	เรื่องร้องเรียน/แจ้งเบำะแสปัญหำยำเสพติด	 ได้รับแจ้ง	 ๑๔,๐๖๗	 เรื่อง	 โดยเข้ำไปด�ำเนินกำร 

กับเรื่องร้องเรียนแล้ว	๑๔,๐๖๗	เรื่อง	คิดเป็นร้อยละ	๑๐๐

	 ๒.๔	กำรร้องเรยีนเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐทีเ่กีย่วข้องกบัยำเสพติด	๒๖๔	คน	ด�ำเนนิกำรจับกมุเจ้ำหน้ำทีข่องรฐั

ที่เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับยำเสพติด	๑๑๕	คน

 ๒.๕	กำรด�ำเนินคดีฐำนควำมผิดสมคบ	สนับสนุน	หรือช่วยเหลือ	จ�ำนวน	๑,๖๐๘	คดี	ผู้ต้องหำ	๓,๙๔๓	คน

	 ๒.๖	ด�ำเนินกำรตรวจสอบทรัพย์สิน	 ยึดอำยัดทรัพย์สิน	 จ�ำนวน	 ๑,๙๑๙	 รำย	 รวมมูลค่ำทรัพย์สิน	

๑,๖๖๗.๗๒	ล้ำนบำท
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๓.	กำรบ�ำบัดรักษำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด

๓.๑	กำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด

บ�ำบัดภำพรวม

	 เป้ำหมำย	 ๒๒๐,๐๒๐	 รำย	 	 ด�ำเนินกำร	 ๑๙๗,๕๑๖	 รำย	 		ร้อยละ			๘๙.๗๗

						๑)	 ระบบสมัครใจ

	 เป้ำหมำย	 ๑๒๖,๘๒๐	 รำย	 	 ด�ำเนินกำร	 ๑๑๔,๖๕๙	 รำย	 		ร้อยละ			๙๐.๔๑

						๒)	 ระบบบังคับ

	 เป้ำหมำย	 		๗๒,๕๐๐	 รำย	 	 ด�ำเนินกำร	 ๕๖,๗๘๓	 รำย	 		ร้อยละ			๗๘.๓๒

						๓)	 ระบบต้องโทษ

	 เป้ำหมำย	 		๒๐,๗๐๐	 รำย	 	 ด�ำเนินกำร	 ๒๖,๐๗๔	 รำย	 		ร้อยละ	๑๒๕.๙๖

๓.๒	กำรติดตำมดูแลให้ควำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื ้นฟูยำเสพติด	 ด�ำเนินกำรติดตำมแล้ว	 

๑๕๓,๘๗๙	รำย	คิดเป็นร้อยละ	๖๙.๙๔	

๓.๓	ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด	 มีควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือ	 ๒๓,๗๑๔	 รำย	 โดยได้ให้ 

ควำมช่วยเหลือแก่ผู้ประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือแล้ว	จ�ำนวน	๗,๕๘๖	รำย	คิดเป็นร้อยละ	๓๑.๙๙

๔.	กำรบริหำรจัดกำร

๔.๑	กำรบริหำรงบประมำณ	

๔.๑.๑	 งบประมำณเพ่ือกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ประจ�ำปีงบประมำณ	 ๒๕๖๐	 

ภำพรวม	 ได้รับจัดสรร	 จ�ำนวน	 ๔,๘๙๙,๑๗๙,๘๐๐	 บำท	 มีผลกำรเบิกจ่ำย	 จ�ำนวน	 ๔,๕๙๘,๓๕๒,๕๖๐.๘๖	 บำท	 

คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๘๖

๔.๑.๒	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ	 จ�ำนวน	 ๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐	 บำท	 

มีผลกำรเบิกจ่ำย	จ�ำนวน	๒,๔๔๒,๖๙๕,๘๙๔.๗๘	บำท	คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๒๑

๔.๒	กำรพัฒนำบุคลำกร ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกัน 

และแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ทั้งภำยในส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	และหน่วยงำนภำคี	เพื่อพัฒนำควำมรู้	ทักษะ	และเสริมสมรรถนะ 

ให้สำมำรถปฏิบัติงำนรองรับยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ตลอดจนนโยบำยที่เกี่ยวข้องของรัฐบำล	

รวมถึงพัฒนำบุคลำกรของกลุ่มประเทศอำเซียนและประเทศต่ำง	 ๆ	 โดยปีงบประมำณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ได้ด�ำเนินกำร 

จัดโครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรต่ำง	ๆ	ให้แก่บุคลำกร	ทั้งภำยในส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	และหน่วยงำนภำคี	รวม	๒๑๑	โครงกำร	

มีผู้เข้ำรับกำรอบรม	๑๙,๓๗๒	คน
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ความร่วมมือระหว่างประเทศ



กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ

๑.	กำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์และผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนยำเสพติดระดับทวิภำคี

๑.๑	กำรประชุมระหว่ำงประเทศระดับทวิภำคี

๑.๑.๑	 กำรประชุมทวิภำคีสิงคโปร์-ไทย	 ครั้งที่	 ๑๑	 ระหว่ำงวันที่	 ๒๘	 -	 ๒๙	 มีนำคม	 ๒๕๖๐	 

ณ	 สำธำรณรัฐสิงคโปร์	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 เข้ำร่วมกำรประชุมร่วมกับ	 นำยอ้ึง	 เซอ	 ซอ	 (Mr.	 Ng	 Ser	 Song)	 

ผู ้อ�ำนวยกำรหน่วยงำนกลำงด้ำนยำเสพติด	 (Central	 Narcotics	 Bureau-CNB)	 หัวหน้ำคณะฝ่ำยสิงคโปร  ์

เพื่อหำรือสถำนกำรณ์ยำเสพติด	 ระบบกำรท�ำงำนของหน่วยงำนกลำงด้ำนยำเสพติด	 (CNB)	 กฎหมำยยำเสพติดต่ำง	 ๆ	

กระบวนกำรบ�ำบัดรกัษำ	กำรลงโทษผูเ้ก่ียวข้องกบัยำเสพตดิ	และแลกเปลีย่นควำมรู	้ประสบกำรณ์กำรท�ำงำนด้ำนยำเสพตดิ 

พร้อมทั้งศึกษำกำรท�ำงำนของต�ำรวจรักษำชำยฝั่งสิงคโปร์	 (Singapore	 Police	 Coast	 Guard)	 ซ่ึงสำธิตวิธีกำรจับกุม 

ผู้กระท�ำผิดทำงทะเล	 โดยใช้เฮลิคอปเตอร์และเรือลำดตระเวน	 โดยเป็นกำรจ�ำลองปฏิบัติกำรเสมือนจริง	 เพ่ือให้เข้ำใจ 

และเห็นสภำวะกำรปฏิบัติงำนจริงได้

๑.๑.๒	 กำรประชุมทวิภำคีไทย-เวียดนำม	 ครั้งที่ 	 ๑๑	 เมื่อวันที่ 	 ๒๔	 เมษำยน	 ๒๕๖๐	 

ณ	 โรงแรม	 Grand	 Tourane	 นครดำนัง	 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 เป็นหัวหน้ำ

คณะผู้แทนไทย	 เข้ำร ่วมกำรประชุมกับ	 พลต�ำรวจโท	 โด่ง	 ดำย	 โหลก	 (Pol.	 Lt.	 Gen.	 Dong	 Dai	 Loc)	 

รองอธิบดีกรมต�ำรวจแห่งสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	 เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนฝ่ำยเวียดนำม	 เพื่อแลกเปล่ียน

สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดและร่วมกันหำรือถึงควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและกำรลดอุปสงค์ยำเสพติด 

ในอนำคต	 กำรแลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำและระบบฐำนข้อมูลกำรบ�ำบัดรักษำระหว่ำงกัน	 เป็นต้น	 

พร้อมทั้งได้ส่งมอบอุปกรณ์ควำมช่วยเหลือตำมโครงกำร	 Letter	 of	 Agreement	 ที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณ 

จำกรัฐบำลไทย	เพื่อเสริมสร้ำงและยกระดับควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำนในกำรยุติแหล่งผลิตและท�ำลำยเครือข่ำย 

กำรค้ำยำเสพตดิระหว่ำงประเทศ	ปี	๒๕๕๙	(เพิม่เตมิ)	ภำยใต้หนงัสือข้อตกลง	(Letter	of	Agreement)	ว่ำด้วยควำมร่วมมือ 

ในกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรควบคุมยำเสพติดให้กับกรมต�ำรวจเวียดนำม
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๑.๑.๓	 กำรประชุมทวิภำคีไทย-เมียนมำ	 ครั้งที่	 ๑๙	 ระหว่ำงวันท่ี	 ๕	 -	 ๙	 มิถุนำยน	 ๒๕๖๐	 

ณ	กรุงเทพมหำนคร	 และจังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย	 และ	พลต�ำรวจจัตวำ 

อ่อง	วิน	อู	(Pol.	Brig.	Gen.	Aung	Win	Oo)	ผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติเมียนมำ	และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลำง 

เพื่อกำรควบคุมยำเสพติด	 (Central	 Committee	 for	 Drug	 Abuse	 Control-CCDAC)	 เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทน 

เมียนมำ	 เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	 โดยฝ่ำยไทยขอควำมร่วมมือในกำรสืบสวนปรำบปรำมยำเสพติดสำรตั้งต้นและ 

เคมีภัณฑ์	 ที่มีกำรลักลอบน�ำเข้ำไปยังแหล่งผลิตยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 

รวมถึงกำรปรำบปรำมเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติดที่ลักลอบล�ำเลียงยำเสพติดเข้ำสู ่ประเทศไทย	 และร่วมกัน 

วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรทะลักของยำเสพติดท่ีเข้ำสู ่ประเทศไทย	 และฝ่ำยไทยได้แจ้งเก่ียวกับกำรด�ำเนินงำน 

แผนปฏิบัติกำรปิดล้อมพื้นท่ีสำมเหลี่ยมทองค�ำ	 ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 ๖	 ประเทศ	 ระยะ	 ๓	 ปี	 

(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)	และแผนปฏบิตักิำรควำมร่วมมอืเพือ่สกดักัน้และปรำบปรำมยำเสพตดิ	๒	แผ่นดนิ	(ไทย	-	เมียนมำ) 

ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรสำมเหลี่ยมทองค�ำ	 และได้น�ำเสนอผลกำรตรวจพิสูจน์ตัวอย่ำงยำเสพติดคดีรำยส�ำคัญ 

ท่ีประเทศเมียนมำได้มอบตัวอย่ำงยำเสพติดให้	 และขอควำมร่วมมือฝ่ำยเมียนมำในกำรส่งตัวอย่ำงยำเสพติด 

ที่จับกุมได้	และกำรเชื่อมโยงข้อมูลกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดกับข้อมูลกำรข่ำว

๑.๑.๔	 กำรประชุมทวิภำคีไทย-มำเลเซีย	 คร้ังที่ 	 ๓๘	 เมื่อวันที่ 	 ๑๓	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๐	 

ณ	 โรงแรมดุสิต	 ไอส์แลนด์	 รีสอร์ท	 จังหวัดเชียงรำย	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย	 เข้ำร่วม

กำรประชุมกับ	 ดำโต๊ะ	 ศรี	 โมฮัมหมัด	 ม็อกต้ำ	 บิน	 ฮำจิ	 โมฮัมหมัด	 ชำริฟ	 (Dato’	 Sri	 Mohd.	 Mokhtar	 Bin	

HJ	 Mohd.	 Shariff)	 ผู ้บัญชำกำรต�ำรวจสืบสวนอำชญำกรรมยำเสพติด	 ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติมำเลเซีย	

(Narcotics	 Crime	 Investigation	 Department-NCID)	 เป็นหัวหน้ำคณะผู ้แทนมำเลเซีย	 เพื่อแลกเปลี่ยน

ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับสถำนกำรณ์ยำเสพติด	 เครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติดข้ำมชำติและนักค้ำรำยส�ำคัญ	 ติดตำม

ผู ้ต ้องหำหนีหมำยจับ	 รวมถึงส่งเสริมควำมสัมพันธ์และควำมร่วมมือระหว่ำงเจ้ำหน้ำท่ีปรำบปรำมยำเสพติด 

ของประเทศไทยและประเทศมำเลเซียให้มีควำมใกล้ชิดมำกขึ้น	 นอกจำกนี้ 	 ยังได ้แลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น 

และประสบกำรณ์	 เรื่อง	 ปัญหำพืชกระท่อมและกำรควบคุมพืชกระท่อม	 โดยในปัจจุบันมำเลเซียสำมำรถ 

สกัดกั้นพืชกระท่อม	ซึ่งจะถูกล�ำเลียงมำประเทศไทยได้เป็นจ�ำนวนมำก	
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๑.๑.๕	 กำรประชมุหำรอืกบัหน่วยต่อต้ำนปรำบปรำมอำชญำกรรมข้ำมชำติ	(National	Organized	

Crime	Group-NOCG)	ระหว่ำงวันที่	๒๘	สิงหำคม	-	๒	กันยำยน	๒๕๖๐	ณ	เมืองโอ๊คแลนด์	ประเทศนิวซีแลนด์	 

เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 เข้ำร่วมกำรประชุมกับ	 หน่วยต่อต้ำนปรำบปรำมอำชญำกรรมข้ำมชำติ	 (NOCG)	 กรมต�ำรวจ 

นิวซีแลนด์	 และศูนย์ปฏิบัติกำรเป้ำหมำยร่วม	 (Integrated	 Targeting	 and	 Operations	 Centre-ITOC)	 

กรมศุลกำกรนิวซีแลนด์	 เพื่อแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็นต่อสถำนกำรณ์ยำเสพติดและตัวยำเสพติดที่แพร่ระบำด 

ทั้งในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ	 ประเทศไทย	 และประเทศนิวซีแลนด์	 กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลควำมร่วมมือสืบสวนจับกุม 

กลุ่มกำรค้ำยำเสพติดที่มีเป้ำหมำยเกี่ยวข้องกับประเทศไทย	 กำรศึกษำเทคนิควิธีกำรปฏิบัติกำรสืบสวนเป้ำหมำย 

โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อลดกำรใช้ก�ำลังเจ้ำหน้ำที่	 เพื่อไปปฏิบัติงำนในส่วนอื่นที่จ�ำเป็นมำกกว่ำ	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ได้เยี่ยมชม 

ศูนย์ไปรษณีย์นำนำชำติ	 (International	Mail	 Centre-IMC)	 ของกรมศุลกำกร	 เมืองโอ๊คแลนด์	 ประเทศนิวซีแลนด	์ 

เพื่อศึกษำกำรท�ำงำนของเจ้ำหน้ำท่ีและสุนัขในกำรตรวจหำยำเสพติดและสิ่งผิดกฎหมำยในชั้นต้น	 และคัดกรองส่งต่อ 

ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบเพื่อตรวจยึดหรือสืบสวนขยำยผลจับกุม

๑.๑.๖	 กำรประชุมทวิภำคีไทย-กัมพูชำ	 ครั้งที่	 ๑๑	 ระหว่ำงวันที่	 ๑๒	 -	 ๑๕	 กันยำยน	 ๒๕๖๐ 

ณ	 จังหวัดบุรีรัมย ์	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 เป ็นหัวหน้ำคณะผู ้แทนไทย	 และ	 พลต�ำรวจเอก	 เมียะส ์	 วิฤทธิ์	 

(Pol.	 Gen.	 Meas	 Vyrith)	 เลขำธิกำรคณะกรรมกำรต่อสู้ยำเสพติดแห่งประเทศกัมพูชำ	 (National	 Authority	

for	 Combating	 Drugs-NACD)	 เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนกัมพูชำ	 เข้ำร่วมกำรประชุมฯ โดยฝ่ำยกัมพูชำยืนยัน

สนับสนุนตำมแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัยตอนล่ำง	 ๓	 ประเทศ	 ระยะเวลำ	 ๒	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 -	 ๒๕๖๑)	

รวมถึงกำรด�ำเนินงำนของศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 (Safe	 Mekong	 Coordination	 Centre-SMCC) 

และฝ่ำยไทยยืนยัน	 สนับสนุนควำมร่วมมือด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำยและกำรควบคุมยำเสพติด	 (Letter	 of	

Agreement)	 ระหว่ำงกันอย่ำงต ่อเน่ืองเพื่อเสริมสร ้ำงศักยภำพในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของกัมพูชำ 

ให้มีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้นและเกิดควำมส�ำเร็จอย่ำงยั่งยืน
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๑.๑.๗	 กำรประชุมทวิภำคีไทย-จีน	 คร้ังท่ี	 ๑๕	 ระหว่ำงวันที่	 ๒๑	 -	 ๒๔	 กันยำยน	 ๒๕๖๐	

ณ	 โรงแรมโนโวเทล	 สมุย	 รีสอร์ท	 เฉวง	 บีช	 กำนดำบุรี	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 เป็นหัวหน้ำ

คณะผู ้แทนไทยและเป็นประธำนในพิธีเป ิดกำรประชุมร่วมกับ	 นำยเหว่ย	 เส่ียวจวิน	 (Mr.	 Wei	 Xiaojun)	

Deputy	 Secretary	 General	 of	 NNCC	 cum	 Deputy	 Director-General	 of	 Narcotics	 Control	 Bureau	

(NCB),	 Ministry	 of	 Public	 Security	 of	 China	 (MPS)	 รองเลขำธิกำรคณะกรรมำธิกำรควบคุมยำเสพติด 

แห่งสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 หัวหน้ำคณะผู้แทนฝ่ำยจีน	 เพื่อติดตำมสถำนกำรณ์และแนวโน้มปัญหำยำเสพติด	 

แลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำรยำเสพติดเชิงลึก	 และติดตำมผลกำรด�ำเนินงำน	 ตลอดจนหำรือถึงปัญหำและอุปสรรค 

ในกำรด�ำเนินงำน	 เพื่อร่วมกันหำแนวทำงแก้ไข	 แนวทำงควำมร่วมมือระหว่ำงกัน	 และเสริมสร้ำงประสิทธิภำพ 

ในกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดระหว่ำงทั้ง	๒	ประเทศ	

๑.๒	กำรผลักดันนโยบำยเพื่อกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

๑.๒.๑	 กำรศึกษำดูงำนเพื่อเตรียมควำมพร้อมหน่วยงำน	 ส�ำหรับกำรปรับนโยบำยยำเสพติด 

ประเทศไทย	 ระหว่ำงวันที่	 ๑	 -	 ๗	พฤศจิกำยน	๒๕๕๙	ณ	 สหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมนี	 และสำธำรณรัฐโปรตุเกส 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	น�ำคณะผู้บริหำรระดับสูงจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรจัดท�ำนโยบำยด้ำนยำเสพติด

ของประเทศไทย	 ได้แก่	 กระทรวงยุติธรรม	 กระทรวงสำธำรณสุข	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 กระทรวงมหำดไทย	 กระทรวง

กำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์	ส�ำนักงำนศำลอุทธรณ์	ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	และส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	

ศกึษำวธิกีำร	รปูแบบกำรจดักำรปัญหำยำเสพติดของประเทศเยอรมนแีละโปรตเุกส	ซึง่เป็นประเทศต้นแบบในกำรด�ำเนนิ

นโยบำยยำเสพติด	 โดยใช้แนวทำงสำธำรณสุขประสบผลส�ำเร็จ	 และได้รับกำรยอมรับในระดับสำกล	 เพื่อน�ำมำประยุกต ์

กับกำรปฏิรูปนโยบำยด้ำนยำเสพติดของประเทศไทยให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 และสอดคล้องกับสภำพควำมเป็นจริง

ของกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดแทนกำรใช้นโยบำยกำรปรำบปรำมในกำรแก้ไขปัญหำแบบเดิม
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๑.๒.๒	 กำรลงนำมบันทึกควำมเข ้ำใจว ่ำด ้วยควำมร ่วมมือในกำรควบคุมยำเสพติด	 

วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสำท	สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์	และกำรใช้ยำในทำงที่ผิด

๑)	 เมื่อวันที่	๘	ธันวำคม	๒๕๕๙	 เลขำธิกำร	ป.ป.ส.	และ	นำยพลบูดิ	 วำเซโซ	 (Pol.	Budi 

Waseso)	 หัวหน้ำคณะกรรมกำรยำเสพติดแห่งชำติแห่งสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย	 (National	 Narcotics	 Board	 of	 

the	 Republic	 of	 Indonesia-BNN)	 ร่วมลงนำมในบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรควบคุมยำเสพติด	 

วัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสำท	 สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์	 และกำรใช้ยำในทำงที่ผิด	 เพื่อยกระดับควำมสัมพันธ์และ 

ควำมร่วมมือด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดระหว่ำงสองประเทศอย่ำงเป็นระบบและรูปธรรมในทุกมำตรกำร	

ทั้งมำตรกำรลดอุปทำน	 และอุปสงค์ของยำเสพติด	 โดยมีประเด็นที่ส�ำคัญคือ	 กำรแลกเปล่ียนประสบกำรณ์และข้อมูล 

ในกำรบงัคับใช้กฎหมำย	กำรค้นหำและตรวจยดึยำเสพตดิ	เทคโนโลยใีนกำรตรวจหำยำเสพตดิ	คณุลกัษณะยำเสพตดิและ 

กำรวิเครำะห์ทำงวิทยำศำสตร์	 กฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม	 ส�ำหรับกำรควบคุม	 ป้องกัน	 บ�ำบัดรักษำ	 และฟื้นฟ ู

ผู้ติดยำเสพติด	 กำรแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดเรื่องกำรพัฒนำทำงเลือก	 กำรฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภำพของเจ้ำหน้ำที่ 

เพื่อลดปัญหำยำเสพติดและอำชญำกรรมอื่น	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง	ณ	กรุงจำกำร์ต้ำ	สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย

๒)	 เมื่อวันที่	 ๓๐	 มิถุนำยน	๒๕๖๐	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 และนำยหำนสรำช 

กำนกำรำม	 อำเฮียร์	 (Mr.	 Hansraj	 Gangaram	 Ahir)	 รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	 สำธำรณรัฐอินเดีย 

ร่วมเป็นสักขีพยำนในพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรควบคุมยำเสพติด	 วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต 

และประสำท	 สำรตั้งต ้นและเคมีภัณฑ์	 และกำรใช้ยำในทำงท่ีผิด	 ณ	 โรงแรมทัชมำฮำลพำเลซ	 กรุงนิวเดล	ี

สำธำรณรัฐอินเดีย	 โดย	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 และ	 นำงรินำ	 มิตรำ	 (Mrs.	 Rina	Mitra)	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนควบคุม

ยำเสพติดแห่งสำธำรณรัฐอินเดีย	 (Narcotics	 Control	 Bureau)	 ร่วมลงนำมเพื่อก�ำหนดกรอบควำมร่วมมือ 

ด้ำนยำเสพติดในภำพกว้ำง	 ซึ่งระบุขอบเขตควำมร่วมมือในกำรลดอุปสงค์และอุปทำนยำเสพติด	 กำรบ�ำบัดรักษำ 

และฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด	 กำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดรวมถึงกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล	 องค์ควำมรู้ทำงวิชำกำร 

แนวทำงกำรปฏิบัติ	 และกำรสกัดกั้นเคมีภัณฑ์และสำรตั้งต้น	 เพื่อลดกำรลักลอบน�ำเข้ำไปยังแหล่งผลิตยำเสพติด 

ในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ	น�ำไปสู่กำรลดปริมำณยำเสพติดและปัญหำกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในประเทศไทย
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๒.	กำรสร้ำงเสริมควำมสัมพันธ์และผลักดันควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศด้ำนยำเสพติดระดับพหุภำคี

๒.๑	กำรประชุมรัฐมนตรีอำเซียนด้ำนยำเสพติด	 ครั้งที่	 ๕	 (Asian	 Ministerial	 Meeting	 on 

Drug	Matters-AMMD)	 เมื่อวันที่	 ๒๐	 ตุลำคม	 ๒๕๕๙	ณ	 สำธำรณรัฐสิงคโปร์	 โดยมี	 พลเอกนิวัตร	 มีนะโยธิน 

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ�ำกระทรวงยุติธรรม	 เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย	 เข้ำร่วมกำรประชุม	 ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันรับรอง 

แผนปฏิบัติกำรอำเซียน	 ฉบับที่	 ๒๐๑๖	 -	 ๒๐๒๕	 ท่ีมีองค์ประกอบหน่ึงเป็นกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที ่

สำมเหลี่ยมทองค�ำ	 และฝ่ำยไทยได้เสนอโครงกำรควำมร่วมมืออำเซียนแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ	 

ซึ่งได้รับควำมเห็นชอบและกำรสนับสนุนจำกประเทศสมำชิกอำเซียนเป็นอย่ำงดี	 รวมทั้งที่ประชุมรับรองถ้อยแถลง 

ประธำนกำรประชุม	 AMMD	 ซึ่งจะถูกใช้เป็นแนวทำงเชิงนโยบำยด้ำนยำเสพติดของแต่ละประเทศต่อไป	 โดยหลักกำร 

ส�ำคัญในถ้อยแถลง	 ยังคงเป็นกำรยึดมั่นในเขตปลอดยำเสพติด	 และใช้มำตรกำรไม่อดกลั่นต่อยำเสพติดและเคำรพ 

ในอ�ำนำจอธิปไตยของแต่ละประเทศในกำรก�ำหนดนโยบำยที่เหมำะสมกับประเทศของตน

๒.๒	กำรประชุมหัวหน้ำหน่วยปรำบปรำมยำเสพติดในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิค	 ครั้งที่	 ๔๐ 

(HONLEA	 40th)	 ระหว่ำงวันที่	 ๒๔	 -	 ๒๗	 ตุลำคม	 ๒๕๕๙	ณ	 ศูนย์กำรประชุม	 Bandaranaike	Memorial 

International	Conference	Hal	กรงุโคลัมโบ	สำธำรณรฐัสงัคมนยิมประชำธปิไตยศรลีงักำ	ผูแ้ทน	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส. 

เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	 โดยหัวหน้ำคณะของสำธำรณรัฐสังคมนิยมประชำธิปไตยศรีลังกำได้รับเลือกให้เป็นประธำน 

กำรประชุมฯ	 เพ่ือพิจำรณำทบทวนปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนปรำบปรำมยำเสพติด	 และแก้ไขปรับปรุง 

ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศของสมำชิกสหประชำชำติในภูมิภำคเอเชียและแปซิฟิก	 โดยที่ประชุมรับทรำบ 

ถึงกำรด�ำเนินงำนของภูมิภำคและประเทศต่ำง	 ๆ	 ในส่วนที่จะสร้ำงเสริมควำมร่วมมือในระดับภูมิภำคและอนุภูมิภำค 

ในเรื่องต่ำง	ๆ 	โดยผู้แทนไทยได้กล่ำวแถลงควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำนของโครงกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	และเชิญประเทศ

กลุ่มประเทศผู้ท่ีมีศักยภำพและประเทศผู้ให้	 (Donor	 Countries)	 เข้ำร่วมหรือสนับสนุนโครงกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 

พร้อมทั้งน�ำเสนอผลกำรจัดต้ังคณะท�ำงำนร่วม	 (Task	 Force)	 ระหว่ำงหน่วยงำนของไทยกับส�ำนักงำนต�ำรวจประเทศ

ออสเตรเลีย	(Australian	Federal	Police-AFP)	กำรด�ำเนินกำรแก้ไขกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดของไทย	เพื่อสอดรับกับ 

สภำพปัญหำยำเสพติดในปัจจุบัน	 กำรมุ่งผลักดันควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำกำรลักลอบค้ำสำรตั้งต้นในทำงท่ีผิด 

แสวงหำควำมร่วมมือในกำรสกัดกั้นเคมีภัณฑ์	 และสำรตั้งต้นมิให้ไปสู่แหล่งผลิต	 ควำมร่วมมือสกัดกั้นยำเสพติด 

ท่ำอำกำศยำน	 และควำมร่วมมือในกำรปฏิบัติกำรต่ำง	 ๆ	 และกำรสนับสนุนกำรจัดประชุมระหว่ำงประเทศร่วมกับ 

คณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติดระหว่ำงประเทศ	(International	Narcotics	Control	Board-INCB)
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๒.๓	กำรประชุมควำมร ่วมมือด ้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 ระหว่ำงกัมพูชำ- 

สปป.ลำว-ไทย	

๒.๓.๑	 กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส	เมื่อวันที่	๑๔	ธันวำคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมสุนีย์	แกรนด์ 

โฮเทล	แอนด์คอนเวนชัน่	เซน็เตอร์	จังหวดัอบุลรำชธำน	ีเลขำธกิำร	ป.ป.ส.	เป็นหวัหน้ำคณะผูแ้ทนไทยและเป็นประธำน 

กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโส	คณะผู้แทนฝ่ำยกัมพูชำ	น�ำโดย	พลต�ำรวจเอก	เมียะส์	วิฤทธิ์	(Pol.	Gen.	Meas	Vyrith)	

เลขำธิกำรคณะกรรมกำรต่อสู้ยำเสพติดแห่งประเทศกัมพูชำ	 (National	 Authority	 for	 Combating	 Drugs-NACD)	 

และคณะผู ้แทนฝ่ำยลำว	 น�ำโดย	 นำยพุดสะหวำด	 สูนทะลำ	 (Mr.	 Phoutsavath	 Southala)	 รองเลขำธิกำร 

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรแห่งชำติเพื่อตรวจตรำและควบคุมยำเสพติด	 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 

(Lao	National	Commission	 for	Drug	Control	and	Supervision-LCDC)	 เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	 เพื่อให้เจ้ำหน้ำที ่

ระดับอำวุโสที่ก�ำกับดูแลงำนด้ำนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ได้พิจำรณำแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 ตอนล่ำง	 

๓	 ประเทศ	 เพื่อใช้เป็นกรอบกำรด�ำเนินงำนและแนวทำงในกำรปฏิบัติกำรปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขงตอนล่ำง	 นอกจำกนี้	 ยังได้หำรือถึงแนวทำงกำรด�ำเนินงำนโครงกำรหมู่บ้ำนคู่ขนำนตำมแนว

พื้นที่ชำยแดนไทย-กัมพูชำ-สปป.ลำว	 เพื่อเป็นกรอบกำรด�ำเนินงำน	 และแนวทำงปฏิบัติในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

เพื่อต่อต้ำนกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดนไทย-กัมพูชำ-สปป.ลำว

๒.๓.๒	 กำรประชุมระดับรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 ๑๕	 ธันวำคม	 ๒๕๕๙	ณ	 โรงแรมสุนีย์	 แกรนด ์

แอนด์คอนเวนชั่น	 เซ็นเตอร์	 จังหวัดอุบลรำชธำนี	 โดยมี	 พลเอก	 นิวัตร	 มีนะโยธิน	 ผู ้ช ่วยรัฐมนตรีประจ�ำ

กระทรวงยุติธรรม	 เป็นหัวหน้ำคณะผู ้แทนไทยและเป็นประธำนกำรประชุมฯ	 คณะผู ้แทนฝ่ำยกัมพูชำ	 น�ำโดย 

นำยเกำ	 คอนดำรำ	 (H.E.	 Mr.	 Kao	 Khondara)	 รองประธำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

ประเทศกัมพูชำ	คณะผู้แทนฝ่ำยลำว	น�ำโดย	นำยกุ	จันสินำ	(H.E.	Mr.	Kou	Chansina)	ประธำนคณะกรรมกำรแห่งชำต ิ

เพื่อตรวจตรำและควบคุมยำเสพติด	 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 โดยที่ประชุมฯ	 ได้มีกำรน�ำเสนอเกี่ยวกับ 

ผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 พร ้อมทั้งแผนปฏิบัติกำรปิดล ้อม 

พื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ	และแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัยตอนล่ำง	๓	ประเทศ	ระยะ	๒	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐	-	๒๕๖๑)	

ซึ่งประกอบด้วยมำตรกำรส�ำคัญที่จะด�ำเนินกำรภำยใต้แผนปฏิบัติกำรฯ	๔	มำตรกำร	คือ	กำรปรำบปรำม	ควำมร่วมมือ 

พัฒนำหมู่บ้ำนคู่ขนำน	 กำรประสำนงำนโดยใช้กลไกส�ำนักงำนประสำนงำนปรำบปรำมยำเสพติดชำยแดน	 (BLO) 

และกำรบริหำรจัดกำรโครงกำร

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด24



๒.๔	กำรประชมุประสำนงำนด้ำนประชำคมกำรเมอืงและควำมม่ันคง	ครัง้ที	่๙	(The	9th	Coordinating	

Conference	 for	 the	ASEAN	Political-Security	Community-9thASCCO)	 เมื่อวันที่	๖	กุมภำพันธ์	๒๕๖๐	 

ณ	ส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียน	 กรุงจำกำร์ตำ	 สำธำรณรัฐอินโดนีเซีย	 ผู้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 เป็นผู้แทนประเทศไทย 

ในฐำนะประธำนเจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียนด้ำนยำเสพติด	 (ASEAN	 Senior	 Officials	 on	 Drug	 Matters-ASOD)	 

เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	 โดยมี	 ฯพณฯ	 ฮิรูบำลัน	 วีพี	 (H.E.	 Hirubalan	 VP)	 รองเลขำธิกำรอำเซียนด้ำนกำรเมืองและ 

ควำมมั่นคง	 เป็นประธำนกำรประชุมฯ	 เพื่อทบทวนกำรด�ำเนินงำนปีแรกของแผนประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง	 

ค.ศ.	๒๐๒๕	(APSC	Blueprint	2025)	และด�ำเนินกำรประสำนงำนประเด็นที่เกี่ยวข้องของหน่วยงำนภำยใต้ประชำคม

กำรเมืองและควำมมั่นคง	(APSC)	ส�ำหรับเสำกำรเมืองและควำมมั่นคง	

๒.๕	กำรประชุมระหว่ำงประเทศว่ำด้วยสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์	 และวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ 

ประสำทชนิดใหม่	 คร้ังที่	 ๓	 เมื่อวันที่	 ๒๑	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๐	ณ	 ห้องประชุม	 ๓	 ศูนย์กำรประชุมสหประชำชำติ 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธำนกล่ำวเปิดกำรประชุมฯ	 โดยแบ่งเป็น	 ๒	 ระดับ	 คือ	 กำรประชุมระดับสูง 

ในวันที่	 ๒๑	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๐	 และกำรประชุมระดับผู้เชี่ยวชำญ	 ระหว่ำงวันท่ี	 ๒๒	 -	 ๒๔	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๐	 

เพื่อเป็นเวทีหำรือระหว่ำงประเทศ	เสริมสร้ำงควำมร่วมมือในกำรควบคุมสำรตั้งต้นไม่ให้รั่วไหลไปใช้ในกำรผลิตยำเสพติด	

ทั้งนี้	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้กล่ำวถ้อยแถลงในฐำนะหัวหน้ำคณะผู้แทนไทยต่อที่ประชุมแสดงจุดยืนของประเทศไทย

ในกำรตระหนักถึงปัญหำของสำรต้ังต้นในกำรน�ำมำผลิตเป็นยำเสพติดและพร้อมให้ควำมร่วมมือกับนำนำประเทศ 

ในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำว
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๒.๖	กำรประชุมหน่วยงำนกลำงด้ำนยำเสพติดประจ�ำภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 (Southeast	

Asia	Sub-regional	Focal	Point	Meeting)	เมื่อวันที่	๒๒	-	๒๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๐	ณ	กรุงเนปิดอว์	สำธำรณรัฐ 

แห่งสหภำพเมยีนมำ	ผูแ้ทนส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	เป็นหวัหน้ำคณะผูแ้ทนไทย	เข้ำร่วมกำรประชมุฯ	โดยม	ีพลต�ำรวจตรี	ซอ	วนิ 

(Pol.	Maj.	 Gen.	 Zaw	Win)	 อธิบดีต�ำรวจเมียนมำ	 และเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรกลำงเพ่ือกำรควบคุมยำเสพติด

แห่งสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	 (Central	 Committee	 for	 Drug	 Abuse	 Control-CCDAC)	 ในฐำนะประเทศ

เจ้ำภำพ	 และ	 นำยคินเล่ย์	 ดอร์จี	 (Mr.	 Kinley	 Dorji)	 เลขำธิกำรแผนโคลัมโบ	 (Colombo	 Plan	 Secretariat-CPS)	

ได้กล่ำวต้อนรับในพิธีเปิดกำรประชุมฯ	 ซึ่งจัดข้ึนโดย	 โครงกำรที่ปรึกษำด้ำนยำเสพติด	 ส�ำนักเลขำธิกำรแผนโคลัมโบ	

(Colombo	 Plan	 Drug	 Advisory	 Programme-CPDAP)	 เพื่อวิเครำะห์สถำนกำรณ์และสถิติประชำกรในกำรใช้ยำ	 

น�ำเสนอแผนยุทธศำสตร์ชำติและกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด	 วิเครำะห์ปัญหำในกำรให้บริกำร 

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำกำรใช้สำรเสพติด	 และอภิปรำยในประเด็นต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้อง	 ส�ำหรับควำมร่วมมือในอนำคต	 

ภำยในภูมิภำคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	 โดยแต่ละประเทศได้มีกำรน�ำเสนอสถำนกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด	 และ 

แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กำรท�ำงำนต่ำง	 ๆ	 เพื่อประโยชน์ในกำรประสำนงำนต่อไป	 ทั้งนี้	 ประเทศไทยได้น�ำเสนอ

ประสบกำรณ์ด�ำเนนิงำนร่วมกับ	CPDAP	ตลอดระยะเวลำ	๑๒	ปี	ในกำรจดัฝึกอบรมหลกัสตูร	The	International	Training	

Course	on	Precursor	Chemical	Control

๒.๗	กำรประชุมระดับรัฐมนตรีว่ำด้วยแผนควำมช่วยเหลือส�ำหรับแผนปฏิบัติกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำกับประเทศ/องค์กรผู้ให้	ระหว่ำงวันที่	๑	-	๒	มีนำคม	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดเชียงรำย 

และจังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และเรียกร้องให้ประเทศและองค์กรผู้ให้	 ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำ	 รวมถึงเปิดโอกำสให้แสดงเจตจ�ำนงและให้กำรสนับสนุนต่อกำรด�ำเนินงำน 

ตำมแผนปฏิบัติกำรสำมเหลี่ยมทองค�ำให้ประสบควำมส�ำเร็จ	 โดยมีรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 เป็นประธำนในพิธี 

เปิดกำรประชมุและเป็นหวัหน้ำคณะผูแ้ทนไทย	และได้รบัเกยีรตจิำกองคมนตร	ี(พลเอก	ไพบลูย์	คุม้ฉำยำ)	เป็นองค์ปำฐกถำ	

เรือ่ง	“ยทุธศำสตร์และแนวคดิควำมร่วมมอืระหว่ำงประเทศในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด”	ทีป่ระชมุมคีวำมเหน็สอดคล้องกนั 

ถึงควำมส�ำคัญของแผนปฏิบัติกำรฯ	 และยินดีสนับสนุนตำมศักยภำพและควำมสนใจของแต่ละประเทศในด้ำนต่ำง	 ๆ 

เช่น	 วัสดุอุปกรณ์	 เคร่ืองมือเทคโนโลยีกำรพัฒนำระบบและบุคลำกร	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 ได้มีกำรศึกษำดูงำนกำรปฏิบัติกำร 

ตำมโครงกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 เพื่อให้เห็นสภำพปฏิบัติกำรจริงในล�ำน�้ำโขง	 และรับฟังกำรบรรยำยสรุปกำรด�ำเนินงำน 

ของศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 จังหวัดเชียงใหม่	 โดยส�ำนักงำนพิทักษ์เขตแดนแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย	 

(Australia	 Border	 Force-ABF)	 ได้มอบเรือลำดตระเวนแบบท้องเรือแข็ง	 (Rigid	 Hull	 Inflatable	 Boat-RHIB)	 

จ�ำนวน	๑	ล�ำ	เพื่อใช้ประโยชน์ในกำรด�ำเนินกำรตำมโครงกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัยและแผนปฎิบัติกำรสำมเหลี่ยมทองค�ำ
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๒.๘	กำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อจัดท�ำรำยงำนเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดอำเซียน 

ครัง้ที	่๓	(The	3rd	ASEAN	Drug	Monitoring	Network	Operational	Workshop)	ระหว่ำงวนัที	่๙	-	๑๑	มนีำคม	๒๕๖๐ 

ณ	 โรงแรม	 Amari	Watergate	 กรุงเทพมหำนคร	 ผู้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 เป็นประธำนกำรประชุมฯ	 และกล่ำว

ต้อนรับผู้เข้ำร่วมประชุมจำกประเทศสมำชิก	 ๙	 ประเทศ	 ประเทศคู่เจรจำ	 ๑	 ประเทศ	 คือ	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	 

ผูแ้ทนจำกศูนย์ประสำนงำนแม่น�ำ้โขงปลอดภยั	(Safe	Mekong	Coordination	Center-SMCC)	ส�ำนกัเลขำธกิำรอำเซียน	

(ASEAN	Secretariat-ASEC)	และเครือข่ำยวิชำกำรสำรเสพติด	โดยที่ประชุมจัดท�ำรำยงำน	ASEAN	Drug	Monitoring	

Report	๒๐๑๖	ซึ่งเป็นรำยงำนเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด	ฉบับที่	๒	ของภูมิภำคอำเซียน	นอกจำกนี้	ยังได้ร่วมกันปรับปรุง

แบบสอบถำมเพื่อกำรจัดเก็บข้อมูล	และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับกำรปรับปรุงเว็บไซต์	ASEAN-NARCO

๒.๙	กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด	(Commission	on	Narcotic	Drugs-CND)	สมัยที่	๖๐ 

ระหว่ำงวันที่	๑๓	-	๑๗	มีนำคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงเวียนนำ	สำธำรณรัฐออสเตรีย	โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 

เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทยเข้ำร่วมกำรประชุมกับผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ	รวมทั้งสิ้น	๑๕	หน่วยงำน	และมีผู้เข้ำร่วม

กำรประชุมจำกประเทศสมำชิก	CND	๕๑	ประเทศ	จำกรัฐสมำชิก	UN	๘๐	รัฐสมำชิก	และผู้แทนจำกองค์กำรระหว่ำง

ประเทศ	๙๐	องค์กำร

ในกำรนี	้พระเจ้ำหลำนเธอพระองค์เจ้ำพัชรกติิยำภำ	ได้เสด็จเข้ำร่วมกำรประชมุในฐำนะทูตสันถวไมตร	ี

(Goodwill	 Ambassador)	 ของส�ำนักงำนป้องกันยำเสพติดและปรำบปรำมอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ	 (United	

Nations	 Office	 on	 Drugs	 and	 Crime-UNODC)	 และทรงมีพระด�ำรัสในช่วงพิธีเปิดกำรประชุม	 มีใจควำมส�ำคัญ 

เกี่ยวกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำท่ียั่งยืน	 ค.ศ.	 ๒๐๓๐	 และเอกสำรผลลัพธ์กำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยพิเศษ 

ว่ำด้วยปัญหำยำเสพติดโลก	ค.ศ.	๒๐๑๖	(United	Nations	General	Assembly	Special	Session	2016-UNGASS	

2016)	ในฐำนะเครือ่งมอืทีจ่ะน�ำพำสงัคมโลก	ไปสูก่ำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	รวมถงึกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	กระบวนกำรยตุธิรรม

และนโยบำยยำเสพตดิส่งผลต่อกำรน�ำไปสูก่ำรพฒันำท่ียัง่ยนื	โดยต้องค�ำนงึถึงวิถีชวีติควำมเป็นอยูต่ำมสภำพควำมเป็นจรงิ 

ของผูค้นในแต่ละพืน้ที	่เพือ่ให้แก้ไขปัญหำได้เหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ทีแ่ตกต่ำงกนัไป	ทัง้นี	้กำรพัฒนำทำงเลือก	เป็นหนึง่ 

ในโครงกำรพระรำชด�ำริของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 ที่ให้ควำมส�ำคัญต่อสภำพปัญหำและ 

ควำมเป็นอยู่ที่แท้จริงของชำวไทยภูเขำท่ีอำศัยในพื้นที่ห่ำงไกล	 เป็นผู้ขำดโอกำสท�ำให้เกิดกำรแก้ไขปัญหำที่รำกเหง้ำ	 

(root	cause)	ได้ส�ำเร็จ	เป็นที่รู้จักและเป็นแนวหน้ำในประชำคมโลก
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ทั้งนี้ 	 พิธี เป ิดกำรประชุมรัฐมนตรีว ่ำกำรกระทรวงยุ ติธรรม	 ได ้กล ่ำวถ ้อยแถลงในฐำนะ

หัวหน้ำคณะผู ้แทนไทยประเด็นต่ำง	 ๆ	 อำทิ	 กำรยืนยันสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมอนุสัญญำ

สหประชำชำติ ท่ีเกี่ยวข ้อง	 และข้อเสนอแนะของเอกสำรผลลัพธ์	 UNGASS	 2016	 รัฐบำลเทิดพระเกียรต ิ

และถวำยเป็นพระรำชสดุดีแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชในฐำนะทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนำ 

น�ำเสนอกิจกรรมพิเศษ	 (นิทรรศกำร)	 ภำยใต้แนวคิด	 “ศำสตร์”	 แห่ง	 “ควำมสุข”	 จำกศำสตร์ของพระรำชำ 

สู ่กำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 ควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินกำรปฏิรูปนโยบำยแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศไทย	 

ด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำผู้ติดยำเสพติด	 กำรพัฒนำกฎหมำย	 และกำรส่งเสริมควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ	 โดยเฉพำะ 

ประเทศในอนุภูมิภำคลุ่มน�้ำโขง

๒.๑๐	 กำรประชุมเพื่อพัฒนำควำมร่วมมือเกี่ยวกับกระบวนกำรทำงยุติธรรมทำงอำญำข้ำมพรมแดน

แห่งภูมิภำคอำเซียน	 (UNODC	 Regional	 Conference	 on	 Improving	 Cross-Border	 Criminal	 Justice	

Cooperation	in	the	ASEAN	Region)	ระหว่ำงวันที่	๒๒	-	๒๔	มีนำคม	๒๕๖๐	ณ	ศูนย์กำรประชุมสหประชำชำติ	

กรุงเทพมหำนคร ผู้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	 เพ่ือเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและช่องทำงกำรส่ือสำร 

ข้ำมพรมแดน	โดยกำรเพิม่พนูควำมรูค้วำมเข้ำใจเกีย่วกบักฎหมำย	นโยบำย	และแนวทำงปฏบิติัท่ีเกีย่วข้องกบัควำมร่วมมือ 

ทำงอำญำ	 รวมถึงกำรส่งผู้ร้ำยข้ำมแดนและกำรติดตำมทรัพย์สินคืน	 รวมทั้งมีกำรอภิปรำยแลกเปลี่ยนข้อมูลข่ำวสำร	 

รวมถึงประสบกำรณ์ต่ำง	ๆ	เกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงอำญำระหว่ำงประเทศร่วมกัน

๒.๑๑	 กิจกรรมประเมินภัยคุกคำมกำรลักลอบค้ำยำเสพติดเส้นทำงเขตเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก 

ระหว่ำงวันที่	๒๗	มีนำคม-๒	เมษำยน	๒๕๖๐	เป็นกิจกรรมหนึ่งในแผนปฏิบัติกำรในอนุภูมิภำคเพื่อควบคุมปัญหำยำเสพติด 

(Sub-Regional	 Action	 Plan	on	Drug	Control-SAP)	 ภำยใต้กรอบควำมร่วมมือบันทึกควำมเข้ำใจ	๗	 ฝ่ำย	 ว่ำด้วย

กำรควบคุมยำเสพติดในอนุภูมิภำคระหว่ำงประเทศ	 (กัมพูชำ	 จีน	 สปป.ลำว	 เมียนมำ	 ไทย	 เวียดนำม	 และ	UNODC)	 

ซ่ึงประเทศไทยเข้ำร่วมเป็นภำคีสมำชิกตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๖	 เพ่ือเพิ่มพูนควำมเข้ำใจเกี่ยวกับองค์กรอำชญำกรรมข้ำมชำต	ิ 

โดยเฉพำะกำรค้ำยำเสพติด	ซึ่งอำศัยจุดอ่อนจำกโครงสร้ำงพื้นฐำนบริเวณชำยแดน	รวมถึงส่งเสริมควำมเชื่อมโยงระหว่ำง

ประเทศในเขตเศรษฐกจิ	ทัง้เส้นทำงเขตเศรษฐกจิตะวนัออก-ตะวนัตก	ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในเส้นทำงคมนำคมหลกัในอนภุมูภิำค

ที่อ�ำนวยควำมสะดวก	ส่งเสริมกำรพัฒนำ	และกำรบูรณำกำรระหว่ำง	๔	ประเทศ	 ได้แก่	 เมียนมำ	 ไทย	สปป.ลำว	และ

เวียดนำม	ซึ่งถูกระบุว่ำ	เป็นเส้นทำงหนึ่งที่มักถูกใช้เป็นเส้นทำงลักลอบค้ำยำเสพติดในอนุภูมิภำค
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๒.๑๒	 กำรประชุมคณะท�ำงำนด้ำนปรำบปรำมยำเสพติดระหว่ำงสมัยกำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโส 

อำเซียนด้ำนยำเสพติด	ครั้งที่	๔	(The	4th	Intersessional	Meeting	of	the	ASOD	Law	Enforcement	Working 

Group)	 เม่ือวันที่	 ๑๙	 เมษำยน	๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมอมำรี	 วอเตอร์เกต	 กรุงเทพมหำนคร	 ผู้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ส. 

เป็นประธำนในพธิเีปิดกำรประชมุฯ	และได้กล่ำวถึงควำมส�ำคญัของควำมเชือ่มโยงในภมิูภำคอำเซียน	ซ่ึงมกีำรใช้ประโยชน์ 

ในทำงทีผ่ดิต่ออำชญำกรรมในด้ำนต่ำง	ๆ 	รวมทัง้ยำเสพตดิ	จงึเรยีกร้องให้ประเทศสมำชกิอำเซยีนร่วมมอืกนัเพือ่แก้ปัญหำ 

ดังกล่ำว	 และที่ประชุมผู้แทนแต่ละประเทศได้รำยงำนสถำนกำรณ์ยำเสพติดในประเทศของตนในห้วงปีที่ผ่ำนมำ	 

รวมทัง้ผลกำรด�ำเนนิงำนภำยใต้โครงกำรสกดักัน้ยำเสพติด	ณ	ท่ำอำกำศยำนสำกลอำเซียน	(ASEAN	Airport	Interdiction	

Task	Force-AAITF)	รวมทั้งโครงกำรสกัดกั้นยำเสพติด	ณ	ท่ำเรือสำกลอำเซียน	(ASEAN	Seaport	Interdiction	Task	

Force-ASITF)	 และมีกำรแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ด้ำนกำรจับกุม	 แผนประทุษกรรม	 (modus	 operandi)	 โดยผู้แทน

ส�ำนักเลขำธิกำรอำเซียนได้บรรยำยแผนแม่บทกำรจัดกำรประชำคมกำรเมืองและควำมมั่นคง	 (APSC	 Blueprint)	 และ

แผนปฏิบัติกำรอำเซียนเพื่อประชำคมอำเซียนปลอดภัยจำกยำเสพติด	 ค.ศ.	 ๒๐๑๖	 -	 ๒๐๒๕	 (ASEAN	Work	 Plan)	 

ให้ที่ประชุมรับทรำบทิศทำงนโยบำยด้ำนยำเสพติดของภูมิภำค

๒.๑๓	 กำรประชุมระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโสและระดับรัฐมนตรีภำยใต้กรอบบันทึกควำมเข้ำใจ	 ๗	 ฝ่ำย 

ว่ำด้วยกำรควบคมุยำเสพตดิในอนภุมูภิำค	ระหว่ำงวนัที	่๘	-	๑๐	พฤษภำคม	๒๕๖๐	ณ	กรงุพนมเปญ	ประเทศกมัพชูำ 

เพ่ือทบทวนสถำนกำรณ์ยำเสพติดในภูมิภำค	 และหำมำตรกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 รวมถึงรับรองข้อเสนอแนะหรือ

โครงกำรต่ำง	 ๆ	 เกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 เป็นหัวหน้ำคณะ 

ระดบัรฐัมนตร	ีได้กล่ำวแสดงควำมยนิดต่ีอกำรครบรอบ	๒๕	ปี	ของกรอบควำมร่วมมอื	ซึง่กำรด�ำเนนิกำรตำมแผนปฏบัิตกิำร 

ในอนุภูมิภำคเพื่อกำรควบคุมยำเสพติด	 (Sub-regional	 Action	 Plan	 for	 Drug	 Control-SAP)	 ของประเทศไทย	 

เป็นไปตำมบนัทกึควำมเข้ำใจท่ีได้มกีำรลงนำม	และสอดคล้องกับอนสุญัญำสหประชำชำตทิีเ่กีย่วข้องกบักำรควบคมุยำเสพตดิ 

นอกจำกนี้	 ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบถึงกำรบังคับใช้กฎหมำยยำเสพติดฉบับใหม่ของไทยที่มีกำรปรับแนวทำงกำรลงโทษ 

เป็นแนวทำงสำธำรณสขุ	ในกำรดแูลผูใ้ช้ยำเสพตดิ	และเน้นย�ำ้ว่ำควำมเป็นหุน้ส่วนเป็นสิง่ส�ำคญัยิง่ส�ำหรบัควำมร่วมมอืและ

กำรด�ำเนนิโครงกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยัง่ยนื	รวมถึงสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนตำมแนวปฏบิติัสหประชำชำตว่ิำด้วย

กำรพัฒนำทำงเลือกในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน	ในกำรนี้	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	เป็นหัวหน้ำคณะ	เข้ำร่วม

กำรประชุมฯ	ระดับเจ้ำหน้ำที่อำวุโส	โดยที่ประชุมได้รับทรำบถึงกำรด�ำเนินกิจกรรม	ภำยใต้แผนปฏิบัติกำรในอนุภูมิภำค 

ฉบับที่	 ๙	 ของส�ำนักงำนยำเสพติดและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ	 (United	 Nations	 Office	 on	 Drugs	 and	

Crime-UNODC)	 และประเทศภำคีสมำชิก	 และประเทศไทยได้น�ำเสนอผลกำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนหลัก	ทั้งในด้ำน

กำรลดอุปสงค์ยำเสพติด	 กำรพัฒนำทำงเลือก	 กำรปรำบปรำม	 และควำมร่วมมือทำงอำญำระหว่ำงประเทศ	 รวมถึง 

แจ้งให้ทีป่ระชมุทรำบกำรออกกฎหมำยฉบับใหม่ทีก่�ำหนดบทลงโทษทีเ่หมำะสม	และทีป่ระชมุได้เหน็ชอบให้เริม่ด�ำเนนิงำน

ตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด	(The	Standard	Operating	Procedure	for	Regional	Drug	

Profiling-SOPDP)	ในประเทศที่มีควำมพร้อมอีกด้วย
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๒.๑๔	 กำรประชุมคณะกรรมำธิกำรศึกษำข้อเท็จจริงของสมัชชำรัฐสภำอำเซียนว่ำด้วยกำรปรำบปรำม 

ภยัคุกคำมจำกยำเสพตดิ	(AIPA	Fact-Finding	Committee	to	Combat	the	Drug	Menace-AIFOCOM)	ครัง้ท่ี	๑๓ 

ระหว่ำงวันที่	๔	-	๘	กรกฎำคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงมะนิลำ	ประเทศฟิลิปปินส์	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	เข้ำร่วมกำรประชุม	

ตำมกำรเชญิจำกสภำผู้แทนรำษฎรแห่งประเทศฟิลปิปินส์	ในฐำนะประธำนเจ้ำหน้ำทีอ่ำวโุสอำเซยีนด้ำนยำเสพติด	(ASEAN	

Senior	Officials	on	Drug	Matters-ASOD)	เพ่ือรำยงำนสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพตดิในอำเซยีนและกลไกกำรแก้ไขปัญหำ

ยำเสพตดิของอำเซยีน	โดยแต่ละประเทศสมำชกิอำเซียนได้รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรด�ำเนนิงำนในประเทศของตน	และ 

ผูแ้ทนส�ำนกังำนยำเสพตดิและอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำต	ิ(United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crime-UNODC)	

ได้น�ำเสนอสถำนกำรณ์ยำเสพติดโลก	 และประเทศไทยได้น�ำเสนอสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดในอำเซียน	 และกลไก 

กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในอำเซียน	 นอกจำกน้ี	 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจำรณำหำรือข้อมติว่ำด้วยกำรเปลี่ยนแปลง 

กำรประชุม	AIFOCOM	ไปสู่รูปแบบของสภำที่ปรึกษำแห่งรัฐสภำอำเซียนว่ำด้วยยำเสพติด	(AIPA	Advisory	Council	on	

Dangerous	Drugs-AIPACODD)	เพื่อเป็นกลไกสภำนิติบัญญัติในกำรต่อสู้กับยำเสพติด

๒.๑๕	 กำรประชุมวิชำกำรระหว่ำงประเทศเพ่ือแลกเปล่ียนเรียนรู้และขับเคล่ือนข้อตกลงควำมร่วมมือ

ทำงด้ำนกำรบ�ำบัดรกัษำยำเสพตดิในกลุม่ประเทศอำเซยีน	(ASEAN	Conference	2017)	เมือ่วนัที	่๑๙	กรกฎำคม	๒๕๖๐ 

ณ	ห้อง	Sapphire	๒๐๔	อิมแพ็ค	คอนเวนชั่น	 เซ็นเตอร์	ฮอลล์	๙	 เมืองทองธำน	ีผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	 เข้ำร่วม

กำรประชุมฯ	 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถำบันบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดแห่งชำติบรมรำชชนนี	กรมกำรแพทย์	 กระทรวง

สำธำรณสุข	 เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้	 พัฒนำศักยภำพด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ป่วยจำกยำเสพติด 

ของกลุ่มประเทศสมำชิกอำเซียน	 โดยกำรน้อมน�ำศำสตร์พระรำชำสู่กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงยั่งยืน	 (Embracing	

the	King’s	Philosophy	on	Sustainable	Measures	against	Drug	Abuse	Problem)

๒.๑๖	 กำรประชุมเจ้ำหน้ำที่อำวุโสอำเซียน	ด้ำนยำเสพติด	ครั้งที่	๓๘	(ASEAN	Senior	Officials	on	

Drug	Matters	-	ASOD)	ระหว่ำงวันที่	๒๕	-	๒๖	กรกฎำคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงฮำนอย	สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม 

เลขำธิกำร	ป.ป.ส.	เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนไทย	เข้ำร่วมกำรประชุมฯ	ซึ่งเป็นกำรประชุมภำยใต้กรอบควำมร่วมมืออำเซียน

ด้ำนยำเสพตดิ	เพือ่ก�ำหนดนโยบำย	และตดิตำมผลควำมคบืหน้ำกำรด�ำเนนิงำน	ด้ำนยำเสพติดของประเทศสมำชกิอำเซยีน	

ตลอดจนเสริมสร้ำงควำมร่วมมือและก�ำหนดมำตรกำรร่วมกันในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 โดยประเทศสมำชิกอำเซียน 

ได้มมีตเิห็นชอบและสนบัสนนุแผนปฏบิตักิำรควำมร่วมมอือำเซยีนในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในพืน้ทีส่ำมเหลีย่มทองค�ำ

ที่ประเทศไทยได้เสนอ
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๒.๑๗	 กำรประชุมอำเซียน-จีน-UNDP	ระหว่ำงวันที่	๒๑	-	๒๒	สิงหำคม	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดเชียงรำย	

เร่ือง	 กำรสนับสนุนเงินทุนในกำรด�ำเนินงำนเพื่อบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในอำเซียน	 (ASEAN-China-UNDP	

Symposium	 on	 Financing	 the	 Implementation	 of	 the	 Sustainable	 Development	 Goals	 (SDGs)	 in	

ASEAN)	ซึง่จดัขึน้โดยส�ำนกังำนเลขำธกิำรอำเซียนร่วมกบัมลูนธิแิม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชปูถมัภ์	ซ่ึงกำรประชมุดงักล่ำว	 

อยู่ภำยใต้เสำสังคมและวัฒนธรรมของอำเซียน	เน้นด้ำนกำรพัฒนำประชำชนอำเซียน	และให้ประชำชนเป็นจุดศูนย์กลำง	

ทั้งนี้	 ได้เยี่ยมชมโครงกำรพัฒนำดอยตุงและมีกำรสัมมนำกลุ่มกับประชำชนในพื้นที่โดยตรง	นอกจำกนี้	 ที่ประชุมยังได้มี

ข้อเสนอแนะร่วมกัน	 ในกำรจัดตั้งกลไกของอำเซียนมุ่งเน้นนวัตกรรมในกำรสร้ำงกรอบควำมร่วมมือด้ำนกำรเงินในระดับ

ประเทศโดยกำรบรูณำกำร	คงควำมร่วมมือด้ำนกำรเงนิระหว่ำงอำเซยีน-จนี	เพือ่เป้ำหมำยกำรพฒันำทีย่ัง่ยนื	โดยเสรมิสร้ำง 

ควำมเข้มแข็ง	 กำรร่วมกันลงทุนในอำเซียนทั้งในระดับภูมิภำคและระดับประเทศ	 ส่งเสริมนวัตกรรมสร้ำงเสริมผลลัพธ ์

จำกกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	 สร้ำงฐำนข้อมูลภูมิภำคด้ำนกำรเงินเพ่ือกำรพัฒนำท่ียั่งยืนระดับประเทศ	ส่งเสริมกำรมีแผนและ

นโยบำยส�ำหรับกำรพัฒนำค่ำใช้จ่ำยท่ีเป็นระบบ	 จัดท�ำกลยุทธ์ระยะยำวและเป็นองค์รวม	 จัดกำรหำรือโต๊ะกลมระหว่ำง 

หุ้นส่วนมหัพภำคในระดับชำติ	 เพื่อด�ำเนินกำรด้ำนกำรเงินจำกแหล่งต่ำง	 ๆ	 และจัดท�ำนโยบำยส�ำหรับกำรลงทุน 

ของภำคเอกชนที่แก้ไขปัญหำผลกระทบทำงสังคม	สิ่งแวดล้อม	และด้ำนเศรษฐกิจ

๓.	กำรด�ำเนินโครงกำรด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือกไทย-เมียนมำ

๓.๑	กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรพัฒนำทำงเลือกในกำรด�ำรงชีวิตที่ยั่งยืนและพิธีส่งมอบ 

เมล็ดพันธุ์พืชให้แก่ชุมชนเยนันชองในโอกำสที่สิ้นสุดโครงกำร	 ระหว่ำงวันที่	 ๑๗	 -	 ๒๐	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๕๙	 

ณ	อ�ำเภอเยนันชอง	ภำคมะกวย	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมดูงำนโครงกำรพัฒนำทำงเลือก 

ในกำรด�ำรงชีวิตที่ยั่งยืน	อ�ำเภอเยนันชอง	ภำคมะกวย	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	และร่วมพิธีส่งมอบเมล็ดพันธุ์พืช 

ให้แก่ชุมชนเยนันชองในโอกำสส้ินสุดโครงกำร	 ซึ่งโครงกำรนี้ได้ด�ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๓	 จนถึงปี	 ๒๕๕๙	 

นับเป็นระยะเวลำ	 ๖	 ปี	 โดยมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง	 และได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนของรัฐบำลไทย	 

รวมงบประมำณทั้งสิ้น	 ๙๕,๔๔๗,๗๗๙	 บำท	 โดยพื้นที่โครงกำรเป็นพื้นที่ยำกจนที่สุดในภำคมะกวย	 ด�ำเนินกำร 

ใน	 ๒๙	 หมู่บ้ำน	 ประชำกร	 ๑๒,๗๘๕	 คน	 ๓,๑๕๔	 หลังคำเรือน	 กิจกรรมท่ีด�ำเนินงำนคือ	 กองทุนเซรุ่มแก้พิษงู 

กำรพัฒนำแหล่งน�้ำ	 กำรพัฒนำด้ำนพลังงำนทำงเลือก	 กองทุนเมล็ดพันธุ์	 กำรบริกำรด้ำนสัตวบำลในชุมชน	 (กำรเพิ่ม 

ทรัพย์สินและรำยได้ครัวเรือน	 ธนำคำรแพะ	 กำรพัฒนำด้ำนอำหำรสัตว์	 โรงกะเทำะเปลือกถั่วลิสง	 และโรงบีบน�้ำมัน	

ผลิตภัณฑ์	 Happy	Owl)	 และมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงฯ	 ได้วำงแผนที่จะให้พื้นที่นี้เป็นศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรพัฒนำที่ยั่งยืน	

ส�ำหรับเมียนมำ
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๓.๒	กำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำรโครงกำรร่วม	 ควำมร่วมมือโครงกำรพัฒนำทำงเลือกเพื่อชีวิต 

ควำมเป็นอยู่ท่ีย่ังยืนไทย-เมียนมำ	 ครั้งที่	 ๔	 ระหว่ำงวันท่ี	 ๑๕	 -	 ๑๘	 สิงหำคม	 ๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมฮอลิเดย์	 อินน์ 

เมอืงพทัยำ	จังหวดัชลบรีุ	และจงัหวดัเชยีงรำย	ผูแ้ทนส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	เป็นประธำนกำรประชุมฯ	ซ่ึงจดัโดย	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส. 

ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์	 โดยมี	พลต�ำรวจจัตวำ	อ่อง	 วิน	อู	 (Pol.	Brig.	Gen.	Aung	Win	Oo) 

รักษำกำรผู้บัญชำกำรต�ำรวจแห่งชำติเมียนมำ	 และเลขำนุกำรคณะกรรมกำรกลำงเพื่อควบคุมยำเสพติด	 (The	Central	

Committee	for	Drug	Abuse	Control-CCDAC)	เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนเมียนมำ	และเป็นประธำนกำรประชุมฯ	ร่วม 

โดยที่ประชุมได้รับทรำบควำมคืบหน้ำและชื่นชมผลส�ำเร็จของกำรด�ำเนินโครงกำรฯ	 ในห้วง	 ๕	 ปีที่ผ ่ำนมำ	 

(พ.ศ.	 ๒๕๕๖	 -	 ๒๕๖๐)	 ซึ่งประสบควำมส�ำเร็จอย่ำงดียิ่ง	 ตำมเป้ำประสงค์ของโครงกำรและเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์	

ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจและสังคมในกำรพัฒนำและยกระดับคุณภำพชีวิตของประชำชน	 สร้ำงภูมิคุ้มกันของชุมชน	 และ 

ช่วยบรรเทำปัญหำยำเสพตดิในพืน้ที	่ซึง่จำกควำมส�ำเรจ็ดงักล่ำวทัง้สองฝ่ำยจงึเหน็พ้องทีจ่ะยตุโิครงกำรฯ	อย่ำงเป็นทำงกำร	

โดยสิน้สดุลงในวนัที	่๓๐	กนัยำยน	๒๕๖๐	ทัง้นี	้ฝ่ำยไทยได้ส่งมอบโครงกำรให้กบัฝ่ำยเมยีนมำ	ซ่ึงยนิดีรับไปด�ำเนนิกำรต่อ 

เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในกำรพัฒนำพื้นที่ของโครงกำรต่อไป	และฝ่ำยเมียนมำได้เสนอขอรับกำรสนับสนุนด้ำนเงินทุน	และ

ควำมช่วยเหลือทำงวิชำกำรให้กับโครงกำรน�ำร่องด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือกใน	 ๒	 พ้ืนที่ใหม่ในรัฐฉำนตอนใต้	 และพื้นที่ 

ท่ำขี้เหล็กตอนเหนือ	 ซึ่งฝ่ำยไทยได้รับข้อเสนอดังกล่ำวไปพิจำรณำ	 และท้ังสองฝ่ำยยินดีที่จะพัฒนำควำมร่วมมือ 

ด้ำนกำรพฒันำทำงเลอืกของทัง้สองประเทศ	ในรปูแบบทีเ่หมำะสม	เพือ่เป็นมำตรกำรสนบัสนนุกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 

ที่ยั่งยืนสร้ำงสังคมที่ปลอดภัยจำกยำเสพติด	เพื่อประชำชนและลูกหลำนร่วมกันในอนำคต

นอกจำกน้ี	ได้เดนิทำงศกึษำดงูำนโครงกำรพฒันำดอยตงุฯ	รบัฟังบรรยำยเกีย่วกำรด�ำเนนิงำนด้ำนกำรพฒันำ

ทำงเลือกที่ประสบควำมส�ำเร็จของประเทศไทย	ตำมแนวทำงศำสตร์พระรำชำ	ซึ่งเน้นกำรพัฒนำน�ำหน้ำกำรปรำบปรำม	

แก้ปัญหำทีต้่นเหต	ุคอื	ควำมยำกจน	และกำรขำดโอกำส	ให้สำมำรถด�ำรงชวีติอยูไ่ด้	และอยูอ่ย่ำงพอเพียง	จำกนัน้จึงสร้ำง

ควำมยัง่ยนืให้กบักำรพัฒนำ	และได้เดนิทำงศกึษำดงูำนศนูย์ผลติและจ�ำหน่ำยงำนฝีมอื	ประกอบด้วย	โรงงำนทอผ้ำ	เยบ็ผ้ำ	

โรงงำนกำแฟ	โรงงำนเซรำมิค	บริษัท	นวุติ	จ�ำกัด	แปลงกำแฟ	แมคคำเดเมีย	และป่ำเศรษฐกิจ	ซึ่งเป็นกำรส่งเสริมอำชีพ

เพิ่มรำยได้ให้กับชำวบ้ำน	 พร้อมกับเพิ่มมูลค่ำให้กับสินค้ำทำงกำรเกษตร	 และได้เดินทำงไปเย่ียมฐำนทหำรดอยช้ำงมูบ	 

รับฟังกำรบรรยำยเกี่ยวกับควำมมั่นคงชำยแดน	ซึ่งจำกจุดนี้สำมำรถมองเห็นพื้นที่โครงกำรฯ	ในฝั่งเมียนมำได้

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด32



๔.	กำรด�ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศที่ส�ำคัญ

๔.๑	กำรหำรอืข้อรำชกำรระหว่ำงรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยตุธิรรม	กบั	นำยยรู	ิเฟโดตอฟ	รองเลขำธิกำร

และผู้อ�ำนวยกำรบริหำร	 UNODC	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๕๙	ณ	 ห้องรับรอง	 ช้ัน	 ๒	 กระทรวงยุติธรรม  

ผู้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 และเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเกี่ยวข้อง	 ร่วมหำรือข้อรำชกำร	 โดยมีประเด็นส�ำคัญเรื่องกำรปฏิรูปเรือนจ�ำ	 

กำรควบคุมยำเสพติดและสำรตั้งต้นในกำรผลิตยำเสพติดและอำชญำกรรมข้ำมชำติและกำรค้ำมนุษย์	 และ	 UNODC	 

ได้เชิญรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 เข้ำร่วมกำรประชุมภำยใต้กรอบบันทึกควำมเข้ำใจ	 ๗	 ฝ่ำย	 ว่ำด้วยกำรควบคุม 

ยำเสพติดในอนุภูมิภำค	ณ	รำชอำณำจักรกัมพูชำ

๔.๒	กำรประชมุหำรอืกำรขอรบัควำมช่วยเหลอืด้ำนงบประมำณจำกฝ่ำยไทยในกำรก่อสร้ำง	ศนูย์แห่งชำติ

เพื่อบ�ำบัดและฝึกอำชีพส�ำหรับผู้ติดยำเสพติด	เมื่อวันที่	๑๓	มีนำคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม	Command	Centre	 

ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ผูแ้ทนส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	เข้ำร่วมกำรประชมุกบั	อคัรรำชทตูทีป่รกึษำด้ำนควบคมุยำเสพตดิ	กรงุพนมเปญ	

ประเทศกมัพชูำ	โดยท่ีประชุมเห็นชอบตำมแนวทำงกำรสนบัสนนุด้ำนกำรพฒันำบคุลำกรของเจ้ำหน้ำทีก่มัพชูำ	เพือ่พฒันำ

รูปแบบกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสภำพผู้ติดยำเสพติดให้ได้มำตรฐำน	 รวมถึงขอควำมร่วมมือประเทศกัมพูชำจัดท�ำแผน

ขอรบักำรสนบัสนุนให้เป็นไปตำมผลกำรหำรอืทวภิำคไีทย-กมัพชูำ	อย่ำงไม่เป็นทำงกำรระหว่ำง	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวง

ยุติธรรม	กับ	นำยเกำ	คอนดำรำ	 (H.E.	Kao	Khondara)	รองประธำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 

แห่งประเทศกัมพูชำ	 (National	 Authority	 for	 Combating	 Drugs-NACD)	 ในกำรประชุมระดับรัฐมนตรี	 ว่ำด้วย 

แผนควำมช่วยเหลือส�ำหรับแผนปฏิบัติกำร	 เพื่อแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำกับประเทศ/องค์กรผู้ให้	

เมื่อวันที่	๒	มีนำคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมแชงกรี-ลำ	จังหวัดเชียงใหม่

๔.๓	กำรหำรือข้อรำชกำรระหว่ำงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 กับ	 นำยพอล	 โรบิลลิยำร์ด 

(H.E.	 Paul	 Robilliard)	 เอกอัครรำชทูตออสเตรเลียประจ�ำประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 ๗	 เมษำยน	 ๒๕๖๐	 

ณ	ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม	 ชั้น	 ๒	 อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ	 ถนนแจ้งวัฒนะ 

ผู้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้เข้ำร่วมกำรประชุมหำรือฯ	 โดยเอกอัครรำชทูตออสเตรเลียแจ้งว่ำ	 ประเทศออสเตรเลีย

ก�ำลังประสบกับปัญหำยำเสพติด	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง	 ไอซ์	 รวมถึงกำรลักลอบน�ำเข้ำสำรต้ังต้นเพื่อกำรผลิตด้วย	 

กำรริเริ่มควำมร่วมมือกับประเทศไทย	 ภำยใต้	 TASKFORCE	 STORM	 ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เน้นด้ำนกำรปฏิบัติกำร 

ต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติ	 ท่ีมีลักษณะเป็นองค์กรและสำมำรถท�ำลำยเครือข่ำยยำเสพติดส�ำคัญที่ส่งยำเสพติด 

ไปยังประเทศออสเตรเลียได้ส�ำเร็จ	 นอกจำกนี้	 เอกอัครรำชทูตออสเตรเลียยังได้เสนอแนะให้มีกำรขยำยควำมร่วมมือ 

ด้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติให้เพิ่มมำกขึ้น	โดยประเทศออสเตรเลียจะเพิ่มกำรจัดฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภำพของเจ้ำหน้ำที ่

ของไทยในด้ำนต่ำง	ๆ	ที่เกี่ยวข้อง

๔.๔	กำรหำรือข้อรำชกำรระหว่ำงรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 กับ	 นำยไฆเม	 บีร์กิลิโอ	 นัวลำร์ต 

ซำนเชซ	 (H.E.	 Mr.	 Jaime	 Virgilio	 Nualart	 Sanchez)	 เอกอัครรำชทูตวิสำมัญผู ้มีอ�ำนำจเต็มแห่ง

สหรัฐเม็กซิโกประจ�ำประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 ๕	 มิถุนำยน	 ๒๕๖๐	 ณ	 ห้องรับรองกระทรวงยุติธรรม	 ชั้น	 ๒ 

อำคำรรำชบุรีดิเรกฤทธิ์	 ศูนย์รำชกำรเฉลิมพระเกียรติฯ	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 โดยผู้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 เข้ำร่วม 

กำรประชุมฯ	 เพื่อหำรือประเด็นเกี่ยวกับควำมร่วมมือทำงกระบวนกำรยุติธรรมและควำมมั่นคงอื่น	 ๆ	 และกำรพัฒนำ 

ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำงประเทศในรปูแบบทวภิำค	ีโดยเอกอคัรรำชทตูฯ	เมก็ซิโก	ได้กล่ำวชืน่ชมประเทศไทยว่ำมปีระสบกำรณ์

ในเร่ืองกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดเป็นอย่ำงมำก	 โดยเฉพำะรูปแบบควำมร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ำน	 กำรแลกเปล่ียน

ข้อมลู	และกำรต้ังด่ำนตรวจท่ีประสบผลส�ำเรจ็	ซึง่กำรหำรอืเหน็พ้องกนัในกรอบควำมร่วมมอืกำรแลกเปลีย่นข้อมลูข่ำวสำร 

และแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด	ควำมร่วมมือต่อต้ำนอำชญำกรรมข้ำมชำติ	ควำมร่วมมือต่อต้ำนกำรค้ำมนุษย์	และควำมร่วมมือ

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด
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๔.๕	ต้อนรับ	นำยซัมซุล	เฮรโนโต	(Mr.	Samsul	Hernoto)	เลขำนุกำรเอกประจ�ำสถำนเอกอัครรำชทูต 

สำธำรณรัฐอินโดนีเซียประจ�ำประเทศไทย	 ซึ่งมีหน ้ำที่ รับผิดชอบด้ำนข่ำวกรอง	 และคณะฯในโอกำส 

เดินทำงมำศึกษำดูงำนที่	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 สิงหำคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุมส�ำนักกำรต่ำงประเทศ 

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ผู้แทนส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมให้กำรต้อนรับฯ	 คณะศึกษำดูงำนฯ	 โดยคณะจำกส�ำนักข่ำวกรอง

สำธำรณรัฐอินโดนีเซียเดินทำงมำศึกษำดูงำนในประเทศไทย	รวมถึง	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	 เพื่อขอทรำบข้อมูลและนโยบำย

ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 เนื่องจำกมีชำวอินโดนีเซียถูกจับกุมในประเทศไทยข้อหำยำเสพติดจ�ำนวนมำก	 อีกทั้ง

สำธำรณรัฐอินโดนีเซียประสบปัญหำยำเสพติดหลำกหลำยประเภท	 อำทิ	 ยำบ้ำ	 ไอซ์	 โคเคน	 เป็นต้น	 รวมถึงข้อมูล 

กำรลักลอบขนยำเสพติดจำกพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำเข้ำไปยังสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย	 และสนใจโครงกำรพัฒนำดอยตุง	 

ทั้งนี้	ผู้แทนส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้น�ำเสนอโครงกำรปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	และแผนควำมร่วมมืออำเซียนเพื่อแก้ไข

ปัญหำยำเสพตดิในพืน้ทีส่ำมเหลีย่มทองค�ำ	และแสดงควำมยนิดีทีจ่ะมคีวำมร่วมมอืกบัสำธำรณรัฐอนิโดนเีซียในกำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดมำกขึ้น	 ภำยหลังจำกที่ได้มีกำรลงนำมควำมเข้ำใจในควำมร่วมมือในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกัน 

ระหว่ำง	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 กับ	 หน่วยงำนคณะกรรมกำรยำเสพติดแห่งชำติแห่งสำธำรณรัฐอินโดนีเซีย	 (Narcotics	 

Board	of	the	Republic	of	Indonesia-BNN)	เมื่อปี	๒๐๑๖	ที่ผ่ำนมำ

๔.๖	กำรต้อนรับคณะผู้แทนระดับสูงของโคลอมเบีย	 ในโอกำสเดินทำงมำหำรือข้อรำชกำรและเยี่ยมชม 

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 สิงหำคม	 ๒๕๖๐	 ณ	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 ให้กำรต้อนรับ 

นำยเอดดูอำโด	 ดิแอส	 ยูริเบ้	 (Mr.	 Eduardo	 Diaz	 Uribe)	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนแก้ไขปัญหำกำรปลูกพืชเสพติด 

แห่งสำธำรณรัฐโคลอมเบีย	และ	นำงสำวคลำวเดีย	เปำโล	ซำลซีโด	แวสควีซ	(Ms.	Claudia	Paola	Salcedo	Vasquez)	

ท่ีปรึกษำส�ำนักงำนแก้ไขปัญหำกำรปลูกพืชเสพติดแห่งสำธำรณรัฐโคลอมเบีย	 โดยกำรน�ำของ	 ม.ร.ว.	 ดิศนัดดำ	 ดิศกุล	

ประธำนกรรมกำรมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์	 และนำยสเตฟำน	 เฮลมิ่ง	 (Mr.	 Stefan	Helming)	 ผู้จัดกำร

ประจ�ำประเทศไทย	หน่วยงำนควำมร่วมมอืทำงวชิำกำรของสหพันธ์สำธำรณรัฐเยอรมน	ีซ่ึงได้มกีำรหำรือและศกึษำดงูำน 

ด้ำนกำรพัฒนำทำงเลือก	 ณ	 โครงกำรพัฒนำดอยตุง	 (พื้นที่ทรงงำน)	 อันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ	 จังหวัดเชียงรำย	

และโครงกำรปลูกป่ำสร้ำงคน	 รักษำต้นน�้ำ	 บรรเทำอุทกภัย	 ระหว่ำงวันที่	 ๒๓	 -	 ๓๑	 สิงหำคม	 ๒๕๖๐	 จังหวัดน่ำน	

ท้ังนี้	 ประเทศไทยยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลทำงวิชำกำร	 และประสบกำรณ์ที่ประเทศไทยจำกแนวทำง 

กำรพัฒนำทำงเลือกของมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวงในพระบรมรำชูปถัมภ์ได้ใช้พัฒนำชีวิตควำมเป็นอยู่ของชำวบ้ำนในพ้ืนที ่

ภำคเหนือของประเทศไทย	 และสำมำรถแก้ไขปัญหำกำรปลูกพืชเสพติดในประเทศไทยได้จริง	 เพื่อใช้เป็นข้อมูลและ 

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำดังกล่ำวให้กับประเทศโคลอมเบีย

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด34



กำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	๖	ประเทศ
ระยะเวลำ	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)

ควำมเป็นมำของแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย

หลังจำกคณะรัฐมนตรี	 มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 ๖	 ประเทศ	 ระยะเวลำ	 ๓	 ปี 

(พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 -	 ๒๕๖๑)	 เมื่อวันท่ี	 ๑๙	 มกรำคม	 ๒๕๕๙	 ประเทศสมำชิกประกอบด้วย	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	 รำชอำณำจักรกัมพูชำ	 สำธำรณรัฐสังคมนิยม

เวียดนำม	และประเทศไทย	ก�ำหนดกรอบกำรท�ำงำนร่วมกันตำมแผนงำนและกิจกรรมส�ำคัญ	ได้แก่

๑.	 แผนควบคุมสกัดกั้นสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์

๒.	 แผนสกัดกั้นกำรล�ำเลียงยำเสพติดผ่ำนแม่น�้ำโขง	และพื้นที่ส�ำคัญ

๓.	 แผนสกัดกั้นกำรล�ำเลียงยำเสพติดทำงบก

๔.	 แผนสืบสวนปรำบปรำมกลุ่มผู้ผลิต	และผู้ค้ำรำยส�ำคัญ

๕.	 แผนสนับสนุนมำตรกำร	 และกำรพัฒนำพื้นที่	 (กำรสนับสนุนกำรพัฒนำทำงเลือก	 กำรด�ำเนินกำรผ่ำน

ส�ำนักงำนประสำนงำนปรำบปรำมยำเสพติดชำยแดน	(Border	Liaison	Office-BLO)	และกำรสร้ำงภำคีพันธมิตรร่วม)	

๖.	 แผนกำรพัฒนำกำรบริหำรจัดกำร	และอ�ำนวยกำร

กำรด�ำเนินงำนตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๙	 ทุกประเทศปรำบปรำมและตรวจยึดยำเสพติดได้จ�ำนวนมำก	 และ 

เกิดควำมร่วมมือระหว่ำงกันในระดับท่ีน่ำพอใจ	 จนได้รับกำรยกย่องชมเชยจำกที่ประชุมคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด 

(The	 Commission	 on	 Narcotic	 Drugs-CND)	 และที่ประชุมสมัชชำสหประชำชำติ	 สมัยพิเศษว่ำด้วยปัญหำ 

ยำเสพติดโลก	๒๐๑๖	(The	UN	General	Assembly	on	the	World	Drug	Problem	Special	Session-UNGASS)	 

ว่ำเป็นรูปแบบควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศท่ีมีประสิทธิภำพ	 สร้ำงผลงำนเป็นรูปธรรม	 ต้ังแต่กลำงปี	 ๒๕๕๙	 

ประเทศไทยจงึเสนอควำมส�ำคญัของกำรก�ำหนดจดุเน้นใน	“พืน้ทีส่ำมเหล่ียมทองค�ำ”	ต้นตอแหล่งผลติยำเสพติดทีส่�ำคญั	

ทั้งต่อภูมิภำคและของโลก	 และได้รับควำมเห็นชอบในวำระกำรประชุมต่ำง	 ๆ	 จึงเป็นที่มำของ	“ปฏิบัติกำรสำมเหลี่ยม

ทองค�ำ”	 และเนื่องจำกกลุ่มผลิตและค้ำยำเสพติดในสำมเหลี่ยมทองค�ำ	 มีควำมเชื่อมโยงกันในหลำยประเทศ	 ดังนั้น 

กรอบควำมคิดของ	“ปฏิบัติกำรสำมเหลี่ยมทองค�ำ”	 คือ	 กำรใช้สรรพก�ำลังด้ำนยำเสพติด	 และก�ำลังปฏิบัติกำรอ่ืน	 ๆ	 

ของทั้ง	 ๖	 ประเทศ	 ซึ่งโอบล้อมพื้นท่ีสำมเหลี่ยมทองค�ำไว้	 แต่ละประเทศสำมำรถใช้ก�ำลังปฏิบัติกำรของตนเอง	 

ขณะเดียวกันประสำน	สนับสนุนซึ่งกันและกัน	เพื่อสกัดกั้นสำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์จำกภำยนอกที่จะผ่ำนประเทศของตน	

เข้ำไปยังแหล่งผลิต	 รวมทั้งสกัดก้ันยำเสพติดไม่ให้ออกจำกพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำให้ได้มำกที่สุด	 เป็นกำรลดศักยภำพ 

กำรผลติยำเสพตดิในพืน้ทีส่ำมเหลีย่มทองค�ำ	เพือ่มุง่เน้นกำรปฏบิติัให้มคีวำมชดัเจนในพืน้ทีท่ีม่คีวำมเคลือ่นไหวของยำเสพตดิ 

มำกเป็นพเิศษ	ซึง่จำกข่ำวสำรพบว่ำ	ม	ี๑๑	กลุม่พืน้ทีท่ีค่วรให้ควำมส�ำคญั	หำกมุง่แก้ไขปัญหำในพืน้ทีเ่หล่ำนีแ้ล้ว	จะส่งผล 

ต่อกำรหยุดยั้งควำมเคลื่อนไหวของยำเสพติดในสำมเหลี่ยมทองค�ำได้อย่ำงมีนัยส�ำคัญ	 จึงก�ำหนดพื้นที่ปฏิบัติกำรใหม่ 

เป็น	“๑๑	พื้นที่ปฏิบัติกำร”
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๑.	ผลกำรจับกุมปรำบปรำมยำเสพติดใน	๑๑	พื้นที่ปฏิบัติกำร	รอบ	๖	เดือนแรก	ปี	๒๕๖๐

ตำมที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้ำภำพในกำรขับเคล่ือนงำนสกัดกั้น	 และปรำบปรำมยำเสพติด	 

ภำยใต้แผนปฏิบตักิำรแม่น�ำ้โขงปลอดภัย	ระยะเวลำ	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)	ห้วงปฏบิตักิำรเดือนมกรำคม	-	มถินุำยน 

๒๕๖๐	 ทั้ง	 ๖	 ประเทศ	 มีผลกำรจับกุมรวม	 ๓๒๕	 คดี	 ผู้ต้องหำ	 ๕๓๔	 คน	 ของกลำงยำบ้ำ	 ๙๔,๕๓๓,๑๕๙	 เม็ด	 

ไอซ์	๑,๔๘๔	กิโลกรัม	เฮโรอนี	๑,๐๓๘	กโิลกรัม	กญัชำ	๖,๗๓๐	กโิลกรัม	สำรตัง้ต้นและเคมภีณัฑ์	รวม	๑๒๐,๐๐๐	กโิลกรัม 

(สำรเคมีเหล่ำนี้หำกหลุดรอดเข้ำไปยังแหล่งผลิตยำเสพติดได้	 จะสำมำรถผลิตไอซ์ได้	 ๘,๐๐๐	 กิโลกรัม	 และยำบ้ำ 

มำกกว่ำ	๑๐๐	ล้ำนเม็ด)	รำยละเอียดดังนี้

พื้นที่ปฏิบัติกำร รำยละเอียดพื้นที่
คดี

(รำย)
ผู้ต้องหำ
(คน)

ยำบ้ำ
(เม็ด)

ไอซ์
(กโิลกรมั)

กัญชำ
(กโิลกรมั)

เฮโรอีน
(กิโลกรัม)

คีตำมีน
(กิโลกรัม)

๑ ชำยแดนอินเดีย-เมียนมำ - - - - - - -

๒ รัฐฉำนเหนือ-ตะวันออก ๑๕ ๒๓ ๑,๕๐๔,๑๕๕ ๔๐ - ๖๕ -

๓ ๕	เมืองชำยแดนยูนนำนของจีน ๒๘ ๓๙ ๑,๕๕๒,๙๕๐ ๓๙.๘๖ - ๘๔ -

๔ จังหวัดภำคเหนือตอนบนของไทย ๑๑๙ ๑๗๑ ๔๗,๙๒๔,๘๙๐ ๘๐๑.๘ - ๑๖๖ -

๕ แม่น�้ำโขง	(จำกจีน	ถึงไทย) - - ๙๐๖,๐๐๐	

๖ ชำยแดน	สปป.ลำว	
๓	แขวง	ติดจีน

๕ ๗ ๙๔๓,๕๒๖ - - - -

๗ ชำยแดน	สปป.ลำว-เวียดนำม ๑๓ ๒๑ ๙๖,๒๕๐ ๒.๐ - ๕

๘ แม่น�้ำโขงตอนล่ำง	(กัมพูชำ-
สปป.ลำว-ไทย)

๑๗ ๓๗ ๕๐๓,๙๕๙ ๑๒.๐ - - -

๙ ชำยแดนภำคตะวันออก
เฉียงเหนือของไทย	และ	
๑๐	แขวง	สปป.ลำว

๒๙ ๒๓ ๑,๒๙๑,๘๘๒ ๘๔.๐ ๔๒๑๕ ๓๔ -

๑๐ ท่ำขี้เหล็ก-เชียงรำย ๒ ๕ ๒๑๘,๔๐๐ - - - -

๑๑ เชียงตุง	รัฐฉำน	เมียนมำ ๑ ๓ - - - - ๒๔

รวม ๒๒๙ ๓๒๙ ๕๔,๙๔๒,๐๑๒ ๙๗๙ ๔,๒๑๕ ๓๕๔ ๒๔

หมำยเหต ุ ** แนวแม่น�้ำโขงจำกท่ำเรือกวนเหล่ย	(จีน)	ถึงท่ำเรือเชียงแสน	(ไทย)	ส่วนใหญ่เป็นข่ำวสำร

เมื่อเปรียบเทียบกับคดีกำรจับกุมในรอบ	๖	เดือนก่อนของปี	๒๕๕๙	(เดือนกรกฎำคม	-	ธันวำคม	๒๕๕๙) 

พบว่ำ	 ครึ่งปีแรกของ	 ปี	 ๒๕๖๐	 จ�ำนวนคดีเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๑๙.๙	 ของกลำงยำเสพติดโดยรวมเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 

ร้อยละ	 ๗๙.๓	 สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๓๔๐.๖	 ตลอดจนยังคงมีแนวโน้มกำรจับกุมในปริมำณ 

ที่สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
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๒.	ผลสัมฤทธิ์ของปฏิบัติกำรสำมเหลี่ยมทองค�ำ

๒.๑	สำธำรณรัฐประชำชนจีน

มณฑลยูนนำน	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	 ได ้ประกำศสงครำมยำเสพติดในมณฑลยูนนำน	

เป็นรอบที่	 ๔	 เมื่อเดือนมีนำคม	 ๒๕๖๐	 โดยคณะกรรมำธิกำรควบคุมยำเสพติดแห่งมณฑลยูนนำน	 ได้ประชุม

ร่วมกับหน่วยงำนด้ำนยำเสพติด	 เพ่ือเน้นย�้ำให้สกัดกั้นยำเสพติดจำกสำมเหลี่ยมทองค�ำ	 และแนวแม่น�้ำโขง	 

โดยให้ถือเป็นหน้ำที่และควำมรับผิดชอบทำงกำรเมืองของผู ้บริหำรทุกระดับ	 ส่งผลให้พื้นที่ปฏิบัติกำรที่	 ๓	 

ของปฏิบัติกำรสำมเหลี่ยมทองค�ำ	หรือ	๕	เมืองชำยแดนในมณฑลยูนนำน	มีผลกำรปรำบปรำมยำเสพติดมำกที่สุด	ได้แก่	

เมืองเป่ำซำน	เต๋อหง	หลินซำง	ปู้เอ๋อ	และสิบสองปันนำ

๒.๒	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

๒.๒.๑	ประธำนำธิบดีสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	 เดินทำงเยือนสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 

ช่วงเดอืนเมษำยน	๒๕๖๐	เพ่ือหำรอืร่วมกบันำยกรฐัมนตรสีำธำรณรัฐประชำชนจนี	ทีก่รงุปักกิง่	โดยทัง้สองฝ่ำยตกลงร่วมกัน 

ในกำรจัดกำรควำมมัน่คงบรเิวณชำยแดนทำงเหนอืของสำธำรณรฐัแห่งสหภำพเมียนมำทีต่ดิต่อกับสำธำรณรฐัประชำชนจนี 

อันจะส่งผลดีต่อกำรสกัดกั้นยำเสพติด	สำรตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในระยะยำว	

๒.๒.๒	รัฐบำลให้กำรสนับสนุนปฏิบัติกำรสำมเหลี่ยมทองค�ำ	 โดยก่อสร้ำงที่ท�ำกำรศูนย์ประสำนงำน

แม่น�้ำโขงปลอดภัย	(ศปง.มข.)	หรือ	Safe	Mekong	Coordination	Center-SMCC	จังหวัดเชียงตุง	รัฐฉำน	สำธำรณรัฐ

แห่งสหภำพเมียนมำ

๒.๓	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว

เม่ือวนัที	่๑๕	-	๑๗	มนีำคม	๒๕๖๐	พลตรี	สมแก้ว	สีลำวง	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรป้องกันควำมสงบ 

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 เดินทำงมำยังกรุงฮำนอย	 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	 เพ่ือเข้ำเยี่ยมคำรวะ	 

Mr.	Tran	Dai	Quang	ประธำนำธิบดีของสำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	และ	Mr.	Nguyen	Xuan	Phuc	นำยกรัฐมนตรี	

ในฐำนะหวัหน้ำคณะในกำรประชมุร่วมกบั	พลโทอำวโุส	โต	เลมิ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงควำมมัน่คงสำธำรณะ	เพือ่หำรอื 

ด้ำนควำมมั่นคง	 และได้ลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจร่วมมือกันด้ำนควำมมั่นคงกำรป้องกันปรำบปรำมยำเสพติด	 

ตำมแนวชำยแดน	 กำรติดตำมบุคคลที่หลบหนีคดี	 โดยเพ่ิมระดับควำมร่วมมือท่ีมีอยู่ให้ครอบคลุมอำชญำกรรมข้ำมชำติ 

ที่ทวีควำมรุนแรงมำกขึ้น
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๒.๔	ประเทศไทย

๒.๔.๑	กำรประชุมระดับรัฐมนตรีว่ำด้วยแผนควำมช่วยเหลือ	 ส�ำหรับแผนปฏิบัติกำรเพื่อแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดในพื้นที่สำมเหลี่ยมทองค�ำกับประเทศ/องค์กรผู้ให้	เมื่อวันที่	๒๘	กุมภำพันธ์	-	๓	มีนำคม	๒๕๖๐	โดยมีผู้แทน 

จำกประเทศ/องค์กรผูใ้ห้	จ�ำนวน	๑๖	ประเทศ/องค์กร	ท้ังท่ีอยูใ่นอนภุมิูภำคแม่น�ำ้โขง	ภมูภิำคอำเซียน	และนอกภมิูภำค	ได้แก่	

สำธำรณรัฐประชำชนจีน	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	รำชอำณำจักรกัมพูชำ	

สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	ประเทศไทย	ประเทศออสเตรเลีย	ประเทศแคนำดำ	ประเทศเยอรมนี	สำธำรณรัฐเกำหลี	

ประเทศมำเลเซยี	ประเทศสงิคโปร์	สหรำชอำณำจกัร	สหรฐัอเมรกิำ	ส�ำนกัเลขำธกิำรแผนโคลมัโบ	และส�ำนกังำนยำเสพตดิ 

และอำชญำกรรมแห่งสหประชำชำต	ิ(United	Nations	Office	on	Drugs	and	Crime-UNODC)	ทัง้นี	้ประเทศออสเตรเลยี	

โดยผูบ้งัคบับญัชำส�ำนกังำนพทัิกษ์เขตแดนแห่งเครอืรฐัออสเตรเลยี	(Australia	Border	Force-ABF)	ได้มอบเรอืลำดตระเวน 

แบบท้องเรอืแขง็	(Rigid	Hull	Inflatable	Boat-RHIB)	เพ่ือใช้ในโครงกำร	และเยีย่มชมศนูย์ประสำนงำนแม่น�ำ้โขงปลอดภยั	

จังหวัดเชียงใหม่

๒.๔.๒	กำรบรรยำยสรุปสถำนกำรณ์ตำมล�ำน�้ำโขงและแผนปฏิบัติกำรตำมล�ำน�้ำโขงให้กับผู้แทน

ออสเตรเลีย	 เมื่อวันที่	 ๒๗	 เมษำยน	 ๒๕๖๐	ณ	 หน่วยเรือรักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมล�ำน�้ำโขง	 จังหวัดเชียงรำย 

เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 เป็นประธำนต้อนรับ	 นำยไมเคิล	 เอำท์แทรม	 (Mr.	 Michael	 Outram)	 รองผู้บัญชำกำร

ส�ำนักงำนพิทักษ์เขตแดนออสเตรเลีย	 (Australian	 Border	 Force-ABF)	 พร้อมคณะ	 เข้ำรับฟังบรรยำยสรุป

สถำนกำรณ์ตำมล�ำน�้ำโขงและแผนปฏิบัติกำรตำมล�ำน�้ำโขง	 และได้เดินทำงไปชมพื้นที่บริเวณสำมเหลี่ยมทองค�ำ 

โดยใช้เรือลำดตระเวนแบบท้องเรือแข็ง	 (Rigid	 Hull	 Inflatable	 Boat-RHIB)	 และเรือตรวจกำรณ์หน่วยเรือ 

รักษำควำมสงบเรียบร้อยตำมล�ำน�้ำโขง	 เพื่อให้เข้ำใจถึงสภำพภูมิศำสตร์	 ลักษณะกำรปฏิบัติกำรในกำรป้องกันและ 

ปรำบปรำมยำเสพติดของไทย	และทดลองประสิทธิภำพเครื่องยนต์	RHIB	ที่	ABF	เป็นผู้สนับสนุน

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด38



๒.๔.๓	กำรประชุมระดับรัฐมนตรีภำยใต้กรอบบันทึกควำมเข้ำใจ	๗	ฝ่ำย	ว่ำด้วยกำรควบคุมยำเสพติด 

ในอนุภูมิภำค	เมื่อวันที่	๑๐	พฤษภำคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงพนมเปญ	รำชอำณำจักรกัมพูชำ	โดยประเทศไทยได้ร่วมลงนำม

ในบันทึกควำมเข้ำใจ	๗	ฝ่ำย	ประกอบด้วย	สำธำรณรัฐประชำชนจีน	สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	สำธำรณรัฐ

แห่งสหภำพเมียนมำ	 รำชอำณำจักรกัมพูชำ	 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	ประเทศไทย	 และส�ำนักงำนยำเสพติดและ

อำชญำกรรมแห่งสหประชำชำติ	(UNODC)	ซึ่งประเทศภำคีสมำชิกได้ร่วมกันจัดท�ำแผนปฏิบัติกำร	เพื่อควบคุมยำเสพติด 

ในอนุภูมิภำค	 (Sub-regional	 Action	 Plan	 for	 Drug	 Control-SAP)	 และจะมีกำรก�ำหนดกรอบกิจกรรม	ทบทวน 

กำรปฏิบัติงำนให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปในทุก	 ๒	 ปี	 โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม 

เป็นหัวหน้ำคณะผู้แทนฝ่ำยไทย	 ร่วมกำรประชุมทวิภำคีระหว่ำงไทย-กัมพูชำ	 และระหว่ำงไทย-สปป.ลำว	 เก่ียวกับ 

ควำมร่วมมือในกำรปรำบปรำมเครือข่ำยยำเสพติดระหว่ำงประเทศ	 ตำมแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 ๖	 ประเทศ 

ระยะเวลำ	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)	ร่วมกับ	นำยเกำ	คอนดำรำ	(H.E.	Kao	Khondara)	รองประธำนคณะกรรมกำร

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดกัมพูชำ	 (National	 Authority	 for	 Combating	 Drugs-NACD)	 และพลจัตวำ	 

ทองเหล็ก	 มังหน่อเมก	 หัวหน้ำกรมใหญ่ต�ำรวจ	 กระทรวงป้องกันควำมสงบ	 พร้อมด้วยผู้บริหำรของส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรแห่งชำติเพื่อตรวจตรำและควบคุมยำเสพติดสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 (Lao	 National	

Commission	for	Drug	Control	and	Supervision-LCDC)

๒.๔.๔	กำรต้อนรับคณะจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรแห่งชำติเพื่อตรวจตรำและควบคุมยำเสพติด	 

คณะเอกอัครรำชทูตจำกประเทศกลุ่ม	Mini	 Dublin	 Group	ประจ�ำสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 ในโอกำส 

เดินทำงมำเยี่ยมชมศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อวันที่	 ๑๐	 มิถุนำยน	 ๒๕๖๐	 

ณ	 ศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 จังหวัดเชียงใหม่	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ให้กำรต้อนรับ	 นำยกุ	 จันสินำ 

ประธำนคณะกรรมกำรแห่งชำติเพื่อตรวจตรำและควบคุมยำเสพติด	 (Lao	 National	 Commission	 for	 Drug 

Control	 and	 Supervision-LCDC)	 และคณะเอกอัครรำชทูตจำกประเทศกลุ่ม	 Mini	 Dublin	 Group	 ประจ�ำ

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 ในโอกำสเยี่ยมชมศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 จังหวัดเชียงใหม่ 

เพื่อหำรือเกี่ยวกับกำรที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำวประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลือในกำรด�ำเนินงำน 

โครงกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัยจำกประเทศต่ำง	 ๆ	 และได้มีกำรรำยงำนสถำนกำรณ์ยำเสพติดในพ้ืนท่ีโครงกำรแม่น�้ำโขง

ปลอดภัย	พร้อมทั้งสรุปกำรด�ำเนินงำนโครงกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	ซึ่ง	ประธำน	LCDC	ได้ย�้ำถึงควำมต้องกำร	โดยเฉพำะ

อย่ำงย่ิงประเภทวัสดุอุปกรณ์ท่ีจะส่งเสริมกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น	 โดยเอกอัครรำชทูต

ออสเตรเลีย	 ในฐำนะประธำนร่วมกลุ่ม	Mini	 Dublin	 Group	 ของปี	 ๒๕๖๐	 กล่ำวยินดีที่ได้เห็นควำมร่วมมือร่วมกัน 

ของ	๖	ประเทศในอนุภูมิภำคนี้และยินดีอย่ำงยิ่งที่จะน�ำค�ำร้องขอของประธำน	LCDC	ไปหำรือเพิ่มเติมกับกลุ่มประเทศ

สมำชิกของ	Mini	Dublin	Group	เพื่อหำแนวทำงสนับสนุนต่อไป
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๒.๔.๕	กำรประชุมหำรอืเพือ่สรปุผลกำรปฏบิติักำรสำมเหลีย่มทองค�ำ	(ห้วงเดือนมกรำคม-มถุินำยน	๒๕๖๐) 

ตำมแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	๖	ประเทศ	ระยะ	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)	เมื่อวันที่	๙	สิงหำคม	๒๕๖๐	และ

ก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในห้วงต่อไป	ณ	 โรงแรมอิมพีเรียล	 โกลเด้นท์	 ไทรแองเกิ้ล	 จังหวัดเชียงรำย	 โดยมีผู้แทน

ประเทศสมำชิก	 ๖	 ประเทศ	 ได้แก่	 สำธำรณรัฐประชำชนจีน	 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 สำธำรณรัฐแห่ง

สหภำพเมียนมำ	 รำชอำณำจักรกัมพูชำ	 สำธำรณรัฐสังคมนิยมเวียดนำม	 และประเทศไทย	 ภำยหลังเสร็จสิ้นกำรประชุม	

คณะผูเ้ข้ำร่วมประชุมฯ	ได้เดนิทำงไปยงัจงัหวดัเชยีงตงุ	รฐัฉำน	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมยีนมำ	เพือ่ร่วมพธิเีปิดปฏบิตักิำร

สำมเหลี่ยมทองค�ำสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำในโอกำสรับเป็นเจ้ำภำพ	พร้อมร่วมพิธีเปิดศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขง

ปลอดภัย	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ

โดยพิธีเปิดปฏิบัติกำรสำมเหลี่ยมทองค�ำ	 สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	 ตำมแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขง 

ปลอดภัย	๖	ประเทศ	เมื่อวันที่	๑๐	สิงหำคม	๒๕๖๐	พลตรี	อ่อง	โซ	รัฐมนตรีช่วยว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	สำธำรณรัฐ

แห่งสหภำพเมียนมำ	 เป็นประธำนในพิธีฯ	 (ห้วงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม	 ๒๕๖๐)	 ซึ่งสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	

รับเป็นเจ้ำภำพในกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรฯ	 ต่อจำกประเทศไทย	 พร้อมทั้งจัดพิธีเปิดศูนย์ประสำนแม่น�้ำโขง

ปลอดภัย	 (Safe	Mekong	Coordination	Centre)	ณ	จังหวัดเชียงตุง	 เพื่อรองรับกำรเข้ำร่วมปฏิบัติงำนโดยเจ้ำหน้ำที ่

ผูป้ระสำนงำนระหว่ำงประเทศของ	๖	ประเทศสมำชกิในกำรแลกเปลีย่นข้อมลู	ข่ำวสำร	และกำรสบืสวนขยำยผลเครอืข่ำย 

ยำเสพติดรำยส�ำคัญ
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๓.	กำรจัดตั้งศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัยและควำมพร้อมในกำรเป็นเจ้ำภำพ	

เพือ่ให้เกดิควำมต่อเนือ่งในกำรปฏบิตักิำรตำมแผนปฏบัิตกิำรแม่น�ำ้โขงปลอดภยั	๖	ประเทศ	และเสรมิสร้ำง

กำรมีส่วนร่วมในระดับนโยบำยของแต่ละประเทศ	 จึงให้มีกำรผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้ำภำพ	 รวมท้ังส่งเจ้ำหน้ำที่ 

ผู้ประสำนงำนแต่ละประเทศเข้ำปฏิบัติกำรประจ�ำศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัยในประเทศน้ัน	ๆ	 โดยมีกำรจัดตั้ง

ศูนย์ประสำนงำนแม่น�้ำโขงปลอดภัย	(Safe	Mekong	Coordination	Centre-SMCC)	ดังนี้

๑)	 เมืองจิ่งหง	คุนหมิง	มณฑลยูนนำน	สำธำรณรัฐประชำชนจีน

๒)	 จังหวัดเชียงตุง	รัฐฉำน	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	

๓)	 ส�ำนกังำนคณะกรรมกำรตรวจตรำและควบคมุยำเสพติด	นครหลวงเวยีงจนัทน์	สำธำรณรฐัประชำธปิไตย

ประชำชนลำว

๔)	 ส�ำนักงำนเพื่อกำรควบคุมยำเสพติดแห่งชำติกัมพูชำ	กรุงพนมเปญ	รำชอำณำจักรกัมพูชำ

๕)	 กรมต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพตดิ	กระทรวงควำมมัน่คงแห่งสำธำรณะ	กรงุฮำนอย	สำธำรณรฐัสงัคมนยิม

เวียดนำม

โดยประเทศไทยเป็นเจ้ำภำพกำรประสำนงำนฯ	 ในห้วงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน	๒๕๖๐	 สำธำรณรัฐแห่ง

สหภำพเมียนมำ	รับเป็นเจ้ำภำพในห้วงเดือนกรกฎำคม-กันยำยน	๒๕๖๐	และสำธำรณรัฐประชำชนจีน	 รับเป็นเจ้ำภำพ

ต่อในห้วงเดือนตุลำคม-ธันวำคม	๒๕๖๐
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ผลกำรจับกุมคดีส�ำคัญตำมแผนปฏิบัติกำรแม่น�้ำโขงปลอดภัย	๖	ประเทศ	
ระยะเวลำ	๓	ปี	(พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๑)

๑.	ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย-กัมพูชำ

๑.๑	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 ตุลำคม	 ๒๕๕๙	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ประจ�ำท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	 ประเทศไทย	

ได้ท�ำกำรตรวจสอบกระเป๋ำเดินทำงของผู ้ต ้องสงสัย	 พบว่ำมีกำรซุกซ่อนวัตถุต้องสงสัยคำดว่ำเป็นยำเสพติด	 

ซึ่งเดินทำงโดยเที่ยวบินเมืองดูไบ-กรุงเทพมหำนคร	 และจะต่อด้วยเท่ียวบิน	 กรุงเทพมหำนคร-เมืองเสียมเรียบ	 ประเทศ

กมัพชูำ	จงึท�ำกำรประสำนกบัเจ้ำหน้ำทีฝ่่ำยประเทศกัมพชูำ	แจ้งหน่วยงำนทีเ่ก่ียวข้องด�ำเนินกำรตรวจสอบกระเป๋ำเดนิทำง

ต้องสงสัย	ณ	สนำมบินเมืองเสียมเรียบ	ประเทศกัมพูชำ	ภำยหลังกำรตรวจค้นกระเป๋ำเดินทำงของ	Ms.	Garcia	Guillen,	

Nabelis	Del	Carmen	พบโคเคน	น�้ำหนัก	๑.๓๙	กิโลกรัม	จึงด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยของประเทศกัมพูชำ

๑.๒	 เมือ่วนัที	่๘	พฤศจกิำยน	๒๕๕๙	เจ้ำหน้ำทีป่ระสำนงำนฝ่ำยไทย	ณ	ศนูย์ประสำนงำนแม่น�ำ้โขงปลอดภยั	

เมอืงจ่ิงหง	สำธำรณรฐัประชำชนจนี	ได้รบักำรประสำนจำก	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	เกีย่วกบัเป้ำหมำยต้องสงสยั	ลกัลอบล�ำเลียง 

ยำเสพตดิประเภทโคเคน	จำกประเทศเปร	ูเดนิทำงไปยงักรุงพนมเปญ	ประเทศกัมพูชำ	เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพตดิ 

จึงร่วมกับเจ้ำหน้ำที่ประจ�ำสนำมบินกรุงพนมเปญ	 เข้ำตรวจค้นกระเป๋ำสัมภำระของ	Mr.	Muhamad	 ridizduan	 bin	

Ramli	พบโคเคน	ชนิดผงอัดแท่ง	น�้ำหนัก	๒.๐๓	กิโลกรัม	จึงแจ้งข้อหำและจับกุมตัว	 เพื่อสืบสวนขยำยผล	ซึ่งผู้ต้องหำ 

ให้ควำมร่วมมือในกำรขยำยผลจบักมุผูร่้วมขบวนกำร	สำมำรถจับกมุผูต้้องหำเพิม่	๑	คน	คอื	Mr.	Hemakavin	Karthigesu	

ชำวมำเลเซีย

๒.	ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย-เมียนมำ-จีน

เมื่อวันที่	 ๑๕	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๕๙	 เจ้ำหน้ำท่ีต�ำรวจ	 CCDAC	 ประจ�ำสนำมบินมินกลำดอน	 (ย่ำงกุ้ง)	 

ได้ท�ำกำรจับกุม	 Mr.	 Jeng-Ze	 Cai	 ชำวไต้หวัน	 พบคีตำมีน	 น�้ำหนัก	 ๑๖๐	 กรัม	 ซุกซ่อนโดยกำรพันไว้ที่ต้นขำ 

ทัง้	๒	ข้ำง	เพือ่เดนิทำงโดยเท่ียวบินย่ำงกุง้-ไทเป จำกกำรสบืสวนขยำยผลเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจ	CCDAC	ย่ำงกุง้	ได้ท�ำกำรจบักมุ 

Mr.	Wei	Jung	Wang	ชำวไต้หวนั	และ	Mr.	Hung	Ching	Kin	ชำวฮ่องกง 

พบไอซ์	 ๑,๑๒๐	 กิโลกรัม	 ซุกซ่อนอยู่ในรถบรรทุก	 จำกกำรสอบสวน 

ผู้ต้องหำทั้ง	 ๒	 คน	 ทรำบว่ำยังมียำเสพติดซุกซ่อนอยู่ในบ้ำนเช่ำ	 จึงได ้

จัดก�ำลังเจ้ำหน้ำที่เข้ำตรวจค้น	และสำมำรถจับกุม	Mr.	Lin	Shin	Chang 

ชำวไต้หวนั	และ	Mr.	Lin	Cheng	Chun	ชำวไต้หวนั	พบไอซ์	๖๑๑	กโิลกรมั 

พร้อมอุปกรณ์กำรแบ่งบรรจ	ุอำท	ิถงุพลำสตกิ	ถงุชำจนี	เครือ่งชัง่น�ำ้หนกั 

เป็นต้น
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ต่อมำ	เมื่อวันที่	๑๘	เมษำยน	๒๕๖๐	เจ้ำหน้ำที่	CCDAC	ย่ำงกุ้ง	พร้อมด้วยเจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจนครบำลย่ำงกุ้ง 

ได้เข้ำท�ำกำรตรวจค้นบ้ำนของผู้ต้องหำ	 พบผู้ต้องหำเพิ่ม	 ๔	 คนอยู่ในบ้ำน	 และจำกกำรสอบสวน	 ท�ำให้เจ้ำหน้ำที ่

ท�ำกำรตรวจค้นบ้ำนอีก	 ๓	 แห่ง	 รวมผู้ต้องหำในคดีนี้ทั้งหมด	 จ�ำนวน	 ๗	 คน	 พร้อมของกลำงยำบ้ำ	 ๒.๑๗	 ล้ำนเม็ด	 

เฮโรอีน	๓.๙๖๕	กิโลกรัม	ไอซ์	๒๙๙.๖	กิโลกรัม	อำวุธปืน	๒	กระบอก	ซองกระสุน	๓	อัน	กระสุน	๑๕	นัด	และรถยนต์	

จ�ำนวน	๕	คัน

๓.	ควำมร่วมมือระหว่ำงเมียนมำ-ไทย-สปป.ลำว-กัมพูชำ-เวียดนำม

เนื่องจำกเมื่อวันที่	๒๒	กุมภำพันธ์	๒๕๕๙	เจ้ำหน้ำที่	CCDAC	ท่ำขี้เหล็ก	ประเทศเมียนมำ	สำมำรถจับกุม 

ผู้ต้องหำพร้อมของกลำงยำบ้ำ	๖.๓	ล้ำนเม็ด	ในพื้นที่เมืองพง	ด้ำนตะวันออกของเมืองท่ำขี้เหล็ก	โดยได้ประสำนข้อมูลกับ 

ศูนย์ประสำนแม่น�้ำโขงปลอดภัย	 จังหวัดเชียงใหม่	 ตรวจสอบพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัย	 ซ่ึงบำงส่วนประเทศเมียนมำ 

ออกหมำยจับแล้ว	 และบำงส่วนเป็นชำวลำว	 จึงได้ร่วมกันสืบสวนขยำยผล	 โดยเมื่อวันที่	 ๑๐	 มกรำคม	๒๕๖๐	 ต�ำรวจ 

สกัดกั้นและต้ำนยำเสพติดจับกุมท้ำวคอนปะสง	 (เชียงเทอ)	 สุกกะเสิม	 ชำวลำว	พร้อมพวก	๓	คน	และท�ำกำรตรวจยึด

ทรัพย์สินหลำยรำยกำร	ท้ำวคอนปะสง	เป็นนักค้ำยำเสพติดรำยใหญ่ในนครหลวงเวียงจันทน์	มีเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด

ทั้งในสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	ประเทศไทย	และประเทศมำเลเซีย
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๔.	ควำมร่วมมือระหว่ำงไทย-เมียนมำ

เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยไทยได้ประสำนขอข้อมูลเพิ่มเติมท�ำให้จับกุมผู ้ต้องหำได้	 พร้อมของกลำงยำบ้ำรวม 

๔,๑๒๔,๒๕๐	 เม็ด	 เมื่อวันที่	 ๕	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๐	 เจ้ำหน้ำที่ผู ้ประสำนงำนฝ่ำยเมียนมำ	 ได้รับข้อมูลเพิ่มเติม 

และเจ้ำหน้ำที่ชุดปฏิบัติกำรร่วมของเมืองเมำดอ	 รัฐยะไข่	 ประเทศเมียนมำ	 ได้ตรวจค้นรถยนต์	 ๑	 คัน	 พบผู้ต้องหำ 

นำยปัญญำ	 นันด้ำ	 หรือ	 นำยมินไหน่	 และผู้ติดตำม	 นำยอำสะระ	 หรือ	 นำยเอลวิน	 และยำบ้ำ	 ๓๙๐,๐๐๐	 เม็ด 

จำกกำรสอบสวน	 นำยอำสะระ	 หรือ	 นำยเอลวิน	 เป็นเจ้ำอำวำสของวัดส่วยบะโห่	 เจ้ำหน้ำที่จึงได้ท�ำกำรตรวจค้น 

ที่วัดดังกล่ำว	จำกกำรตรวจค้นภำยในวัดพบยำบ้ำเพิ่ม	๓,๗๓๔,๒๕๐	เม็ด	รวมของกลำงทั้งหมด	ยำบ้ำ	๔,๑๒๔,๒๕๐	เม็ด 

ลูกกระสุนขนำด	 ๕.๕๖	 จ�ำนวน	 ๕๕	 ลูก	 และขนำด	 ๗.๖๒	 จ�ำนวน	 ๓๙	 ลูก	 ลูกระเบิด	 จ�ำนวน	 ๑	 ลูก	 และพบ 

ผู้ต้องหำเพิ่ม	คือ	นำยฉิ่นกู้นะละ	หรือ	นำยเต็งส่วย	โดยเจ้ำหน้ำที่ได้จับกุมผู้ต้องหำเพื่อด�ำเนินคดีตำมกฎหมำยต่อไป

๕.	ควำมร่วมมือระหว่ำงจีน-สปป.ลำว

เมื่อวันที่	 ๒๑	 มิถุนำยน	๒๕๖๐	 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจ	 กระทรวงควำมมั่นคงสำธำรณะของสำธำรณรัฐประชำชนจีน 

ส่งมอบผู้ต้องหำชำวจีน	 Mr.	 Zhang	 Jian	 Cai	 ผู้ต้องหำตำมหมำยจับของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 

ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจกระทรวงควำมมั่นคงสำธำรณะของสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	ณ	 สนำมบินวัดไต	 

กรุงเวียงจันทน์	ทั้งนี้	 สืบเนื่องมำจำกทำงกำรลำวเข้ำท�ำลำยแหล่งผลิตยำเสพติด	 เมื่อเดือนตุลำคม	๒๕๕๙	 โดยสำมำรถ

จับกุมผู้ต้องหำจ�ำนวน	๖	คน	พร้อมของกลำงเมทแอมเฟตำมีน	๑,๐๐๐	กิโลกรัม	สำรเคมี	๕,๐๐๐	กิโลกรัม	ซึ่งผู้ต้องหำ 

ได้หลบหนีกำรจับกุมไปยังสำธำรณรัฐประชำชนจีน	โดยทำงกำรลำวได้ร้องขอผ่ำน	Mr.	Guo	Shenkun	มุขมนตรีแห่งรัฐ 

และรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงควำมมัน่คงสำธำรณะของสำธำรณรฐัประชำชนจนี	ให้ช่วยด�ำเนนิกำรจบักมุผูต้้องหำดังกล่ำว	

และเมือ่วนัที	่๗	มกรำคม	๒๕๖๐	เจ้ำหน้ำที	่ป.ป.ส.	ยนูนำน	เจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจนครคนุหมงิ	และเจ้ำหน้ำทีต่�ำรวจจงัหวดัเต๋อหง 

ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหำได้ที่มณฑลยูนนำน	โดยได้มีกำรส่งมอบตัว	Mr.	Zhang	Jian	Cai	ให้ที่สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว	เมื่อวันที่	๒๑	มิถุนำยน	๒๕๖๐
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การปราบปรามยาเสพติด



กำรจับกุมผู้ค้ำยำเสพติดรำยส�ำคัญ

๑.	เครือข่ำยพื้นที่กรุงเทพมหำนคร	และปริมณฑล

๑.๑	 เม่ือวันที่	 ๑๗	 พฤษภำคม	๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 บก.ปส.๓	 บช.ปส.	 หน่วยข่ำวกรอง 

ทำงทหำร	 ทบ.	 ศขว.ศปก.ทบ.	 และ	 ศ.ปส.สน.บก.บก.ทท	ท�ำกำรขยำยผลทำงกำรข่ำวจำกกำรจับกุมผู้ต้องหำ	 ๒	 รำย 

พร้อมยำบ้ำ	 ๒๗๐,๐๐๐	 เม็ด	 ท่ีจังหวัดพะเยำ	 เมื่อวันที่	 ๗	 พฤษภำคม	 ๒๕๖๐	 ซ่ึงเป็นเครือข่ำยผู้จัดหำยำเสพติด 

ในพื้นที่อ�ำเภอเวียงแก่น	 จังหวัดเชียงรำย	 มีพฤติกำรณ์ลักลอบน�ำเข้ำยำเสพติดจำกประเทศเมียนมำ	 เข้ำมำ 

ทำงชำยแดนด้ำนแขวงบ่อแก้ว	 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	 ก่อนวกกลับเข้ำมำเก็บพักในพื้นที่ 

อ�ำเภอเวียงแก่น	 จังหวัดเชียงรำย	 ก่อนว่ำจ้ำงกลุ่มล�ำเลียงชำวม้งในพ้ืนที่ล�ำเลียงส่งลูกคำ้ในพื้นที่ภำคกลำงและภำคใต	้

ท�ำให้สำมำรถจับกุมผู้ต้องหำเพิ่มเติม	๑๓	คน	พร้อมของกลำงยำบ้ำ	๑,๑๓๘,๐๐๐	เม็ด	ไอซ์	๘๐๐	กรัม	รถยนต์	๖	คัน	 

รถจักรยำนยนต์	 ๑	 คัน	 และโทรศัพท์มือถือ	 ๒๐	 เครื่อง	 โดยเหตุเกิดที่บ้ำนพักซอยรังสิต-นครนำยก	๖๕	 อ�ำเภอธัญบุรี	

จังหวัดปทุมธำนี	และขยำยผลต่อเนื่องไปที่บ้ำนพัก	อ�ำเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธำนี	และบริเวณหน้ำห้ำงสรรพสินค้ำ

โรบนิสนั	เมกำบำงนำ	จงัหวดัสมทุรปรำกำร	สำมำรถตรวจยดึและอำยดัทรัพย์สิน	รวมมลูค่ำทรัพย์สินประมำณ	๔	ล้ำนบำท	

๑.๒	 วันที	่๒๕	พฤษภำคม	๒๕๖๐	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ร่วมกบั	บก.ปส.๓	บช.ปส.	ตรวจยดึยำบ้ำ	๑,๖๔๐,๐๐๐	เม็ด 

ไอซ์	๑๐	กิโลกรัม	รถยนต์	๒	คัน	เหตุเกิดที่บริเวณถนนเลียบคลอง	๗	อ�ำเภอหนองเสือ	จังหวัดปทุมธำนี	ต่อเนื่อง	บ้ำนพัก 

อ�ำเภอโพธำรำม	 จังหวัดรำชบุรี	 โดยเจ้ำหน้ำที่สืบทรำบว่ำ	 ผู้ต้องหำและพวก	 จะล�ำเลียงยำเสพติดมำเก็บพักไว้ในพื้นท่ี

จงัหวดัสมทุรสำคร	ก่อนกระจำยออกจ�ำหน่ำยให้ลกูค้ำในเขตพ้ืนท่ีจังหวดัใกล้เคยีง	เจ้ำหน้ำท่ีจึงเฝ้ำสังเกตกำรณ์พฤติกำรณ์	

พบผู้ต้องหำและพวก	ขนย้ำยกระสอบปุ๋ยจ�ำนวนหลำยใบจำกท้ำยรถกระบะ	ไปเก็บที่ท้ำยรถยนต์เก๋ง	๒	คัน	และแยกย้ำย 

ออกไปอย่ำงรวดเร็ว	 เจ้ำหน้ำที่จึงแบ่งก�ำลังออกติดตำมรถยนต์ทั้ง	 ๓	 คัน	 เพ่ือขอตรวจค้น	 โดยติดตำมพบผู้ต้องหำ 

จอดรถ	๑	คนัทิง้ไว้	และข้ึนรถยนต์เก๋งอีกคนัหลบหนีไป	จำกกำรตรวจสอบภำยในรถยนต์คนัดงักล่ำว	พบยำบ้ำ	๑,๖๔๐,๐๐๐	เมด็ 

ไอซ์	๑๐	กิโลกรัม	และพบรถยนต์กระบะจอดทิ้งไว้ในบ้ำนพัก	อ�ำเภอโพธำรำม	จังหวัดรำชบุรี	จึงท�ำกำรตรวจยึดไว้

๑.๓	 เมื่อวันที่	๒๖	มิถุนำยน	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับ	บช.ปส.	ศรภ.บก.ทท.	กองทัพภำคที่	๓ 

ฝขว.ศปก.	 ทบ.	 ศอ.ปส.สน.บก.บก.ทท.	 กองทัพอำกำศ	 กองบัญชำกำร	 ต�ำรวจนครบำล	 หน่วยข่ำวกรองทำงทหำร 

ศูนย์ปฏิบัติกำรกองทัพ	 และสถำนีต�ำรวจบำงรัก	 จับกุมผู้ต้องหำ	 ๔	 คน	 พร้อมยำบ้ำ	 ๑,๗๑๘,๐๐๐	 เม็ด	 และ

ไอซ์	 ๒๙๖	 กิโลกรัม	 รถยนต์	 ๒	 คัน	 เหตุเกิดบริเวณซอยเจริญนคร	 ๔๐	 แขวงบำงล�ำพูล ่ำง	 เขตคลองสำน	

กรุงเทพมหำนคร	 โดยเจ้ำหน้ำที่สืบทรำบว่ำ	 มีกำรนัดส่งมอบยำเสพติดบริเวณถนนกำญจนำภิเษก	 ขำออก	 

หน้ำห้ำงสรรพสนิค้ำบิก๊ซ	ีสำขำบำงใหญ่	จงัหวดันนทบรุ	ีจำกเครอืข่ำยทีล่�ำเลยีงยำเสพตดิมำจำกพืน้ทีภ่ำคเหนอื	มำพกัเกบ็ 

ไว้ที่บ้ำนพักพื้นที่เขตคลองสำน	กรุงเทพมหำนคร	จึงเฝ้ำสังเกตกำรณ์และด�ำเนินกำรจับกุมดังกล่ำว
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๑.๔	 เมื่อวันที่	 ๒๔	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 บก.ปส.๓	 บช.ปส.	 และ	 ๑๙๑	

จับกุมผู้ต้องหำ	 ๑	 รำย	 จำกกำรสืบสวนทรำบว่ำ	 ผู้ต้องหำได้เช่ำบ้ำนพักเป็นแหล่งพักเก็บยำเสพติดก่อนน�ำส่งลูกค้ำ 

ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร	 โดยเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำสะกดรอยติดตำมพฤติกำรณ์	 ขณะผู้ต้องหำก�ำลังขับรถยนต์ไปส่งยำเสพติด 

จึงแสดงตัวเข้ำตรวจค้นจับกุม	 พบของกลำงซุกซ่อนอยู่ภำยในรถยนต์คันดังกล่ำว	 และได้เข้ำตรวจค้นที่บ้ำนเช่ำ 

พบของกลำงเพิ่มเติม	 รวมของกลำงยำบ้ำ	 ๔,๐๑๖,๐๐๐	 เม็ด	 ไอซ์	 ๓๑	 กิโลกรัม	 เฮโรอีน	 ๔.๖๓๕	 กิโลกรัม	 

คีตำมีนผง	 ๔๐.๔๕	 กิโลกรัม	 คีตำมีนน�้ำ	 ๕,๒๙๐	 ขวด	 เอ็กซ์ตำซี่	 ๓,๐๐๐	 เม็ด	 โทรศัพท์มือถือ	 ๖	 เครื่อง	 

และรถยนต์	๒	คัน	เหตุเกิดที่หมู่บ้ำนเพอร์เฟคเพลส	ถนนรำมค�ำแหง	๑๗๔	เขตมีนบุรี	กรุงเทพมหำนคร

๒.	เครือข่ำยพื้นที่ภำคเหนือ

๒.๑	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 บช.ปส.	 สภ.แม่พริก	 สภ.เวียงหมอก 

สภ.เถิน	และ	ร.๑๗	พัน	๒	จับกุมผู้ต้องหำชำวเขำเผ่ำม้ง	พร้อมของกลำงยำบ้ำรวม	๕,๘๘๐,๐๐๐	เม็ด	ไอซ์	๒๐	กิโลกรัม 

รถยนต์	 ๔	 คัน	 และโทรศัพท์มือถือ	 ๒	 เคร่ือง	 เหตุเกิดที่บริเวณพื้นท่ีอ�ำเภอเถิน	 จังหวัดล�ำปำง	 โดยเจ้ำหน้ำท่ี 

ได ้รับแจ ้งว ่ำ	 ผู ้ต ้องหำจะใช ้รถยนต์กระบะลักลอบล�ำเลียงยำเสพติดโดยใช ้เส ้นทำงสำยรองด ้ำนอ�ำเภอล้ี 

จังหวัดล�ำพูน-อ�ำเภอเถิน	 จังหวัดล�ำปำง	 เข้ำพื้นที่ชั้นใน	 จึงน�ำก�ำลังซุ ่มสังเกตกำรณ์	 พบรถยนต์ตำมที่ได้รับแจ้ง 

จึงติดตำมสะกดรอยจนสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำได้	 จำกกำรตรวจค้นภำยในรถ	 พบของกลำงยำบ้ำ	 ๓,๔๒๐,๐๐๐	 เม็ด 

ไอซ์	 ๒๐	กิโลกรัม	 บรรจุในกระสอบปุ๋ย	 ต่อมำ	 วันที่	 ๑๘	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๐	 เจ้ำหน้ำที่ได้เข้ำตรวจสอบรถยนต์กระบะ 

ปิดผ้ำใบคลุมท้ำยกระบะของเครือข่ำยดังกล่ำว	ที่ถูกจอดทิ้งไว้ใกล้อ่ำงเก็บน�้ำแม่แพม	ริมถนนบ้ำนสะพำนหิน	อ�ำเภอเถิน	

จังหวัดล�ำปำง	ตรวจสอบพื้นที่โดยรอบพบยำบ้ำ	๒,๔๖๐,๐๐๐	เม็ด	วำงกองรวมกันที่ใต้ต้นไม้

ประจ�ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๐ 47



๒.๒	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 ตุลำคม	 ๒๕๕๙	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 บช.ปส.	 ด�ำเนินกำรสืบสวนเพื่อท�ำลำย

เครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติดของนำยเล่ำต๋ำ	แสนลี่	โดยก�ำหนดแผนกำรปฏิบัติกำรสืบสวนล่อซื้อกลุ่มนำยเล่ำต๋ำฯ	และพวก 

ภำยในปั๊มน�้ำมันของนำยเล่ำต๋ำฯ	บริเวณบ้ำนห้วยส้ำน	ต�ำบลท่ำตอน	อ�ำเภอแม่อำย	จังหวัดเชียงใหม่	โดยชุดปฏิบัติกำร 

ด�ำเนินกำรปิดล้อมตรวจค้นเพื่อยึดอำยัดทรัพย์สินในพื้นที่บ้ำนห้วยส้ำน	 จ�ำนวน	 ๗	 จุด	 และพื้นที่ต�ำบลแม่ทะลบ	 

อ�ำเภอไชยปรำกำร	จังหวัดเชียงใหม่	โดยสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำ	รวม	๑๔	คน	พร้อมของกลำงไอซ์	ประมำณ	๒๐	กิโลกรัม	 

อำวุธปืน	๓	กระบอก	อำวุธมีด	๓	เล่ม	รถยนต์	๔	คัน

๒.๓	 วันที่	 ๑๗	 สิงหำคม	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 ภ.จว.เชียงรำย	 สภ.เกำะช้ำง	 สภ.แม่สำย 

บก.สส.ภ.๕	และ	จับกุมผู้ต้องหำ	๒	คน	พร้อมยำบ้ำ	๔,๑๑๐,๐๐๐	 เม็ด	คีตำมีน	๒๐๐	กิโลกรัม	 รถยนต์	๑	คัน	และ 

โทรศพัท์	มอืถอื	๔	เครือ่ง	เหตเุกดิท่ีบ้ำนป่ำยำง	ต�ำบลเวยีงพำงค�ำ	อ�ำเภอแม่สำย	จังหวดัเชยีงรำย	โดยเจ้ำหน้ำท่ีได้รับแจ้งว่ำ 

มีกำรลักลอบล�ำเลียงยำเสพติดจำกพื้นที่ชำยแดน	 อ�ำเภอแม่สำย	 จังหวัดเชียงรำย	 มำพักเก็บไว้รอล�ำเลียง	 ให้กลุ่มลูกค้ำ

พื้นที่ตอนใน	จึงเข้ำตรวจสอบพบกระสอบบรรจุยำเสพติดวำงอยู่ที่บริเวณกระบะท้ำยรถและพื้นห้อง

๒.๔	 เมื่อวันท่ี	 ๑๙	 สิงหำคม	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 บช.ปส	 จับกุมผู ้ต้องหำ	 ๑	 คน	 

พร้อมของกลำง	ยำบ้ำ	๓,๘๙๖,๐๐๐	เม็ด	โทรศัพท์มือถือ	๒	เครื่อง	และรถยนต์	๑	คัน	เหตุเกิดที่หมู่บ้ำนแม่ปุ	ต�ำบลแม่ปุ	

อ�ำเภอแม่พริก	จังหวัดล�ำปำง	โดยเจ้ำหน้ำที่สืบทรำบว่ำ	มีกำรลักลอบล�ำเลียงยำบ้ำโดยใช้เส้นทำงรองผ่ำนพื้นที่	อ�ำเภอลี้	

จงัหวดัล�ำพนู	ปลำยทำงพืน้ทีถ่นนพทุธมณฑล	จงัหวดันครปฐม	จงึลำดตระเวนตำมเส้นทำงดงักล่ำว	จนสำมำรถสกดัจบัได้
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๓.	เครือข่ำยพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ

๓.๑	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 พฤษภำคม	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 

ร่วมกับ	 บช.ปส.	 สภ.บ้ำนหมอ	 และ	 ภ.จว.สระบุรี	 ท�ำกำรสืบสวนทรำบว่ำ 

จะมีกำรล�ำเลียงยำเสพติดมำกับรถกระบะ	 จำกชำยแดนไทยด้ำน 

ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 ไปส่งยังพื้นที่อ�ำเภอหำดใหญ่	 จังหวัดสงขลำ 

โดยใช้เส ้นทำงหลบเลี่ยงด่ำนตรวจยำเสพติดสีคิ้วไปใช้เส ้นทำงรอง 

ด้ำนจังหวัดชัยภูมิ	 จังหวัดลพบุรี	 และจังหวัดสระบุรี	 จึงน�ำก�ำลังสกัดกั้น 

ตำมแนวเส้นทำงเลียบแม่น�้ำป่ำสัก	 จังหวัดสระบุรี	 ผ่ำนมำทำงจังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	สำมำรถจับกุมผู้ต้องหำ	๔	คน	

พร้อมของกลำงยำบ้ำ	๑,๒๐๐,๐๐	เม็ด	กัญชำแท่ง	๑,๑๐๐	กิโลกรัม	รถยนต์	๒	คัน	และโทรศัพท์มือถือ	๗	เครื่อง

๓.๒	 เมื่อวันที่	๒๗	-	๒๙	กรกฎำคม	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับ	กกล.สุรศักดิ์มนตรี	และต�ำรวจภูธร 

จังหวัดบึงกำฬ	จับกุมผู้ต้องหำ	๒	คน	พร้อมของกลำงยำบ้ำ	๑,๘๐๐,๐๐๐	เม็ด	รถยนต์	๑	คัน	รถบรรทุก	๑	คัน	เหตุเกิด 

ที่โกดังเก็บของ	 บ้ำนดงไร่	 ต�ำบลนำข่ำ	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดอุดรธำนี	 โดยเจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งว่ำ	 จะมีกำรลักลอบ

ล�ำเลียงยำบ้ำ	 จึงเฝ้ำสังเกตกำรณ์และเข้ำจับกุม	 ต่อมำขยำยผลควบคุมตัวผู้ต้องหำได้เพิ่ม	๑	 คน	พร้อมรถยนต์	 ๑	 คัน	 

โดยผูต้้องหำให้กำรว่ำ	รบัจ้ำงจำกชำวมำเลเซยี	ซึง่ล�ำเลยีงยำบ้ำมำจำกชำยแดนด้ำนจงัหวดับงึกำฬ	มำเกบ็พกัทีโ่กดงัเก็บของ 

ที่อ�ำเภอเมือง	จังหวัดอุดรธำนี	เพื่อส่งต่อพื้นที่อ�ำเภอสุไหงโก-ลก	จังหวัดนรำธิวำส

๓.๓	 เมื่อวันที่	๒๘	กรกฎำคม	๒๕๖๐	บช.ปส.	จับกุมผู้ต้องหำ	๑๑	คน	พร้อมของกลำงไอซ์	๔๐๐	กิโลกรัม 

รถยนต์	 ๕	 คัน	 และโทรศัพท์มือถือ	 ๑๙	 เครื่อง	 เหตุเกิดที่บริเวณกำสะลองรีสอร์ท	 จังหวัดขอนแก่น	 และขยำยผล 

เพื่อจับกุมผู ้ร่วมขบวนกำร	 ไปจนถึงบริเวณเขื่อนเพชรรีสอร์ท	 จังหวัดสงขลำ	 และบ้ำนพักที่จังหวัดระยอง	 และ 

จังหวัดหนองคำย	 จำกกำรสอบสวนทรำบว่ำ	 ไอซ์ดังกล่ำว	 เป็นของกลุ่มท้ำวลัน	 นักค้ำยำเสพติดชำวลำว	 โดยผู้ต้องหำ 

เป็นผูร้บัจ้ำงล�ำเลยีงยำเสพตดิจำกพืน้ทีช่ำยแดนด้ำน	จงัหวดัหนองคำย	ไปส่งต่อให้กบัลกูค้ำในพืน้ทีต่อนในและพืน้ทีภ่ำคใต้ 

โดยผู้ต้องหำให้กำรว่ำรับจ้ำงล�ำเลียงยำเสพติด	 ซึ่งล�ำเลียงจำกท่ำน�้ำเป	 ตรงข้ำมแขวงบริค�ำไซ	 สำธำรณรัฐประชำธิปไตย

ประชำชนลำว	 เข้ำทำงชำยแดนริมฝั ่งแม่น�้ำโขงด้ำน	 อ�ำเภอโพนพิสัย	 จังหวัดหนองคำย	 และส่งต่อให้เครือข่ำย 

ที่อ�ำเภอหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ	เพื่อล�ำเลียงต่อไปยังจังหวัดนรำธิวำส	และส่งต่อไปยังประเทศมำเลเซีย
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๔.	เครือข่ำยพื้นที่ภำคตะวันออก

เมื่อวันท่ี	 ๒๘	 -	 ๒๙	 กรกฎำคม	๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 ภ.จว.ระยอง	 จับกุมผู้ต้องหำ	๕	 คน 

โดยเจ้ำหน้ำที่ท�ำกำรล่อซื้อยำบ้ำจำกผู้ต้องหำ	และได้ขยำยผลตรวจค้นบ้ำนพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 โดยผู้ต้องหำ 

ไปรับยำเสพติดที่ตลำดไท	 โดยซุกซ่อนมำกับรถบรรทุกหกล้อ	 ที่มำจำกทำงชำยแดน	 อ�ำเภอแม่สำย	 จังหวัดเชียงรำย 

แล้วน�ำไปเก็บไว้ท่ีบ้ำนพัก	 ๒	 แห่ง	 ในอ�ำเภอวังน้อย	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 เพ่ือรอจ�ำหน่ำยให้ลูกค้ำตำมค�ำสั่ง 

สำมำรถยึดของกลำงยำบ้ำ	 ๑,๘๐๒,๐๐๐	 เม็ด	 รถยนต์	 ๓	 คัน	 โทรศัพท์มือถือ	 ๓	 เครื่อง	 เหตุเกิดที่ถนนสำย	 ๓๔๔	 

(สำยบ้ำนบึง-แกลง)	จังหวัดระยอง

๕.	เครือข่ำยภำคกลำง

๕.๑	เมื่อวันที่	๑๕	พฤษภำคม	๒๕๖๐		ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับหน่วยบัญชำกำรสงครำมพิเศษทำงเรือ	 

และสำรวัตรทหำรกองทัพอำกำศ	 จับกุมผู้ต้องหำ	 ๒	 คน	พร้อมยำบ้ำ	 ๘๐๐,๐๐๐	 เม็ด	 ไอซ์	 ๑๐	 กิโลกรัม	 เงินสดและ 

ทองรูปพรรณ	 เหตุเกิดที่ปั๊มน�้ำมันเชลล์ริมถนนสำยเอเซีย	 อ�ำเภอมหำรำช	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 โดยเจ้ำหน้ำที่ 

สืบทรำบว่ำจะมีกำรส่งมอบยำเสพติด	 จึงวำงก�ำลังเฝ้ำสังเกตกำรณ์	 กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัยขับไปจอดทิ้งไว้ที่ 

ปั้มน�้ำมันเชลล์ดังกล่ำว	แล้วขึ้นรถยนต์อีกคันเพื่อจะหลบหนี	เจ้ำหน้ำที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้น	พบยำบ้ำ	๘๐๐,๐๐๐	เม็ด	

และ	ไอซ์	๑๐	กิโลกรัม	ซุกซ่อนอยู่ภำยในรถยนต์ดังกล่ำว	จึงท�ำกำรจับกุมเพื่อด�ำเนินคดีต่อไป

๕.๒	 เมื่อวันที่	๒๔	พฤษภำคม	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับ	บก.ปส.๓	บช.ปส.	จับกุมผู้ต้องหำ	๑	คน 

พร้อมยำบ้ำ	๑,๕๙๘,๐๐๐	เม็ด	โทรศัพท์	๓	เครื่อง	และรถจักรยำนยนต์	๒	คัน	เหตุเกิดที่บริเวณร่องน�้ำคันนำ	ในเขตพื้นที ่

ต�ำบลปำกกรำน	 อ�ำเภอเมือง	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 โดยเจ้ำหน้ำที่สืบทรำบว่ำ	 ผู้ต้องหำจะลักลอบน�ำยำบ้ำมำเก็บ 

ซุกซ่อนภำยในบริเวณบ้ำนพักที่ต�ำบลปำกกรำน	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	จึงน�ำก�ำลังเฝ้ำสังเกตกำรณ์	และ

แสดงตัวขอตรวจค้น	จนสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำได้พร้อมยำบ้ำ	๗๙๙	มัด	ประมำณ	๑,๕๙๘,๐๐๐	เม็ด

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด50



๖.	เครือข่ำยพื้นที่ภำคใต้

๖.๑	 เมื่อวันที่	๑๘	พฤษภำคม	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับ	บช.ปส.	และทหำร	จับกุมผู้ต้องหำ	๓	คน 

พร้อมของกลำงยำบ้ำ	 ๔,๐๘๐,๐๐๐	 เม็ด	 รถกระบะ	 ๑	 คัน	 รถจักรยำนยนต์	 ๑	 คัน	 เหตุเกิดท่ีบริเวณสวนยำงพำรำ	 

ซึ่งจำกกำรสืบสวนพบว่ำ	 นักค้ำยำเสพติดในพื้นท่ีจังหวัดสตูล	 มีพฤติกำรณ์ร่วมกับบุคคลในเครือข่ำยจัดหำยำเสพติด 

มำพักคอยในพื้นที่สวนยำงพำรำ	 จึงร่วมกับหน่วยงำนภำคี	 ติดตำมพฤติกำรณ์อย่ำงใกล้ชิด	 โดยในวันเกิดเหตุผู้ต้องหำ 

ใช้รถกระบะบรรทุกส่ิงของอยู่เต็มท้ำยกระบะโดยมีผ้ำปิดคลุมทับ	 ขับเข้ำมำจอดในบริเวณสวนยำงพำรำ	 เจ้ำหน้ำที ่

จึงขอตรวจค้นพบของกลำงยำบ้ำ	 ๒,๐๔๐,๐๐๐	 เม็ด	 และขยำยผลจับกุมผู ้ต้องหำได้เพิ่มเติม	 พร้อมของกลำง 

ยำบ้ำเพิ่ม	๒,๐๔๐,๐๐๐	เม็ด

๖.๒	 เมือ่วันท่ี	๒๐	สงิหำคม	๒๕๖๐	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับ	บช.ปส.	จบักมุผูต้้องหำ	๓	คน	พร้อมของกลำง 

เฮโรอีน	๔๔.๘๔	กิโลกรัม	รถยนต์	๒	คัน	และโทรศัพท์มือถือ	๕	 เครื่อง	 เหตุเกิดที่บริเวณลำนจอดรถ	ร้ำนอำหำรตำชั่ง

อีสำน-ใต้	 (สนำมบิน)	ต�ำบลควนลัง	 อ�ำเภอหำดใหญ่	 จังหวัดสงขลำ	 โดยเจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งว่ำ	 จะมีกำรลักลอบล�ำเลียง

เฮโรอีนมำส่งลูกค้ำในพื้นที่ดังกล่ำว	เจ้ำหน้ำจึงได้เฝ้ำสังเกตกำรณ์และแสดงตัวขอตรวจค้น	พบเฮโรอีน	๔๔.๘๔	กิโลกรัม	

ซุกซ่อนอยูใ่นยำงอะไหล่รถ	และช่องลบัภำยในตูส้นิค้ำท้ำยรถยนต์คนัดงักล่ำว	โดยผูต้้องหำให้กำรว่ำ	รบัจ้ำงจำกชำวเมียนมำ 

ให้ล�ำเลียงเฮโรอีนมำส่งให้ชำวมำเลเซีย	ที่อ�ำเภอหำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ
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๗.	เครือข่ำยชำวต่ำงชำติ

๗.๑	 เมื่อวันที่	๒๓	มกรำคม	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับ	นปส.สุวรรณภูมิ	จับกุมผู้ต้องหำ	๑	คน	

สัญชำติรัสเซีย	พร้อมโคเคน	๖๕๐	กรัม	และโทรศัพท์มือถือ	๑	เครื่อง	เหตุเกิดที่ด่ำนสกัดกั้นยำเสพติดในพื้นที่สนำมบิน

สวุรรณภูมิ	อ�ำเภอบำงพล	ีจงัหวัดสมทุรปรำกำร	โดยเจ้ำหน้ำทีป่ฏบัิตหิน้ำทีป่ระจ�ำด่ำนสกดักัน้ยำเสพตดิในพืน้ทีส่นำมบิน

สวุรรณภูม	ิพบผูต้้องหำมท่ีำทำงพริธุจึงน�ำตวัไปเอ็กซเรย์	หลงัจำกตรวจสอบพบโคเคน	จ�ำนวน	๕๗	ก้อน	น�ำ้หนกั	๖๕๐	กรมั 

ผู้ต้องหำให้กำรว่ำ	 รับจ้ำงกลุ่มเครือข่ำยแอฟริกันตะวันตก	อำศัยอยู่ที่กรุงเซำเปำโล	ประเทศบรำซิล	 และล�ำเลียงโคเคน

โดยกำรกลืนมำส่งกลุ่มเครือข่ำยที่ประเทศไทย	 ในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร	 โดยเดินทำงจำกประเทศบรำซิล	 เมื่อวันที่	 ๑๘	

มกรำคม	๒๕๖๐	ต่อเครื่องที่กรุงอำบูดำบี	สำธำรณรัฐอำหรับเอมิเรตส์	ปลำยทำงท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ

๗.๒	 เมื่อวันที่	 ๑๒	กุมภำพันธ์	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	ศก.ทอศ.สุวรรณภูมิ	 นปส.สุวรรณภูมิ	

ตม.	 และ	 ศรภ.	 จับกุมผู้ต้องหำ	 ๒	 คน	 สัญชำติเอกวำดอร์	 และสัญชำติรัสเซีย	 พร้อมโคเคนเหลว	 น�้ำหนักประมำณ	 

๒.๓๕	กโิลกรมั	เหตเุกดิทีท่่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู	ิอ�ำเภอบำงพล	ีจงัหวดัสมทุรปรำกำร	ต่อเนือ่งโรงแรมดิไอวอรี	่สวุรรณภมู	ิ

เขตลำดกระบัง	 กรุงเทพมหำนคร	 โดยเจ้ำหน้ำที่ชุดจับกุมภำยใต้โครงกำรสกัดกั้นยำเสพติดพื้นที่ท่ำอำกำศยำน	 (AITF)	

เฝ้ำระวังกำรลักลอบกำรน�ำเข้ำยำเสพติดในพื้นที่ท่ำอำกำศยำน	สืบทรำบว่ำ	ผู้ต้องหำโดยสำรสำยกำรบิน	Royal	Dutch	

Airlines	ใช้เส้นทำงจำกเมืองลิมำ	เปรู	-	เมืองอัมสเตอร์ดัม	เนเธอร์แลนด์	-	ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	จะลักลอบล�ำเลียง

ยำเสพตดิ	เข้ำมำภำยในประเทศไทย	จงึเฝ้ำสงัเกตกำรณ์	และพบวตัถตุ้องสงสยัภำยในกระเป๋ำของผูต้้องหำ	จงึขอตรวจค้น 

พบโคเคนเหลว	๒.๓๕	กิโลกรัม	ซุกซ่อนในขวดบรรจุภัณฑ์ขนำดต่ำง	ๆ	จ�ำนวน	๗	ขวด	และได้ขยำยผลจับกุมผู้ต้องหำ 

ได้เพิ่ม	๑	คน	ขณะมำรอรับโคเคนดังกล่ำวบริเวณล็อบบี้ของโรงแรมดิไอวอรี่	สุวรรณภูมิ
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๗.๓	 เม่ือวันท่ี	 ๒๒	 กุมภำพันธ์	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 บช.ปส.	 จับกุมผู้ต้องหำ	 ๒	 คน 

ชำวมำเลเซีย	 พร้อมไอซ์	 ๙๘	 กิโลกรัม	 รถยนต์เก๋ง	 ๒	 คัน	 และโทรศัพท์มือถือ	 ๗	 เครื่อง	 เหตุเกิดที่อ�ำเภอหำดใหญ่ 

จังหวัดสงขลำ	โดยเจ้ำหน้ำที่ได้รับแจ้งว่ำ	กลุ่มผู้ต้องหำมีพฤติกำรณ์มั่วสุมเกี่ยวกับยำเสพติด	จึงน�ำก�ำลังเฝ้ำสังเกตกำรณ ์

ติดตำมรถยนต์ผู้ต้องหำ	และได้แสดงตัวเข้ำตรวจค้น	พบไอซ์	๙๘	กิโลกรัม	ซุกซ่อนในกระเป๋ำขนำดใหญ่แบบหูหิ้ว	๒	ใบ 

วำงอยู่บริเวณเบำะนั่งด้ำนหลัง	 ผู้ต้องหำให้กำรว่ำ	 รับมอบยำเสพติดของกลำงมำจำกเมืองหำดใหญ่	 เก็บพักในบ้ำนเช่ำ	

ก่อนล�ำเลียงด้วยรถยนต์ส่งลูกค้ำที่ประเทศมำเลเซีย

๗.๔	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 เมษำยน	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 บช.ปส.	 ศก.	 สตม.	 และ	 บก.ทท.	

จับกุมผู ้ต้องหำ	 ๓	 คน	 ชำวเวียดนำม	 พร้อมของกลำงโคเคน	 ๑.๓	 กิโลกรัม	 เหตุเกิดที่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	

อ�ำเภอบำงพลี	 จังหวัดสมุทรปรำกำร	 โดยเจ้ำหน้ำที่สืบทรำบว่ำ	 กลุ ่มผู ้ต ้องหำจะลักลอบล�ำเลียงยำเสพติด 

เข้ำมำภำยในประเทศไทยด้วยสำยกำรบินเอธิโอเปียแอร์ไลน์	จำกเมืองโลเม่	ประเทศโตโก	มำยังท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	

จึงน�ำก�ำลังเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำสังเกตกำรณ์	และแสดงตัวเข้ำตรวจค้น	พบโคเคน	๖๕	ก้อน	น�้ำหนัก	๑.๓	กิโลกรัม

๗.๕	 เมื่อวันที่	๓	มิถุนำยน	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับ	ศก. 

และ	 บช.ปส.	 จับกุมชำวจีนฮ่องกง	 ๓	 คน	พร้อมโคเคน	๑๒.๓	 กิโลกรัม	 เหตุเกิด 

ที่อำคำรผู้โดยสำรขำเข้ำ	ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ	ต�ำบลหนองปรือ	อ�ำเภอบำงพลี 

จังหวัดสมุทรปรำกำร	 โดยเจ้ำหน้ำที่ได้รับกำรประสำนกำรข่ำวจำกต�ำรวจ	 

เขตปกครองพิเศษฮ่องกงว่ำมีกลุ่มผู้ล�ำเลียงชำวฮ่องกงจะลักลอบล�ำเลียงโคเคน 

จำกประเทศบรำซิลมำส่งที่ประเทศไทย	 จึงเฝ้ำติดตำมภำยในสนำมบินสุวรรณภูม	ิ

พบผู้ต้องสงสัยจุดตรวจศุลกำกร	 อำคำรผู้โดยสำรขำเข้ำ	 จึงแสดงตัวขอตรวจค้น	

พบของกลำงซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋ำเดินทำง	 ซึ่งผู้ต้องหำให้กำรว่ำได้รับกำรจ้ำงจำก

หญิงชำวจีนฮ่องกงให้ล�ำเลียงโคเคนจำกประเทศบรำซิลไปส่งที่โรงแรมย่ำนสุขุมวิท
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กำรสืบสวนขยำยผลทำงกำรเงิน

๑.	กำรด�ำเนินกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	“ชัยยะ	สยบไพรี”

๑.๑	 เมื่อวันที่	 ๑๙	 -	 ๒๑	 มกรำคม	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 บช.ปส.	 บช.ก.	 บช.น.	 ปปง.	

สผภ.	 ทอท.	 และฝ่ำยทหำร	 บูรณำกำรร่วมกันปฏิบัติกำรตำมแผนปฏิบัติกำร	 ชัยยะ	 สยบไพรี	 ๖๐/๑	 จับกุมผู้ต้องหำ

ตำมหมำยจับ	 และตรวจยึดทรัพย์สินบุคคลในเครือข่ำย	 นำยไซซะนะ	 แก้วพิมพำ	 หัวหน้ำผู้ค้ำยำเสพติดข้ำมชำต ิ

ในภมิูภำคอำเซยีน	สำมำรถจบักมุผูต้้องหำตำมหมำยจบั	จ�ำนวน	๔	คน	ยดึอำยดัทรพัย์สิน	จ�ำนวน	๗๔	รำยกำร	ประกอบด้วย 

บ้ำน	๒	หลัง	โฉนดที่ดิน	๑๔	แปลง	รถยนต์หรู	๑๔	คัน	รถจักรยำนยนต์	๑๑	คัน	รถเพื่อกำรเกษตร	๒	คัน	บัญชีเงินฝำก	

๒๙	รำยกำร	ทองรูปพรรณ	และเงินสด	รวมมูลค่ำทรัพย์สินประมำณ	๑๐๐	ล้ำนบำท

๑.๒	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับ	 สตช.	 กองทัพบก	 ปปง.	 DSI	 กรมศุลกำกร	 ศอ.ปส.มท.	 และ	 DEA	 

ด�ำเนนิกำรตำมแผนปฏิบัตกิำร	ชยัยะ	สยบไพร	ี๖๐/๔	“เครอืข่ำยท้ำวสสีกุ	ดำวเรอืง”	สำมำรถจบักมุผูต้้องหำตำมหมำยจบัได้ 

๑	 คน	 และจับกุมผู้ต้องหำเพิ่ม	 ๔	 คน	พร้อมของกลำงยำเสพติด	 ยึดอำยัดทรัพย์สิน	 ๒๖	 รำยกำร	 รวมมูลค่ำทรัพย์สิน

ประมำณ	๗๐	ล้ำนบำท

๑.๓	 ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ร่วมกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้อง	สบืสวนขยำยผลพฤตกิำรณ์บคุคลในเครอืข่ำยยำเสพตดิ 

ของนำยอุสมำน	 สะแลแมง	 และนำยไซซะนะ	 แก้วพิมพำ	 โดยสำมำรถจับกุมผู้ต้องหำเพิ่มได้	 ๒	 คน	 ยึดอำยัดทรัพย์สิน	 

๖๕	รำยกำร	รวมมูลค่ำทรัพย์สินประมำณ	๖๘	ล้ำนบำท
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๒.	กำรด�ำเนินกำรตำมแผนปฎิบัติกำร	“เครือข่ำยไอซ์ข้ำมชำติ”

เมื่อวันที่	๒๙	มีนำคม	๒๕๕๙	บช.ปส.	ได้ท�ำกำรจับกุมผู้ต้องหำ	๒	รำย	พร้อมไอซ์	๒๘๒	กิโลกรัม	ในพื้นที่

อ�ำเภอสะเดำ	 จังหวัดสงขลำ	 และได้ท�ำกำรสืบสวนขยำยผล	พบพยำนหลักฐำนที่เชื่อมโยงเครือข่ำยกำรค้ำยำเสพติด	 

ทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	จงึได้ร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกีย่วข้อง	จ�ำนวน	๙	หน่วยงำน	ประกอบด้วย	บช.ปส.	

ส�ำนกังำน	ปปง.	กรมสอบสวนคดพีเิศษ	กอ.รมน.	ภำค	๔	ธปท.	กรมสรรพำกร	กรมศลุกำกร	กรมทีดิ่น	และกรมพฒันำธรุกจิ

กำรค้ำ	สำมำรถจับกุมผู้ต้องหำตำมหมำยจับ	จ�ำนวน	๔	คน	สำมำรถยึดอำยัดทรัพย์สิน	รวมมูลค่ำประมำณ	๑๑	ล้ำนบำท

๓.	กำรด�ำเนินกำรตำมแผน	ป.ป.ส.บูรณำกำรตัดวงจรทำงกำรเงินเครือข่ำยยำเสพติด

๓.๑	เมื่อวันที่	๑๑	มกรำคม	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับ	บช.ภ.๒	บช.ภ.๕	บช.ปส.	ฉก.ม.๓	มทบ.๓๗	

ศรภ.	ปค.	รท.	และ	ศอ.ปส.จังหวัดเชียงรำย	เปิดยุทธกำร	“ป.ป.ส.	บูรณำกำรตัดวงจรทำงกำรเงินเครือข่ำยยำเสพติด	ครั้งที่	๑ 

เครือข่ำย	นช.วรำยุทธ	แสงอรุณ”	เพื่อด�ำเนินกำรปรำบปรำมและยึดทรัพย์สินเครือข่ำยรำยส�ำคัญ	ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	

จังหวัดสมุทรปรำกำร	และจังหวัดเชียงรำย	รวม	๙	เป้ำหมำย	สำมำรถจับกุมผู้ต้องหำตำมหมำยจับจ�ำนวน	๕	คน	สำมำรถ

ตรวจยึดทรัพย์สินได้	๔๗	รำยกำร	ประกอบด้วย	บ้ำน	๙	หลัง	โฉนดที่ดิน	๔	แปลง	รถยนต์	๑๐	คัน	รถจักรยำนยนต์	๑๑	คัน 

อำวุธปืน	๒	รำยกำร	บัญชีเงินฝำก	๙	รำยกำร	ทองแท่ง	ทองรูปพรรณ	และเงินสด	รวมมูลค่ำทรัพย์สิน	๖๕	ล้ำนบำท

๓.๒	 เมื่อวันที่	๒๓	สิงหำคม	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ร่วมกับ	ต�ำรวจภูธร	ภำค	๒	ต�ำรวจภูธร	ภำค	๕	 

กองบัญชำกำรต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด	 ศูนย์ปฏิบัติกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดชำยแดนภำคเหนือ	 

ศูนย์รักษำควำมปลอดภัย	 กองบัญชำกำรกองทัพไทย	 และกองก�ำลังผำเมือง	 สนธิก�ำลังร่วมกันเปิดยุทธกำร	 ป.ป.ส.	 

บูรณำกำรตัดวงจรทำงกำรเงนิเครอืข่ำยยำเสพตดิ	“เครอืข่ำย	นำยอำชำ	แซ่ทองค�ำ”	สำมำรถจบักมุผูต้้องหำตำมหมำยจบั 

๑	คน	และยึดอำยัดทรัพย์สิน	รวมมูลค่ำประมำณ	๖๕	ล้ำนบำท
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กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรสกัดกั้นยำเสพติด

๑.	กำรสกัดกั้นยำเสพติดตำมแนวชำยแดน

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรสกัดกั้นยำเสพติดตำมแนวชำยแดน	 ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรสกัดกั้นยำเสพติด 

ตำมแนวชำยแดนร้อยละ	๕๐	ของปรมิำณยำเสพตดิภำพรวมท่ัวประเทศ	โดยสำมำรถจบักมุของกลำงยำบ้ำ	๑๓๑,๙๖๖,๓๑๒	เมด็ 

เมื่อเปรียบเทียบกับกำรจับกุมยำบ้ำทั่วประเทศ	๒๑๓,๔๗๕,๕๖๑	เม็ด	หรือคิดเป็นร้อยละ	๖๑.๘๒	รำยละเอียดดังนี้

๑.๑		พื้นที่	๓๑	จังหวัดชำยแดน	จับกุมยำบ้ำ	 ๘๑,๐๘๘,๘๗๒		เม็ด

๑.๒		ด่ำนตรวจ/จุดสกัด	จับกุมยำบ้ำ		 	 ๒๐,๒๔๕,๓๔๒		เม็ด

๑.๓		บก.สกัดกั้น	จับกุมยำบ้ำ		 	 ๓๐,๖๓๒,๐๙๙		เม็ด

๒.	กำรสกัดกั้นยำเสพติดพื้นที่ตอนใน

กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรสกัดกั้นยำเสพติดพื้นที่ตอนใน	ได้ก�ำหนดเป้ำหมำยกำรสกัดกั้นยำเสพติด	ตำมด่ำน/ 

จุดตรวจตอนใน	ทีเ่ป็นจดุเน้นพเิศษ	และจุดส�ำคญัท่ัวไป	รวมท้ังเส้นทำงกำรขนส่ง	ได้แก่	รถโดยสำร	ไปรษณย์ี	ท่ำอำกำศยำน	

และรถไฟ	โดยสำมำรถจับกุมของกลำงยำบ้ำ	๒๐,๒๔๕,๓๔๒	เม็ด	รำยละเอียดดังนี้

๒.๑		ด่ำน/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		รถโดยสำร	 	 					๑๒๙,๘๕๐		เม็ด

๒.๓		ไปรษณีย์	 	 					๓๓๑,๐๔๐		เม็ด

๒.๔		ท่ำอำกำศยำน	 	 							๒๒,๒๕๘		เม็ด

๒.๕		รถไฟ	 	 	 							๑๙,๕๙๔		เม็ด

๓.	กิจกรรมส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรสกัดกั้นยำเสพติด

๓.๑	 จัดชุดปฏิบัติกำรสกัดกั้นยำเสพติดตำมแนวชำยแดน	 ท้ังช่องทำงด่ำนตรวจคนเข้ำเมืองถำวร	 

ด่ำนชั่วครำว	และช่องทำงธรรมชำติ

๓.๒		ตั้งจุดตรวจจุดสกัด	พื้นที่ต่อเนื่องจำกชำยแดนมำยังพื้นที่ตอนใน

๓.๓	 ต้ังด่ำนตรวจ/จุดตรวจ/จุดสกัดพื้นที่ล�ำเลียงตอนในในลักษณะเหลื่อมเวลำกันตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 

มีพื้นที่ด�ำเนินกำรจ�ำนวน	 ๑,๓๑๙	 จุด	 ทั้งชำยแดนและพื้นที่เส้นทำงตอนในทั่วประเทศ	 มีจุดพื้นที่เป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ	

จ�ำนวน	๓๔๖	จุด	และมีจุดตรวจจุดสกัดที่เน้นเป็นพิเศษ	(มีผลต่อกำรสกัดกั้นยำเสพติดสูง)	จ�ำนวน	๑๕๗	จุด
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กำรด�ำเนินกำรต่อข้อร้องเรียนของประชำชน

ปัญหำยำเสพติดส่งผลกระทบต่อกำรด�ำรงชีวิตของประชำชนในหมู่บ้ำน/ชุมชนมำเป็นระยะเวลำนำน	 

โดยในแต่ละปีเจ้ำหน้ำที่ของรัฐจับกุมปรำบปรำมของกลำงยำเสพติดได้เป็นจ�ำนวนมำก	 แต่ประชำชนยังคงสะท้อน 

ควำมเดือดร้อนจำกปัญหำยำเสพติดท่ีเป็นภัยคุกคำมกำรด�ำรงชีวิตตลอดมำ	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ในฐำนะหน่วยงำน 

นโยบำยในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 จึงได้เปิดช่องทำงให้มีกำรร้องเรียนและแจ้งเบำะแสยำเสพติด	 โดยเปิด 

ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนมำตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๔	 ตั้งอยู่	 ณ	 ศูนย์ปฏิบัติกำร	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 โดยมีหน้ำท่ีรวบรวม	 ตรวจสอบ 

คัดกรอง	 บริหำรจัดกำรข้อมูล	 ก่อนน�ำไปสู่กำรด�ำเนินกำร	 ซึ่งทุกเรื่องร้องเรียนของประชำชนต้องได้รับกำรแก้ไข 

และด�ำเนินกำรตอบสนองอย่ำงเร่งด่วน	เพื่อลดปัญหำและตอบสนองควำมพึงพอใจของประชำชน

ช่องทำงกำรร้องเรียน

ประชำชนสำมำรถร้องเรียนได้	 ๕	 ช่องทำงหลัก	 ได้แก่	 โทรศัพท์สำยด่วน	 ๑๓๘๖	 ตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	

เว็บไซต์	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 โซเชียลมีเดีย	 จดหมำยร้องเรียน	 และร้องเรียนด้วยตนเอง	 ซึ่งข้อมูลร้องเรียนที่เข้ำมำ 

จะถูกเก็บเป็นควำมลับ	 และข้อมูลที่ได้จำกกำรร้องเรียน	 จะมีกำรตรวจสอบคัดกรองตำมกระบวนกำรข่ำว	 ก่อนจ�ำแนก 

ประเภทเรื่องร้องเรียน	โดยแบ่งออกเป็น	๕	กลุ่ม	ดังนี้	

๑.	 กลุ่มที่มีชื่อ	สกุล	ที่อยู่	และมีประวัติยำเสพติด

๒.	 กลุ่มที่มีชื่อชัดเจน	แต่ไม่มีประวัติยำเสพติด	

๓.	 กลุ่มที่ทรำบเพียงชื่อเล่น	สมญำนำม	ฉำยำ	

๔.	 กลุ่มที่เป็นสถำนที่

๕.	 กลุ่มที่เป็นพื้นที่	

เมื่อผ่ำนกระบวนกำรตรวจสอบคัดกรองแล้ว	จะด�ำเนินกำร	๒	ลักษณะ	คือ	เข้ำด�ำเนินกำรทันทีในลักษณะ

จูโ่จมเผชญิเหต	ุเช่น	กรณกีำรมัว่สมุ	กำรก่อควำมเดอืดร้อนร�ำคำญ	เป็นต้น	และกรณข้ีอมลูทีไ่ด้รบัร้องเรยีนค่อนข้ำงละเอยีด

ชดัเจน	จะก�ำหนดเป็นเป้ำหมำยสบืสวน	ตดิตำมพฤติกำรณ์	ร่วมกบัต�ำรวจ	อ�ำเภอ	และทหำร	โดยมุง่เน้นผลกำรปฏบัิตกิำร

ให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุด	และด�ำเนินกำรจับกุมด�ำเนินคดียึดทรัพย์และขยำยผลผู้เกี่ยวข้องต่อไป
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โครงกำร	๑๓๘๖	ทั่วไทย	ประชำชนปลอดภัยจำกยำเสพติด

ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ได้น�ำเรือ่งร้องเรยีนไปปฏบิตัติำมโครงกำร	๑๓๘๖	ทัว่ไทย	ประชำชนปลอดภัยจำกยำเสพตดิ 

ภำยใต้แผนประชำรัฐร่วมใจ	สร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชนมั่นคง	ปลอดภัยยำเสพติด	พ.ศ.	๒๕๕๙	-	๒๕๖๐	โดยด�ำเนินกำรลงพื้นที ่

เป็นประจ�ำอย่ำงต่อเนื่อง	 รวมไปถึงกำรปฏิบัติกำรแบบยุทธกำรตรวจค้น	 จับกุม	 ปรำบปรำมเป้ำหมำยนักค้ำในชุมชน	 

โดยด�ำเนินกำรท่ัวประเทศ	รวม	๑๙	ครัง้	โดยมผีลกำรด�ำเนนิงำน	ตัง้แต่วนัที	่๑	ตลุำคม	๒๕๕๙	-	๓๐	กนัยำยน	๒๕๖๐	ดงันี้

๑.	 ปฏิบัติกำรปิดล้อมตรวจค้น	จ�ำนวน	๒,๒๓๐	หมู่บ้ำน/ชุมชน	

๒.	 ด�ำเนินกำรจับกุมผู้ค้ำ	๑,๒๒๘	คน	และน�ำผู้เสพเข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัด	๙๖๕	คน	

๓.	 ตรวจยึดของกลำง	 ประกอบด้วย	 ยำบ้ำ	 ๓,๑๕๑,๒๙๘	 เม็ด	 ไอซ์	 ๑๒.๖	 กิโลกรัม	 เฮโรอีน	 ๖	 กรัม 

ต้นกัญชำ	 ๙	 ต้น	 กัญชำแห้ง	 ๘๓.๕	 กิโลกรัม	 ต้นกระท่อม	 ๕๒	 ต้น	 ใบกระท่อม	 ๒๓๒	 กิโลกรัม	 วัตถุออกฤทธิ์ 

ต่อจิตและประสำท	๒,๕๔๑	เม็ด	คีตำมีนชนิดน�้ำ	๒๓๑	ขวด	คีตำมีนชนิดผง	๓๔	กรัม	ยำแก้ไอ	๓๕,๓๐๓	ขวด	อำวุธปืน	

๑๙๖	กระบอก	กระสุนปืน	๔,๓๙๐	นัด	รวมมูลค่ำทรัพย์สิน	๙๐,๐๙๖,๐๐๐	บำท

สิ่งที่ประชำชนได้รับประโยชน์

จำกร้องเรียนของประชำชน	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้มุ่งเน้นกำรด�ำเนินกำรต่อผู้ค้ำ	 ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด 

ในหมู่บ้ำน/ชุมชน	เป็นส�ำคัญ	ส่งผลให้

๑.	 ปัญหำยำเสพติดในพื้นที่ลดระดับควำมรุนแรงลง	 นักค้ำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 ถูกกดดัน	 และ 

เกรงกลัวถูกจับกุม

๒.	 ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด	 ได้รับกำรบ�ำบัดรักษำตำมแนวทำงและมำตรฐำนของกระทรวงสำธำรณสุข 

อย่ำงเหมำะสม	

๓.	 ประชำชนในพื้นท่ีมีควำมพึงพอใจที่หน่วยงำนของรัฐเข้ำไปด�ำเนินกำรต่อผู้ค้ำ	 และผู้เสพยำเสพติด 

ในหมู่บ้ำน/ชุมชนอย่ำงจริงจัง	

๔.	 ปัญหำอำชญำกรรมที่เริ่มจำกยำเสพติด	และคุกคำมควำมปลอดภัยของประชำชน	ได้แก่	กำรชิงทรัพย์	

ลักขโมย	ล่วงละเมิดทำงเพศ	ท�ำร้ำยร่ำงกำย	รวมไปถึงกำรก่อควำมเดือดร้อนต่ำง	ๆ	ลดระดับควำมรุนแรงลง
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กำรตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด

ส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 มีอ�ำนำจหน้ำที่ในกำรยึดและอำยัดทรัพย์สิน 

คดียำเสพติด	ดังนี้

๑.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมพระรำชบัญญัติมำตรกำรในกำรปรำบปรำมผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับ 

ยำเสพติด	 พ.ศ.	 ๒๕๓๔	 ก�ำหนดให้เป็นอ�ำนำจของส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด	 และตำมที่คณะกรรมกำร 

ตรวจสอบทรัพย์สิน	หรือคณะอนุกรรมกำรที่คณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สินแต่งตั้งมอบหมำย

๒.	 ด�ำเนินกำรเกีย่วกบังำนเลขำนกุำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบทรพัย์สินและคณะอนกุรรมกำรตรวจสอบ 

ทรัพย์สินแต่งตั้ง

๓.	 ด�ำเนินกำรเกีย่วกบักำรวเิครำะห์ทรพัย์สนิในคดทีีม่คีวำมยุง่ยำกซบัซ้อน	ทีต้่องใช้กำรวเิครำะห์ทรพัย์สนิ	

โดยเน้นคุณภำพให้สอดคล้องกับคดีที่มีลักษณะเครือข่ำยรำยส�ำคัญ

๔.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรก�ำกับ	 ควบคุม	 และกล่ันกรองกำรตรวจสอบทรัพย์สินของพนักงำนเจ้ำหน้ำที่ 

ที่ได้รับมอบหมำยจำก	เลขำธิกำร	ป.ป.ส.	หรือคณะกรรมกำรตรวจสอบทรัพย์สิน

๕.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรบริหำรกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมระเบียบที่คณะกรรมกำร

ตรวจสอบทรัพย์สิน	และคณะอนุกรรมกำรกองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดก�ำหนด

๖.	 ด�ำเนินกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินตำมที่พระรำชบัญญัติวิธีพิจำรณำคดียำเสพติด	 พ.ศ.๒๕๕๐	 ก�ำหนดให ้

เป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด

ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด	ประจ�ำปีงบประมำณ	๒๕๖๐

กฎหมำย คดีที่ยึด/อำยัด
ทรัพย์สิน	(รำย)

มูลค่ำทรัพย์สิน
คดีที่ยึด/อำยัด
(ล้ำนบำท)

คดีที่ยึด/อำยัด
ทรัพย์สิน	มูลค่ำ
๒๐๐,๐๐๐	บำท
ขึ้นไป	(รำย)

มูลค่ำทรัพย์สิน
คดีที่มีมูลค่ำ

๒๐๐,๐๐๐	บำท
ขึ้นไป	(ล้ำนบำท)

ยึดหรืออำยัด
ตำม	พ.ร.บ.มำตรกำร
ในกำรปรำบปรำม
ผู้กระท�ำควำมผิด
เกี่ยวกับยำเสพติด	
พ.ศ.	๒๕๓๔

๑,๘๐๒ ๑,๓๖๗.๐๔ ๙๙๐ ๑,๒๐๕.๙๓

บังคับโทษปรับตำม
พ.ร.บ.วิธีพิจำรณำ
ยำเสพติด	พ.ศ.๒๕๕๐

๑,๑๓๓ ๔๕.๘๗ 	-	 	-	
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เงินสินบนเงินรำงวัลคดียำเสพติด

๑.	กำรจ่ำยเงินสินบนเงินรำงวัลคดียำเสพติด

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้รับงบประมำณในหมวดเงินอุดหนุนเพื่อใช้จ่ำยเป็นเงินสินบนเงินรำงวัลคดียำเสพติด	

จ�ำนวน	๒๑๐,๐๐๐,๐๐๐	บำท	โดยได้ด�ำเนินกำรเบิกจ่ำยแล้ว	จ�ำนวน	๒๐๙,๙๖๙,๖๘๕	บำท	ดังนี้

๑)	 กำรพิจำรณำอนุมัติของส่วนกลำง	เพื่อใช้จ่ำยเป็นเงินสินบนเงินรำงวัล	๑๗๕,๐๐๒,๘๒๐	บำท

๒)	 กำรพิจำรณำของคณะอนุกรรมกำร	 ภำค	 ๑	 -	 ๙	 และศูนย์ปฏิบัติกำรต�ำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 

ได้ด�ำเนินกำรตัดโอนให้กับส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ	เพื่อใช้จ่ำยเป็นเงินสินบนเงินรำงวัล	๓๔,๙๖๖,๘๖๕	บำท

๒.	 กำรยกร่ำงระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนสำยลับและค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที ่

ในกำรปฏิบัติงำนยำเสพติด	พ.ศ.	....

กำรจ่ำยเงินสินบนและเงินรำงวัลคดียำเสพติดตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 ว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินสินบน 

และเงินรำงวัลคดียำเสพติด	 พ.ศ.	 ๒๕๓๗	 มีควำมจ�ำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติม	 เพื่อเป็นไปตำมเจตนำรมณ์ที่มุ ่งเน้น 

กำรสร้ำงแรงจงูใจแก่ผูป้ฏบิตังิำนป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติด	และกำรด�ำเนนิคดีเป็นไปอย่ำงมปีระสิทธภิำพมำกยิง่ขึน้ 

โดยมีสำระส�ำคัญ	ดังนี้

๑)	 แก้ไขบทนิยำมค�ำว่ำ	 “เงินสินบนและเงินรำงวัล”	 เป็น	 “เงินค่ำตอบแทนสำยลับและเงินค่ำตอบแทน 

เจ้ำหน้ำที่”	เพื่อให้เหมำะสมและตรงกับเจตนำรมณ์ของระเบียบ	

๒)	ยกเลิกกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนสำยลับและเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ในควำมผิดฐำน	 “เสพ”	 เพื่อให้

สอดคล้องกับนโยบำยรัฐบำลที่มุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพหรือผู้ติดโดยใช้ระบบสำธำรณสุข	ผู้เสพคือผู้ป่วย	ที่ต้องได้รับ

กำรบ�ำบัดรักษำโดยไม่ถูกด�ำเนินคดี

๓)	 ปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจ ่ำยเงินค ่ำตอบแทนสำยลับและเงินค ่ำตอบแทนเจ ้ำหน้ำที่ ในกรณี 

ที่มีกำรตรวจยึดได้เฉพำะยำเสพติดโดยไม่มีตัวผู้ต้องหำ	 โดยให้จ่ำยเงินค่ำตอบแทนสำยลับและเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่ 

ไม่เกนิกึง่หนึง่ของจ�ำนวนเงนิท่ีค�ำนวณได้	ท้ังน้ี	โดยพจิำรณำจำกพฤตกิำรณ์แห่งคด	ีเว้นแต่กรณทีีม่กีำรจบักุมผู้กระท�ำผดิได้ 

ในภำยหลงัให้จ่ำยเงนิค่ำตอบแทนสำยลบัและเงนิค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำทีส่่วนทีเ่หลอืเต็มจ�ำนวน	และก�ำหนดให้ส่งหลกัฐำน

เพิ่มเติมในกรณีที่ยึดได้เฉพำะยำเสพติดโดยจะต้องมีรำยงำนประจ�ำวันเกี่ยวกับคดีเพ่ือเป็นหลักฐำนป้องกันกำรตัดตอน 

ยำเสพติดของกลำงเพื่อหวังประโยชน์อันมิชอบ

๔)	ปรบัปรุงสดัส่วนกำรจ่ำยเงนิค่ำตอบแทนสำยลับและเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที	่โดยให้จ่ำย	“เงินค่ำตอบแทน 

สำยลับ”	ในสัดส่วนร้อยละ	๗๕	และจ่ำย	“เงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่”	ในสัดส่วนร้อยละ	๒๕	ของเงินจ�ำนวนที่ค�ำนวณได้

ตำมปริมำณยำเสพติด	เพื่อให้เหมำะสมและลดภำระงบประมำณของประเทศ
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๕)	 เพิ่มเติมกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนแก่พนักงำนสอบสวนผู ้รับผิดชอบคดี	 ซึ่งเป็นผู ้มีส ่วนส�ำคัญ 

ในกำรสอบสวนและด�ำเนินคดีกับผู้กระท�ำควำมผิด	 โดยให้มีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนเท่ำกับผู้ร่วมจับกุมคนหนึ่ง	 ในกรณีที่

สำมำรถสอบสวนขยำยผลจนศำลออกหมำยจบัผูต้้องหำเพ่ือเป็นกำรสร้ำงแรงจูงใจให้กบัพนกังำนสอบสวนในกำรสอบสวน

ขยำยผลจับกุมเครือข่ำยหรือผู้ร่วมกระท�ำควำมผิดอื่น

๖)	ปรับปรุงกำรแจ้งควำมน�ำจับโดยให้ผู้รับแจ้งควำมน�ำจับต้องจัดท�ำใบรับแจ้งควำมน�ำจับเป็น	 ๓	 ฉบับ 

โดยจดัส่งให้ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	๑	ฉบบั	ให้ผูแ้จ้งควำมน�ำจับ	๑	ฉบบั	และให้ผู้รับแจ้งควำมน�ำจับเกบ็ไว้เป็นหลักฐำน	๑	ฉบับ 

โดยในใบแจ้งควำมน�ำจับจะต้องมีผู้บังคับบัญชำเหนือขึ้นไป	 ให้กำรรับรองว่ำ	 มีผู้แจ้งควำมน�ำจับเพื่อเป็นหลักฐำน 

ก่อนจับกุม	เว้นแต่กรณจี�ำเป็นเร่งด่วนจะแจ้งควำมน�ำจบัด้วยวำจำกไ็ด้	โดยจะต้องส่งใบรบัแจ้งควำมน�ำจบัทีผู่บ้งัคับบัญชำ

รับรองแล้วมำยัง	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ทันทีภำยหลังกำรจับกุมในวันรุ่งขึ้น

๗)	ปรับปรุงกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำท่ี	 โดยให้จ่ำยเฉพำะแก่ข้ำรำชกำรต�ำรวจ	 ต�ำแหน่งตั้งแต ่

ผูก้�ำกับกำรหรอืเทยีบเท่ำลงไป	ข้ำรำชกำรทหำร	ต�ำแหน่งต้ังแต่รองผู้บงัคบักำรกรมหรือเทียบเท่ำลงไป	ข้ำรำชกำรพลเรอืน	

ตั้งแต่ระดับช�ำนำญกำรพิเศษหรือเทียบเท่ำลงไป	และพนักงำนสอบสวนผู้รับผิดชอบคดี	 เพื่อเป็นกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจ 

แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำน	ซึ่งเป็นเจ้ำหน้ำที่ชั้นผู้น้อยได้มีแรงจูงใจในกำรปฏิบัติงำนปรำบปรำมยำเสพติด

๘)	ยกเลิกกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนสำยลับและเงินค่ำตอบแทนเจ้ำหน้ำที่กรณีของกลำงเป็นพืชกระท่อม
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กำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด

สถำบันวิชำกำรและตรวจพิสูจน์ยำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	มีอ�ำนำจหน้ำที่ดังนี้

๑.	 ตรวจพิสูจน์ของกลำงยำเสพติดตำมระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรจับ	 ยึด	 และตรวจพิสูจน์ 

ยำเสพติด

๒.	 พัฒนำและสนับสนุนวิชำกำรด้ำนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

๓.	 ศึกษำ	 และวิเครำะห์เอกลักษณ์และองค์ประกอบของตัวยำเสพติดเพื่อพิสูจน์ทรำบแหล่งผลิตและ 

กำรแพร่กระจำยของตัวยำ

๔.	 เสนอแนะมำตรฐำนกำรตรวจพิสูจน์และก�ำกับติดตำมให้เป็นไปตำมมำตรฐำน

๕.	 ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้อง	หรือที่ได้รับมอบหมำย

โดยมีกำรด�ำเนินกำรตรวจพิสูจน์ของกลำงคดียำเสพติด	 เพื่อน�ำผลกำรตรวจพิสูจน์ไปเป็นหลักฐำน 

ประกอบกำรด�ำเนินคดีผู้กระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด	และเฝ้ำระวังและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	จ�ำนวน	๔,๗๔๘	คด ี

จ�ำนวน	๘,๕๐๐	ตวัอย่ำง	มนี�ำ้หนกัของกลำงรวม	๒๓,๖๘๓,๑๐๙	กรัม	จ�ำแนกเป็นกำรตรวจคณุภำพวเิครำะห์เพ่ือหำชนดิ

ของยำเสพติด	และตรวจปริมำณวิเครำะห์เพื่อหำปริมำณสำรบริสุทธิ์ของตัวยำเสพติด	ดังนี้

ล�ำดับที่ ประเภทของกำรตรวจพิสูจน์ จ�ำนวนคดี	(คดี) จ�ำนวนตัวอย่ำง	(ตัวอย่ำง)

๑ คุณภำพวิเครำะห์ ๒,๑๓๗ ๒,๕๐๐

๒ คุณภำพวิเครำะห์และปริมำณวิเครำะห์ ๒,๖๑๑ ๖,๐๐๐

รวม ๔,๗๔๘ ๘,๕๐๐

โดยมีปริมำณของกลำงจ�ำแนกตำมประเภทของยำเสพติด	(๑๐	ตัวยำ)	ดังนี้

ล�ำดับที่ ประเภทของยำเสพติด น�้ำหนักสุทธิ	(กรัม)

๑ ยำบ้ำ	๑๕๖,๐๒๓,๗๑๕	(เม็ด) ๑๔,๖๓๙,๑๐๔

๒ ไอซ์ ๓,๙๒๑,๔๔๓

๓ กัญชำ ๓,๗๑๔,๕๗๕

๔ เฮโรอีน ๓๑๗,๐๓๓

๕ ยำอี ๒๐,๗๙๑

๖ โคเคน ๔๖,๖๖๙

๗ คีตำมีน ๔๐๑,๗๖๙

๘ ฝิ่น ๑๕๕,๖๐๙

๙ กระท่อม ๓๗๘,๗๗๘

๑๐ น�้ำต้มกระท่อม ๘๗,๓๓๘

รวม ๒๓,๖๘๓,๑๐๙
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กำรส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด

สถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	มีอ�ำนำจหน้ำที่	ดังนี้

๑.	ด�ำเนินกำรส�ำรวจ	วิเครำะห์	และจัดท�ำรำยงำนกำรลักลอบปลูกพืชเสพติด

๒.	ตรวจสอบ	ชี้เป้ำหมำย	สนับสนุนข้อมูลข่ำวสำรแก่หน่วยงำนและองค์กรที่เกี่ยวข้องในกำรตัดฟันท�ำลำย

พืชเสพติด

๓.	 จัดท�ำและสนับสนุนข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม	 และข้อมูลจำกระบบภูมิสำรสนเทศในรูปแบบแผนท่ี

สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด

๔.	จัดท�ำและสนับสนุนระบบข้อมูลด้ำนอุปสงค์และอุปทำนยำเสพติดในรูปภูมิสำรสนเทศ

๕.	พัฒนำวิชำกำรด้ำนกำรส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติดและเป็นศูนย์รวบรวมและถ่ำยทอดควำมรู้

เทคโนโลยี	ทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ

๖.	ปฏิบัติงำนร่วมกับหรือสนับสนุนกำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมำย

ผลกำรด�ำเนินกำรส�ำรวจและติดตำมกำรลักลอบปลูกพืชเสพติด

๑.	 ด้ำนส�ำรวจพืชเสพติด

ด�ำเนินกำรส�ำรวจพืชเสพติดโดยกำรบินส�ำรวจทำงอำกำศและเดินส�ำรวจภำคพ้ืนดิน	 โดยใช้ภำพถ่ำย 

จำกดำวเทียมและเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศในกำรอ้ำงอิงรวมถึงวิเครำะห์พิกัดที่ตั้งและขนำดพื้นที่ปลูกพืชเสพติด

ฝิ่น	 พืชเสพติดส�ำคัญท่ีด�ำเนินกำรเป็นหลัก	 ซ่ึงได้ด�ำเนินกำรส�ำรวจครอบคลุมพื้นที่ที่มีศักยภำพ 

ในกำรปลูกฝิ่นจ�ำนวน	๗๖	พื้นที่สูง	บินส�ำรวจทำงอำกำศ	จ�ำนวน	๖๑	เที่ยวบิน	เดินส�ำรวจภำคพื้นดิน	๑๗	ครั้ง	พบพื้นที่

ปลูกฝิ่นในฤดูกำลปลูกฝิ่นปี	๒๕๕๙/๒๕๖๐	(ห้วงเดือนสิงหำคม	๒๕๕๙-เมษำยน	๒๕๖๐)	จ�ำนวนทั้งสิ้น	๒,๓๙๘	แปลง	

๑,๘๘๕.๐๒	ไร่	ในเขตพื้นที่	๘	จังหวัด	๓๒	อ�ำเภอ

ประจ�ำปีงบประมำณ  ๒๕๖๐ 63



พื้นที่ปลูกฝิ่นในฤดูกำลปลูกฝิ่น	ปี	๒๕๕๙/๒๕๖๐	(ห้วงเดือนสิงหำคม	๒๕๕๙-เมษำยน	๒๕๖๐)

จังหวัด
ปริมำณพื้นที่ปลูกฝิ่น

อ�ำเภอที่พบกำรปลูกฝิ่น
(แปลง) (ไร่)

๑)	เชียงใหม่ ๑,๖๕๑ ๑,๒๒๓.๔๒ อมก๋อย	เชียงดำว	แม่แตง	แม่แจ่ม	สะเมิง	เวียงแหง	
ไชยปรำกำร	ฝำง	พร้ำว

๒)	ตำก ๕๗๐ ๕๑๒.๙๒ แม่ระมำด	ท่ำสองยำง	พบพระ	อุ้มผำง	สำมเงำ	บ้ำนตำก

๓)	แม่ฮ่องสอน ๘๐ ๕๔.๓๕ ปำย	ขุนยวม	แม่ลำน้อย	แม่สะเรียง

๔)	ก�ำแพงเพชร	 ๒๐ ๓๙.๖๓ คลองลำน	

๕)	น่ำน ๔๐ ๒๙.๑๒ เมือง	ทุ่งช้ำง	ท่ำวังผำ	นำน้อย	เวียงสำ	แม่จริม

๖)	เชียงรำย ๓๐ ๒๒.๐๒ เวียงป่ำเป้ำ	แม่สรวย	เทิง	ดอยหลวง

๗)	แพร่ ๕ ๒.๐๖ ร้องกวำง	

๘)	พะเยำ ๒ ๑.๕๐ ปง

รวม ๒,๓๙๘ ๑,๘๘๕.๐๒

พชืกระท่อม ได้ท�ำกำรส�ำรวจบรเิวณ	ต�ำบลน�ำ้พ	ุอ�ำเภอบ้ำนนำสำร	จงัหวัดสรุำษฎร์ธำนี	โดยกำรส�ำรวจ

ภำคพื้นดินพบว่ำ	มีกำรปลูก	จ�ำนวน	๑	-	๓	ต้นต่อครัวเรือน	และส�ำรวจภำคอำกำศโดยใช้เฮลิคอปเตอร์และอำกำศยำน

ไร้คนขับ	(UAV)

กัญชำ	 ส�ำรวจพบกำรปลูกรวมทั้งสิ้น	 ๑๑	 แปลง	 ๓	 ไร่	 ๒	 งำน	 โดยพบในเขต	 อ�ำเภอดงหลวง	 

จังหวัดมุกดำหำร	จ�ำนวน	๑๐	แปลง	รวม	๓	ไร่	๑	งำน	อ�ำเภอวังสำมหมอ	จังหวัดอุดรธำนี	๑	แปลง	รวม	๑	งำน	และ 

พบปลูกปะปนกับแปลงฝิ่นในเขตอ�ำเภอเชียงดำว	และอ�ำเภอแม่แตง	จังหวัดเชียงใหม่

เฮมพ์	 (กัญชง)	 มีกำรปลูกตำมใบอนุญำตจำกส�ำนักงำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	 (อ.ย.) 

ภำยใต้โครงกำรส่งเสริมกำรปลูกเฮมพ์ในพื้นที่น�ำร่องคือ	 จังหวัดเชียงใหม่	 จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จังหวัดเชียงรำย 

จังหวัดตำก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 จังหวัดน่ำน	 และจังหวัดล�ำพูน	 ภำยใต้ระบบควบคุมของสถำบันวิจัยและพัฒนำพื้นที่สูง 

(องค์กำรมหำชน)	 หรือ	 สวพส.	 มีวัตถุประสงค์ในกำรปลูกเพื่อวิจัยเปรียบเทียบหำค่ำสำรเสพติด	 (THC)	 ให้ได้สำยพันธุ ์

ที่มีสำรเสพติดน้อยท่ีสุด	 และเป็นกำรส่งเสริมให้ชำวเขำมีรำยได้จำกกำรเก็บผลผลิตเส้นใยจำกเฮมพ์น�ำไปพัฒนำ 

ใช้ในอตุสำหกรรมสิง่ทอ	และกำรเก็บเมล็ดขำยใหก้บั	สวพส.	น�ำไปใช้เป็นเมลด็พนัธุ์ส�ำหรบัปลกูครัง้ต่อไปโดยในป	ี๒๕๖๐	

พบพื้นที่ปลูกเฮมพ์	ภำยใต้ระบบควบคุม	รวมทั้งสิ้น	๘๖	แปลง	๑๕๒	ไร่	๓.๕	งำน	ในเขตพื้นที่	๗	จังหวัด	๑๑	อ�ำเภอ
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พื้นที่ปลูกเฮมพ์	ภำยใต้ระบบควบคุม	ปี	๒๕๖๐

จังหวัด
ปริมำณพื้นที่ปลูกเฮมพ์

อ�ำเภอที่พบกำรปลูกเฮมพ์
(แปลง) (ไร่) (งำน) (ตร.ม.)

๑)	เชียงใหม่ ๒๑ ๓๕ - - แม่แจ่ม	แม่วำง	หำงดง	ฝำง	
แม่ริม	สะเมิง

๒)	แม่ฮ่องสอน ๒ ๔ ๐.๕ - แม่สะเรียง

๓)	เชียงรำย ๒๘ ๖๔ - - เวียงป่ำเป้ำ	เทิง

๔)	ตำก	 ๒๗ ๔๓ - - พบพระ

๕)	เพชรบูรณ์ ๑ ๒ - - เขำค้อ

๖)	น่ำน ๖ ๓ ๒ - สองแคว

๗)	ล�ำพูน ๑ ๑ ๑ - ลี้

รวม ๘๖ ๑๕๒ ๓.๕ -

๒.	 ด้ำนอ�ำนวยกำรตัดท�ำลำย

ประสำนสนับสนุนกองทัพภำคที่	 ๓	 (ทภ.๓)	 และกองบังคับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 ภำค	 ๓	 

(บก.ตชด.	 ภำค	 ๓)	 ในกำรตัดท�ำลำยไร่ฝิ่น	 โดยสถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด	 สนับสนุนงบประมำณ 

ในกำรด�ำเนินงำนจัดท�ำพื้นที่เป้ำหมำย	 ซึ่งประกอบด้วยแผนที่และข้อมูลแปลงฝิ่นที่ส�ำรวจพบส่งหน่วยด�ำเนินกำร	 

รวมทั้งก�ำกับ	ติดตำม	ตรวจสอบ	และสรุปผลกำรตัดท�ำลำย	ซึ่งในฤดูกำลปลูกฝิ่น	ปี	๒๕๕๙/๒๕๖๐	ดังนี้

หน่วยตัดท�ำลำย พื้นที่เป้ำหมำย ผลกำรตัดท�ำลำย

แปลง ไร่ แปลง ไร่ ร้อยละ

ทภ.๓ ๒,๓๔๙ ๑,๘๔๒.๓๔ ๒,๓๔๙ ๑,๘๔๒.๓๔ ๑๐๐

บก.ตชด.	ภำค	๓ ๔๙ ๔๒.๖๘ ๔๙ ๔๒.๖๘ ๑๐๐

รวม ๒,๓๙๘ ๑,๘๘๕.๐๒ ๒,๓๙๘ ๑,๘๘๕.๐๒ ๑๐๐
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ทั้งนี้	 จำกกำรรำยงำนของหน่วยตัดท�ำลำย	 พบพื้นที่บำงส่วนถูกลักลอบเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนเข้ำ 

ด�ำเนินกำรตัดท�ำลำย	ซึ่งคิดเป็นปริมำณผลผลิตฝิ่นจ�ำนวนประมำณ	๑.๔	ตัน	กำรด�ำเนินกำรตัดท�ำลำยไร่ฝิ่นของ	ทภ.๓ 

ภำยใต้โครงกำรก�ำจัดพืชเสพติด	 ยังได้ด�ำเนินกำรท�ำลำยอุปกรณ์ในกำรปลูกฝิ่น	 เช่น	 ท่อส่งน�้ำ	 น�้ำยำก�ำจัดศัตรูพืช	 

อีกทั้งช่วยเหลือขั้นต้นโดยกำรมอบถุงยังชีพให้แก่ประชำชน	 และด�ำเนินโครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตในพ้ืนท่ีท่ียำกจน 

หรือไม่มีทำงเลือกในกำรประกอบอำชีพร่วมด้วย	และมีกำรด�ำเนินแผนงำนเคลื่อนไหวเพื่อเป็นกำรป้องปรำมกำรปลูกฝิ่น

ในฤดูกำลต่อไป

กัญชำ	 ที่ส�ำรวจพบกำรปลูกรวมทั้งสิ้น	 ๑๑	 แปลง	 ๓	 ไร่	 ๒	 งำน	 โดยพบในเขต	 อ�ำเภอดงหลวง	 

จังหวัดมุกดำหำร	จ�ำนวน	๑๐	แปลง	รวม	๓	ไร่	๑	งำน	และ	อ�ำเภอวังสำมหมอ	จังหวัดอุดรธำนี	๑	แปลง	รวม	๑	งำน	 

ได้ประสำนด�ำเนินกำรตัดท�ำลำย

๓.	 ด้ำนวิชำกำรพืชเสพติด

	 ๓.๑	 โครงกำรบรรยำยพิเศษเพื่อกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้เก่ียวกับเฮมพ์และกัญชำ	 โดยผ่ำนระบบ	

VDO	Conference	จ�ำนวน	๒	ครั้ง	ได้แก่

ครั้งที่	 ๑	 เร่ือง	 กำรส�ำรวจเฮมพ์และกัญชำในประเทศไทยและควำมแตกต่ำงส�ำคัญระหว่ำง 

เฮมพ์และกัญชำ	เมื่อวันที่	๓๑	พฤษภำคม	๒๕๖๐

ครั้งที่	๒	เรื่อง	เฮมพ์	จำกพืชเสพติดสู่พืชเศรษฐกิจของไทยในอนำคต	และวิธีกำรก�ำกับกำรปลูก

เฮมพ์	ภำยใต้กำรส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจของไทย	เมื่อวันที่	๖	กรกฎำคม	๒๕๖๐	

โดยมีผู้เชี่ยวชำญและมีประสบกำรณ์ที่เกี่ยวข้องกับพืชเฮมพ์	 กัญชำ	 กำรส�ำรวจพืชเสพติดจำกสถำบันวิจัย

และพัฒนำพื้นที่สูง	 (องค์กำรมหำชน)	 ศูนย์วิทยำศำสตร์กำรแพทย์เชียงใหม่	 และสถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูก 

พืชเสพติด	ร่วมน�ำเสนอองค์ควำมรู้ที่เกี่ยวข้องให้แก่บุคลำกรของส�ำนักงำน	ป.ป.ส.
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	 ๓.๒	 จัดโครงกำรสัมมนำเพื่อกำรบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของสถำบัน

	 	 โครงกำรสัมมนำเพื่อกำรจัดกำรองค์ควำมรู ้ด้ำนเทคโนโลยีกำรส�ำรวจพืชเสพติดและ 

กำรก�ำกับควบคุมกำรปลูกเฮมพ์	ภำยใต้ระบบควบคุมส�ำหรับบุคลำกรสถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด  

ระหว่ำงวันที่	 ๑๓	 -	 ๑๔	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๐	ณ	 โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท	 และสถำนีเกษตรหลวงปำงดะ	 อ�ำเภอสะเมิง	 

จังหวัดเชียงใหม่	 เพื่อให้บุคลำกรสถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด	 ผู้ปฏิบัติภำรกิจดังกล่ำว	 และบุคลำกร 

ของสถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติดทุกคนได้รับองค์ควำมรู้และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์	 และเข้ำใจ

กระบวนกำรใช้เทคโนโลยี	 เพื่อกำรส�ำรวจเฮมพ์	 โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรใช้อำกำศยำนไร้คนขับ	 (UAV)	 ซ่ึงเป็นเครื่องมือ

สนับสนุนกำรส�ำรวจและจดัท�ำข้อมลูเชงิพืน้ทีเ่กีย่วกบัเฮมพ์ได้เป็นอย่ำงด	ีท�ำให้สำมำรถสงัเครำะห์องค์ควำมรู้	ประสบกำรณ์

ที่ได้ให้เป็นรูปธรรม

๓.๓	 โครงกำรศึกษำวิจัยเพื่อส�ำรวจและจัดท�ำฐำนข้อมูลพืชกระท่อมพื้นที่น�ำร่อง	 ต�ำบลน�้ำพุ 

อ�ำเภอบ้ำนนำสำร	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด�ำเนินกำรส�ำรวจต้นกระท่อมในชุมชน	 และทดลอง 

ศึกษำแนวทำงกำรควบคุมพืชกระท่อมโดยกระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชน	 โดยประสำนส�ำนักงำนคณะกรรมกำร 

อำหำรและยำ	 (อย.)	 เพ่ือขอครอบครองต้นกระท่อมส�ำหรับกำรศึกษำวิจัยชุมชนน�ำร่องในพ้ืนที่	 ๖	 หมู ่บ ้ำน	 

ของต�ำบลน�้ำพุ	 อ�ำเภอบ้ำนนำสำร	 จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	 ได้แก่	 หมู่ที่	 ๑	 บ้ำนยำงอุง	 หมู่ที่	 ๑	 บ้ำนน�้ำพุ	 หมู่ที่	 ๓ 

บ้ำนนำยำว-ดอนสร้อยทอง	หมู่ที่	๔	บ้ำนดอนทรำย	หมู่ที่	๕	บ้ำนหนองต้อ	และหมู่ที่	๖	บ้ำนควนใหม่	กำรด�ำเนินงำน 

ได้มกีำรชีแ้จงจงัหวดัอ�ำเภอและชมุชน	เพือ่สร้ำงควำมเข้ำใจโครงกำรศกึษำวิจัยกำรส�ำรวจและเกบ็ฐำนข้อมลูพืชกระท่อม	

กำรบันทึกข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศด้วยอำกำศยำนไร้คนขับ	 (UAV)	 กำรปรับแก้ควำมถูกต้องให้แก่ข้อมูลพืชกระท่อม 

และข้อมูลภำพถ่ำยทำงอำกำศเชิงต�ำแหน่ง	ส�ำหรับกำรจัดท�ำฐำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศพืชกระท่อมในพื้นที่หมู่บ้ำนน�ำร่อง	

ด้ำนชุมชนมีกำรจัดท�ำข้อตกลงร่วมกันภำยในชุมชนและระหว่ำงภำครัฐ	 เพ่ือให้กำรควบคุมพืชกระท่อมมีประสิทธิภำพ	 

เกิดควำมยัง่ยนืในกำรก�ำกบัควบคมุตดิตำมพชืกระท่อมมใิห้น�ำไปใช้ในทำงทีผ่ดิ	โดยกระบวนกำรทีช่มุชนควบคมุดแูลกันเอง	

ร่วมกับกำรมีส่วนร่วมของภำครัฐ	ทั้งนี้	กำรด�ำเนินโครงกำรจะต่อเนื่องไปจนถึงเดือนกันยำยน	๒๕๖๑
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๔.	 ด้ำนพัฒนำเทคโนโลยีภูมิสำรสนเทศ

	 ๔.๑	 ด้ำนข้อมูลภูมิสำรสนเทศ

  ๔.๑.๑	 กำรจัดท�ำข้อมูลภูมิสำรสนเทศ

	 	 	 ๑)	 จัดท�ำข้อมูลขอบเขตกำรปกครอง	(ขอบเขตหมู่บ้ำน)	เพื่อใช้วิเครำะห์ชี้สถำนกำรณ์

พื้นที่ปลูกฝิ่นระดับหมู่บ้ำน	จ�ำนวน	๑,๕๑๕	หมู่บ้ำน

	 	 	 ๒)	 ตรวจสอบข้อมูลพิกัดและชื่อหมู่บ้ำนในระบบข้อมูลหมู่บ้ำนพืชเสพติดและก�ำหนด

ระดับควำมน่ำเชื่อถือของพิกัดระดับ	๓	และระดับ	๔	จ�ำนวน	๔,๖๒๔	หมู่บ้ำน

	 	 	 ๓)	 พสิจูน์ทรำบพกิดัหมูบ้่ำนในพ้ืนท่ีปลูกฝ่ินท่ีตรวจสอบกับข้อมลูจำกดำวเทียมเป้ำหมำย	

๕๒	หมู่บ้ำน	พิสูจน์ทรำบ	จ�ำนวน	๓๕	หมู่บ้ำน

	 	 ๔.๑.๒	 กำรจัดหำข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียม

	 	 	 ๑)	 ดำวน์โหลดข้อมลูภำพจำกดำวเทยีมรำยละเอยีดสงู	ครอบคลมุพืน้ทีต่ำมแนวชำยแดน

ล�ำน�้ำโขง	จ�ำนวน	๓๘	พื้นที่

	 	 	 ๒)	 จัดซื้อข้อมูลภำพถ่ำยจำกดำวเทียมรำยละเอียดสูง	 ครอบคลุมพื้นที่ลักลอบปลูก 

พืชเสพติด	จ�ำนวน	๘	พื้นที่

	 	 ๔.๑.๓	 กำรให้บริกำรแผนที่และข้อมูล

	 	 	 ๑)	 จัดท�ำและพิมพ์แผนที่เพื่อสนับสนุนหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	๔๒	 หน่วยงำน	 จ�ำนวน	

๓๕๘	แผนที่

	 	 	 ๒)	 ปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลให้บริกำรในระบบแผนที่ออนไลน์	Goolabig

	 ๔.๒	 ด้ำนวิเครำะห์ข้อมูล

	 	 ๔.๒.๑	 วิเครำะห์สถำนกำรณ์และชี้สภำพปัญหำพืชฝิ่นระดับหมู่บ้ำน

	 	 	 ๑)	 พิจำรณำตัวแปรและค่ำถ่วงน�้ำหนัก

	 	 	 ๒)	 รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ	จ�ำนวนผู้ค้ำ	ผู้เสพ	แยกรำยหมู่บ้ำน	

	 	 	 ๓)	 วิเครำะห์ข้อมูลตำมตัวแปร	พบว่ำมีหมู่บ้ำนที่เกี่ยวข้องจ�ำนวน	๔๐๗	หมู่บ้ำน	

	 	 ๔.๒.๒	 วิเครำะห์พื้นที่ศักยภำพพื้นที่ปลูกฝิ่น	

	 	 ๔.๒.๓	 วเิครำะห์พืน้ทีศ่กัยภำพพืน้ทีก่ำรปลกูพชืกระท่อมอ�ำเภอบ้ำนนำสำร	จงัหวดัสรุำษฎร์ธำนี

	 	 ๔.๒.๔	 วิเครำะห์สถำนกำรณ์	และพฤติกรรมกำรปลูกพืชกัญชำระหว่ำงปี	๒๕๕๘	-	๒๕๖๐

	 	 	 ๑)	 ด�ำเนนิกำรวเิครำะห์และคดัแยกข้อมลู	กำรปลูก	และผู้ค้ำ	รำยอ�ำเภอ	และรำยเดอืน

	 	 	 ๒)	 จัดท�ำแผนที่สถำนกำรณ์รำยเดือนจ�ำนวน	๒๔	แผนที่
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	 ๔.๓	 ด้ำนพัฒนำระบบ

	 	 ๔.๓.๑	 กำรพัฒนำระบบติดตำมสถำนกำรณ์พืชเสพติด	(NCS)

	 	 	 ๑)	 พฒันำระบบพชืเสพตดิส่วนบนัทกึข้อมลูกำรส�ำรวจ	ส่วนบนัทกึผลกำรตดัท�ำลำยฝ่ิน

และส่วนตรวจสอบข้อมูลผลกำรตัดท�ำลำย

	 	 	 ๒)	 พฒันำระบบข้อมลูหมูบ้่ำนพืชเสพติดส่วนบนัทกึข้อมลูชือ่และพิกดัหมูบ้่ำนรำยต�ำบล	

ส่วนตรวจสอบข้อมูลกำรบันทึกและส่วนแสดงแผนท่ีต�ำแหน่งท่ีต้ังหมู่บ้ำน	 รำยหมู่บ้ำน	 รำยต�ำบล	 รำยอ�ำเภอ	 เพื่อช่วย 

ในกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง

	 	 ๔.๓.๒	 กำรบ�ำรงุรกัษำเคร่ืองคอมพิวเตอร์แม่ข่ำย	พร้อมอปุกรณ์ระบบศนูย์กลำงข้อมลูพชืเสพตดิ	

ตรวจสอบและแก้ไขปัญหำเครื่องแม่ข่ำยคอมพิวเตอร์	 กำรใช้งำนเครื่องคอมพิวเตอร์	 กำรใช้งำนเครื่องพิมพ์ระบบส�ำรอง

ไฟฟ้ำ	และระบบกล้องวงจรปิด	รวมทั้งส�ำรองข้อมูลพืชเสพติดรำยเดือน	และรำยสัปดำห์	

กำรด�ำเนินงำนตำมภำรกิจที่ได้รับมอบหมำยเพิ่มเติม	ดังนี้

๑.	 กำรอ�ำนวยกำรควบคุมปัญหำพืชเสพติด

กำรอ�ำนวยกำรแก้ไขปัญหำพืชเสพติด	ด�ำเนินกำรประชุมขับเคลื่อนกลไกบริหำรจัดกำรกำรแก้ไขปัญหำ

พืชเสพติดทั้งในระดับชำติ	 ระดับหน่วยงำน	และระดับพื้นที่	 รวมถึงกำรก�ำกับ	ติดตำม	และประสำนงำนกำรด�ำเนินงำน 

ในมำตรกำรต่ำง	ๆ	โดยสรุปผลกำรด�ำเนินงำนได้ดังนี้

	 ๑.๑	 กำรประชุมขับเคลื่อนกลไกบริหำรจัดกำรกำรแก้ไขปัญหำพืชเสพติด

	 	 ๑.๑.๑	 จัดประชุมคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรเพื่อแก้ไขปัญหำพืชเสพติดของ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.

	 	 ๑.๑.๒	 ร่วมจัดประชุมคณะอนุกรรมกำรอ�ำนวยกำรโครงกำรก�ำจัดพืชเสพติดพื้นที่ภำคเหนือ

	 	 ๑.๑.๓	 ร่วมจัดกำรติดตำมนิเทศงำนในพ้ืนที่และประชุมคณะอนุกรรมกำรโครงกำรขยำยผล

โครงกำรหลวงเพื่อแก้ไขปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่ำงยั่งยืน	 รวมถึงเข้ำร่วมประชุมคณะกรรมกำร	 และคณะท�ำงำน	 ภำยใต้

คณะอนุกรรมกำรดังกล่ำว	จ�ำนวน	๒๔	ครั้ง

	 	 ๑.๑.๔	 ร่วมจัดประชุมคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรแก้ไขปัญหำควำมมั่นคงพื้นท่ี

อ�ำเภออมก๋อย	จังหวัดเชียงใหม่	 (ศมพ.อ�ำเภออมก๋อย)	ประจ�ำปี	๒๕๖๐	รวมถึงเข้ำร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องภำยใต้	ศมพ.

อ�ำเภออมก๋อย	จ�ำนวน	๗	ครั้ง

	 ๑.๒	 กำรติดตำมกำรด�ำเนินงำนภำยใต้กลไกบริหำรจัดกำรกำรแก้ไขปัญหำพืชเสพติด

	 	 ๑)	 ติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรก�ำจัดพืชเสพติด	 กองทัพภำคที่	 ๓	 ในแผนงำนพัฒนำ

คุณภำพชีวิตโดยรำษฎรชำวไทยภูเขำมีส่วนร่วม	ประจ�ำปี	๒๕๖๐	จ�ำนวน	๓	ครั้ง	ในพื้นที่	อ�ำเภอแม่แจ่ม	จังหวัดเชียงใหม่	

อ�ำเภอท่ำสองยำง	จังหวัดตำก	และ	อ�ำเภอปำย	จังหวัดแม่ฮ่องสอน	
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	 	 ๒)	 ติดตำมกำรด�ำเนินงำนตำมโครงกำรขยำยผลโครงกำรหลวงเพื่อแก้ปัญหำพื้นที่ปลูกฝิ่น 

อย่ำงยั่งยืน	 จ�ำนวน	 ๗	 ครั้ง	 ในพื้นท่ีอ�ำเภออมก๋อย	 จังหวัดเชียงใหม่	 อ�ำเภอแม่ระมำด	 จังหวัดตำก	 อ�ำเภอปำย	 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	อ�ำเภอเชียงดำว	และอ�ำเภอไชยปรำกำร	จังหวัดเชียงใหม่

๒.	กำรประสำนโครงกำรพัฒนำทำงเลือกเพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมำ

กำรด�ำเนินงำนของโครงกำร	 ในปี	 ๒๕๖๐	 เป็นห้วงท้ำยของแผนแม่บทโครงกำรพัฒนำทำงเลือก

เพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย–เมียนมำ	 โดยมีแผนปฏิบัติกำรหลักเกี่ยวกับกำรถ่ำยโอนกิจกรรมกำรพัฒนำผล

ควำมก้ำวหน้ำในกำรพัฒนำต่ำง	 ๆ	 เกิดขึ้นอย่ำงเป็นรูปธรรม	 ให้ชุนชนและคนในพ้ืนที่ขับเคล่ือนกิจกรรมที่จัดตั้งขึ้น 

ในระยะแรก	 อำทิ	 กองทุนยำ	 กองทุนเมล็ดพันธุ์	 กองทุนปศุสัตว์	 แปลงสำธิตกำรเกษตร	 เป็นต้น	 โดยมีอำสำสมัคร 

พัฒนำชุมชน	 (อสพ.)	 ซึ่งได้รับกำรฝึกอบรมอย่ำงต่อเนื่องเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่ำงโครงกำร	 และชุมชน	 เพ่ือต่อยอด 

กำรพัฒนำ	 สร้ำงควำมยั่งยืนและพึ่งพำตัวเองได้ในที่สุดภำยใต้กำรให้ค�ำปรึกษำและชี้แนะจำกมูลนิธิแม่ฟ้ำหลวง 

ในพระบรมรำชูปถัมภ์	ในฐำนะผู้รับผิดชอบหลักด้ำนปฏิบัติกำร	ซึ่งเน้นเรื่องกำรพัฒนำศักยภำพคนเป็นเป้ำหมำยส�ำคัญ

สถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด	 (สพส.)	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ในฐำนะหน่วยประสำนงำน 

โครงกำรพัฒนำทำงเลือกเพื่อชีวิตควำมเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมำ	ระดับพื้นที่	ได้ด�ำเนินกำรประสำนและอ�ำนวยควำมสะดวก 

กิจกรรมส�ำคัญที่เก่ียวข้องกับหน่วยงำนภำคี	 อำทิ	 กำรน�ำเข้ำผลผลิตทำงกำรเกษตรจำกพื้นที่โครงกำร	 ได้แก่	 กำแฟ 

และงำข้ีม้อน	 และในฐำนะฝ่ำยเลขำนุกำรคณะท�ำงำนประสำนงำนและปฏิบัติกำรโครงกำรพัฒนำทำงเลือกเพื่อชีวิต 

ควำมเป็นอยู ่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมำ	 ได้ขับเคลื่อนกลไกกำรบริหำรโครงกำรในระดับพ้ืนที่จังหวัดเชียงรำยร่วมกับ 

ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดจังหวัดเชียงรำย	 จัดกำรประชุมคณะท�ำงำน	 รวมท้ังส้ิน	 ๒	 ครั้ง	 

เพือ่รำยงำนผลกำรด�ำเนินงำนกำรประสำนงำนและกำรขอรบักำรสนบัสนนุโครงกำรจำกหน่วยงำนในพืน้ทีจ่งัหวดัเชยีงรำย 

เช่น	ด่ำนตรวจพืชแม่สำย	ด่ำนอำหำรและยำแม่สำย	ด่ำนศุลกำกรแม่สำย	โรงพยำบำลแม่สำย	เป็นต้น
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การบ�าบัดรักษายาเสพติด



กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด

กำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด	 ได้ก�ำหนดจุดเน้นของกำรด�ำเนินงำนที่ยึดแนวคิด	 

“ผู้เสพ	คือ	 ผู้ป่วย”	ภำยใต้กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติดที่ใช้กำรสำธำรณสุขน�ำ	 โดยค�ำนึงถึงสิทธิมนุษยชน	และ

ควำมปลอดภยัของสงัคม	และเน้นกำรน�ำผูเ้สพผูต้ดิยำเสพติดเข้ำสู่กระบวนกำรกำรบ�ำบดัรักษำในระบบสมคัรใจเป็นหลกั	

รวมถึงเพิ่มมำตรกำรทำงเลือกโดยเฉพำะกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด	(Harm	Reduction)

๑.	ระบบสมัครใจ

กำรด�ำเนินงำนได้มีกำรขยำยกำรให้บริกำรระดับพ้ืนที่	 รวมไปถึงกำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำน 

ของกำรบ�ำบัดรักษำ	ดังนี้

๑.๑	 ขยำยกำรให้บริกำรด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำระดับต�ำบล	โดยให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	รวมถึง

หน่วยปฐมภูมิอื่น	ๆ	เข้ำมำให้บริกำรด้ำนยำเสพติด	ซึ่งก�ำหนดให้โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	มีหน้ำที่ให้ค�ำปรึกษำ	

ให้ค�ำแนะน�ำแบบสั้น	(Brief	Advice)	รวมไปถึงกำรบ�ำบัดแบบสั้น	(Brief	Intervention)	ในกลุ่มผู้ใช้ยำเสพติด

๑.๒	 มอบหมำยให้โรงพยำบำลระดับต่ำง	ๆ	อำทิ	 โรงพยำบำลศูนย์	 โรงพยำบำลทั่วไป	 โรงพยำบำลชุมชน	

จัดให้มีบริกำรด้ำนกำรคัดกรอง	 กำรบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยำเสพติด	 จิตสังคมบ�ำบัด	 (Matrix	 Program)	 จิตสังคม

บ�ำบัดในชุมชน	 โรงเรียน	 ตลอดจนกำรให้ค�ำปรึกษำ	 และกำรให้บริกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด	 (Harm	 Reduction)	 

ให้เป็นไปตำมแผนพัฒนำระบบบริกำรสุขภำพ	(Service	Plan)

๑.๓	 จดัท�ำคูม่อืและมำตรฐำนศนูย์ปรบัเปล่ียนพฤติกรรม	ส�ำหรับกลุ่มผู้เสพยำเสพติด	โดยก�ำหนดมำตรฐำน

ใน	 ๖	 ด้ำน	 ได้แก่	 ด้ำนบุคลำกร	 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร	 ด้ำนกำรจัดบริกำรเชิงสุขภำพ	 ด้ำนสถำนที่และสิ่งแวดล้อม	 

ด้ำนระบบข้อมูลกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดของประเทศ	และด้ำนวัสดุอุปกรณ์	เครื่องมือทำงกำรแพทย์และ

ยำรักษำโรคที่จ�ำเป็น	รวมถึงแนวทำงในกำรประสำนส่งต่อไปยังสถำนพยำบำล

๑.๔	 จัดท�ำแนวทำงกำรด�ำเนินกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด	 (Harm	 Reduction)	 เพื่อเป็นแนวทำง 

ให้สถำนพยำบำลด�ำเนินงำนด้ำนกำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด	 ที่มุ่งเน้นกำรให้บริกำรด้ำนสุขภำพกำยและจิต	 และ 

กำรติดตำมดูแลช่วยเหลือผู้เข้ำรับบริกำรให้ครอบคลุมอย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพ

๑.๕	 กำรพัฒนำบุคลำกรที่ให้กำรบ�ำบัดรักษำและฟื ้นฟูสมรรถภำพผู ้ติดยำเสพติด	 รวมถึงจัดท�ำ 

คู่มือวิทยำกร	 (ครู	ก)	 เพื่อเพิ่มพูนศักยภำพกำรให้ค�ำแนะน�ำและค�ำปรึกษำ/บ�ำบัดเบื้องต้น	ส�ำหรับบุคลำกรโรงพยำบำล

ส่งเสริมสุขภำพต�ำบล

ทั้งนี้	 ได้ด�ำเนินกำรตรวจสอบหำสำรเสพติดในปัสสำวะของผู้เข้ำรับกำรตรวจเลือกทหำรกองเกินเข้ำรับ

รำชกำรทหำรกองประจ�ำกำร	เพือ่ลดกำรแพร่ระบำดของยำเสพติดในกลุ่มเพศชำยท่ีมอีำย	ุ๒๐	-	๒๕	ปี	ซ่ึงเป็นกลุ่มท่ีมสัีดส่วน 

ของกำรใช้ยำเสพติดมำกที่สุด	โดยกำรด�ำเนินงำนพบผู้มีสำรเสพติดในปัสสำวะ	๓๐,๐๘๙	คน	คิดเป็นร้อยละ	๗.๙๐

๒.	ระบบบังคับบ�ำบัด

กำรด�ำเนินกำรน�ำผู้เสพผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ	ตำมพระรำชบัญญัต ิ

ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด	พ.ศ.๒๕๔๕	โดยมีกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

๒.๑	 กระทรวงสำธำรณสุขและกรุงเทพมหำนคร	 ได้ให้กำรบ�ำบัดรักษำผู้เสพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับ

บ�ำบัดแบบไม่ควบคุมตัว	โดยกำรให้สถำนพยำบำลในสังกัดให้กำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ	แทนกำรใช้โปรแกรม

กำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพของกรมคุมประพฤติ	 ตั้งแต่วันที่	 ๑	 พฤศจิกำยน	๒๕๕๙	 เป็นต้นมำ	 เพื่อให้ผู้เสพ 

ผู้ติดยำเสพติดได้อยู่ภำยใต้กำรดูแลของหน่วยงำนสำธำรณสุข
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นอกจำกนี้	 ได้จัดท�ำแนวทำงในกำรติดตำมผู้เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพท่ีไม่ครบก�ำหนด

หรือหลบหนี	 รองรับกำรส่งต่อผู้เสพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัดแบบไม่ควบคุมตัวระหว่ำงกรมคุมประพฤติและ

กระทรวงสำธำรณสุข

๒.๒	 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำมำตรฐำนและรูปแบบกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด 

แบบควบคุมตัว	 เพื่อวำงมำตรฐำนกำรบ�ำบัด	 รวมถึงกระทรวงสำธำรณสุขได้จัดท�ำมำตรฐำนกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ 

ผู้ติดยำเสพติด	 ในระบบบังคับบ�ำบัดแบบควบคุมตัว	 เพื่อเป็นมำตรฐำนกำรด�ำเนินงำนให้กับศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ 

ผูต้ดิยำเสพตดิ	จ�ำนวน	๙๕	แห่ง	ในกำรน�ำไปประเมนิตนเอง	และตรวจสอบกำรด�ำเนนิงำนให้สอดคล้องกบัเกณฑ์มำตรฐำน

ต่อไป

๒.๓	 กรมคุมประพฤติขยำยศักยภำพในกำรรองรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด	 ในระบบ 

บังคับบ�ำบัดแบบควบคุมตัว	 โดยสำมำรถด�ำเนินกำรได้	 จ�ำนวน	 ๒๓,๕๐๐	 คน	 ในปี	 ๒๕๖๐	 ซึ่งจำกเดิมด�ำเนินกำรได	้

๒๑,๕๐๐	คน	ในปี	๒๕๕๙	

๒.๔	 ด�ำเนินกำรปรับองค์ประกอบของคณะอนุกรรมกำรฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดประจ�ำเขต	 

โดยเพิม่บคุลำกรจำกสำธำรณสุขเข้ำมำด�ำรงต�ำแหน่งอนกุรรมกำรฯ	ทีว่่ำงลง	เพือ่ให้กำรวนิจิฉัยและส่งต่อเข้ำรับกำรบ�ำบดั

ฟื้นฟูสมรรถภำพ	เป็นไปตำมมำตรฐำนที่กระทรวงสำธำรณสุขก�ำหนด

๓.	ระบบต้องโทษ

กำรด�ำเนินกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดในระบบต้องโทษ	 หรือกำรบ�ำบัดรักษำ 

และฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดให้แก่ผู้ต้องขังในเรือนจ�ำและสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน	 ที่มีประวัติ 

กำรเสพกำรติดยำเสพติด	 โดยกรมรำชทัณฑ์	 และกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน	 ด�ำเนินกำรตำมแนวทำงและ

หลักสูตรที่ได้ก�ำหนดไว้	 และเพิ่มคุณภำพและกระบวนกำรกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพที่กระทรวงสำธำรณสุข

ก�ำหนด	 เพื่อมุ่งเน้นกำรแก้ไขปัญหำและกำรพัฒนำผู้ที่กระท�ำควำมผิดให้สำมำรถกลับคืนสู่สังคมได้อย่ำงปกติสุข	 

แบ่งเป็นกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพในเรือนจ�ำ/ทัณฑสถำน	 และกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ 

ในสถำนพินิจและคุ้มครองเด็กและเยำวชน
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ผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติดที่ส�ำคัญ

กำรเปิดศูนย์คัดกรองผู้เสพยำเสพติดและศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแห่งแรกของกรุงเทพมหำนคร 

เมือ่วนัที	่๑๙	กนัยำยน	๒๕๖๐	นำยนยิม	เติมศรีสุข	รองเลขำธกิำร	ป.ป.ส.	ร่วมกบั	นำยทวศีกัด์ิ	เลิศประพนัธ์	

รองผูว่้ำรำชกำรกรงุเทพมหำนคร	พนัต�ำรวจเอก	สวุชิชำ	จนิดำค�ำ	รองผูบ้งัคบักำรอ�ำนวยกำร	กองบญัชำกำรต�ำรวจนครบำล	

และพันเอกวีรยุทธ	วุฒิศิริ	รองผู้บังคับกำรกรมทหำรปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำนที่	๑	ท�ำพิธีเปิดศูนย์คัดกรองผู้เสพยำเสพติด 

และศนูย์ปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมแห่งแรกของกรงุเทพมหำนคร	ณ	กองพนัทหำรปืนใหญ่ต่อสูอ้ำกำศยำนที	่๖	กรมทหำรปืนใหญ่ 

ต่อสู้อำกำศยำนที่	 ๑	 ถนนแจ้งวัฒนะ	 เขตหลักสี่	 กรุงเทพมหำนคร	 โดยศูนย์ฯ	 ดังกล่ำว	 เปิดด�ำเนินกำรเพื่อบ�ำบัดรักษำ 

ผู้เสพยำเสพติด	 ตำมนโยบำยของรัฐบำล	ภำยใต้แนวคิด	 “ผู้เสพ	คือ	 ผู้ป่วย	 ต้องได้รับกำรบ�ำบัดรักษำ”	ตำมมำตรฐำน 

ของกระทรวงสำธำรณสุข	

ศูนย์คัดกรองผู้เสพยำเสพติดและศูนย์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมแห่งแรกของกรุงเทพมหำนคร	 เป็นศูนย์ที่เปิด

ด�ำเนินกำรแบบ	One	 stop	 service	 ซึ่งผู้ที่สนใจเข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำด้ำนยำเสพติด	 สำมำรถสมัครใจเข้ำรับ 

กำรบ�ำบัดรักษำได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดรำชกำร	ตั้งแต่เวลำ	๐๙.๐๐	–	๑๖.๐๐	น.	โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยใด	ๆ	ทั้งสิ้น
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กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรติดตำมและให้ควำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด

๑.	กำรติดตำมดูแลผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด

นโยบำยของรัฐบำลและกระทรวงยุติธรรม	 ได้ก�ำหนดให้มีกำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับสนับสนุน 

ให้ผูผ่้ำนกำรบ�ำบัดฟ้ืนฟยูำเสพตดิและผูพ้้นโทษเป็นคนดแีละกลบัคนืสูส่งัคมได้อย่ำงมศีกัดิศ์ร	ีมศีกัยภำพ	มคีณุภำพชวีติทีด่ี 

และเกิดควำมย่ังยืนในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 กำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติดนั้น	

นอกจำกจะต้องได้รับกำรบ�ำบัดรักษำอำกำรป่วยทำงกำยแล้ว	 ต้องได้รับกำรเยียวยำทำงสังคมด้วย	 เพื่อให้บุคคลเหล่ำนี้ 

สำมำรถอยูใ่นสังคมได้โดยไม่กลบัไปตดิยำเสพตดิซ�ำ้	ดงันัน้	ขัน้ตอนกำรตดิตำม	ดแูล	และให้ควำมช่วยเหลอืหลงักำรบ�ำบัด 

ฟ้ืนฟยูำเสพตดิ	นบัว่ำเป็นขัน้ตอนทีส่�ำคญัอย่ำงยิง่	ซ่ึงแผนกำรด�ำเนนิงำนติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟูยำเสพติดในทกุระบบ 

มีกลุ่มเป้ำหมำย	ดังนี้

๑)	 ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด	 ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 ทุกระบบ	 ที่ยังติดตำมไม่ครบเกณฑ ์

ที่ก�ำหนด

๒)	 ผูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟยูำเสพตดิ	ในปีงบประมำณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ทกุระบบ	ทีเ่ข้ำรับกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟูยำเสพตดิ 

จนครบกระบวนกำร

๒.	กำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้จัดท�ำ	“โครงกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด”	ซึ่งด�ำเนินกำร 

ต่อเนือ่งเป็นปีที	่๒	โดยในแต่ละปีจะมผีูผ่้ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟยูำเสพติดจ�ำนวนมำก	แจ้งควำมประสงค์ขอรับควำมช่วยเหลอื 

ในด้ำนต่ำง	ๆ	เช่น	กำรศึกษำ	กำรฝึกทักษะอำชีพ	กำรจัดหำงำนให้ท�ำและเงินทุนประกอบอำชีพ

โดยท่ีผ่ำนมำ	 กำรมอบเงินทุนประกอบอำชีพประสบปัญหำด้ำนงบประมำณในกำรสนับสนุน	 ส่งผลให ้

กำรให้ควำมช่วยเหลือในเรื่องนี้ท�ำได้น้อย	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 จึงได้หำรือกับกรมบัญชีกลำง	 เพ่ือแก้ไขปัญหำจนได้รับ 

กำรอนุมัติในหลักกำรให้เบิกค่ำใช้จ่ำยในกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติดได้ในอัตรำไม่เกิน 

รำยละ	 ๒๐,๐๐๐	 บำท	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๕๙	 เป็นต้นมำ โดยคุณสมบัติของผู้รับกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือจะต้องผ่ำน 

กำรประเมินจำกผู้ที่เกี่ยวข้องหลำยฝ่ำย	 มีองค์กรรับรองและให้ค�ำมั่นสัญญำในกำรน�ำเงินไปใช้ตำมวัตถุประสงค ์

เพื่อให้แน่ใจว่ำทุกคนมีควำมตั้งใจ	มีควำมพร้อม	และศักยภำพในกำรน�ำทุนที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกำรสร้ำงงำน 

สร้ำงอำชีพอย่ำงแท้จริง	 ซึ่งหลักเกณฑ์ส�ำคัญที่ใช้ในกำรพิจำรณำอนุมัติทุนประกอบอำชีพให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟู 

ยำเสพติด	ดังนี้	

๑)	บุคคลดังกล่ำวต้องเป็นผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด	โดยมีหลักฐำนยืนยัน

๒)	 เป็นผู้มีควำมตั้งใจในกำรเลิกยำเสพติด	 และมีผู้ให้กำรรับรอง	 เช่น	 ก�ำนัน	 ผู้ใหญ่บ้ำน	 นำยอ�ำเภอ	 

ผู้น�ำชุมชน	เป็นต้น
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๓)	 เป็นผู้มีฐำนะยำกจน	 ไม่สำมำรถรับเงินสงเครำะห์จำกนโยบำยและโครงกำรต่ำง	 ๆ	 ของรัฐบำล	 หรือ 

ไม่มแีหล่งทนุอืน่ในพืน้ท่ี	หรือไม่เข้ำหลกัเกณฑ์ของแหล่งทนุในพืน้ที	่และไม่ได้อยูร่ะหว่ำงรบักำรสนบัสนนุทนุประกอบอำชีพ 

จำกแหล่งงบประมำณอื่นใด

๔)	 เป็นผู้ไม่มีอำชีพหรือสูญเสียอำชีพเพรำะกำรเข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด	 หรือต้องกำรต่อยอด 

จำกอำชีพเดิม/เสริมอำชีพหลัก

๕)	 มีทักษะในอำชีพนั้น	ๆ	มำก่อน	หรือผ่ำนกำรฝึกอบรมมำแล้ว

๖)	 มศีกัยภำพท่ีจะท�ำอำชีพน้ัน	ๆ 	เช่น	เลีย้งสตัว์	จะต้องมพีืน้ทีเ่พยีงพอ	โดยองค์กรภำคประชำชน	จะร่วมกบั	

ส�ำนักงำน	ปปส.	ภำค	๑	-	๙	และ	กทม.	ลงพื้นที่ส�ำรวจสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟู	เพื่อน�ำมำประกอบ

กำรพิจำรณำอนุมัติทุนประกอบอำชีพ

๓.	ผลกำรด�ำเนินกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้พิจำรณำและอนุมัติทุนประกอบอำชีพในปีงบประมำณ	 ๒๕๖๐	 รวม	 ๗๑๓	 รำย 

ซึ่ง	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 และองค์กรภำคประชำชนลงพ้ืนท่ีเพ่ือตรวจสอบควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพก่อนมอบทุน 

พบว่ำ	 บำงส่วนไม่มีควำมพร้อมในกำรประกอบอำชีพ	 ได้งำนประจ�ำท�ำในพื้นที่อื่น	 หรือเจ็บป่วย/เสียชีวิต	 จึงยกเลิก 

กำรสนับสนุนทุนให้แก่บุคคลดังกล่ำว	 ท�ำให้มีกำรมอบทุนแก่ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัด	 รวม	 ๖๘๕	 รำย	 โดยใช้งบประมำณ 

เงินอุดหนุนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 รวมทั้งสิ้น	 ๑๖,๐๒๔,๕๔๗	 บำท	 แบ่งเป็นทุนประกอบอำชีพ	 

จ�ำนวน	 ๑๓,๔๒๔,๔๕๓	 บำท	 และค่ำใช้จ ่ำยในกำรลงพ้ืนที่ เพื่อติดตำมดูแลกำรประกอบอำชีพของผู ้รับทุน	 

จ�ำนวน	๒,๖๐๐,๐๙๔	บำท	อำชีพที่ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดขอรับกำรสนับสนุน	แบ่งได้เป็น	๔	กลุ่ม	คือ เกษตรกรรม	ช่ำงฝีมือ	

ค้ำขำย	และรับจ้ำง

กลุ่มที่ กำรประกอบอำชีพ จ�ำนวน	(รำย) ร้อยละ

๑ เกษตรกรรม	เช่น	เลี้ยงสัตว์	(ไก่/เป็ด/แพะ/หมู/ปลำ)	ปลูกผัก	
ท�ำสวน	ท�ำไร่	ท�ำนำ

๕๐๙ ๗๔.๓๑

๒ ช่ำงฝีมือ	เช่น	ช่ำงเชื่อม	ช่ำงซ่อมรถจักรยำนยนต์/เครื่องยนต์	
ช่ำงไฟฟ้ำ	ช่ำงแอร์	ช่ำงสีช่ำงก่อสร้ำง

๑๐๙ ๑๕.๙๑

๓ ค้ำขำย	เช่น	ขำยอำหำร	เครื่องดื่ม	ผลไม้	ของเล่น	ของช�ำ ๖๐ ๘.๗๖

๔ รับจ้ำง	เช่น	พ่นยำ/สำรเคมี	ตัดหญ้ำ	ล้ำงอัดฉีด ๗ ๑.๐๒

รวม ๖๘๕ ๑๐๐

โดย	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้ร ่วมกับองค์กรภำคประชำชนลงพื้นที่เพื่อมอบอุปกรณ์ประกอบอำชีพ 
และติดตำมผลกำรประกอบอำชีพของผู้รับทุนทั้งหมด	 พบว่ำ	 ปัจจุบันผู้รับทุนท้ัง	 ๖๘๕	 รำย	 ยังคงประกอบอำชีพ 
ตำมที่ขอรับกำรสนับสนุน	 ท�ำให้มีรำยได้ในครอบครัวเพิ่มขึ้น	 มีควำมเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 เลิกยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติดและได้รับ
กำรยอมรับจำกคนในชุมชน	ส่วนผู้ที่ประสบปัญหำ	เช่น	ผลผลิตน้อย	หรือโรคระบำดในสัตว์	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้ร่วมกับ 
หน่วยงำนในพื้นที่	 เช่น	 ปลัดอ�ำเภอ	 เกษตรอ�ำเภอ	 และองค์กรภำคประชำชน	 ให้ค�ำแนะน�ำในกำรแก้ไขปัญหำ	 
โดยโครงกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติดเป็นอีกโครงกำรหนึ่งที่มีส่วนส�ำคัญในกำรเพิ่มโอกำส 
ทำงสังคมให้แก่ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูยำเสพติด	 ให้มีคุณภำพชีวิตที่ดีขึ้น	 มีงำนท�ำ	 มีรำยได้	 สำมำรถกลับไปอยู่ในสังคม 
ได้อย่ำงปกติสุข	 และจำกกำรด�ำเนินงำนโครงกำรที่ผ่ำนมำ	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 จึงเตรียมกำรที่จะด�ำเนินโครงกำรนี้ต่อไป	
เพ่ือสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคมและกำรแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดในระยะยำว
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กำรปรับระบบบ�ำบัดรักษำยำเสพติด

กำรประชุมศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 เมื่อวันที่	 ๒๒	 มิถุนำยน	๒๕๕๙	 ก�ำหนดให้

กระทรวงสำธำรณสุขด�ำเนินกำรปรับระบบกำรบ�ำบัดรักษำผู้เสพผู้ติดยำเสพติดของประเทศ	 โดยใช้หลักกำรสำธำรณสุข	

ค�ำนงึถึงหลกัสทิธมินษุยชน	เน้นกำรดแูลสขุภำพและสังคม	เพ่ือให้กำรบ�ำบดัรักษำและฟ้ืนฟูสมรรถภำพผู้เสพผู้ติดยำเสพติด 

เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมแนวทำงสำธำรณสุข	ซึ่งมีควำมคืบหน้ำกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

๑.	โครงสร้ำง

 กระทรวงสำธำรณสุข	 ได้วำงกลไกกำรด�ำเนินงำนในระดับพ้ืนที่ในกำรอ�ำนวยกำรและก�ำกับกำรด�ำเนินงำน 

ด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำให้เป็นไปตำมแนวทำงที่ก�ำหนด	 โดยให้จัดต้ังหน่วยงำนยำเสพติดในส�ำนักงำนเขตสุขภำพ	๑๒	 เขต	

ส�ำนักงำนสำธำรณสุขจังหวัด	รวมถึงโรงพยำบำลในสังกัดเป็นหน่วยงำนยำเสพติดในระดับพื้นที่

๒.	ระบบบริกำร

	 กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับภำคีเครือข่ำยจัดต้ังศูนย์คัดกรองในสถำนพยำบำล	 จ�ำนวน	 ๙๑๖	 แห่ง	 

เพื่อให้ครอบคลุมในทุกอ�ำเภอ	 รวมท้ังขยำยกำรให้บริกำรระดับโรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต�ำบล	 เพื่อให้ผู ้เสพ 

ผู้ติดยำเสพติดสำมำรถเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำระดับพื้นที่	 โดยมีควำมพร้อมในกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ

ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดแบบผู้ป่วยนอก	 (OPD)	 จ�ำนวน	 ๑๐,๗๖๓	 แห่ง	 และสถำนบ�ำบัดฟื้นฟูแบบผู้ป่วยใน	 (IPD)	 

รวม	๙๒	แห่ง	จ�ำนวน	๑๒,๓๒๖	เตียง	โดยมีบุคลำกรในสังกัดส�ำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข	จ�ำนวน	๒,๗๗๕	คน 

แบ่งเป็นจิตแพทย์หรือแพทย์ท่ีผ่ำนกำรอบรมยำเสพติด	 จ�ำนวน	 ๕๑๑	 คน	 พยำบำล	 ๑,๕๙๔	 คน	 นักวิชำกำร 

สำธำรณสุข	๗๒	คน	นักจิตวิทยำ	๒๕๗	คน	นักสังคมสงเครำะห์	๒๙๒	คน	และนักกิจกรรมบ�ำบัด	๔๙	คน

๓.	กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพ	ในระบบต่ำง	ๆ

 ๓.๑	 ระบบสมัครใจ	 ด�ำเนินกำรพัฒนำมำตรฐำนและหลักสูตรกำรบ�ำบัดฟื ้นฟูสมรรถภำพในรูปแบบ	 

“ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม”	 ซึ่งในปัจจุบันมีศูนย์ปรับเปล่ียนพฤติกรรมทั้งส้ิน	 ๑๑๖	 แห่ง	 ครอบคลุม	 ๗๖	 จังหวัด	 

และกรุงเทพมหำนคร	โดยมีศักยภำพในกำรด�ำเนินงำนประมำณ	๕๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	รำย/ปี	ภำยใต้กำรก�ำกับมำตรฐำน

ของกระทรวงสำธำรณสุข

 ๓.๒	 ระบบบังคับบ�ำบัด	 กระทรวงสำธำรณสุขได้ออกมำตรฐำนและหลักสูตรกำรบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพ 

ในรูปแบบ	 “ศูนย์ฟื ้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด”	 ในระบบบังคับบ�ำบัดแบบควบคุมตัว	 เพื่อให้กำรด�ำเนินงำน 

ของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภำพ	 จ�ำนวน	 ๙๒	 แห่ง	 เป็นไปอย่ำงมีคุณภำพและมำตรฐำนตำมแนวทำงสำธำรณสุข	 รวมถึง 

กระทรวงสำธำรณสุขและกรุงเทพมหำนคร	 ได้เข้ำมำด�ำเนินกำรบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยำเสพติดในระบบบังคับบ�ำบัด 

แบบไม่ควบคุมตัว	เพื่อให้ผู้เสพผู้ติดในระบบบังคับบ�ำบัดได้เข้ำรับบริกำรภำยใต้กำรดูแลจำกบุคลำกรทำงกำรแพทย์

 ๓.๓	 ระบบต้องโทษ	 กระทรวงสำธำรณสุขร่วมกับกรมรำชทัณฑ์	 ปรับแนวทำงกำรบ�ำบัดฟื้นฟูสมรรถภำพ

ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดที่ถูกต้องขังในเรือนจ�ำ	 โดยค�ำนึงถึงสภำพกำรเสพกำรติด	 และกำรปรับเปล่ียนพฤติกรรม	 เพื่อลด 

กำรกระท�ำควำมผิดซ�้ำ	ซึ่งอยู่ระหว่ำงกำรปรับแนวทำงและหลักสูตรกำรด�ำเนินงำน
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๔.	กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติดอย่ำงรอบด้ำน

 โดยก�ำหนดมำตรกำรป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด	 โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลำง	 รวมถึงมำตรกำร 

ลดอันตรำยจำกยำเสพติด	 (Harm	 Reduction)	 เพื่อลดอันตรำยจำกกำรใช้ยำเสพติด	 ผลข้ำงเคียงที่เกิดจำกกำรใช้ยำ	 

และผลกระทบเชงิลบท่ีจะเกดิกบัตวัผูใ้ช้ยำ	ชุมชน	และสงัคม	ซึง่เป็นมำตรกำรทำงสขุภำพทีก่ระทรวงสำธำรณสขุได้ก�ำหนด

ให้มีกำรด�ำเนินงำนทั่วประเทศ	 รวมถึงจะมีกำรด�ำเนินงำนเป็นโครงกำรน�ำร่องในลักษณะของ	Model	 Development	

เพิ่มเติม

สิ่งที่ได้จำกกำรปรับระบบกำรบ�ำบัดรักษำ

๑.	 กำรทีก่ระทรวงสำธำรณสขุเข้ำมำด�ำเนนิกำร	รวมไปถึงกำรก�ำกบัดแูลกำรด�ำเนนิงำน	ท�ำให้กำรบ�ำบดัรักษำ 

มีมำตรฐำนและเป็นไปตำมแนวทำงสำธำรณสุขมำกยิ่งขึ้น	 รวมถึงสอดคล้องกับมติท่ีประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยพิเศษ

ว่ำด้วยปัญหำยำเสพติดโลก	(UNGASS	2016)	ซึ่งท�ำให้ระบบกำรบ�ำบัดรักษำของไทยได้รับกำรยอมรับจำกนำนำประเทศ

๒.	 ผูเ้สพผูต้ดิยำเสพตดิสำมำรถเข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำ	รวมถงึเข้ำรบัค�ำปรกึษำด้ำนยำเสพตดิได้ทีโ่รงพยำบำล

ใกล้บ้ำนในระดบัต�ำบล	ซึง่ได้แก่	โรงพยำบำลส่งเสรมิสขุภำพต�ำบล	ท�ำให้ผูเ้สพผูต้ดิยำเสพติดเข้ำถงึบรกิำรทำงสำธำรณสุข

ด้ำนกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูสมรรถภำพได้อย่ำงทั่วถึง

๓.	 อัตรำกำรหยุดเสพต่อเนื่อง	 ๓	 เดือนหลังกำรบ�ำบัด	 (๓	month	 remission	 rate)	 มีทิศทำงที่ดีขึ้น 

โดยในปี	 ๒๕๖๐	 หลังจำกท่ีมีกำรปรับระบบกำรบ�ำบัดสำมำรถเพิ่มอัตรำกำรหยุดเสพต่อเนื่องใน	 ๓	 เดือน	 ได้อัตรำ 

ร้อยละ	๙๔.๒๔	ซึ่งในปี	๒๕๕๘	ด�ำเนินกำรได้ในอัตรำร้อยละ	๙๒.๔๕
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การป้องกันยาเสพติด



กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันยำเสพติด

กำรป้องกันยำเสพติด	 เป็นกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันและป้องกันยำเสพติดให้กับเด็กและเยำวชนทั้งใน 

และนอกสถำนศึกษำ	กลุ่มผู้ใช้แรงงำน	และประชำชนทั่วไป

๑.	กำรป้องกันในกลุ่มเด็กและเยำวชน 

กำรสำนต่อแนวคิดกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กและเยำวชนที่เหมำะสมกับช่วงวัยและด�ำเนินกำรให้

เป็นระบบต่อเนื่อง	เน้นกำรวำงรำกฐำนสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กปฐมวัย

๑.๑	เด็กปฐมวัย 

เสริมกระบวนกำรพัฒนำทักษะสมองอย่ำงต่อเนื่องผ่ำนครูผู้สอน/ครูผู้ดูแลเด็ก	 โดยใช้แนวคิดทฤษฎี

ควำมสำมำรถของสมองในกำรบริหำรจัดกำรชีวิต	 เพื่อสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด	 ซึ่งเป็นองค์ควำมรู้ที่งำนวิจัยรองรับ 

ว่ำกำรท�ำงำนของสมองมีควำมสัมพันธ์กับกำรติดยำเสพติด	 ถ้ำเด็กได้รับกำรพัฒนำทักษะสมองตั้งแต่เยำว์วัย	 โอกำส 

ในกำรตดิยำเสพตดิเมือ่โตขึน้จะน้อยลง	ถอืเป็นกำรบ่มเพำะเสริมสร้ำงภมูคิุม้กนัยำเสพติดในระยะยำว	ซ่ึงมกีำรขบัเคลือ่น

กำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

๑.๑.๑	 กำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันยำเสพติดในเด็กปฐมวัยผ่ำนครูอนุบำลและครูผู ้ ดูแลเด็กในระดับ 

โรงเรียนอนุบำล	และศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก

๑.๑.๒	 จัดท�ำสื่อต้นแบบ	 “ชุดองค์ควำมรู้เพ่ือพัฒนำทักษะสมองในเด็กปฐมวัย”	 ส�ำหรับครูอนุบำล 

และครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบำลและศูนย์พัฒนำเด็กเล็กทั่วประเทศ	ประกอบด้วย

๑)	 เอกสำรแนะน�ำกำรเป็นวิทยำกรกระบวนกำร	(ครู	ก)	

๒)	 สื่อส�ำหรับครูท่ีเข้ำรับกำรอบรม	 ได้แก่	 วิดีทัศน์อธิบำยควำมรู้เรื่องพัฒนำทักษะสมอง 

ในเด็กปฐมวัย	ชุดเอกสำรแนะน�ำสื่อพัฒนำทักษะสมอง	EF	Guideline	และกำร์ดแนะน�ำตัวอย่ำงกำรจัดกิจกรรม

โดยกำรด�ำเนินโครงกำรผลิตและเผยแพร่ส่ือเพ่ือกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในเด็กปฐมวัย

ผ่ำนครอูนบุำลและครผููดู้แลเดก็ในโรงเรยีนอนบุำลและศนูย์พฒันำเดก็เลก็ทัว่ประเทศ	โดยมุ่งหวงัให้ส่ือชดุนีเ้ป็นเครือ่งมือ 

สนับสนุนให้	 ครู	 ก	 สำมำรถเป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้	 ขยำยผล	 และเผยแพร่องค์ควำมรู้ไปในวงกว้ำงได้อย่ำง 

มีประสิทธิภำพ	 ตลอดจนครูอนุบำลและครูผู้ดูแลเด็กในโรงเรียนอนุบำลและศูนย์พัฒนำเด็กปฐมวัยมีเครื่องมือที่จะช่วย

สนับสนุนกระบวนกำรเรียนรู้และกิจกรรม	เพื่อพัฒนำทักษะสมองแก่เด็กปฐมวัยที่อยู่ในควำมดูแล	และสำมำรถขยำยผล

ไปยังพ่อแม่	ผู้ปกครองในอนำคต

๑.๑.๓	บรูณำกำรขบัเคลือ่นงำนสร้ำงภมูคิุม้กนัในเดก็ปฐมวัยภำพรวมกบัหน่วยงำนภำครฐั	องค์กรเอกชน 

และภำคธุรกิจเอกชนที่ท�ำงำนเกี่ยวกับสร้ำงเสริมและพัฒนำเด็กและเยำวชน	 ได้แก่	 มูลนิธิองค์กรเพ่ือควำมโปร่งใส 

ในประเทศไทย	กรุงเทพมหำนคร	กระทรวงมหำดไทย	กระทรวงสำธำรณสุข	กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง 

ของมนุษย์	 กระทรวงศึกษำธิกำร	 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ	 ส�ำนักงำน 

คณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมกำรทจุรติในภำครัฐ	ส�ำนกังำนกองทุนสนบัสนนุกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ	มหำวทิยำลยั

มหิดล	 และสถำบัน	 อำร์แอลจี	 (รักลูก	 เลิร์นนิ่ง	 กรุ๊ป)	 ซึ่งทุกหน่วยเห็นพ้องไปในทิศทำงเดียวกันที่จะขับเคลื่อนงำน 

สร้ำงภูมิคุ้มกันในเด็กแรกเกิด-ปฐมวัย	(แรกเกิด-๖	ปี)	ด้วยกำรพัฒนำทักษะสมอง	ซึ่งเป็นกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันเด็กในทุกมิติ	 

โดย	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้จัดท�ำข้อเสนอแนวทำงกำรด�ำเนินงำนเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเด็ก 

และเยำวชนทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษำถึงคณะกรรมกำรอิสระเพื่อปฏิรูปกำรศึกษำ
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๑.๒	กำรสร้ำงภูมิคุ้มกันเด็กและเยำวชนในสถำนศึกษำ	

ส่งเสริมสนับสนุนให้สถำนศึกษำบูรณำกำรพัฒนำทักษะชีวิต	 เพ่ือป้องกันยำเสพติดไว้ในกำรเรียน 

กำรสอนวิชำสุขศึกษำ	 พลศึกษำ	 และกิจกรรมพัฒนำผู้เรียนผ่ำนกำรสอนจำกครูและวิทยำกรป้องกันยำเสพติด 

ควบคู่กับสร้ำงภูมิคุ ้มกันทำงจิตใจ	 โดยใช้กิจกรรมทำงศำสนำ	 ตลอดจนน�ำนักเรียนนักศึกษำเข้ำมำมีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมป้องกันและเฝ้ำระวังยำเสพติด

๑.๒.๑	 เด็กระดับประถมศึกษำ	กำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดและกำรป้องกันยำเสพติด	ดังนี้	

๑)	 กำรพัฒนำทักษะชีวิตเพื่อกำรป้องกันยำเสพติด	 โดยวิทยำกรป้องกันยำเสพติด	 เช่น	 

ครูผู้สอน	ครูต�ำรวจแดร์	(D.A.R.E.)	ครูพระสอนศีลธรรม	เป็นต้น	

๒)	 กำรจัดค่ำยศำสนธรรม	บรรยำยธรรม	กจิกรรมตำมหลกัศำสนำ	ส�ำหรบัเดก็ประถมศึกษำ	

ปีที่	๑	-	๖	

๑.๒.๒	เยำวชนระดับมัธยมศึกษำ	อำชีวศึกษำ	และอุดมศึกษำ	มีกำรเสริมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติด

และกำรป้องกันยำเสพติด	ดังนี้	

๑)	 ส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษำแกนน�ำมีส่วนร่วมในกำรป้องกันยำเสพติดผ่ำนกิจกรรม 

เครือข่ำยเยำวชน	ศอ.ปส.ย.	สภำนักเรียน	และศูนย์เพื่อนใจ	TO	BE	NUMBER	ONE	

๒)	 ส่งเสริมบทบำทนักเรียน	นักศึกษำในกำรเฝ้ำระวังยำเสพติดในสถำนศึกษำผ่ำนกิจกรรม 

ลูกเสือต้ำนภัยยำเสพติด	โครงกำร	๑	ต�ำรวจ	๑	โรงเรียน	กำรจัดระเบียบสังคมรอบสถำนศึกษำ	

๓)	 ดแูลนกัเรยีน	นกัศกึษำทีเ่สพ/ตดิยำเสพตดิ	โดยกำรจดัค่ำยปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม	เยำวชน

กลุ่มเสี่ยง	และจิตสังคมบ�ำบัดในสถำนศึกษำ
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๑.๒.๓	 กลุ่มเยำวชนนอกสถำนศกึษำ	เน้นกำรปรบัเปลีย่นควำมคดิและพฤตกิรรมเยำวชนนอกสถำนศกึษำ 

ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงให้เป็นกลุ่มพลังพัฒนำท้องถิ่น	ภำยใต้แนวคิด	“เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงให้เป็นพลัง”	โดยใช้หลักสูตรเยำวชน

อำสำรักษำดินแดนต้ำนภัยยำเสพติด	(ย.อส.)	ส่งเสริมกิจกรรมสร้ำงสรรค์และกิจกรรมทำงเลือกที่หลำกหลำย	ผ่ำนระบบ

กำรศกึษำนอกโรงเรยีน	เช่น	กำรสร้ำงงำน	กำรสร้ำงอำชพี	กำรจดักจิกรรมอำสำเพือ่ให้เยำวชนใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์

กับตัวเองและสังคม	ทั้งนี้	มีเยำวชนผ่ำนหลักสูตรฝึกอบรม	จ�ำนวน	๖,๐๖๒	คน

๑.๒.๔	 เครอืข่ำยเยำวชนต้ำนยำเสพติด	สร้ำงเสรมิศกัยภำพและสร้ำงโอกำสให้เยำวชนเข้ำมำมส่ีวนร่วม 

ในกำรป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในประเทศและต่ำงประเทศ

๑)	 เครือข่ำยเยำวชนศูนย์อ�ำนวยกำรประสำนงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ภำคเยำวชน	 (ศอ.ปส.ย.)	 ปัจจุบันมี	 ศอ.ปส.ย.	 ระดับชำติ	 ระดับภำค	 และ	 ระดับจังหวัด	 มีแกนน�ำ	 ศอ.ปส.ย.	 

จ�ำนวน	๑,๕๔๐	คน		สมำชิก	ศอ.ปส.ย.	จ�ำนวน	๒๕,๒๔๔	คน	ท�ำกิจกรรมป้องกันเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในพื้นที่

๒)	 คัดเลือกผู้แทนเยำวชนเข้ำร่วมกำรประชุม	 Youth	 Forum	 ประจ�ำปี	 ค.ศ.	 ๒๐๑๗	 

ซึ่งจัดขึ้นในระหว่ำงกำรประชุมคณะกรรมำธิกำรยำเสพติด	 (Commission	 on	 Narcotic	 Drugs-CND).สมัยที่	 ๖๐	 

ระหว่ำงวันที่	๑๓	-	๑๕	มีนำคม	๒๕๖๐	ณ	กรุงเวียนนำ	สำธำรณรัฐออสเตรีย
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ผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนที่ส�ำคัญ

๑)	กำรให้บริกำรศูนย์แสดงนิทรรศกำรยำเสพติด	“ห้องยำเสพติดนิทรรศน์” 

เพื่อเผยแพร่ควำมรู ้	 ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษ	 และพิษภัย	 รวมถึงแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดกับกลุ่มเป้ำหมำยต่ำง	 ๆ	 ในประเทศ	 โดยเน้นกำรน�ำเสนอเนื้อหำด้วยเทคโนโลยีมัลติมีเดีย	 ระบบแสง 

สี	 เสียง	 และสื่อปฏิสัมพันธ์หลำกหลำยชนิดท่ีมีควำมทันสมัย	 ควำมน่ำสนใจ	 และควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

ได ้แก ่ 	 กลุ ่มเยำวชน	 อำยุ 	 ๑๐	 -	 ๒๐	 ป ี	 โดยเป ิดให ้บริกำรมำตั้ งแต ่ป ี 	 ๒๕๔๓	 และมีกำรปรับปรุงใหม ่ 

ในปี	 ๒๕๕๖	 เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทุกแง่มุมของยำเสพติดที่ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย	 ในปี	 ๒๕๖๐	 มีหน่วยงำน 

ใช้บริกำร	 ๒๙	 หน่วยงำน	 จ�ำนวน	 ๑,๓๐๕	 คน	 (เด็กและเยำวชน	 ๑,๑๒๘	 คน	 บุคคลทั่วไป	 ๑๗๗	 คน)	 นอกจำกนี ้

มีกำรจัดนิทรรศกำรควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันยำเสพติดให้กับหน่วยงำนภำยนอก	 จ�ำนวน	 ๓	 แห่ง	 ได้แก่	 มหำวิทยำลัย

หอกำรค้ำไทย	กรมสวัสดิกำรคุ้มครองแรงงำน	และสถำนบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูยำเสพติดแห่งชำติบรมรำชชนนี

๒)	รับโล่เกียรติคุณผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	เมื่อวันที่	๑๗	กันยำยน	๒๕๖๐

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้รับโล่เกียรติคุณผู ้ท�ำคุณประโยชน์ต่อโครงกำรพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	 

ในงำน	 “๑๓๐	 ปี	 มหำจุฬำฯ”	 ท่ีจัดขึ้นพร้อมกับงำนมหกรรมส่งเสริมศีลธรรม	 กำรประกวดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน 

ด้ำนพระพุทธศำสนำ	ปี	๓	รอบระดับประเทศ	และนิทรรศกำรในวำระครบรอบ	๑๐	ปี	ของพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน	

ณ	 อำคำรหอประชุม	 มวก.๔๘	 พรรษำ	 มหำวชิรำลงกรณมหำวิทยำลัย	 มหำจุฬำลงกรณรำชวิทยำลัย	 อ�ำเภอวังน้อย	 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	
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๓)	 กำรลงนำมบันทึกข้อตกลงว่ำด้วยควำมร่วมมือในกำรพัฒนำระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่ม

เด็กและเยำวชน	ระหว่ำง	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	และมหำวิทยำลัยมหิดล	เมื่อวันที่	๒๘	กันยำยน	๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุม

ชิดชัย	วรรณสถิตย์	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	

นำยศิรินทร์ยำ	 สิทธิชัย	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 พร้อมด้วย	 รองศำสตรำจำรย์	 นำยแพทย์ปรีชำ	 สุนทรำนันท	์ 

รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์	มหำวิทยำลัยมหิดล	ร่วมลงนำมบันทึกข้อตกลง	 (MOU)	ว่ำด้วย

ควำมร่วมมอืในกำรพฒันำระบบกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุม่เดก็และเยำวชน	เพือ่ยกระดับควำมร่วมมอื 

ในกำรพัฒนำระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเด็กและเยำวชนให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ	 

ทั้งในด้ำนวิชำกำร	 แนวทำงด�ำเนินงำน	 กำรวิจัยประเมินผล	 รวมถึงกำรสร้ำงกำรรับรู้ในสังคม	 ซึ่งปัจจุบันกลุ่มผู้เข้ำไป 

เกี่ยวข้องกับยำเสพติดมีแนวโน้มเป็นกลุ ่มเด็กและเยำวชนมำกขึ้น	 ทั้งที่อยู ่ในสถำนศึกษำและนอกสถำนศึกษำ 

โดยเฉลี่ยผู ้เสพจะพบมำกท่ีสุดในช่วงอำยุ	 ๑๕	 -	 ๒๔	 ปี	 แต่แนวโน้มผู ้เข้ำสู ่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำในแต่ละปี 

กลับมีอำยุน้อยลง	 กำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในเด็กและเยำวชน	 จึงจ�ำเป็นต้องป้องกันและแก้ไขปัญหำควบคู่ไปกับ 

กำรปลูกฝังทักษะให้เด็กและเยำวชนเกิดภูมิคุ ้มกันในตนเอง	 ทั้งทำงด้ำนร่ำงกำยและจิตใจให้สอดคล้องกับบริบท 

ของแต่ละช่วงวัยโดยกำรพัฒนำระบบกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในกลุ่มเด็กและเยำวชนให้มีประสิทธิภำพ 

ซึ่งต้องอำศัยองค์ควำมรู ้ในเชิงวิชำกำร	 กำรพัฒนำรูปแบบ	 วิธีกำร	 เครื่องมือ	 สื่อกำรเรียนรู ้	 รวมถึงงำนวิจัยและ 

ประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ	 โดยยึดถือหลักกำรตำมนโยบำยยุทธศำสตร์แนวทำงกำรขับเคล่ือนงำนด้ำนยำเสพติด 

ของประเทศชำติเป็นหลัก

๒.	กำรป้องกันกลุ่มแรงงำนในสถำนประกอบกำร

เสริมสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยของยำเสพติดให้แก่ผู ้ประกอบกำรและผู้ใช้แรงงำน 

ไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด	 และส่งเสริมให้ผู้ประกอบกำรได้เข้ำมำมีส่วนร่วมด�ำเนินกิจกรรม	มีระบบกำรจัดกำร 

เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ตำมเกณฑ์มำตรฐำนของกระทรวงแรงงำน	 (โรงงำนสีขำว)	 และตำมเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 (มยส.)	 ภำยใต้โครงกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกันและป้องกันยำเสพติด 

ในกลุ่มแรงงำน	 จำกอำสำสมัครแรงงำน	 โครงกำรส่งเสริมกำรจัดท�ำมำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในสถำนประกอบกำร	 โครงกำรแรงงำนไทยยุคใหม่ร่วมต้ำนภัยยำเสพติด	 และกำรรณรงค์ให้ควำมรู้แก่แรงงำนไทย 

ไปท�ำงำนต่ำงประเทศ	และแรงงำนต่ำงด้ำว	โดยมีกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้
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๒.๑	 ก�ำหนดกรอบแนวทำงกำรด�ำเนนิงำนและจดัท�ำส่ือสนบัสนนุกำรด�ำเนนิงำนเสรมิสร้ำงภมูคุ้ิมกนัยำเสพตดิ

๒.๒	 กำรรณรงค์ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโทษพิษภัยของยำเสพติดให้แก่ผู ้ใช้แรงงำนในสถำนประกอบกำร 

เพื่อไม่ให้เข้ำไปยุ่งเกี่ยวกับยำเสพติด	โดยแบ่งกลุ่มเป้ำหมำยในกำรด�ำเนินงำนเป็น	๓	กลุ่ม	คือ

	 ๒.๒.๑	 แรงงำนในสถำนประกอบกำรทีมี่ลกูจ้ำงต�ำ่กว่ำ	๑๐	คนลงมำ	ด�ำเนนิกำรโดยอำสำสมคัรแรงงำน

	 ๒.๒.๒	 แรงงำนในสถำนประกอบกำรทีม่ลูีกจ้ำงต้ังแต่	๑๐	คนขึน้ไป	ด�ำเนนิกำรโดยเจ้ำหน้ำท่ีส�ำนกังำน

สวัสดิกำรและคุ้มครองแรงงำน

	 ๒.๒.๓	 แรงงำนกลุ่มเป้ำหมำยเฉพำะ	ประกอบด้วย	แรงงำนไทยไปท�ำงำนต่ำงประเทศ	และแรงงำน

ต่ำงด้ำว	 ด�ำเนินกำรโดยเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำนจัดหำงำนจังหวัด	 กองบริหำรแรงงำนไทยไปต่ำงประเทศ	 และส�ำนักบริหำร

แรงงำนต่ำงด้ำว	กรมกำรจัดหำงำน

๒.๓	 ส่งเสรมิให้สถำนประกอบกำรเข้ำร่วมจัดท�ำมำตรฐำนด้ำนยำเสพติดในสถำนประกอบกำร	เช่น	โครงกำร

โรงงำนสีขำว	โครงกำรมำตรฐำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนประกอบกิจกำร	(มยส.)	ประกอบด้วย

	 ๒.๓.๑	 เชิญชวนให้สถำนประกอบกำรสมัครเข้ำร่วมโครงกำร	

	 ๒.๓.๒	 ออกเยี่ยมให้ค�ำปรึกษำแนะน�ำในกำรด�ำเนินกิจกรรมตำมเกณฑ์มำตรฐำนโครงกำร	 

แก่ผู้ประกอบกำร

	 ๒.๓.๓	 คณะท�ำงำนออกตรวจประเมนิผลกำรด�ำเนนิงำนของสถำนประกอบกำรตำมเกณฑ์มำตรฐำน

ที่ก�ำหนดไว้

	 ๒.๓.๔	 มอบใบประกำศให้แก่ผู้ประกอบกำรที่ผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน

๒.๔	 บูรณำกำรกำรด�ำเนินงำนหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำรตรวจสถำนประกอบกำร	ตำมกฎหมำยยำเสพตดิ 

และช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดในสถำนประกอบกำร

๓.	กำรป้องกันในหมู่บ้ำน/ชุมชน

๓.๑	 สร้ำงภูมิคุ้มกันในกลุ่มประชำชนทั่วไป

	 ๓.๑.๑	 รณรงค์ประชำสมัพนัธ์ให้เข้ำถงึประชำชน	โดยไม่ต้องจ�ำแนกสถำนะกลุ่มเป้ำหมำยด้วยกำรใช้

ช่องทำงสื่อสำรมวลชนทุกรูปแบบที่มีประสิทธิภำพและสอดคล้องกับกำรรับรู้ของกลุ่มเป้ำหมำย	 โดยจัดท�ำเนื้อหำสำระ 

ทีเ่น้นกำรให้ควำมคดิ	ให้ควำมรู	้ควำมเข้ำใจต่ออนัตรำย	ผลกระทบจำกปัญหำยำเสพตดิ	กำรท�ำอย่ำงไรให้สำมำรถป้องกัน

ยำเสพติดในชุมชน	หรือที่พักอำศัยอยู่ได้	ตลอดจนสร้ำงกำรรับรู้ในเชิงป้องกันยำเสพติดให้มำกยิ่งขึ้น

	 ๓.๑.๒	 จัดกิจกรรมเพื่อกำรป้องกันยำเสพติด	 เนื่องในโอกำสและวันส�ำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับ 

กำรป้องกันยำเสพติด

	 ๓.๑.๓	 พัฒนำ	และส่งเสริมสนับสนุน	รวมทั้งด�ำรงรักษำศรัทธำที่ประชำชนมีต่อบุคลำกรและองค์กร

ทำงศำสนำ	ทั้งพุทธศำสนำ	และศำสนำอื่น	ๆ	เพื่อให้เป็นกลไกในกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดให้แก่ประชำชน	ดังนี้

	 	 ๑)	 ถวำยควำมรู้เพื่อกำรป้องกันยำเสพติดแก่บุคลำกรทำงศำสนำ

	 	 ๒)	 ส่งเสรมิสนบัสนนุให้บคุลำกรและองค์กรทำงศำสนำมบีทบำทในกำรช่วยเผยแผ่พระศำสนำ

และจัดกิจกรรมทำงศำสนำ	ควบคู่กับสร้ำงมโนธรรมเพื่อป้องกันยำเสพติดในกลุ่มประชำชน

	 	 ๓)	 ตรวจตรำ	 สอดส่อง	 และด�ำเนินกำรเพื่อป้องปรำมไม่ให้เกิดปัญหำยำเสพติดในบุคลำกร

และองค์กรทำงศำสนำ	เพื่อรักษำศรัทธำของประชำชนที่มีต่อพระศำสนำ
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๓.๒	 กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมและกำรมีส่วนร่วมในกำรป้องกันยำเสพติดให้กับชุมชน	

	 ๓.๒.๑	 ส่งเสริมสนับสนุนกำรด�ำเนินงำนของศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน	ด้วยกำรเสริมสร้ำงกลไก

ระดบัชุมชนทีมี่อยูแ่ล้วให้มศีกัยภำพในกำรด�ำเนนิงำน	ได้แก่	ศนูย์พฒันำครอบครวัในชมุชนของกระทรวงกำรพฒันำสังคม

และควำมมั่นคงของมนุษย์

	 ๓.๒.๒	 กำรมส่ีวนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในกำรสนบัสนนุศนูย์พฒันำครอบครวัในชุมชน	

ด้วยกำรพัฒนำ	ให้ควำมรู้	และท�ำควำมเข้ำใจถึงควำมส�ำคัญของกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของสถำบันครอบครัวแก่ผู้บริหำร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ	เพื่อให้สร้ำงและส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน

	 ๓.๒.๓	 แสวงหำภำคีในกำรท�ำงำนเพ่ิมเติม	ด้วยกำรสนบัสนนุองค์กรพฒันำเอกชนทีเ่กีย่วข้องในกำรพฒันำ 

ศักยภำพของบุคลำกรของศูนย์พัฒนำครอบครัวในชุมชน	 เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนงำนสร้ำงครอบครัวเข้มแข็งและสร้ำง

ภูมิคุ้มกันยำเสพติด

	 ๓.๒.๔	 สนบัสนนุกำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชน	เช่น	กองทนุแม่ของแผ่นดิน	เพือ่สร้ำงกระบวนกำร

กำรมส่ีวนร่วมของภำคประชำชน	รวมทัง้พฒันำศกัยภำพด้วยกำรจัดอบรม	“โรงเรียนผู้น�ำกองทนุแม่ของแผ่นดิน”	เพือ่ให้ 

ผู้เข้ำรับกำรอบรมไปขับเคลื่อนกระบวนกำรกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 ของตนเอง	 เพ่ือให้ได้ผลกำรตรวจ

สุขภำพในระดับที่ดีขึ้น

	 ๓.๒.๕	 มีมำตรกำรเร่งด่วนในกำรตรวจแหล่งท่องเที่ยวที่มีปัญหำกำรแพร่ระบำดของยำเสพติด	 

โดยค้นหำ/ก�ำหนดพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวในกำรด�ำเนินกำร	

	 ๓.๒.๖	 สนับสนุนกำรด�ำเนินงำนตำมมำตรกำรจัดระเบียบสังคมท่ีมีอยู ่แล้ว	 เช่น	 ค�ำส่ัง	 คสช.	 

ท่ี	 ๒๒/๒๕๕๘	 เป็นต้น	 เพื่อด�ำเนินกำรกับสถำนบริกำร	 สถำนประกอบกำร	 ท่ีมีกำรกระท�ำผิด	 เช่น	 เปิด-ปิด	 เกินเวลำ	 

ปล่อยให้มีกำรมั่วสุมยำเสพติดของเด็กเยำวชนและประชำชนทั่วไป	เป็นต้น

	 ๓.๒.๗	 ก�ำหนดมำตรกำรแก้ไขปัญหำทีย่ดืหยุน่ตำมระดับสภำพของปัญหำยำเสพติดในแต่ละหมูบ้่ำน/

ชุมชน	ด้วยกำรขับเคลื่อนกำรด�ำเนินงำนผ่ำนกลไก	ศป.ปส.อ.	ที่มีนำยอ�ำเภอ	เป็นผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ฯ	ด้วยกำรด�ำเนินกำร

ตำมระดับสภำพของปัญหำยำเสพติด	 ได้แก่	 มีปัญหำมำก/มีปัญหำปำนกลำง/มีปัญหำน้อย/ไม่มีปัญหำ	 โดยมำตรกำร 

ในกำรแก้ไขปัญหำในแต่ละประเภทแตกต่ำงกนั	เช่น	มปัีญหำมำกต้องใช้มำตรกำรปรำบปรำมน�ำ	มปัีญหำน้อย/ไม่มปัีญหำ	

ใช้มำตรกำรป้องกัน	เป็นต้น
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เมื่ อป ีพุทธศักรำช	 ๒๕๔๖	 สมเด็จพระนำงเจ ้ ำสิ ริ กิ ติ์ 	 พระบรมรำชินีนำถ	 ในรัชกำลท่ี 	 ๙	 

ได้เสด็จแปรพระรำชฐำน	 เพื่อทรงงำนและเยี่ยมรำษฎรในพื้นที่ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	 โดยได้ประทับแรม	 

ณ	 พระต�ำหนักภูพำนรำชนิเวศน์	 จังหวัดสกลนคร	 และในวันที่	 ๒๕	 พฤศจิกำยน	 ๒๕๔๖	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 

ได ้ขอพระรำชทำนพระรำชวโรกำส	 น�ำกลุ ่มมวลชนรำษฎรอำสำป้องกันภัยยำเสพติด	 (รสปส.)	 เข ้ำเฝ ้ำฯ	 

ถวำยกำรแสดงละครหน้ำพระท่ีน่ัง	 ณ	 โครงกำรชลประทำนสกลนคร	 (อ่ำงเก็บน�้ำห้วยเดียก)	 เพื่อสื่อถึงกำรแก้ไขปัญหำ	

กำรให้อภัยผูค้้ำผูเ้สพยำเสพตดิ	ตำมแนวทำงสนัตวิิธ	ีและปฏิญำณตนขอเลกิยุง่เก่ียวกบัยำเสพตดิ	จำกนัน้	พระองค์ทรงน�ำ 

พระรำชทรัพย์ส่วนพระองค์พระรำชทำนกับ	เลขำธิกำร	ป.ป.ส.	ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เอง	

ต่อมำ	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้หำรือกับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องและแกนน�ำภำคประชำชนเห็นควรน�ำ 

พระรำชทรัพย์ดังกล่ำวมำเป็น	 “ทุนตั้งต้น”	 และ	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 น�ำงบประมำณมำสมทบ	 เรียกว่ำ	 “กองทุนแม ่

ของแผ่นดิน”	 และเรียกชื่อหมู ่บ ้ำนและชุมชนท่ีได้รับกองทุนว่ำ	 “หมู ่บ ้ำนกองทุนแม่ของแผ่นดิน”	 และ

เมื่อวันที่ 	 ๓๑	 สิงหำคม	 ๒๕๕๗	 ณ	 ศูนย ์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน	 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนรำชกัญญำ	 

สิริวัฒนำพรรณวดี	เสด็จแทนพระองค์	เป็นประธำนในพิธีพระรำชทำนกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นครั้งแรก	จ�ำนวนทั้งสิ้น	

๖๗๒	หมู่บ้ำน/ชุมชน



อุดมกำรณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน

กำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ของหมูบ้่ำน/ชุมชนเชงิคณุภำพ	โดยรวมพลังของชมุชนเข้ำแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 

ด้วยจิตใจที่พึ่งตนเองและฟื้นฟูทุนทำงสังคมของหมู่บ้ำน/ชุมชนให้เข้มแข็งยิ่งขึ้นตำมสภำพของมิติทำงสังคมวัฒนธรรม 

ในแต่ละพ้ืนที่	 ให้ยึดโยงกับควำมจงรักภักดีต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์	 และพัฒนำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำพ้ืนฐำน 

ตำมยุทธศำสตร์พระรำชทำนเศรษฐกิจพอเพียง	ซึ่งถือเป็นกรอบกำรแก้ไขปัญหำที่ครอบคลุมทุกด้ำนของสังคม

หลักปรัชญำและแนวคิดกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 มีควำมมุ่งหวังให้เป็นกองทุนขวัญถุงอยู่ในทุกหมู่บ้ำน/ชุมชนท่ีต่อสู้กับยำเสพติด	 

และเป็นศูนย์รวมของคนในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 ให้รู้รักสำมัคคี	 สร้ำงควำมสมำนฉันท์ในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 พ่ึงพำควำมเข้มแข็ง 

ของตนเองร่วมกันเอำชนะปัญหำอุปสรรคต่ำง	 ๆ	 โดยเฉพำะภัยจำกยำเสพติดบนพื้นฐำนของกำรให้อภัยทำงสังคม	 

ด้วยแนวทำงสันต	ิท�ำให้หมูบ้่ำน/ชุมชนและสงัคมน้ัน	ๆ 	เป็นสงัคมแห่งคณุธรรมอย่ำงแท้จรงิ	ประกอบด้วย	๓	ส่วนส�ำคญั	คอื

๑.	ทุนศักดิ์สิทธิ์	 เป็นพระรำชทรัพย์ที่สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	 พระบรมรำชินีนำถ	 ในรัชกำลที่	 ๙	

พระรำชทำนให้กับหมู่บ้ำน/ชมุชน	เป็นสญัลกัษณ์แห่งพระมหำกรณุำธคิณุเป็นล้นพ้น	จงึถอืเป็นเงินศกัดิส์ทิธิส์�ำหรับเก็บไว้ 

เป็นเงินขวัญถุงในหมู่บ้ำน/ชุมชน

๒.	ทุนศรัทธำ	 เป็นเงินที่รำษฎรในหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ร่วมกันบริจำคอย่ำงต่อเนื่อง	 

ด้วยพลังศรัทธำ	 สมทบเข้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 เป็นกำรแสดงออกถึงทุนทำงสังคมของหมู่บ้ำน/ชุมชนท่ีต้องกำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพติดอย่ำงเป็นรูปธรรม

๓.	ทุนปัญญำ เป็นเงินที่รำษฎรในหมู่บ้ำน/ชุมชนดังกล่ำว	คิดค้นวิธีกำรระดมทุนทรัพย์	เพื่อขยำยกองทุน

ให้งอกเงยขึ้น	 ด้วยภูมิปัญญำของตนเอง	 จนสำมำรถน�ำไปใช้จ่ำยเพื่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดของหมู่บ้ำน/ชุมชน	 

ได้อย่ำงเพียงพอต่อไป

วัตถุประสงค์ของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

กองทุนแม่ของแผ่นดิน	มีวัตถุประสงค์ที่เป็นหัวใจส�ำคัญ	๓	ประกำร	ได้แก่

๑.	เสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ของหมูบ้่ำน/ชมุชนเพือ่ให้สำมำรถรวมพลงัรำษฎรในหมูบ้่ำน/ชมุชนในกำรแก้ไข

ปัญหำยำเสพตดิ	โดยมกีองทุนแม่ของแผ่นดนิเป็นเครือ่งยดึเหนีย่วจติใจของรำษฎร	และเป็นศนูย์รวมศรทัธำจนหล่อหลอม

หมู่บ้ำน/ชุมชนเป็นหนึ่งเดียว	เนื่องจำกกำรได้รับกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นเกียรติสูงสุดของหมู่บ้ำน/ชุมชน

๒.	ฟ้ืนฟทุูนทำงสงัคมของหมูบ้่ำน/ชมุชน	และเสรมิสร้ำงศกัยภำพของรำษฎรโดยพฒันำไปสูก่ำรแก้ไขปัญหำ

พื้นฐำนบนสภำพของมิติทำงสังคม-วัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่	 และพัฒนำจิตใจที่พึ่งตนเองด้วยปัญญำของหมู่บ้ำน/ชุมชน

ตำมยุทธศำสตร์พระรำชทำนเศรษฐกิจพอเพียงอันเป็นกรอบกำรแก้ไขปัญหำที่ครอบคลุมทุกด้ำน

๓.	 เสริมสร้ำงและยึดโยงควำมจงรักภักดีของรำษฎรต่อสถำบันพระมหำกษัตริย์	 เนื่องจำกทรงเป็นหลักชัย 

ของรำษฎรในกำรสำนต่อพระรำชปณิธำนของสมเดจ็พระนำงเจ้ำสิรกิต์ิิ	พระบรมรำชนินีำถ	ในรชักำลท่ี	๙	เพือ่แก้ไขปัญหำ

ยำเสพติดและน�ำควำมสงบสุขสู่หมู่บ้ำน/ชุมชน	
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กำรด�ำเนินกำรสร้ำงหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๑.	หน่วยงำนภำคี

กองทุนแม่ของแผ่นดิน	 มุ่งสร้ำงควำมเข้มแข็งให้เกิดข้ึนแก่หมู่บ้ำน/ชุมชน	 อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว	 
ในลกัษณะของกำรให้หมูบ้่ำน/ชมุชน	ดแูลตนเองให้มำกทีส่ดุ	และกำรขบัเคล่ือนงำนกองทุนแม่ของแผ่นดนิ	จะมปีระสทิธภิำพ 
สูงสุดได้	ก็ต่อเมื่อภำคประชำชนเป็นผู้ด�ำเนินกำรเอง	

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้พัฒนำแนวทำง	กำรด�ำเนินงำน	และร่วมด�ำเนินงำนกับหน่วยงำนภำคี	ได้แก่
-	 กรมกำรพัฒนำชุมชน	กระทรวงมหำดไทย	รับผิดชอบหมู่บ้ำนเขตชนบท	ในพื้นที่	๗๖	จังหวัด
-	 กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหำดไทย	รับผิดชอบชุมชนเขตเมือง	ในพื้นที่	๗๖	จังหวัด
-	 ส�ำนักพัฒนำสังคม	กรุงเทพมหำนคร	รับผิดชอบชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหำนคร
-	 กองอ�ำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงในรำชอำณำจักร	(กอ.รมน.)	รับผิดชอบหมู่บ้ำนตำมแนวชำยแดน

๒.	เตรียมควำมพร้อมหมู่บ้ำน/ชุมชน
ในแต่ละปีมีกำรคัดเลือกหมู่บ้ำน/ชุมชน	 ที่มีควำมพร้อมให้เป็น	 “ต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน”	 

เพื่อส่งเสริมเป็นหมู่บ้ำน/ชุมชน	กองทุนแม่ของแผ่นดินต่อไป	โดยมีหลักเกณฑ์คัดเลือก	๑๒	ข้อ	ดังนี้
๒.๑	 ผู้น�ำเข้มแข็ง	มีกิจกรรมรูปธรรม
๒.๒	 สมำชิกในหมู่บ้ำน/ชุมชนให้ควำมร่วมมือ
๒.๓	 ประชุมหำรือในหมู่บ้ำน/ชุมชน	เดือนละ	๑	ครั้ง
๒.๔	 กิจกรรมยึดหลักพึ่งตนเอง
๒.๕	 มีกฎทำงสังคมเรื่องยำเสพติดและมีกำรบังคับใช้
๒.๖	 มีกลไกเฝ้ำระวังในหมู่บ้ำน/ชุมชน
๒.๗	 ค้นหำผู้เสพอยู่เสมอ	ไม่ปิดบัง
๒.๘	 มีกิจกรรมป้องกัน/แก้ไขปัญหำยำเสพติด
๒.๙	 มีประชำมติคนในหมู่บ้ำน/ชุมชน	ยินดีเข้ำร่วมกองทุนแม่ของแผ่นดิน
๒.๑๐	มีกำรจัดตั้งกองทุนยำเสพติดรองรับ
๒.๑๑	มีกิจกรรมบูรณำกำรกับองค์กรต่ำง	ๆ	
๒.๑๒	มีกิจกรรมแสดงควำมจงรักภักดี
โดยหน่วยงำนภำคจีะเริม่ด�ำเนนิกำรโดยมี	“ทีมวทิยำกรกองทุนแม่ของแผ่นดนิ”	เข้ำด�ำเนินกำรหมูบ้่ำน/ชมุชน 

ท่ีมีคุณสมบัติเบื้องต้นให้เป็น	 “ต้นกล้ำกองทุนแม่ของแผ่นดิน”	 ส่งเสริมให้เป็นหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 
ตำมขั้นตอนกำรด�ำเนินงำน	๑๐	ขั้นตอน	ดังนี้

ขั้นที่	๑	ท�ำควำมเข้ำใจทุกครัวเรือน	
ขั้นที่	๒	จัดตั้งคณะกรรมกำรกองทุนแม่ของแผ่นดิน	
ขั้นที่	๓	รับสมัครครัวเรือนเข้ำร่วมเป็นสมำชิกกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ขั้นที่	๔	จัดตั้งกฎชุมชนเข้มแข็ง	
ขั้นที่	๕	ให้ควำมรู้ควำมเข้ำใจเรื่องยำเสพติด	
ขั้นที่	๖	จัดตั้งกองทุนแก้ไขปัญหำยำเสพติด	
ขั้นที่	๗	ประชำคมคัดแยกโดยสันติวิธี	
ขั้นที่	๘	ท�ำกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดร่วมกันอย่ำงต่อเนื่อง	
ขั้นที่	๙	กำรรับรองครัวเรือนปลอดภัย	

ขั้นที่	๑๐	กำรรักษำสถำนะของชุมชนเข้มแข็ง	
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เมื่อด�ำเนินกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง	 และเตรียมควำมพร้อมให้แก่หมู่บ้ำน/ชุมชน	 ที่ได้รับคัดเลือก 

ตำมกระบวนกำร	๑๐	ข้ันตอนแล้ว	จงัหวดัจะรวบรวมรำยชือ่หมู่บ้ำน/ชมุชน	ส่งมำยงั	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	เพือ่ท�ำกำรตรวจสอบ 

คุณสมบัติและให้กำรรับรองสถำนะเป็นกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 หำกผลกำรตรวจสอบพบว่ำ	 ยังไม่ผ่ำนเกณฑ	์ 

ก็จะมีกระบวนกำรลงพื้นที่เพื่อเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งต่อไป	ส่วนที่ผ่ำนเกณฑ์แล้ว	ก็จะได้รับเชิญเข้ำรับเงินพระรำชทำน

ขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ในช่วงเดือนสิงหำคม-ตุลำคมของทุกปี	 เพ่ือเป็นหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

อย่ำงสมบรูณ์ตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนนิงำนกองทนุแม่ของแผ่นดนิ	มกีำรขยำยพืน้ทีก่องทุนแม่ของแผ่นดนิอย่ำงต่อเนือ่ง 

ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๗	 เป็นต้นมำ	 จนถึงปัจจุบัน	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 มีหมู่บ้ำน/ชุมชมกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ	 

จ�ำนวน	๒๑,๑๕๙	แห่ง

หมู่บ้ำน/ชุมชมกองทุนแม่ของแผ่นดินทั่วประเทศ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๔๗	–	๒๕๖๐	ดังนี้

ปีที่ด�ำเนินกำร จ�ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	(แห่ง)

๒๕๔๗ ๖๗๒

๒๕๔๘ ๑,๐๒๙

๒๕๔๙ ๑,๗๗๐

๒๕๕๐ ๒,๔๐๗

๒๕๕๑ ๑,๔๕๖

๒๕๕๒ ๓,๐๐๘

๒๕๕๓ ๑,๘๓๙

๒๕๕๕ ๒,๑๕๑

๒๕๕๖ ๒,๓๕๓

๒๕๕๗ ๑,๕๙๑

๒๕๕๘ ๙๒๙

๒๕๕๙ ๙๓๐

๒๕๖๐ ๑,๐๒๔

รวมทั้งสิ้น ๒๑,๑๕๙

กำรปฏิบัติของหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

หมู ่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 สำมำรถด�ำเนินกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ได้อย่ำงหลำกหลำยตำมศักยภำพและบริบทของพื้นท่ี	 โดยสรุปกิจกรรมที่หมู ่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน 

ด�ำเนินกำรได้เบื้องต้น	ดังนี้

๑)	 กิจกรรมเฝ้ำระวังยำเสพติด	เช่น	สนับสนุนกำรเดินเวรยำม	จุดตรวจหมู่บ้ำน/ชุมชน

๒)	 กิจกรรมป้องกันกลุ่มเสี่ยง	เช่น	กำรให้ควำมรู้เรื่องยำเสพติด	กำรอบรมศำสนธรรม	กำรจัดกิจกรรม

ครอบครัวสัมพันธ์	กำรจัดกิจกรรมทำงเลือกให้เด็กและเยำวชน	(กีฬำ	นันทนำกำร	ฯลฯ)

๓)	 กิจกรรมแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด	 เช่น	 กำรส่งบ�ำบัดรักษำยำเสพติด	 กำรดูแลช่วยเหลือ 

ให้ทุนประกอบอำชีพเพื่อกำรปรับตัวสู่สังคม
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๔)	 กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมดีในหมู่บ้ำน/ชุมชน	เพื่อเป็นแบบอย่ำง

๕)	 กจิกรรมเสรมิสร้ำงควำมคดิ	ควำมรู้	กำรรวมกลุ่ม	กำรสร้ำงควำมต่ืนตัว	กำรประชมุแลกเปล่ียนควำมรู ้

ประสบกำรณ์ระหว่ำงหมู่บ้ำน/ชุมชน	 ในลักษณะของศูนย์เรียนรู้	 เพื่อให้เกิดกระบวนกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง 

ในหมู่บ้ำน/ชุมชน

๖)	 กิจกรรมสนับสนุนกำรพัฒนำควำมเป็นอยู่แบบพอเพียงในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 เพื่อให้เกิดกำรพัฒนำ 

ที่ยั่งยืน

๗)	 กิจกรรมสงเครำะห์ผู ้เดือดร้อน	 หรือผู้ตกทุกข์ได้ยำกในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 เพื่อลดทอนหรือขจัด 

ควำมเดือดร้อนตำมหลักเมตตำธรรม	 ท้ังนี้	 อำจเป็นกำรสงเครำะห์ช่วยเหลือในรูปตัวเงินหรือวัตถุสิ่งของ	 ซึ่งผู ้รับ 

กำรสงเครำะห์จะคืนกลับมำหรือไม่	แล้วแต่กรณี	หรือตำมแต่จะตกลงกัน

มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน	ประจ�ำปี	๒๕๖๐

ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนหลกัในกำรด�ำเนนิงำนกองทนุแม่ของแผ่นดิน	ร่วมกับหน่วยงำนภำค ี

ท่ีเกีย่วข้อง	ได้แก่	กรมกำรพฒันำชมุชน	กรมส่งเสรมิกำรปกครองท้องถิน่	กองอ�ำนวยกำรรกัษำควำมมัน่คงภำยในรำชอำณำจกัร 

(กอ.รมน.)	 กรุงเทพมหำนคร	 ฯลฯ	 จัดงำน	 “มหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ประจ�ำปี	 ๒๕๖๐”	 เมื่อวันจันทร์ที	่ 

๑๔	สิงหำคม	๒๕๖๐	ณ	ห้องรอยัล	จูบิลี่	บอลรูม	อำคำรชำเลนเจอร์	ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธำนี 

อ�ำเภอปำกเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	

พระเจ้ำหลำนเธอ	 พระองค์เจ ้ำพัชรกิติยำภำ	 เสด็จเป็นองค์ประธำนในงำนมหกรรมกองทุนแม  ่

ของแผ่นดิน	 ประจ�ำปี	 ๒๕๖๐	 โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 ในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	 พร้อมด้วย	 ศำสตรำจำรย์พิเศษวิศิษฎ์	 วิศิษฎ์สรอรรถ	 ปลัดกระทรวงยุติธรรม	 

นำยประยูร	รัตนเสนีย์	รองปลัดกระทรวงมหำดไทย	นำงนฤมล	ช่วงรังษี	รองเลขำธิกำร	ป.ป.ส.	และหัวหน้ำส่วนรำชกำร

ที่เกี่ยวข้อง	เฝ้ำรับเสด็จ

ในโอกำสนี้	 พระเจ้ำหลำนเธอ	 พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ	 ได้ประทำนเงินพระรำชทำนขวัญถุงกองทุนแม ่

ของแผ่นดิน	 ประจ�ำปี	 ๒๕๖๐	 ผ่ำนผู้ว่ำรำชกำรกรุงเทพมหำนคร	 และผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด	 ๗๖	 จังหวัด	 ทั่วประเทศ	 

รวมจ�ำนวน	 ๑,๐๒๔	 แห่ง	 พร้อมประทำนพระด�ำรัสแก่ประธำนหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน	 ทอดพระเนตร

นิทรรศกำรแสดงผลงำนของหมู่บ้ำน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดินของแต่ละภำค	 รวมท้ังทอดพระเนตรนิทรรศกำร 

เทิดพระเกียรติ	 ชุด	 “ดวงใจแห่งแผ่นดิน”	 และฉำยพระรูปร่วมกับคณะผู้บริหำรและหัวหน้ำส่วนรำชกำรที่เก่ียวข้อง	 

ตำมล�ำดับ
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ส�ำหรับกิจกรรมภำยในงำน	ประกอบด้วย

-	กำรลงนำมถวำยพระพรสมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถ	ในรัชกำลที่	๙

-	 กำรแสดงนิทรรศกำรชุด	 “ดวงใจแห่งแผ่นดิน”	 เพื่อเทิดพระเกียรติพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 

มหำภูมิพลอดุลยเดช	บรมนำถบพิตร	สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์	พระบรมรำชินีนำถ	ในรัชกำลที่	๙	สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว

มหำวชิรำลงกรณ	บดินทรเทพยวรำงกูร	และพระเจ้ำหลำนเธอ	พระองค์เจ้ำพัชรกิติยำภำ	เพื่อให้ประชำชนได้ตระหนักถึง 

พระมหำกรุณำธิคุณอันยิ่งใหญ่ของทุกพระองค์ที่ทรงห่วงใยปัญหำยำเสพติด	 ตลอดทั้งกำรแสดงนิทรรศกำรผลงำนของ

หมูบ้่ำน/ชมุชนกองทนุแม่ของแผ่นดนิ	จำก	๑๐	พืน้ท่ีท่ีมปีระสบกำรณ์กำรด�ำเนนิงำนเป็นทีน่่ำสนใจ	สำมำรถน�ำไปเป็นต้นแบบ 

เพื่อประยุกต์ใช้แนวทำงในกำรด�ำเนินงำนได้
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กิจกรรมวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก	(๒๖	มิถุนำยน)	ประจ�ำปี	๒๕๖๐

ตำมมติกำรประชุมสมัชชำใหญ่องค์กำรสหประชำชำติ	 เมื่อเดือนมิถุนำยน	 ๒๕๓๐	 ได้ก�ำหนดให้ 

วันที่	 ๒๖	 มิถุนำยนของทุกปี	 เป็นวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก	 ซ่ึงประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติและยืนยันเจตนำรมณ์ 

อย่ำงแน่วแน่ท่ีจะร่วมกบัประชำคมโลกในกำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพตดิ	โดยมหีน่วยงำน/องค์กรภำคทีีเ่กีย่วข้อง	ทัง้ภำครฐั	 

ภำคเอกชน	 และภำคประชำชน	 ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อเนื่อง	 ตั้งแต่ปี	 ๒๕๓๐	 จนถึงปัจจุบัน	 โดยในปี	 ๒๕๖๐	

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้จัดกิจกรรม	ดังนี้

๑.	พิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณ	บุคคลและองค์กรที่มีผลงำนยอดเยี่ยมและดีเด่น

เมื่อวันที่	๒๓	มิถุนำยน	๒๕๖๐	พลเอก	ประยุทธ์	จันทร์โอชำ	นำยกรัฐมนตรี	เป็นประธำนมอบโล่ประกำศ 

เกียรติคุณ	 บุคคลและองค์กรท่ีมีผลงำนยอดเยี่ยมและดีเด่น	 เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติด	 ประจ�ำปี	 ๒๕๖๐	พร้อมด้วย	 

นำยสวุพนัธุ	์ตนัยวุรรธนะ	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงยติุธรรม	ในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรศนูย์อ�ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำม 

ยำเสพติดแห่งชำติ	 พลเอก	 อนุพงษ์	 เผ่ำจินดำ	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงมหำดไทย	 พลต�ำรวจเอก	 อดุลย์	 แสงสิงแก้ว 

รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและ

ควำมมั่นคงของมนุษย์	 นำยออมสิน	 ชีวะพฤกษ์ 

รัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 นำยศิรินทร์ยำ 

สิทธิชัย	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 นำยกลินท์	 สำรสิน 

ประธำนกรรมกำรมูลนิธิ	 พลต�ำรวจเอกเภำ	 สำรสิน 

ผู้บริหำรจำกหน่วยงำนที่เก่ียวข้อง	 บุคคลและ 

องค์กรทั้งภำครัฐ	ภำคเอกชน	และภำคประชำชน 

ท่ี ได ้รับโล ่ฯ	 เข ้ำร ่วมในพิธีกว ่ำ	 ๕๐๐	 คน 

ณ	ตึกสันติไมตรี	(หลังนอก)	ท�ำเนียบรัฐบำล

โดยพิธีมอบโล่ประกำศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรท่ีมีผลงำนยอดเยี่ยมและดีเด่นในกำรป้องกันและ 

แก้ไขปัญหำยำเสพติด	 จัดขึ้นเป็นครั้งที่	 ๒๔	 ซึ่ง	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 กระทรวงยุติธรรม	 ร่วมกับ	 มูลนิธิ	 พลต�ำรวจเอก	 

เภำ	สำรสิน	 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกำรประกำศเจตนำรมณ์เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก	(๒๖	มิถุนำยน)	ของทุกปี	 

ตำมมติของสหประชำชำติ	 และเพื่อให้เกิดควำมตระหนักในบทบำทและควำมส�ำคัญของบุคลำกรภำครัฐ	 ภำคเอกชน 

ภำคประชำชน	ตลอดจนเยำวชน	และศิลปิน	ที่มีจิตอำสำ	สละเวลำ	ทุ่มเทแรงกำยแรงใจ	ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดอย่ำงจริงจังและต่อเนื่อง	 อีกทั้งเพื่อสร้ำงขวัญก�ำลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคลและองค์กรที่อุทิศตน 

ท�ำงำนด้ำนยำเสพติดจนมีผลงำนเป็นที่ประจักษ	์

ซึ่ งในป ีนี้ มีบุคคลและองค ์กรที่ ได ้รับโล ่และ 

ใบประกำศเกยีรติคณุทกุประเภท	จ�ำนวน	๒๑๖	รำย 

และเป็นปีที่ 	 ๓	 ที่มีกำรมอบโล ่เชิดชูเกียรต ิ

ผู้ปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ให้กบัทำยำทผู้เสยีสละชวีติ	รวมทัง้มอบใบประกำศ 

เชดิชเูกยีรตใิห้แก่ผูบ้ำดเจบ็ในกำรปฏิบตังิำนป้องกนั 

และแก้ไขปัญหำยำเสพติดอีกด้วย
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ในปีน้ีมกีรอบแนวคิดในกำรจดักจิกรรมรณรงค์เพือ่ให้เยำวชน	ประชำชน	หน่วยงำนภำครฐั	และภำคเอกชน	

ท�ำควำมด	ีตระหนักถงึภยัจำกยำเสพตดิ	และเข้ำมำมส่ีวนร่วมในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิอย่ำงจรงิจัง	เพือ่แสดงควำมอำลยั

พระบำทสมเดจ็พระปรมนิทรมหำภมูพิลอดลุยเดช	และน้อมร�ำลึกถงึพระมหำกรุณำธคุิณทีท่รงน�ำแนวทำงในแก้ไขปัญหำ

ยำเสพติด	 เพื่อให้พสกนิกรชำวไทยพ้นภัยจำกยำเสพติด	 และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำวชิรำลงกรณ 

บดินทรเทพยวรำงกูร	ภำยใต้ค�ำขวัญ	“ท�ำดีเพื่อพ่อ	สำนต่อแก้ปัญหำยำเสพติด”

๒.	กิจกรรม	“วิ่งเพื่อพ่อ	ต่อต้ำนยำเสพติด”	(Run	for	Dad	Against	Drugs)

เมื่อวันที่	๒๕	มิถุนำยน	๒๕๖๐	นำยสุวพันธุ์	ตันยุวรรธนะ	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธำน

กิจกรรม	“วิ่งเพื่อพ่อ	ต่อต้ำนยำเสพติด”	(Run	for	Dad	Against	Drugs)	เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก	(๒๖	มิถุนำยน)	

ประจ�ำปี	๒๕๖๐	พร้อมด้วยผูบ้ริหำรกระทรวงยตุธิรรม	นำยศริินทร์ยำ	สิทธชิยั	เลขำธกิำร	ป.ป.ส.	ผู้บริหำร	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส. 

ผู ้ร่วมสนับสนุน	 ผู ้เข้ำร่วมกิจกรรม	 เหล่ำศิลปินดำรำ/คนในวงกำรบันเทิง	 โดยผู ้เข้ำร่วมกิจกรรมได้บริจำคเงิน 

เพื่อมูลนิธิพระดำบส	สนับสนุนเยำวชนผู้ด้อยโอกำสทำงกำรศึกษำ	ณ	สวนหลวง	ร.๙	กรุงเทพมหำนคร

โดย	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 จัดกิจกรรม	 “ว่ิงเพื่อพ่อ	 ต่อต้ำนยำเสพติด”	 (Run	 for	 Dad	 Against	 Drugs)	

เพื่อให้ประชำชนได้ร ่วมแสดงควำมอำลัยแด่พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช	 และร่วมกัน 

สวมเสื้อสีขำวในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก	 (๒๖	 มิถุนำยน)	 ประจ�ำปี	 ๒๕๖๐	 เป็นกำรสร้ำงกำรรับรู้ให้กับประชำชน 

ตำมนโยบำยรัฐบำล	 ให้เกิดควำมตระหนักและเห็นควำมส�ำคัญของกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 รวมถึง 

ร่วมกันแสดงพลังและเจตนำรมณ์ในกำรต่อต้ำนยำเสพติด	 และเพ่ือให้กลุ่มเป้ำหมำยเยำวชนและประชำชนรับรู้และ 

เข้ำใจถึงนโยบำยและแนวทำงกำรด�ำเนินงำนด้ำนยำเสพติดของรัฐบำล	และ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ตลอดจนเข้ำมำมีส่วนร่วม

เป็นพลังในกำรต่อต้ำนยำเสพติด	ซึ่งมีผู้สนใจมำร่วมวิ่ง	จ�ำนวน	๔,๐๐๐	คน
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๓.	กำรประกวดออกแบบสื่อสร้ำงสรรค์ห่ำงไกลยำเสพติด

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้จัดกำรประกวดออกแบบสื่อเพื่อกำรป้องกันยำเสพติด	Infographic	และคลิปวิดีโอสั้น 

ภำยใต้หัวข้อ	“ผู้เสพ	คือ	ผู้ป่วย”	ซึ่งถือเป็นกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติดโลก	 (๒๖	มิถุนำยน)	ประจ�ำปี	๒๕๖๐	 

โดยกำรประกวดในครั้งนี้ได้รับควำมสนใจ	 จำกเยำวชนและประชำชนส่งผลงำนเข้ำมำเป็นจ�ำนวนมำกถึง	 ๓๐๑	 ชิ้นงำน 

ชิงเงินรำงวัลกว่ำ	 ๓๖๐,๐๐๐	 บำท	 และเมื่อวันที่	 ๔	 กรกฎำคม	 ๒๕๖๐	 นำยศิรินทร์ยำ	 สิทธิชัย	 เลขำธิกำร	 ป.ป.ส.	 

เป็นประธำนในพิธีมอบรำงวัลกำรประกวด	 “Infographic	 และคลิปวิดีโอสั้น”	ณ	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 โดยแยกประเภท 

ผลงำนที่รับเงินรำงวัล	พร้อมรับโล่รำงวัล	และใบประกำศนียบัตร	ดังนี้

๑)		ผลงำนกำรประกวด	Infographic	ประเภทเยำวชน	อำยุระหว่ำง	๑๕	-	๑๘	ปี	

๒)		ผลงำนกำรประกวด	Infographic	ประเภทประชำชนทั่วไป	อำยุ	๑๙	ปีขึ้นไป	

๓)		ผลงำนกำรประกวดคลิปวิดีโอ	ประเภทเยำวชน	อำยุระหว่ำง	๑๕	-	๑๘	ปี

๔)		ผลงำนกำรประกวดคลิปวิดีโอ	ประเภทประชำชนทั่วไป	อำยุ	๑๙	ปีขึ้นไป

กำรประกวดนีเ้ป็นกิจกรรมสร้ำงภมูคิุม้กันยำเสพติดส�ำหรบัน้อง	ๆ 	เยำวชนในสถำนศกึษำ	ระดับมัธยมศกึษำ	

อำชีวศึกษำ	 อุดมศึกษำ	 และประชำชนทั่วไป	 ซ่ึงถือเป็นกิจกรรมท่ีส่งเสริมให้เยำวชนและประชำชนเกิดกำรรวมกลุ่มกัน 

ใช้เวลำว่ำงให้เกดิประโยชน์	เป็นกำรสร้ำงกำรรบัรูใ้ห้กบักลุม่เป้ำหมำยเยำวชนและประชำชนให้เข้ำใจแนวทำงกำรด�ำเนนิงำน 

ด้ำนกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	อีกทั้งยังเป็นกำรเชิญชวนให้ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำ
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กำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดชำยแดนภำคใต้

๑.	กิจกรรมกำรสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน

กำรด�ำเนนิกิจกรรมกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในหมูบ้่ำน/ชมุชน	เป็นกจิกรรมท่ีทำงสมำคมป้องกัน

และแก้ไขปัญหำยำเสพตดิจงัหวัดชำยแดนภำคใต้	ได้ลงพืน้ทีใ่นระดับหมูบ้่ำน/ชมุชน	เพือ่ให้ควำมรูเ้รือ่งกำรสร้ำงภมูคิุม้กนั

ยำเสพตดิ	แก่กลุม่เป้ำหมำยทีเ่ป็นชำวบ้ำนทัว่ไปทัง้ผูห้ญงิหรอืแม่บ้ำน	ซึง่นอกจำกผูห้ญงิหรือแม่บ้ำน	ทีเ่ข้ำร่วมกจิกรรมแล้ว 

ก็ยังมีพ่อบ้ำน	 และเด็ก	 ๆ	 เยำวชน	 ในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 เข้ำร่วมกิจกรรมด้วย	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ทุกคนในหมู่บ้ำน/ชุมชน 

ได้ตระหนกัถงึโทษและพษิภยัของยำเสพตดิ	โดยมปีระเด็นทีใ่ห้ควำมรู้	ประกอบด้วย	ควำมหมำยและอนัตรำยจำกยำเสพตดิ 

โทษของผู้ค้ำ	หลักศำสนำกับยำเสพติด	และกำรสังเกตพฤติกรรมของเยำวชนและสร้ำงครอบครัวอบอุ่น

โดยห้วงเดือนตุลำคม	 ๒๕๕๙	 -	 กันยำยน	 ๒๕๖๐	 สมำคมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 

จงัหวดัชำยแดนภำคใต้	สำมำรถลงพืน้ทีด่�ำเนนิกำรได้ท้ังหมด	จ�ำนวน	๗๕๓	หมูบ้่ำน/ชมุชน	และมจี�ำนวนผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรม

ทั้งหมด	๒๕,๙๐๐	คน	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

จังหวัด
หมู่บ้ำน/ชุมชน

ที่ด�ำเนินกำร	(แห่ง)

จ�ำนวนผู้เข้ำร่วม	(คน)

ชำย หญิง รวม

สงขลำ	(๔	อ�ำเภอ) ๑๒๙ ๒,๘๓๔ ๑,๗๕๐ ๔,๕๘๔

ยะลำ ๑๖๐ ๓,๖๒๙ ๑,๙๙๒ ๕,๖๒๑

ปัตตำนี ๒๒๐ ๒,๑๕๑ ๔,๙๖๓ ๗,๑๑๔

นรำธิวำส ๒๔๔ ๔,๐๓๘ ๔,๕๔๓ ๘,๕๘๑

รวม ๗๕๓ ๑๒,๖๕๒ ๑๓,๒๔๘ ๒๕,๙๐๐
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๒.	กิจกรรมสร้ำงภูมิคุ้มกันยำเสพติดในโรงเรียน

สมำคมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวัดชำยแดนภำคใต้	 ได้เข้ำไปด�ำเนินกำรสร้ำงภูมิคุ ้มกัน 

ยำเสพติดในโรงเรียนระดับประถมศึกษำ	 มัธยมศึกษำ	 โรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ	 โรงเรียนตำดีกำ	 และสถำบันศึกษำ

ปอเนำะ	 ในพื้นที่	๓	จังหวัดชำยแดนภำคใต้	ทั้งนี้	 เพื่อให้เยำวชนก่อนวัยเสี่ยงในโรงเรียน	 ได้ตระหนักถึงโทษและพิษภัย

ของยำเสพติด	 โดยมีประเด็นที่ให้ควำมรู้ประกอบด้วย	ควำมหมำยและอันตรำยจำกยำเสพติด	หลักศำสนำกับยำเสพติด	

กำรทดลองสำรนิโคตินจำกบุหรี่	และพระคุณของครู	และพระคุณพ่อ-แม่

ห้วงเดอืนตลุำคม	๒๕๕๙	-	กนัยำยน	๒๕๖๐	สมำคมป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 

สำมำรถเข้ำด�ำเนินกำรได้ทั้งหมด	๗๖๙	โรงเรียน	และมีจ�ำนวนผู้เข้ำร่วม	๕๔,๙๐๕	คน	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

จังหวัด
โรงเรียน

ที่ด�ำเนินกำร
(แห่ง)

สังกัด	
สพฐ.

(ประถม)

สังกัด	
สพม.	

(มัธยม)

สังกัด	สช.

จ�ำนวน
นักเรียน
(คน)ประถม

โรงเรียน
เอกชน
สอน

ศำสนำ
(มัธยม)

โรงเรียน
ตำดีกำ

สถำบัน
ปอเนำะ

สงขลำ
(๔	อ�ำเภอ)

๑๐๖ ๔๕ ๖ ๒ ๓ ๔๙ ๑ ๙,๗๗๕

ยะลำ ๑๙๒ ๑๘ ๑ ๑ ๖ ๑๖๐ ๖ ๑๒,๓๑๖

ปัตตำนี ๒๑๙ - - - ๑ ๒๐๒ ๑๖ ๑๓,๗๐๒

นรำธิวำส ๒๕๒ ๒ ๑ ๑ ๒๔๕ ๓ ๑๙,๑๑๒

รวม ๗๖๙ ๖๕ ๗ ๔ ๑๑ ๖๕๖ ๒๖ ๕๔,๙๐๕
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๓.	กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนเยำวชนอ่ำนคุตบะห์วันศุกร์

กำรส่งเสริมและสนับสนุนเยำวชนอ่ำนคุตบะห์วันศุกร์	 สมำคมป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

จังหวัดชำยแดนภำคใต้	 ได้ร่วมกับโรงเรียนเอกชนสอนศำสนำ	 และสถำบันศึกษำปอเนำะ	 ส่งเสริมให้เด็กและเยำวชน 

ในโรงเรียนเผยแพร่หลักค�ำสอน	 บทบัญญัติ	 ตำมหลักศำสนำอิสลำมให้ห่ำงไกลยำเสพติด	 โดยเน้นบทบัญญัติหรือ 

หวัข้อคุตบะห์	ประกอบด้วย	หลกัค�ำสอนเกีย่วกบัผูท้ีใ่ช้สิง่เสพตดิ	หลกัค�ำสอนเกีย่วกบัครอบครวั	และสถำนกำรณ์ปัจจบัุน	

บทลงโทษของผู้ที่ใช้ยำเสพติด	กำรขออภัยโทษจำกพระเจ้ำ	และหลักกำรพื้นฐำนของมุสลิม

ห้วงเดอืนตลุำคม	๒๕๕๙	-	กนัยำยน	๒๕๖๐	สมำคมป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	จงัหวดัชำยแดนภำคใต้ 

สำมำรถส่งเสริมให้เยำวชนอ่ำนคุตบะห์วันศุกร์	๕๗๔	มัสยิด	โดยมีรำยละเอียดดังนี้

จังหวัด ด�ำเนินกำร	(แห่ง)

สงขลำ	(๔	อ�ำเภอ) ๔๘

ยะลำ ๑๓๕

ปัตตำนี ๑๔๐

นรำธิวำส ๒๕๑

รวม ๕๗๔

๔.	กิจกรรมกำรสร้ำงควำมรู้ให้ประชำชนเรื่องยำเสพติด	รณรงค์ประชำสัมพันธ์ยำเสพติด	ผ่ำนสื่อรำยกำรวิทยุ

สมำคมป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติดจังหวดัชำยแดนภำคใต้ได้ด�ำเนนิกำรกจิกรรมผ่ำนส่ือรำยกำรวทิยุ	

เพือ่เป็นสือ่ประชำสมัพนัธ์โทษพษิภยัยำเสพตดิ	และยงัเป็นอกีหนึง่ช่องทำงในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในพืน้ที	่มกีำรพดูคุย 

และแลกเปลี่ยนควำมคิดเห็น	แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ผ่ำนสื่อรำยกำรวิทยุ	ทั้งนี้เพื่อให้ประชำชน

ได้ตระหนักถึงโทษพิษภัยของยำเสพติด	และทันต่อสถำนกำรณ์กำรระบำดของยำเสพติดในปัจจุบัน

-	 รำยกำรซำว์ดแซ่บ	๑๐๒.๕	MHz.	อสมท.	จงัหวดัยะลำออกอำกำศทกุวนัอำทติย์	เวลำ	๑๓.๐๐	-	๑๔.๐๐	น. 

กระจำยเสียงครอบคลุม	๓	จังหวัดชำยแดนภำคใต้และ	๔	อ�ำเภอ	จังหวัดสงขลำ

-	 รำยกำรไวด์สเตช่ัน	 สถำนีปลอดยำเสพติด	 ๑๐๖.๒๕	MHz.	 R-radio	 network	 วิทยำลัยเทคนิค

ปัตตำนี	ออกอำกำศทุกวันจันทร์และอังคำรเวลำ	๑๑.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.	กระจำยเสียงครอบคลุมในเขตพื้นที่อ�ำเภอเมือง	 

จังหวัดปัตตำนี

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด98



การบริหารจัดการ



กำรบริหำรจัดกำรงบประมำณกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ตำมพระรำชบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ�ำปีงบประมำณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 รัฐบำลได้จัดสรรงบประมำณ 

เพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 จ�ำนวนทั้งส้ิน	 ๔,๘๙๙,๑๗๙,๘๐๐	 บำท	 มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	 

จ�ำนวนทั้งสิ้น	 ๔,๕๙๘,๓๕๒,๕๖๐.๘๖	บำท	 คิดเป็นร้อยละ	๙๓.๘๖	 คงเหลืองบประมำณ	๓๐๐,๘๒๗,๒๓๙.๑๔	บำท	 

คิดเป็นร้อยละ	๖.๑๔

โดยงบประมำณเพื่อกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	มีรำยละเอียดดังนี้

๑.	 งบประมำณของหน่วยงำนบูรณำกำรท่ีเกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดท่ีมีรหัส

งบประมำณด้ำนยำเสพติด	 ๒๕	 หน่วยงำน	 ได้รับกำรจัดสรรงบประมำณ	 จ�ำนวนทั้งสิ้น	 ๒,๔๑๑,๘๘๕,๐๐๐	 บำท	 

มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	จ�ำนวนทั้งสิ้น	๒,๑๕๕,๖๕๖,๖๖๖.๐๘	บำท	คิดเป็นร้อยละ	๘๙.๓๘	คงเหลืองบประมำณ	

๒๕๖,๒๒๘,๓๓๓.๙๒	บำท	คิดเป็นร้อยละ	๑๐.๖๒

๓๐๐,๘๒๗,๒๓๙.๑๔	บำท

๙๓.๘๖%

๖.๑๔%

๔,๕๙๘,๓๕๒,๕๖๐.๘๖	บำท

เบิกจ่ำย									คงเหลือ

งบประมำณของหน่วยงำนบูรณำกำรที่เกี่ยวข้อง	๒๕	หน่วยงำน	

(๒,๔๑๑,๘๘๕,๐๐๐	บำท)

เบิกจ่ำย									คงเหลือ

การขาย 

๘๙.๓๘%

๑๐.๖๒%

๒,๑๕๕,๖๕๖,๖๖๖.๐๘

๒๕๖,๒๒๘,๓๓๓.๙๒

งบประมำณด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดภำพรวม

(๔,๘๙๙,๑๗๙,๘๐๐	บำท)
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๒.	 งบประมำณของ	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	โดยได้รบักำรจดัสรรงบประมำณ	จ�ำนวนทัง้สิน้	๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐	บำท 

มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	จ�ำนวนทั้งสิ้น	๒,๔๔๒,๖๙๕,๘๙๔.๗๘	บำท	คิดเป็นร้อยละ	๙๘.๒๑	คงเหลืองบประมำณ	

๔๔,๕๙๘,๙๐๕.๒๒	บำท	คิดเป็นร้อยละ	๑.๗๙	

โดยจ�ำแนกงบประมำณของ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ออกเป็น	๒	ส่วน	ดังนี้

๒.๑	 งบประมำณท่ี	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ด�ำเนินกำรเอง	 จ�ำนวน	 ๑,๗๑๕,๓๙๖,๗๒๒.๔๔	 บำท	 

มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	 จ�ำนวน	 ๑,๖๗๕,๑๘๒,๒๓๒.๘๙	 บำท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๗.๖๖	 คงเหลืองบประมำณ	

๔๐,๒๑๔,๔๘๙.๕๕	บำท	คิดเป็นร้อยละ	๒.๓๔

๒.๒	 งบประมำณที่สนับสนุนหน่วยงำนอื่นให้เบิกจ่ำยแทน	 จ�ำนวน	 ๗๗๑,๘๙๘,๐๗๗.๕๖	 บำท	 

มีผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ	 จ�ำนวน	 ๗๖๗,๕๑๓,๖๖๑.๘๙	 บำท	 คิดเป็นร้อยละ	 ๙๙.๔๓	 คงเหลืองบประมำณ	

๔,๓๘๔,๔๑๕.๖๗	บำท	คิดเป็นร้อยละ	๐.๕๗

งบประมำณของ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.
(๒,๔๘๗,๒๙๔,๘๐๐	บำท)

๙๘.๒๑%

๑.๗๙%

๒,๔๔๒,๖๙๕,๘๙๔.๗๘	บำท

๔๔,๕๙๘,๙๐๕.๒๒	บำท

งบประมำณที่ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ด�ำเนินกำรเอง
(๑,๗๑๕,๓๙๖,๗๒๒.๔๔	บำท)

เบิกจ่ำย									คงเหลือ

เบิกจ่ำย									คงเหลือ

๙๗.๖๖%

๙๙.๔๓% ๐.๕๗%

๒.๓๔%

๑,๖๗๕,๑๘๒,๒๓๒.๘๙

๗๖๗,๕๑๓,๖๖๑.๘๙
๔,๓๘๔,๔๑๕.๖๗

๔๐,๒๑๔,๔๘๙.๕๕

งบประมำณที่สนับสนุนหน่วยงำนอื่นให้เบิกจ่ำยแทน
(๗๗๑,๘๙๘,๐๗๗.๕๖	บำท)

เบิกจ่ำย									คงเหลือ
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กำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ควำมเป็นมำของกำรก�ำกับติดตำม

รัฐบำลได้แถลงนโยบำยต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติก�ำหนดให้ปัญหำยำเสพติดเป็นปัญหำเฉพำะหน้ำ	 

ทีต้่องได้รบักำรป้องกนัและแก้ไขโดยกำรบงัคบัใช้กฎหมำยท่ีเข้มงวดและจัดกำรปัญหำอืน่	ๆ 	ท่ีเชือ่มโยงต่อเนือ่งให้เบด็เสรจ็	

ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ในฐำนะหน่วยงำนกลำงในกำรก�ำหนดยทุธศำสตร์และแผนปฏบิตักิำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 

ได้ก�ำหนดให้มีกำรจัดท�ำแผนยทุธศำสตร์ป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	พ.ศ.	๒๕๕๘	-	๒๕๖๒	ขึน้	โดยผ่ำนควำมเหน็ชอบ 

จำกคณะรฐัมนตร	ีเมือ่วนัที	่๑๐	มนีำคม	๒๕๕๘	เพือ่ใช้เป็นกรอบทศิทำงกำรด�ำเนนิงำน	และก�ำหนดให้มกีำรก�ำกบัตดิตำม

และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน	 เพื่อพัฒนำงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้เป็นไปเพื่อควำมผำสุกของประชำชน

โดยรวม

กำรก�ำกับตดิตำมกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ได้ด�ำเนนิกำรต่อเนือ่งมำเป็นประจ�ำทุกปี	

โดย	ปี	๒๕๖๐	รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	ในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

แห่งชำติได้ลงนำมในค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	ที่	๕/๒๕๖๐	ลงวันที่	๔	พฤษภำคม	

พ.ศ.	๒๕๖๐	เรื่อง	แต่งตั้งคณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	เพื่อก�ำกับ

ติดตำม	และเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้เป็นไปอย่ำงมีเอกภำพและเกิดประสิทธิภำพสูงสุด	

โดยมอบหมำยให้	 นำยประยูร	 รัตนเสนีย์	 รองปลัดกระทรวงมหำดไทย	ด้ำนควำมมั่นคง	 เป็นประธำนคณะอนุกรรมกำร	

และนำยนิยม	เติมศรีสุข	รองเลขำธิกำร	ป.ป.ส.	 เป็นรองประธำน	พร้อมทั้งหัวหน้ำผู้ตรวจรำชกำรกระทรวงต่ำง	ๆ	และ 

ผู้แทนส่วนรำชกำร	ที่เกี่ยวข้องเป็นอนุกรรมกำร

พื้นที่กำรก�ำกับติดตำมนิเทศงำน

คณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ได้ด�ำเนินกำรก�ำกับ

ติดตำมกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในพ้ืนท่ีระดับจังหวัด	 และก�ำหนดจัดโครงกำรติดตำมนิเทศงำน 

ของคณะอนุกรรมกำรก�ำกบัตดิตำมผลกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	ปี	๒๕๖๐	ในพืน้ที	่๔	ภำคภมูศิำสตร์	

จ�ำนวน	๔	 ครั้ง	 รวม	๗๗	 จังหวัด	 ระหว่ำงเดือนมิถุนำยน	 -	 สิงหำคม	๒๕๖๐	และลงพื้นที่ตรวจติดตำมกำรด�ำเนินงำน 

ในระดับพื้นที่	จ�ำนวน	๘	แห่ง	รวม	๕	จังหวัด	ประกอบด้วย
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๑.	 กำรติดตำมนิเทศงำนของคณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติด	ปี	๒๕๖๐	ในพื้นที่	๔	ภำคภูมิศำสตร์	จ�ำนวน	๔	ครั้ง	รวม	๗๗	จังหวัด	ดังนี้

-	 ครั้งที่	๑	ภำคกลำง	วันที่	๒๖	มิถุนำยน	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์	กรุงเทพมหำนคร	มีจังหวัด 

เข้ำรับกำรตรวจเยี่ยมก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำน	 จ�ำนวน	 ๒๖	 จังหวัด	 ได้แก่	 กรุงเทพมหำนคร	 จังหวัดชัยนำท	 

จังหวัดนนทบุรี	 จังหวัดปทุมธำนี	 จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ	 จังหวัดลพบุรี	 จังหวัดสมุทรปรำกำร	 จังหวัดสระบุร	ี 

จังหวัดสิงห์บุรี	 จังหวัดอ่ำงทอง	 จังหวัดจันทบุรี	 จังหวัดฉะเชิงเทรำ	 จังหวัดชลบุรี	 จังหวัดตรำด	 จังหวัดนครนำยก	 

จังหวัดปรำจีนบุรี	 จังหวัดระยอง	 จังหวัดสระแก้ว	 จังหวัดกำญจนบุรี	 จังหวัดนครปฐม	 จังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ 

จังหวัดเพชรบุรี	จังหวัดรำชบุรี	จังหวัดสมุทรสงครำม	จังหวัดสมุทรสำคร	และจังหวัดสุพรรณบุรี

-	 ครั้งที่	๒	ภำคใต้	วันที่	๒๓	มิถุนำยน	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	มีจังหวัดเข้ำรับกำรตรวจเยี่ยม

ก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	๑๔	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดกระบี่	จังหวัดชุมพร	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	จังหวัดพังงำ	

จังหวัดภูเก็ต	จังหวัดระนอง	จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี	จังหวัดตรัง	จังหวัดนรำธิวำส	จังหวัดปัตตำนี	จังหวัดพัทลุง	จังหวัดยะลำ	

จังหวัดสงขลำ	และจังหวัดสตูล	

-	 ครั้งที่	๓	ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ	วันที่	๓๐	มิถุนำยน	๒๕๖๐	ณ	จังหวัดขอนแก่น	มีจังหวัดเข้ำรับ

กำรตรวจเยี่ยมก�ำกับติดตำมกำรด�ำเนินงำน	จ�ำนวน	๒๐	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดชัยภูมิ	จังหวัดนครรำชสีมำ	จังหวัดบุรีรัมย์	

จงัหวดัยโสธร	จังหวดัศรสีะเกษ	จงัหวดัสรุนิทร์	จงัหวดัอ�ำนำจเจรญิ	จงัหวดัอบุลรำชธำน	ีจงัหวดักำฬสนิธุ	์จงัหวดัขอนแก่น	

จังหวัดนครพนม	จังหวัดมหำสำรคำม	จังหวัดมุกดำหำร	จังหวัดร้อยเอ็ด	จังหวัดเลย	จังหวัดสกลนคร	จังหวัดหนองคำย	

จังหวัดหนองบัวล�ำภู	จังหวัดอุดรธำนี	และจังหวัดบึงกำฬ

-	 ครัง้ที	่๔	ภำคเหนอื	วนัที	่๔	กรกฎำคม	๒๕๖๐	ณ	จังหวดัพิษณโุลก	มจัีงหวดัเข้ำรับกำรตรวจเยีย่มก�ำกบั

ตดิตำมกำรด�ำเนนิงำน	จ�ำนวน	๑๗	จงัหวดั	ได้แก่	จังหวดัเชยีงรำย	จังหวดัเชยีงใหม่	จังหวดัน่ำน	จังหวดัพะเยำ	จังหวดัแพร่ 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 จังหวัดล�ำปำง	 จังหวัดล�ำพูน	 จังหวัดก�ำแพงเพชร	 จังหวัดตำก	 จังหวัดนครสวรรค์	 จังหวัดพิจิตร	 

จังหวัดพิษณุโลก	จังหวัดเพชรบูรณ์	จังหวัดสุโขทัย	จังหวัดอุตรดิตถ์	และจังหวัดอุทัยธำนี

๒.	 กำรลงพื้นท่ีเพื่อติดตำมนิเทศงำน	 และตรวจเยี่ยมกำรด�ำเนินงำนเพ่ือสร้ำงขวัญและก�ำลังใจ 

แก่เจ้ำหน้ำที่	จ�ำนวน	๘	แห่ง	รวม	๕	จังหวัด	ดังนี้

๒.๑	 ชุมชนนครทอง	ต�ำบลปำกคลองปลำกด	อ�ำเภอพระสมุทรเจดีย์	จังหวัดสมุทรปรำกำร

๒.๒	 บ้ำนมะม่วงทอง	หมู่ที่	๔	ต�ำบลท่ำดี	อ�ำเภอลำนสกำ	จังหวัดนครศรีธรรมรำช	

๒.๓	 บ้ำนภูเหล็ก	ต�ำบลภูเหล็ก	อ�ำเภอบ้ำนไผ่	จังหวัดขอนแก่น

๒.๔	 บ้ำนผำรังหมี	ต�ำบลไทรย้อย	อ�ำเภอเนินมะปรำง	จังหวัดพิษณุโลก

๒.๕	 โรงเรียนขำมแก่นนคร	ต�ำบลศิลำ	อ�ำเภอเมือง	จังหวัดขอนแก่น

๒.๖	 ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรุงเทพมหำนคร	 ณ	 กองพันทหำรปืนใหญ่ต่อสู้อำกำศยำนที่	 ๖	 

กรมทหำรปืนใหญ่ต่อสู่อำกำศยำน	เขตหลักสี่	กรุงเทพมหำนคร

๒.๗	 ค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยำเสพติด	“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”	จังหวัดนครศรีธรรมรำช

๒.๘	 ค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยำเสพติด	 “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”	 วัดก�ำแพงมณี	 ต�ำบลโคกสลุด	

อ�ำเภอบำงกระทุ่ม	จังหวัดพิษณุโลก
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ผลกำรก�ำกับติดตำมนิเทศงำน

กำรก�ำกับติดตำมมีวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้เป็นไปตำม 

เป้ำหมำยและสอดคล้องกับนโยบำย	 ยุทธศำสตร์	 แผนงำน	 รวมถึงก�ำกับติดตำมเพื่อรับฟังปัญหำ	 อุปสรรค	 รวมถึง 

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรด�ำเนินงำนของหน่วยปฏิบัติในพื้นที่	 น�ำมำพิจำรณำประกอบกำรจัดท�ำแผนยุทธศำสตร์

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดในปีต่อ	 ๆ	 ไป	 ตลอดจนเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบกำรตัดสินใจของผู้บริหำร	 และ 

ใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้มีประสิทธิภำพมำกย่ิงขึ้น	 ทั้งนี้	 กำรก�ำกับติดตำม 

ยังเป็นกำรด�ำเนินงำน	 เพื่อสร้ำงขวัญและก�ำลังใจให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู ้ปฏิบัติงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ในระดับพื้นที่อีกด้วย

คณะอนุกรรมกำรก�ำกับติดตำมผลกำรด�ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ปี	 ๒๕๖๐	 ได้สรุป 

ปัญหำอปุสรรคกำรก�ำกบัตดิตำม	รำยงำนต่อผูอ้�ำนวยกำรศนูย์อ�ำนวยกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำต	ิดงันี้

๑.	กำรปรำบปรำมยำเสพติด

-	ปัญหำอปุสรรค	ประชำชนไม่ไว้วำงใจเจ้ำหน้ำทีร่ฐัในกำรให้ข้อมลูข่ำวสำรยำเสพติด	เนือ่งจำกเกรงกลวั 

เรื่องควำมปลอดภัยต่อตนเองและครอบครัว	 และยังคงมีกำรลักลอบจ�ำหน่ำยยำเสพติด	 หรือสำรออกฤทธิ์ทำงประสำท 

ตำมร้ำนขำยยำโดยมิชอบด้วยกฎหมำย	 มีกำรใช้ยำในทำงที่ผิด	 โดยเฉพำะในกลุ่มเด็กและเยำวชน	 รวมถึงเจ้ำหน้ำที่ 

ได้รับบำดเจ็บหรือเสียชีวิตจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่	และบำงพื้นที่ยังขำดแคลนเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นในกำรสกัดกั้น 

กำรลักลอบน�ำเข้ำและล�ำเลียงยำเสพติด

๒.	กำรบ�ำบัดรักษำยำเสพติด

-	 ปัญหำอุปสรรค	 กำรค้นหำผู ้เสพ/ผู ้ติดเพื่อน�ำเข้ำสู ่กระบวนกำรบ�ำบัดรักษำในระบบสมัครใจ	 

ยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 เนื่องจำกสถำนที่คัดกรองไม่พร้อมด�ำเนินกำรตลอด	๒๔	ชั่วโมง	ผู้เสพ/

ผู้ติด	 ไม่ปฏิบัติตำมเงื่อนไขประกำศ	 คสช.	 ที่	 ๑๐๘/๒๕๕๗	ท�ำให้เกิดกำรบ�ำบัดรักษำซ�้ำซำก	 กำรเร่งรัดน�ำผู้เสพเข้ำสู ่

กำรบ�ำบัดรักษำมำกเกินไปก่อให้เกิดปัญหำระดับพื้นที่	 รวมถึงระบบงบประมำณสนับสนุนกำรบ�ำบัดและกำรติดตำม 

ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดไม่สอดคล้องกับลักษณะงำนหรือกำรปฏิบัติงำนจริง	 และกำรที่ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดย้ำยที่พักอำศัยหรือ 

ไปท�ำงำนนอกพื้นที่	ท�ำให้กำรติดตำมผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดไม่ครบตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด
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๓.	กำรป้องกันปัญหำยำเสพติด

-	 ปัญหำอุปสรรค	 สถำบันครอบครัวอ่อนแอ	 ส่งผลต่อปัญหำยำเสพติด	 กำรขำดกำรมีส่วนร่วม 

ของภำคประชำชนในกำรเสรมิสร้ำงควำมเข้มแขง็ให้กบัหมูบ้่ำน/ชมุชน	กำรก�ำหนดมำตรกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิในหมูบ้่ำน/ 

ชุมชนขำดควำมยืดหยุ่นไม่สอดคล้องกับพื้นที่ปัญหำกำรแพร่ระบำดยำเสพติดในกลุ่มนักท่องเที่ยว	 และกำรแพร่ระบำด 

ในสถำนบันเทิง	และสถำนบริกำรที่ควบคุมได้ยำก

๔.	กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร

-	 ปัญหำอุปสรรค	 กำรจัดสรรงบประมำณล่ำช้ำไม่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัญหำกำรแพร่ระบำด 

ยำเสพติดรวมถึงระบบกำรรำยงำนสำรสนเทศยำเสพติดจังหวัดมีกำรปรับรูปแบบกำรรำยงำนทุกปี	ท�ำให้เกิดควำมสับสน

ในกำรรำยงำน	เจ้ำหน้ำทีม่กีำรโยกย้ำยปรบัเปลีย่นกำรด�ำเนนิงำนส่งผลต่อกำรรำยงำนผลผ่ำนระบบสำรสนเทศยำเสพตดิ

จังหวัด	(NISPA)	ไม่มีควำมต่อเนื่องขำดประสิทธิภำพ
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กำรประเมินผลกำรด�ำเนินงำนด้ำนยำเสพติด

ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ร่วมกบั	ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต	ิกระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม	ด�ำเนนิกำรจัดท�ำ

โครงกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	

ปี	๒๕๖๐	ด�ำเนินกำรส�ำรวจ	๒	ครั้ง	คือ	ครั้งแรกเดือนมีนำคม	๒๕๖๐	และครั้งที่	๒	เดือนสิงหำคม	๒๕๖๐	เพื่อติดตำม	 

ประเมินผล	 กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 โดยสอบถำมประชำชนที่มีอำยุ	 ๑๘	 ปีขึ้นไป 

ทั่วประเทศ	มีประชำชนกลุ่มตัวอย่ำง	จ�ำนวน	๔๗,๐๐๐	รำย	ในพื้นที่เป้ำหมำยเดียวกันของกำรส�ำรวจทั้ง	๒	ครั้ง

โดยผลกำรส�ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชนเกี่ยวกับกำรด�ำเนินงำนตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันและแก้ไข 

ปัญหำยำเสพติด	 ครั้งท่ี	 ๒/๒๕๖๐	 เก็บรวบรวมข้อมูลระหว่ำงวันที่	 ๒๖	 กรกฎำคม	 -	 ๓๑	 สิงหำคม	 ๒๕๖๐	 จำกผล 

กำรส�ำรวจครั้งนี้	 ประชำชนเห็นว่ำสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดโดยรวมดีขึ้น	 โดยมีควำมพึงพอใจและควำมเชื่อม่ัน 

ต่อนโยบำยรฐับำลในกำรป้องกนั	ปรำบปรำม	และบ�ำบดัรกัษำผูเ้สพ/ผูต้ดิยำเสพตดิในระดับสงู	เช่นเดยีวกบัผลกำรส�ำรวจ

ที่ผ่ำนมำ	โดยสรุปสำระส�ำคัญได้ดังนี้

๑.	 ประชำชนร้อยละ	 ๙๗.๕๐	 มีควำมพึงพอใจผลกำรด�ำเนินงำนของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	

โดยประชำชนมีควำมพึงพอใจด้ำนกำรป้องกัน	 กำรปรำบปรำม	และกำรบ�ำบัดรักษำ	 ในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกันตำมล�ำดับ	

นอกจำกนี้	ประชำชนร้อยละ	๙๗.๓๐	มีควำมเชื่อมั่นต่อนโยบำยของรัฐบำลในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด

๒.	 ประชำชนร้อยละ	๕.๑	ระบวุ่ำพบเหน็ปัญหำยำเสพตดิในหมูบ้่ำน/ชมุชนด้วยตนเอง	เมือ่เปรยีบเทยีบกับ

กำรส�ำรวจครั้งที่	๑	(ร้อยละ	๗)	ลดลงร้อยละ	๑.๙	ขณะที่ร้อยละ	๔๒.๑	ระบุว่ำไม่พบเห็น	แต่ทรำบว่ำในหมู่บ้ำน/ชุมชน 

มปัีญหำยำเสพตดิ	และร้อยละ	๕๒.๘	ระบวุ่ำไม่พบเหน็และไม่ทรำบว่ำในชมุชน/หมูบ้่ำน	มปัีญหำยำเสพตดิ	โดยประชำชน

ที่ระบุว่ำพบเห็น/ทรำบว่ำมีปัญหำยำเสพติด	ได้แสดงควำมเห็น	ดังนี้

๒.๑	 ประชำชนที่พบเห็น/ทรำบว่ำมีปัญหำยำเสพติด	 ระบุว่ำช่วงอำยุของผู้ที่เก่ียวข้องกับยำเสพติด 

มำกที่สุด	 ได้แก่	 อำยุ	 ๒๐-๒๔	ปี	 (ร้อยละ	๕๑.๔)	 อำยุ	 ๑๕-๑๙	ปี	 (ร้อยละ	๔๖.๓)	 อำยุ	 ๒๕-๒๙	ปี	 (ร้อยละ	๓๓.๙)	 

อำยุ	๓๐-๓๔	ปี	(ร้อยละ	๑๙.๐)	อำยุ	๓๕-๓๙	ปี	(ร้อยละ	๙.๐)	อำยุมำกกว่ำ	๓๙	ปี	และอำยุต�่ำกว่ำ	๑๕	ปี	ตำมล�ำดับ	

๒.๒	 ประชำชนท่ีพบเห็น/ทรำบว่ำมีปัญหำยำเสพติด	 ระบุว่ำอำชีพของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

มำกที่สุด	ได้แก่	ผู้ว่ำงงำน/ไม่มีงำนท�ำ	(ร้อยละ	๕๑.๓)	รับจ้ำงทั่วไป	(ร้อยละ	๔๒.๐)	นักเรียน/นักศึกษำ	(ร้อยละ	๓๐.๒)	

กรรมกร	(ร้อยละ	๑๙.๘)	เกษตรกร	(ร้อยละ	๑๓.๓)	ขบัรถรบัจ้ำง	พนกังำน/ลกูจ้ำงเอกชน	ค้ำขำยประกอบธรุกจิ	ตำมล�ำดบั	

๒.๓	 ควำมเดือดร้อนจำกปัญหำยำเสพติด	 ประชำชนร้อยละ	 ๒๒.๗	 ระบุว่ำคนในหมู่บ้ำน/ชุมชน	 

ได้รับควำมเดือดร้อนจำกปัญหำยำเสพติด	 เมื่อเปรียบเทียบกับกำรส�ำรวจครั้งที่	 ๑	 (ร้อยละ	 ๒๘.๒)	 ลดลงร้อยละ	 ๕.๕ 

(ซึ่งในจ�ำนวนนี้	มีสมำชิกในครัวเรือนประสบปัญหำโดยตรง	ร้อยละ	๘.๗	และไม่ได้ประสบปัญหำโดยตรง	ร้อยละ	๑๔.๐	 

โดยเรือ่งท่ีได้รบัควำมเดอืดร้อนจำกปัญหำยำเสพตดิมำกทีส่ดุ	๓	ล�ำดบัแรก	คอื	กำรกระท�ำผดิเกีย่วกับทรพัย์	กำรส่งเสยีงดงั 

ก่อควำมร�ำคำญ	และแก๊งมอเตอร์ไซด์ซิง่)	ส่วนร้อยละ	๖๕.๙	ระบวุ่ำ	ไม่ได้รบัควำมเดอืดร้อน	ร้อยละ	๑๑.๔	ไม่ทรำบ/ไม่แน่ใจ

๓.	 ประชำชนร้อยละ	๒.๒	ระบุว่ำพบเห็นกำรซ้ือขำยยำเสพติดได้ง่ำย	เมือ่เปรยีบเทยีบกบัผลส�ำรวจ	ครัง้ที	่๑ 

(ร้อยละ	๓.๑)	 ลดลงร้อยละ	๐.๙	 (ในจ�ำนวนนี้ได้ให้เหตุผลว่ำพบเห็นกำรซ้ือขำยยำเสพติดได้ท่ัวไป	พบเห็นกำรซ้ือขำย 

ยำเสพตดิแบบเปิดเผยไม่เกรงกลวักฎหมำย)	ขณะทีร้่อยละ	๐.๗	ระบวุ่ำ	พบเหน็	กำรซือ้ขำยยำเสพตดิได้ยำก	(ให้เหตผุลว่ำ 

เจ้ำหน้ำที่เข้มงวด	 ต้องไปซื้อนอกหมู่บ้ำน/ชุมชน	 มีกำรตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพิ่มขึ้น)	 ร้อยละ	 ๓๑.๗	 ระบุว่ำ	 ไม่พบเห็น 

แต่ทรำบว่ำมีกำรซื้อขำยยำเสพติด	และร้อยละ	๖๕.๔	ระบุว่ำ	ไม่พบเห็นและไม่ทรำบว่ำมีกำรซื้อขำยยำเสพติด

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด106



๔.	 ประชำชนร้อยละ	 ๔.๓	 ระบุว่ำพบเห็นผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดท่ียังมีพฤติกำรณ์กำรใช้ยำเสพติดอยู	่ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลส�ำรวจครั้งที่	 ๑	 (ร้อยละ	 ๕.๕)	 ลดลงร้อยละ	 ๑.๒	 ในขณะที่ร้อยละ	 ๔๑.๕	 ระบุว่ำ	 ไม่พบเห็น 

ว่ำมีผูเ้สพ/ผูต้ดิยำเสพตดิทีย่งัมพีฤตกิำรณ์ดังกล่ำว	ร้อยละ	๕๔.๒	ระบวุ่ำ	ไม่พบเหน็และไม่ทรำบว่ำมผีูเ้สพ/ผูต้ดิยำเสพตดิ

๕.	 ประชำชนได้แสดงควำมคดิเห็นเกีย่วกบัข้อเสนอแนะแนวทำงกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำ	๕	อนัดบัแรก	

ได้แก่	กำรปรำบปรำมอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง	(ร้อยละ	๕๖.๐)	กำรใช้กฎหมำยลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติดอย่ำงเด็ดขำด	

(ร้อยละ	๔๘.๒)	กำรตัง้จดุตรวจ	จดุสกดัเพือ่เฝ้ำระวงัหมูบ้่ำน/ชมุชน	(ร้อยละ	๒๖.๖)	กำรให้ทหำรช่วยดแูลปัญหำยำเสพตดิ 

(ร้อยละ	๒๒.๗)	และกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดในสถำนศึกษำและบริเวณโดยรอบ	(ร้อยละ	๑๗.๙)	ตำมล�ำดับ
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ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
“สมัครใจบ�าบัด ไม่เสียประวัติ

ไม่มีความผิด”



การพัฒนากฎหมาย
ด้านยาเสพติด



กำรปรับปรุงและพัฒนำกฎหมำยด้ำนยำเสพติด

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำกฎหมำยที่เก่ียวข้องกับยำเสพติด	 อำทิ	 ร่ำงพระรำชบัญญัติ 

ให้ใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด	 พ.ศ.	 ....	 ร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด	 ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำม 

ยำเสพติด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	และร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	เพื่อให้กฎหมำย 

ด้ำนยำเสพติดมีควำมเหมำะสม	 สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ยำเสพติดทั้งภำยในประเทศและต ่ำงประเทศ 

ที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลำ	โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งสถำนกำรณ์ด้ำนยำเสพติดในต่ำงประเทศ	โดยพัฒนำและปรับปรุง 

กฎหมำยให้มีควำมสอดคล้องกับผลกำรประชุมสมัชชำสหประชำชำติสมัยพิเศษว่ำด้วยปัญหำยำเสพติดโลก 

ค.ศ.	 ๒๐๑๖	 (United	 Nations	 General	 Assembly	 Special	 Session	 2016-UNGASS	 2016) 

ซึ่งท่ีประชุมได้มีมุมมองใหม่ต ่อกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดโดยเห็นว ่ำป ัญหำยำเสพติดเป็นเรื่องของสุขภำพ 

ระบบสำธำรณสุข	 อำชญำกรรม	 สิทธิมนุษยชน	 ควำมยำกจนและกำรพัฒนำ	 ซ่ึงจะต้องจัดควำมสมดุลอย่ำงเหมำะสม	 

และกำรปรับพัฒนำกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด	โดยกำรด�ำเนินกำรสำมำรถสรุปได้	ดังนี้

๑.	ร่ำงพระรำชบญัญัตใิห้ใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพตดิ	พ.ศ.	....	ร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพตดิ	มหีลกักำรส�ำคญั	ดงันี้	

๑.๑	 กำรก�ำหนดให้มีนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 ก�ำหนดให ้

คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 ซึ่งหน่วยงำนของรัฐ 

ที่เกี่ยวข้องจะต้องก�ำหนดแผนงำนของหน่วยงำนให้สอดคล้องกับนโยบำยและแผนระดับชำติดังกล่ำว

๑.๒	 กำรพัฒนำระบบกำรควบคุมและก�ำกับดูแลยำเสพติด	 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรควบคุมยำเสพติด	 

ท�ำหน้ำทีใ่นกำรควบคมุและก�ำกับดแูลยำเสพตดิให้โทษ	วตัถุออกฤทธิ	์และสำรระเหย	เพือ่ให้กำรใช้ยำเสพตดิในทำงกำรแพทย์ 

มีกำรควบคุมที่เหมำะสม	

๑.๓	 กำรก�ำหนดมำตรกำรพิเศษเพื่อใช้ในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ก�ำหนดให้คณะกรรมกำรป้องกัน 

และปรำบปรำมยำเสพตดิ	สำมำรถก�ำหนดพืน้ทีเ่พ่ือท�ำกำรศกึษำ	วจิยั	กำรลดอนัตรำยจำกกำรใช้ยำเสพตดิและกำรป้องกนั

และปรำบปรำมยำเสพติดได้	 เช่น	 กำรทดลองเพำะปลูกพืชเสพติด	 กำรทดสอบเกี่ยวกับยำเสพติด	 เพื่อกำรศึกษำวิจัย 

กำรเสพหรือครอบครองยำเสพติดตำมประเภทและปริมำณที่ก�ำหนด	เป็นต้น

๑.๔	 กำรเปิดกว้ำงให้มกีำรน�ำพชืเสพตดิมำใช้เพือ่กำรศกึษำวจิยัและใช้ประโยชน์ในกำรรกัษำโรค	ก�ำหนดให้

รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงสำธำรณสขุมีอ�ำนำจอนุญำตให้สำมำรถเสพพชืเสพตดิเพือ่กำรรกัษำโรค	หรอืเพือ่กำรศกึษำวิจัยได้ 

อันเป็นมิติใหม่ด้ำนยำเสพติดที่เปิดโอกำสให้มีกำรใช้ประโยชน์จำกพืชเสพติด	ที่จำกเดิมไม่สำมำรถท�ำได้ตำมกฎหมำย

๑.๕	 กำรปรับปรุงควำมผิดและบทลงโทษในคดียำเสพติด	 โดยปรับปรุงควำมผิดและบทลงโทษที่ใช้ 

ในคดียำเสพติดใหม่	 โดยพิจำรณำจำกพฤติกำรณ์และควำมร้ำยแรงของกำรกระท�ำควำมผิดตำมหลักอำชญำวิทยำ	 

เพือ่ให้กำรลงโทษมคีวำมเหมำะสมได้สดัส่วนกบัระดบัของกำรกระท�ำควำมผิด	โดยแบ่งบคุคลท่ีเข้ำไปยุง่เกีย่วกบัยำเสพตดิ 

ออกเป็น	๓	กลุ่ม	คือ

	 ๑.๕.๑	 นักค้ำรำยใหญ่จัดเป็นอำชญำกรรมร้ำยแรงซึ่งต้องด�ำเนินกำรอย่ำงเด็ดขำด

	๑.๕.๒	 แรงงำนหรอืผูข้น	ผูข้ำยปลกีในชมุชนยงัคงถอืว่ำเป็นควำมผดิอำญำ	แต่มกีำรปรบัปรงุบทลงโทษ 

ให้มีควำมเหมำะสมโดยพิจำรณำจำกพฤติกำรณ์ในกำรกระท�ำควำมผิด	

	๑.๕.๓	 กลุ่มเหยื่อหรือผู้เสพ	 ถือว่ำเป็นผู้ป่วย	 ใช้มำตรกำรทำงสำธำรณสุขแทนกำรด�ำเนินคดีอำญำ	

โดยเน้นไปที่กำรให้กำรบ�ำบัดรักษำและกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	และกำรน�ำมำตรกำรอื่นแทนกำรลงโทษมำใช้
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๑.๖	 กำรพัฒนำระบบกำรบ�ำบัดรักษำฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติด	 ก�ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบ�ำบัดรักษำฟื้นฟ ู

ผู้ติดยำเสพติด	 ท่ีอยู่ในควำมรับผิดชอบของกระทรวงสำธำรณสุข	 เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรก�ำหนดมำตรฐำนกำรบ�ำบัดรักษำ 

และก�ำหนดหลกัเกณฑ์ทีเ่ก่ียวข้อง	โดยมุง่เน้นไปทีค่วำมสมคัรใจของผู้ป่วย	โดยมรีะบบกำรคัดกรองผู้ป่วยตำมระดับกำรเสพ 

กำรติดยำเสพติดด้วยหลักวิชำทำงกำรแพทย์	 เพื่อส่งตัวผู้ป่วยเข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำตำมควำมเหมำะสมของแต่ละบุคคล	

รวมตลอดถึงกำรติดตำมช่วยเหลือ	 โดยให้หน่วยงำนในพ้ืนที่และชุมชนเข้ำไปมีส่วนร่วมในกำรติดตำมดูแลช่วยเหลือและ

ให้ค�ำแนะน�ำ	เพื่อให้กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพเป็นไปอย่ำงยั่งยืน

โดย	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้ด�ำเนนิกำรในส่วนทีเ่ก่ียวข้องกบัร่ำงพระรำชบญัญติัให้ใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพตดิ 

พ.ศ.	....	และร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด	ดังนี้

๑)	โครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น

เมื่อวันท่ี	 ๒๘	 มิถุนำยน	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้จัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟัง 

ควำมคิดเห็นเก่ียวกับร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด	ณ	ห้องประชุมชิดชัย	 วรรณสถิตย์	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 เพื่อระดม

ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะจำกภำคส่วนต่ำง	 ๆ	 ทั้งจำกหน่วยงำนและภำคประชำชนที่เกี่ยวข้อง	 เพื่อให้ทุกภำคส่วน 

ได้มีส่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็นในกำรจัดท�ำร่ำงพระรำชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด	 พ.ศ.	 ....	 และ 

ร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติดตรงตำมเจตนำรมณ์ของบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ	พร้อมทั้งเป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ

จดัท�ำร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพตดิ	พร้อมทัง้เปิดกำรแสดงควำมคดิเหน็ผ่ำนทำงเวบ็ไซต์ของ	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ระหว่ำง

วันที่	๑๕	-	๓๐	มิถุนำยน	๒๕๖๐	โดยผลจำกกำรรับฟังควำมคิดเห็นทั้งหมด	จะน�ำไปใช้เป็นข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ

ตรวจร่ำงของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ	(คณะที่	๑๑)

๒)	กำรเตรียมควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำนเพื่อรองรับกำรบังคับใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด	 

เพื่อเตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรบังคับใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด	 โดย	 รองนำยกรัฐมนตร	ี 

(นำยวิษณุ	 เครืองำม)	 ในฐำนะประธำนกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 ได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมกำร 

เตรียมควำมพร้อมในกำรด�ำเนินงำนเพื่อรองรับกำรบังคับใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด	 เพื่อท�ำหน้ำที่ในกำรศึกษำ 

วิเครำะห์บทบัญญัติของร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด	 เสนอควำมเห็นแก่หน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 และพิจำรณำด�ำเนินกำร 

ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

เมื่อวันที่	๑๑	กันยำยน	๒๕๖๐	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้จัดกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรเตรียมควำมพร้อม

ในกำรด�ำเนินงำนเพื่อรองรับกำรบังคับใช้ประมวลกฎหมำยยำเสพติด	ครั้งที่	๑/๒๕๖๐	ณ	ห้องประชุมชิดชัย	วรรณสถิตย์	

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	โดยมี	นำยวิทยำ	สุริยะวงค์	รองปลัดกระทรวงยุติธรรม	เป็นประธำนกำรประชุมฯ	เพื่อก�ำหนดแนวทำง

กำรด�ำเนินกำรของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนกำรยุติธรรมและเตรียมกำรรองรับกำรปรับปรุงแก้ไขควำมผิดและ 

บทลงโทษในคดียำเสพติด	โดยมีผู้แทนจำก	๒๒	หน่วยงำนภำคีที่เกี่ยวข้อง	เข้ำร่วมประชุม

ขอไฟล์รูป
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๒.	ร่ำงพระรำชบัญญตัป้ิองกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ	(ฉบับที	่..)	พ.ศ.	....	และร่ำงพระรำชบญัญัติปรับปรุงกระทรวง	

ทบวง	กรม	(ฉบับที่..)	พ.ศ.	....	

๒.๑	 ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	มีหลักกำรส�ำคัญ	ดังนี้

	 ๒.๑.๑	 ก�ำหนดเพิ่มเติมให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน	 

ปรำบปรำม	 และแก้ไขปัญหำยำเสพติดตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	 

เพื่อให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องใช้ในกำรด�ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำยำเสพติดอย่ำงมีประสิทธิภำพ

	 ๒.๑.๒	 ปรบัปรงุองค์ประกอบและอ�ำนำจหน้ำท่ีของคณะกรรมกำรป้องกนัและปรำบปรำมยำเสพตดิ	

โดยมนีำยกรฐัมนตรเีป็นประธำน	รฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงและหวัหน้ำส่วนรำชกำรท่ีเกีย่วข้อง	เป็นกรรมกำร	มอี�ำนำจและ

หน้ำที่ในกำรก�ำหนดนโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรป้องกัน	ปรำบปรำม	 และแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ	

ควบคุมและก�ำกับดูแลกำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตำมนโยบำยและแผนระดับชำติ

	 ๒.๑.๓	 ปรับปรุงโครงสร้ำงของส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ให้เป็นส่วนรำชกำรที่ไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	

กระทรวงหรือทบวง	และปรับปรุงอ�ำนำจหน้ำที่ให้สอดคล้องกับบทบำทและภำรกิจ	

	 ๒.๑.๔	 ปรบัปรงุให้	เลขำธิกำร	ป.ป.ส.	ขึน้ตรงต่อนำยกรฐัมนตร	ีและให้ข้ำรำชกำรของ	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส. 

ซึง่ได้รบัแต่งตัง้เป็น	เจ้ำพนกังำน	ป.ป.ส.	ได้รบัเงนิเพิม่พเิศษตำมระเบยีบที	่คณะกรรมกำร	ป.ป.ส.	ก�ำหนด	โดยควำมเหน็ชอบ 

ของกระทรวงกำรคลัง	

	 ๒.๑.๕	 เพิ่มเติมให้	คณะกรรมกำร	ป.ป.ส.	มีอ�ำนำจในกำรเสนอให้ตรำพระรำชกฤษฎีกำเพื่อก�ำหนด

เขตพื้นที่ทดลองเพำะปลูกพืชเสพติดหรือผลิตและทดสอบเกี่ยวกับยำเสพติดหรือให้มีกำรเสพหรือครอบครองยำเสพติด 

ตำมประเภทและปริมำณที่ก�ำหนดเพื่อกำรศึกษำวิจัย	 กำรป้องกัน	 ปรำบปรำมและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 หรือ 

กำรลดอันตรำยจำกยำเสพติด	

	 ๒.๑.๖	 เพิ่มเติมให้	 คณะกรรมกำร	 ป.ป.ส.	 ควบคุมและก�ำกับดูแลกำรแจกจ่ำยหรือให้อุปกรณ ์

ทำงกำรแพทย์แก่ผู้เสพยำเสพติดเพื่อลดอันตรำยจำกยำเสพติดตำมแผนงำนหรือโครงกำร

	 ๒.๑.๗	 ปรบัปรงุอ�ำนำจหน้ำท่ีของกรรมกำร	เลขำธกิำร	ป.ป.ส.	และ	เจ้ำพนกังำน	ป.ป.ส.	ในกำรตรวจค้น 

ยำนพำหนะทีม่เีหตอุนัควรสงสยัว่ำมยีำเสพตดิซกุซ่อนอยู่	โดยกำรใช้เครือ่งมอืหรอือปุกรณ์อเิลก็ทรอนกิส์ในกำรตรวจค้นได้ 

ปรับปรุงอ�ำนำจกำรยึดหรืออำยัดทรัพย์สินโดยให้รวมถึงทรัพย์สินที่ได้มำ	 โดยกำรกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติด

และปรับปรุงต�ำแหน่งเจ้ำพนักงำนผู้เป็นหัวหน้ำในกำรตรวจค้นในเวลำกลำงคืนให้สอดคล้องกับกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบ

ข้ำรำชกำรพลเรือน	

	 ๒.๑.๘	 เพิ่มเติมให้	 เจ้ำพนักงำน	ป.ป.ส.	ที่ได้รับอนุญำตจำก	 เลขำธิกำร	ป.ป.ส.	 มีอ�ำนำจในกำรใช้

เครื่องมือสื่อสำร	 เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์	 หรือด้วยวิธีกำรอื่นใดเพื่อสะกดรอยติดตำมผู้ต้องสงสัยว่ำกระท�ำควำมผิดหรือ

จะกระท�ำควำมผิดเกี่ยวกับยำเสพติดเพื่อให้ได้มำซึ่งพยำนหลักฐำนในกำรด�ำเนินคดี

๒.๒	 ร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง	ทบวง	กรม	พ.ศ.	....		มีหลักกำรส�ำคัญ	ดังนี้

	 ๒.๒.๑	 ก�ำหนดให้	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 เป็นส่วนรำชกำรไม่สังกัดส�ำนักนำยกรัฐมนตรี	 กระทรวง 

หรือทบวง	ขึ้นตรงต่อนำยกรัฐมนตรี	

	 ๒.๒.๒	 ก�ำหนดให้โอนบรรดำอ�ำนำจหน้ำที่ที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติตำมกฎหมำย	กฎ	ระเบียบข้อบังคับ	

ประกำศ	ค�ำสั่ง	และมติคณะรัฐมนตรีของ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	กระทรวงยุติธรรม	และของข้ำรำชกำร	พนักงำนรำชกำร	และ

ลูกจ้ำง	ไปเป็นอ�ำนำจหน้ำที่ของ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ตำมพระรำชบัญญัตินี้

	 ๒.๒.๓	 ก�ำหนดให้โอนบรรดำกจิกำร	ทรัพย์สิน	งบประมำณ	กองทุนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพตดิ 

สิทธิ	 หนี้	 ภำระผูกพัน	 ข้ำรำชกำร	พนักงำนรำชกำร	ลูกจ้ำงและอัตรำก�ำลังของ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	 	 กระทรวงยุติธรรม	 

ไปเป็นของ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ตำมพระรำชบัญญัตินี้
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	 ๒.๒.๔	 ก�ำหนดให้บรรดำบทบัญญัติแห่งกฎหมำย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกำศ	 ค�ำสั่ง	 หรือมติ 

คณะรัฐมนตรใีดทีอ้่ำงถึง	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	กระทรวงยติุธรรม	และข้ำรำชกำร	พนกังำนรำชกำร	หรอืลกูจ้ำงของ	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส. 

กระทรวงยุติธรรม	ให้ถือว่ำอ้ำงถึง	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	และข้ำรำชกำร	พนักงำนรำชกำร	หรือลูกจ้ำงของ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	

ตำมพระรำชบัญญัตินี้	แล้วแต่กรณี

โดย	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรประชุมเชิงปฏิบัติกำรเพื่อรับฟังควำมคิดเห็น 

ร่ำงพระรำชบัญญัติป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 (ฉบับที่	 ..)	 พ.ศ.	 ....	 และร่ำงพระรำชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 

ทบวง	กรม	(ฉบับที่	..)	พ.ศ.	....	เมื่อวันที่	๙	พฤษภำคม	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมแกรนด์	เมอร์เคียว	ฟอร์จูน	กรุงเทพมหำนคร 

เพื่อให้เป็นไปตำมบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ	และน�ำควำมคิดเห็นมำประกอบกำรจัดท�ำร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว	โดยมีผู้แทน

หน่วยงำนท่ีเกีย่วข้องเข้ำร่วมแสดงควำมคิดเห็น	นอกจำกนี	้ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ยงัได้ด�ำเนนิกำรจัดให้มกีำรรับฟังควำมคิดเหน็ 

ร่ำงกฎหมำยดังกล่ำว	ผ่ำนทำงเว็บไซต์ของส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ระหว่ำงวันที่	๓	-	๒๒	พฤษภำคม	๒๕๖๐	

๓.	กำรปรับนโยบำยทำงกฎหมำยในกำรควบคุมตัวยำเสพติด

ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	 (ศอ.ปส.)	 ได้มีค�ำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมกำร

ศึกษำวิเครำะห์มำตรกำรทำงกฎหมำยในกำรควบคุมเมทแอมเฟตำมีน	ตำมค�ำสั่ง	ศอ.ปส.	ที่	๙/๒๕๕๙	ซึ่งปลัดกระทรวง

ยุติธรรม	 เป็นประธำน	 และกรรมกำรจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง	 ได้แก่	 ส�ำนักงำนคดียำเสพติด	 ส�ำนักงำนอัยกำรสูงสุด	 

กรมกำรแพทย์	กรมวิทยำศำสตร์กำรแพทย์	กรมคุมประพฤติ	กรมรำชทัณฑ์	กรมกำรปกครอง	ส�ำนักงำนต�ำรวจแห่งชำติ 

รำชวทิยำลยัจติแพทย์แห่งประเทศไทย	องค์กำรเภสัชกรรม	และส�ำนกังำนคณะกรรมกำรอำหำรและยำ	ได้ด�ำเนนิกำรศึกษำ

วิเครำะห์	เพื่อปรับนโยบำยด้ำนกฎหมำยในกำรควบคุมตัวยำเสพติด	จ�ำนวน	๔	ชนิด	ได้แก่	เฮมพ์	(กัญชง)	พืชกระท่อม	

กัญชำ	และเมทแอมเฟตำมีน
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๓.๑	 ผลกำรศึกษำและข้อเสนอเกี่ยวกับแนวทำงหรือมำตรกำรในกำรควบคุมที่เหมำะสมเกี่ยวกับ 

พืชเสพติด	ซึ่งมีควำมคืบหน้ำในกำรด�ำเนินกำร	ดังนี้

	 ๓.๑.๑	 เฮมพ์	(กัญชง)	ยังคงก�ำหนดให้เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท	๕	โดยคณะกรรมกำรป้องกัน

และปรำบปรำมยำเสพติด	 ได้มีมติให้ควำมเห็นชอบแนวทำงกำรปฏิบัติเพ่ือกำรควบคุมและก�ำกับดูแลกำรปลูกเฮมพ์	 

รวมทั้งเห็นชอบให้มีกำรจัดตั้งกลไกในกำรควบคุมกำรปลูกเฮมพ์	 เพื่อส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ	 โดยได้จัดตั้งกลไก

ควบคุมในระดับพื้นที่	โดย	ศอ.ปส.จ.	ในพื้นที่	๙	จังหวัด	๒๓	อ�ำเภอ	ที่ได้รับอนุญำตให้ปลูกเฮมพ์	ภำยใต้กำรก�ำกับดูแล

และควบคุมของ	ศอ.ปส.จ.	

	 ๓.๑.๒	 พืชกระท่อม	 ก�ำหนดให้เป็นยำเสพติดให้โทษประเภท	 ๕	 แต่ผ่อนปรน	 ให้สำมำรถใช ้

แบบวิถีชำวบ้ำนได้	แต่กำรแปรสภำพพืชกระท่อมไปใช้ร่วมกับสำรเสพติดชนิดอื่น	ๆ	เช่น	๔x๑๐๐	ยังคงเป็นควำมผิดเช่นเดิม	 

และให้มกีำรปรบัปรงุกฎหมำยให้สำมำรถส่งเสริมและสนบัสนนุกำรศกึษำวิจยัพชืกระท่อม	เพือ่ใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ 

ให้มีควำมคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น	โดยกระทรวงสำธำรณสุขได้รับไปพิจำรณำให้ควำมเห็น

	 ๓.๑.๓	 กัญชำ	 ก�ำหนดให้เป็นยำเสพติดให้โทษประเภท	 ๕	 ไม่อนุญำตให้มีกำรใช้ในเชิงสันทนำกำร	 

แต่จะเปิดช่องให้สำมำรถขออนุญำตศึกษำวิจัยกัญชำ	เพื่อใช้ประโยชน์ในทำงกำรแพทย์ได้สะดวกและคล่องตัวมำกยิ่งขึ้น

เช่นเดียวกับพืชกระท่อม	 ซึ่งหลักกำรนี้ได้น�ำไปก�ำหนดไว้ในร่ำงประมวลกฎหมำยยำเสพติด	 ซ่ึงอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำ

ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำแล้ว

๓.๒	 กำรพจิำรณำและแสดงควำมเห็นเกีย่วกบัมำตรกำรในกำรควบคมุ	“เมทแอมเฟตำมนี”	ซึง่มกีำรอภปิรำย 

เพื่อหำมำตรกำรท่ีเหมำะสมในกำรควบคุมเมทแอมเฟตำมีนและอนุพันธุ ์	 โดยก�ำหนดควบคุมเมทแอมเฟตำมีน	 

(ยำบ้ำและไอซ์)	 เป็นยำเสพติดให้โทษในประเภท	 ๑	 ตำมพระรำชบัญญัติยำเสพติดให้โทษ	 พ.ศ.	 ๒๕๒๒	 ส่วนอนุพันธ์ 

ของเมทแอมเฟตำมนีชนดิอืน่	ๆ 	เช่น	แอมเฟตำมนี	ทีปั่จจบุนัมกีำรใช้ในทำงกำรแพทย์ในต่ำงประเทศ	เพือ่รกัษำโรคสมำธสิัน้ 

จะพิจำรณำควำมเหมำะสมอีกครั้งหนึ่ง	เพื่อให้สำมำรถน�ำมำใช้ในทำงกำรแพทย์ได้	โดยจะต้องมีมำตรกำรในกำรควบคุม

อย่ำงเข้มงวด	เพื่อป้องกันกำรน�ำไปใช้ในทำงที่ผิดด้วย

๔.	กำรปรับประกำศ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	เพื่อรองรับประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	ฉบับที่	๑๐๘/๒๕๕๗

กำรปรับประกำศ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	 เพื่อก�ำหนดแนวทำงกำรด�ำเนินงำนในกำรรองรับประกำศคณะรักษำ

ควำมสงบแห่งชำติ	 ฉบับท่ี	 ๑๐๘/๒๕๕๗	 มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหำกำรน�ำผู้เสพยำเสพติดที่ไม่มีฐำนควำมผิดอื่น 

หรือไม่มีพฤติกรรมอันตรำยได้เข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟูได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	 โดยกำรเพิ่มหลักฐำนในกำรด�ำเนินกำร 

กับผู้ไม่เข้ำรับกำรคัดกรองหรือเข้ำรับกำรบ�ำบัดฯ	ตำมแนวทำงที่ก�ำหนด

นับจำกท่ีประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 ฉบับที่	 ๑๐๘/๒๕๕๗	 ได้ด�ำเนินกำรมำต้ังแต่ปี	 ๒๕๕๗	

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้จัดท�ำประกำศ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ฉบับที่	๑	ก�ำหนดแนวทำงในกำรให้โอกำสแก่ผู้เสพผู้ติดยำเสพติด

ที่ถูกเจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยพบตัว	ให้สำมำรถเข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจโดยไม่ถือว่ำมีควำมผิด	และสำมำรถ

ใช้สิทธิดังกล่ำวได้ถึง	๕	ครั้ง	ก่อนที่จะถูกด�ำเนินกำรน�ำตัวเข้ำสู่กระบวนกำรตำมกฎหมำย	รวมถึงได้มีประกำศ	ฉบับที่	๓	 

ในกำรด�ำเนินกำรกับผู้ที่เข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟูไม่เกิดประโยชน์หรือฝ่ำฝืนไม่เข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟู	แต่จำกกำรด�ำเนินงำน 

พบว่ำ	ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดเป็นจ�ำนวนมำก	ยังคงมีพฤติกรรมฝ่ำฝืนไม่เข้ำรับกำรบ�ำบัดฯ	หรือไม่ปฏิบัติตำมระเบียบหรือ

ข้อก�ำหนดของสถำนบ�ำบัดฟื้นฟู	จนเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อควำมสงบสุขและควำมเชื่อมั่นของประชำชน
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จำกปัญหำที่เกิดขึ้นดังกล่ำว	จึงเป็นเหตุให้	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ด�ำเนินกำรปรับประกำศ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	 

ในกำรรองรับกำรด�ำเนินงำนตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 ฉบับที่	 ๑๐๘/๒๕๕๗	 ขึ้นใหม่	 ตำมประกำศ	

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	เรือ่ง	กำรน�ำตวัผูต้้องสงสยัเข้ำรบักำรบ�ำบดัฟ้ืนฟู	กำรบ�ำบดัฟ้ืนฟู	และกำรประเมนิผูผ่้ำนกำรบ�ำบัดฟ้ืนฟู 

พ.ศ.	๒๕๖๐	ลงวันที่	๓	สิงหำคม	๒๕๖๐	ทั้งนี้	กำรปรับประกำศ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ในครั้งนี้	ยังคงเจตนำรมณ์ของประกำศ

คณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ	 ฉบับที่	 ๑๐๘/๒๕๕๗	 ลงวันที่	 ๒๑	 กรกฎำคม	 ๒๕๕๗	 เรื่อง	 กำรปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัย 

ว่ำกระท�ำควำมผิดตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติด	 เพื่อเข้ำสู่กำรบ�ำบัดฟื้นฟูและกำรดูแลผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูในกำรให้โอกำส 

ผู ้เสพผู ้ติดยำเสพติดได้มีโอกำสเข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื ้นฟูในระบบสมัครใจ	 โดยไม่ถือว่ำมีควำมผิดตำมกฎหมำย	 

แต่ได้มีกำรเพิ่มกระบวนกำรเก็บหลักฐำนประกอบกำรด�ำเนินคดี	 เพ่ือไม่ให้กลุ่มคนท่ีมีพฤติกำรณ์หลบหนีหลบเล่ียง 

ไม่เข้ำสู่กำรบ�ำบัดฟื้นฟูอำศัยช่องว่ำงในกำรให้ควำมยินยอมเพื่อจะไม่ต้องถูกด�ำเนินคดี

โดยมีแนวทำงกำรปฏิบัติเพิ่มเติมจำกแนวทำงเดิมในสำระส�ำคัญ	ดังนี้	

๑.	 ให้เจ้ำหน้ำที่ตำมกฎหมำยเกี่ยวกับยำเสพติดน�ำส่งตัวผู้ต้องสงสัยไปยังศูนย์เพื่อกำรคัดกรองและให้ศูนย์ 

เพื่อกำรคัดกรองส่งปัสสำวะไปตรวจเพื่อรับรองผลในขั้นที่สอง	 (ตำมแนวทำงกำรตรวจพิสูจน์สำรเสพติดในปัสสำวะ 

ตำมพระรำชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด	พ.ศ.	๒๕๔๕	หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงสำธำรณสุข	พ.ศ.	๒๕๖๐	 

ของกระทรวงสำธำรณสุข)	เพื่อเก็บเป็นหลักฐำนในกำรด�ำเนินคดี	

๒.	 ในกรณีท่ีศูนย์เพื่อกำรคัดกรองไม่เปิด	 เนื่องจำกเป็นวันหยุดรำชกำรหรือเป็นช่วงเวลำกลำงคืนให้น�ำตัว 

ผู้ต้องสงสัยไปยังสถำนีต�ำรวจ	 เพื่อให้พนักงำนสอบสวนแห่งท้องที่นั้นลงบันทึกประจ�ำวัน	 พร้อมก�ำหนดวันและเวลำ 

ให้ผูต้้องสงสยัต้องไปแสดงตนท่ีศนูย์เพ่ือกำรคดักรอง	ซ่ึงกค็อืวนัเปิดท�ำกำรวนัแรก	และให้พนกังำนสอบสวนส่งเอกสำรต่ำง	ๆ  

และตัวอย่ำงปัสสำวะไปยังศูนย์เพื่อกำรคัดกรอง	เพื่อด�ำเนินกำรตรวจรับรองผลในขั้นที่สองต่อไป	

๓.	 กรณีที่ผู้ต้องสงสัยฯ	 ไม่ไปยังศูนย์เพื่อกำรคัดกรองหรือไม่ไปบ�ำบัดฟื้นฟูฯภำยในระยะเวลำที่ก�ำหนด	 

ให้ศูนย์เพื่อกำรคัดกรองหรือสถำนบ�ำบัดฟื้นฟู	 จัดท�ำบันทึกกำรไม่มำแสดงตัวพร้อมเอกสำรหลักฐำนส่งไปยังพนักงำน

สอบสวนแห่งท้องที่นั้นด�ำเนินกำรออกหมำยเรียก	เพื่อน�ำส่งเข้ำรับกำรบ�ำบัดฟื้นฟูในระบบบังคับบ�ำบัดต่อไป	

๔.	 กำรตดิตำมให้ด�ำเนนิกำรนดัหมำยให้ผู้ผ่ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟูมำแสดงตนเพ่ือรับกำรติดตำมดูแลช่วยเหลอื

ภำยหลงักำรบ�ำบดัฟ้ืนฟอูย่ำงต่อเนือ่งทกุเดือนตลอดระยะเวลำ	๑๒	เดือน	และให้มกีำรตรวจปัสสำวะผู้ผ่ำนกำรบ�ำบดัฟ้ืนฟู

ทุกครั้ง	 โดยให้ศูนย์เพื่อประสำนกำรดูแลผู้ผ่ำนกำรบ�ำบัดฟื้นฟูอ�ำเภอประสำนขอควำมร่วมมือจำกส�ำนักงำนสำธำรณสุข

อ�ำเภอหรือโรงพยำบำลชุมชนในกำรด�ำเนินงำน	

ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	คำดหวงัว่ำกำรด�ำเนนิกำรปรบัประกำศ	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	ในครัง้นี	้จะเป็นเครือ่งมอืส�ำคญั

ท่ีจะให้ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติดได้มีโอกำสเข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดฟื้นฟู	 และให้ควำมร่วมมือเข้ำสู่กระบวนกำรบ�ำบัดฟื้นฟ	ู 

รวมทั้งกำรมำรำยงำนตัวเพื่อรับกำรติดตำมต่อเนื่องภำยหลังกำรบ�ำบัดฟื้นฟู	ทั้งนี้	เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้เสพยำเสพติดเอง

ที่จะได้มีโอกำสได้รับกำรดูแล	และช่วยเหลือจนสำมำรถกลับไปประกอบอำชีพหรือใช้ชีวิตได้อย่ำงปกติสุข
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การพัฒนาบุคลากร



กำรด�ำเนินงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	โดยสถำบันพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	ด�ำเนินกำรพัฒนำ 

บุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	 ทั้งภำยในส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 และหน่วยงำนภำคี	 

เพ่ือพฒันำควำมรู	้ทกัษะ	และเสรมิสมรรถนะให้สำมำรถปฏบิติังำนรองรับยทุธศำสตร์กำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 

ตลอดจนนโยบำยทีเ่กีย่วข้องของรฐับำล	รวมถงึพฒันำบคุลำกรของกลุ่มประเทศอำเซียนและประเทศต่ำง	ๆ 	ตำมข้อตกลง/ 

สนธิสัญญำระหว่ำงประเทศ	 โดยในปีงบประมำณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรม

หลกัสตูรต่ำง	ๆ 	ทัง้ด้ำนปรำบปรำมยำเสพตดิ	ด้ำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ	และพฒันำองค์ควำมรูใ้นกำรปฏบิติังำน 

ด้ำนยำเสพติดให้แก่บุคลำกร	ทั้งภำยในส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	และหน่วยงำนภำคี	รวม	๒๑๑	โครงกำร	มีผู้เข้ำรับกำรอบรม

จ�ำนวน	๑๙,๓๗๒	คน
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๑.	กำรพัฒนำบุคลำกรของส�ำนักงำน	ป.ป.ส.

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้ด�ำเนินกำรพัฒนำข้ำรำชกำร/เจ้ำหน้ำที่ภำยในส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	 เพื่อพัฒนำควำมรู	้ 

ควำมสำมำรถ	ทกัษะและสมรรถนะทีจ่�ำเป็นในกำรปฏบิตังิำนในต�ำแหน่งต่ำง	ๆ 	ให้มปีระสทิธภิำพยิง่ขึน้	มคีวำมเป็นมอือำชพี 

ในฐำนะท่ีเป็นหน่วยงำนหลักด้ำนกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดของประเทศ	 และส่งเสริมให้บุคลำกรภำยใน 

ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรท�ำงำนด้ำนยำเสพติด	 เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้	 ท�ำให้ได้พัฒนำตนเองและพัฒนำงำน 

ให้มปีระสทิธภิำพและประสทิธิผลเพิม่ขึน้	โดยจดักำรฝึกอบรมในหลกัสตูรต่ำง	ๆ 	เช่น	หลกัสตูรเจ้ำหน้ำท่ีป้องกนัและแก้ไข

ปัญหำยำเสพติด	รุน่ท่ี	๖	เทคนคิกำรตดิตำมและประเมนิผลโครงกำร	ก้ำวทนัสถำนกำรณ์และทิศทำงกำรควบคมุยำเสพตดิ 

เทคนิคกำรเป็นวิทยำกรกลุ่มมืออำชีพ	 (Facilitator)	 รุ่นท่ี	 ๑	 นักบริหำรงำนป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดระดับต้น	 

รุ่นที่	 ๑๒	 กำรพัฒนำศักยภำพโดยกำรใช้อำวุธและยุทธวิธีตำมสถำนกำรณ์จ�ำลอง	 (Simulator)	 และกำรศึกษำดูงำน 

กำรขับเคลื่อนงำน	KM	มุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้	เป็นต้น

๒.	กำรพัฒนำบุคลำกรของหน่วยงำนภำคี

กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดต้องอำศัยกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนภำคีต่ำง	 ๆ	 ทั้งภำครัฐ	 

ภำคเอกชน	และภำคประชำชน	เพือ่ให้เกดิเป็นเครอืข่ำยควำมร่วมมอืและเป็นพลงัในกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพตดิ 

ของประเทศ	ดงันัน้เพือ่ให้หน่วยงำนภำคมีีควำมรู้	ควำมเข้ำใจ	สำมำรถปฏบิติังำนด้ำนกำรป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	จึงได้จัดกำรฝึกอบรมให้แก่บุคลำกรของหน่วยงำนภำคีในหลักสูตรต่ำง	ๆ	เช่น	

หลกัสตูรเจ้ำพนกังำน	ป.ป.ส.	เจ้ำหน้ำท่ีชุดปฏบัิตกิำรสบืสวนปรำบปรำมยำเสพติดตำมแผนประชำรฐั	กำรสบืสวนขยำยผล 

ในคดียำเสพติด	กำรจัดท�ำคู่มือและสื่อวิทยำกรป้องกันยำเสพติด
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โครงกำรพัฒนำบุคลำกรที่ส�ำคัญ

๑.	โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร	“เครือข่ำยเกษตรกรอำสำพัฒนำประชำรัฐ”	รุ่นที่	๒	-	๔

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับสภำเกษตรกรแห่งชำติ	 จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร	 “เครือข่ำยเกษตรกรอำสำ 

พัฒนำประชำรัฐ”	ให้แก่สมำชิกสภำเกษตรกรระดับจังหวัดทั่วประเทศ	จ�ำนวน	๑,๗๓๒	คน	เพื่อเป็นกำรสร้ำงเครือข่ำย 

ภำคประชำชนในกลุม่เกษตรกร	โดยมวัีตถุประสงค์เพือ่ให้ผูเ้ข้ำรบักำรฝึกอบรมมคีวำมรู	้ควำมเข้ำใจในโทษพษิภยัยำเสพตดิ 

มีแนวทำงป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	รวมทั้งมีกำรเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดในหมู่บ้ำน/ชุมชน	โดยจัดอบรม	๔	รุ่น	

ให้ครอบคลุมทุกภูมิภำค	ดังนี้

-	 รุ่นที่	๑	(ภำคเหนือ)	เมื่อวันที่	๖	-	๘	กันยำยน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมล�ำปำงเวียงทอง	จังหวัดล�ำปำง	

-	 รุ่นที่	๒	(ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ)	เมื่อวันที่	๑๑	-	๑๓	ตุลำคม	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมอวำนี	ขอนแก่น	โฮเทล 

แอนด์	คอนเวนชั่น	เซ็นเตอร์	จังหวัดขอนแก่น	

-	 รุ่นที่	๓	(ภำคใต้)	เมื่อวันที่	๑๖	-	๑๘	พฤศจิกำยน	๒๕๕๙	ณ	โรงแรมหรรษำ	เจบี	หำดใหญ่	จังหวัดสงขลำ

-	 รุ่นท่ี	 ๔	 (ภำคกลำง)	 เมื่อวันท่ี	 ๒๓	 -	 ๒๔	 พฤษภำคม	 ๒๕๖๐	ณ	 ห้องแกรนด์	 ไดมอนด์	 บอลรูม	 

อำคำรอิมแพ็คฟอรั่ม	ศูนย์แสดงสินค้ำและกำรประชุมอิมแพ็ค	เมืองทองธำนี	จังหวัดนนทบุรี

ทั้งนี้	 กำรฝึกอบรมเครือข่ำยเกษตรกรอำสำพัฒนำประชำรัฐ	 รุ่นท่ี	 ๔	 ได้มีพิธีลงนำมบันทึกควำมเข้ำใจ 

ว่ำด้วยควำมร่วมมอืในกำรด�ำเนนิงำนป้องกนัและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	เพ่ือสร้ำงหมูบ้่ำน/ชมุชนมัน่คง	ปลอดภยัยำเสพตดิ 

ระหว่ำง	ส�ำนกังำน	ป.ป.ส.	กบั	ส�ำนกังำนสภำเกษตรกรแห่งชำติ	โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยติุธรรม	ร่วมเป็นสักขพียำน	 

โดยมีข้อตกลงร่วมกันในกำรให้ควำมรู ้ควำมเข้ำใจในโทษพิษภัยของยำเสพติดแก่เกษตรกร	 เพ่ือให้เป็นแกนน�ำ 

ในกำรช่วยเหลือป้องกัน	และเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติดแก่สมำชิกเกษตรกรในหมู่บ้ำน/ชุมชน

.
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เพื่อเป็นกำรสำนต่อควำมร่วมมือตำมบันทึกควำมเข้ำใจดังกล่ำว	 เครือข่ำยภำคประชำชนในพื้นที	่ 

ส�ำนักงำน	ปปส.	ภำค	๑	-	๙	และ	ปปส.กทม.	ได้ด�ำเนินกำรจัดโครงกำรฝึกอบรมเครือข่ำยเกษตรกรอำสำพัฒนำประชำรัฐ 

ระดับหมู่บ้ำน/ชุมชน	 เมื่อเดือนสิงหำคม	๒๕๖๐	โดยได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณเงินอุดหนุนจำก	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	

รวม	๑๐	รุ่น	มีผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมจ�ำนวน	๑,๘๖๘	คน	และมีเจ้ำหน้ำที่จำก	ส�ำนักงำน	ปปส.	ภำค	๑	-	๙	และ	ปปส.กทม. 

เป็นวิทยำกรถ่ำยทอดควำมรู้	 และเป็นพ่ีเลี้ยงให้ค�ำแนะน�ำในกำรด�ำเนินกำรเพ่ือป้องกันและเฝ้ำระวังปัญหำยำเสพติด 

ในหมู่บ้ำน/ชุมชน

๒.	โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตรกำรวิเครำะห์และรำยงำนกำรข่ำวยำเสพติด	รุ่นที่	๑

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	เป็นหน่วยงำนหลกัในกำรอ�ำนวยกำรและบรหิำรจัดกำรแก้ไขปัญหำยำเสพตดิของประเทศ	

มีกำรรำยงำนข้อมูลและข่ำวสำรท่ีเกี่ยวเน่ืองจ�ำนวนมำก	 เจ้ำหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยให้ปฏิบัติงำนด้ำนกำรข่ำวและ 

เฝ้ำระวงั	จ�ำเป็นต้องพฒันำควำมรู	้ควำมเข้ำใจ	ทกัษะ	และประสบกำรณ์ด้ำนกำรข่ำวให้มปีระสิทธภิำพทนัต่อสถำนกำรณ์	

เพื่อให้สำมำรถน�ำข้อมูลข่ำวสำรมำวิเครำะห์สภำพปัญหำยำเสพติด	 ด้ำนกำรค้ำ	 กำรแพร่ระบำด	 หรือเครือข่ำย 

กำรค้ำยำเสพตดิ	เพือ่เสนอผูบ้รหิำรพจิำรณำใช้ประโยชน์ประกอบกำรก�ำหนดนโยบำยหรอืยทุธศำสตร์ในกำรแก้ไขปัญหำ 

ยำเสพติดอย่ำงมีประสิทธิภำพและทันต่อสถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 จึงจัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร	 

“กำรวิเครำะห์และรำยงำนกำรข่ำวยำเสพติด”	รุ่นที่	๑	เมื่อวันที่	๒๔	มิถุนำยน	-	๑	กรกฎำคม	๒๕๖๐	ณ	ศูนย์ฝึกอบรม

ส�ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ	อ�ำเภอชะอ�ำ	จังหวัดเพชรบุรี

กำรฝึกอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจำก	 รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 บรรยำยพิเศษเพ่ือให้ควำมรู ้

แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม	 ในหัวข้อ	 “ควำมเป็นนักกำรข่ำวและควำมคำดหวังของฝ่ำยนโยบำยต่องำนกำรข่ำวยำเสพติด”	

พร้อมทั้งมอบนโยบำยด้ำนกำรข่ำวแก่ผู้บริหำรส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 และข้ำรำชกำร	 โดยถ่ำยทอดผ่ำนระบบกำรประชุม 

ทำงไกลผ่ำนจอภำพ	(Video	Conference)	ไปยัง	ส�ำนักงำน	ปปส.ภำค	๑	-	๙	และ	ปปส.กทม.	และอัครรำชทูตที่ปรึกษำ 

ด้ำนควบคุมยำเสพติด	 ณ	 กรุงฮำนอย	 ประเทศเวียดนำม	 กรุงพนมเปญ	 ประเทศกัมพูชำ	 และนครหลวงเวียงจันทน์	

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว
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๓.	กำรฝึกร่วมทำงยุทธวิธีกำรเผชิญเหตุปรำบปรำมยำเสพติด

สืบเนื่องจำกรัฐบำลโดย	 พลเอกประยุทธ์	 จันทร์โอชำ	 นำยกรัฐมนตรี	 กล่ำวแสดงควำมห่วงใยและห่วง 

ควำมปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่และประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 ในพิธีมอบโล่ประกำศ 

เกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงำนยอดเยี่ยมและดีเด่น	เนื่องในวันต่อต้ำนยำเสพติด	ประจ�ำปี	๒๕๕๙	ณ	ท�ำเนียบรัฐบำล 

เมื่อวันท่ี	 ๒๓	 มิถุนำยน	 ๒๕๖๐	 และต่อมำได้มีข้อส่ังกำรในท่ีประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี	 ๒๗	 มิถุนำยน	 ๒๕๖๐	 

มอบหมำยให้	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนควำมมั่นคงในกำรจัดหลักสูตรฝึกอบรมส�ำหรับ 

เจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนต่ำง	 ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดให้มีควำมพร้อมในกำรเผชิญเหตุ 

ที่อำจมีกำรขัดขืน	ต่อสู้	และใช้อำวุธท�ำร้ำยเจ้ำหน้ำที่

ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	(ศอ.ปส.)	โดยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	

ในฐำนะผู้อ�ำนวยกำรศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	 (ผอ.ศอ.ปส.)	 ได้มีค�ำสั่งศูนย์อ�ำนวยกำร

ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	ที่	๑๐/๒๕๖๐	ลงวันที่	๑๑	สิงหำคม	๒๕๖๐	 เรื่อง	มำตรกำรในกำรป้องกัน

กำรบำดเจ็บและเสียชีวิตจำกกำรปรำบปรำมยำเสพติด	 น�ำนโยบำยและข้อส่ังกำรของนำยกรัฐมนตรีไปสู่กำรปฏิบัติ	 

โดยมีแนวทำงส�ำคัญ	คือ	กำรจัดท�ำหลักสูตรกำรฝึกอบรมเป็นหลักสูตรมำตรฐำนกลำง	 เพื่อให้หน่วยงำนต่ำง	ๆ	น�ำไปใช้

เป็นแนวทำงกำรพฒันำเจ้ำหน้ำทีผู้่ปฏบัิตหิน้ำทีใ่ห้มคีวำมรูค้วำมเข้ำใจ	มทีกัษะกำรป้องกนัตวัและกำรสบืสวนปรำบปรำม

สอดรับกับภำรกิจของแต่ละหน่วย

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ประสำนควำมร่วมมือกับกระทรวง	กรม	และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่ำงประเทศ 

ในกำรจัดฝึกอบรมร่วมทำงยุทธวิธีเพื่อควำมพร้อมเผชิญเหตุป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 ในลักษณะกำรฝึกร่วม 

(Joint	 Training)	 และฝึกผสมในกำรปฏิบัติกำรร่วม	 (Combined	 Training)	 ภำยใต้นำมเรียกขำน	 T-SAFE	 ซึ่งหมำยถึง 

ควำมร่วมมือและควำมปลอดภัยของทีมประเทศไทย	ทั้ง	๔	 เหล่ำ	คือ	พลเรือน	ต�ำรวจ	ทหำร	และประชำชนในกำรปฏิบัติ 

หน้ำที่ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	 โดยมีหลักสูตรมำตรฐำน	 จัดโดย	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ร่วมกับหน่วยงำนภำคี	 

ประกอบด้วย

๑)	 กำรฝึกอ�ำนวยกำรร่วมป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	ณ	 ศูนย์ปฏิบัติกำร	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	

(Command	Post	Service:	CPS)	ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยอ�ำนวยกำร

๒)	 กำรฝึกร่วมทำงยุทธวิธีกำรเผชิญเหตุ	ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่สืบสวนปรำบปรำมยำเสพติด	

๓)	 กำรฝึกร่วมทำงยุทธวิธีกำรเผชิญเหตุ	ส�ำหรับผู้ปฏิบัติหน้ำที่	ณ	จุดตรวจ	จุดสกัด	และด่ำนสกัดกั้น

๔)	 กำรฝึกร่วมทำงยุทธวิธีกำรเผชิญเหตุ	ส�ำหรับผู้ปฏิบัติหน้ำที่ด้ำนกำรจัดระเบียบสังคมและชุมชน
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๕)	 กำรฝึกกำรใช้อำวุธโดยเคร่ืองจ�ำลองสถำนกำรณ์	 (Simulator)	 ณ	 ศูนย์ฝึกยิงปืนสถำนกำรณ์จ�ำลอง	

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.

๖)	 กำรฝึกชุดปฏิบัติกำรร่วม	 (Combined	 Training)	 ของหน่วยปรำบปรำมยำเสพติด	 ในลักษณะ 

ของชุดปฏิบัติกำร

ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้จัดกำรฝึกอบรมหลักสูตร“กำรฝึกร่วมทำงยุทธวิธีกำรเผชิญเหตุ	 ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่

สืบสวนปรำบปรำมยำเสพติด”	ซึ่งเป็นหนึ่งใน	๖	หลักสูตรกำรฝึกร่วมทำงยุทธวิธี	 (T-SAFE)	 เป็นหลักสูตรแรก	เมื่อวันที่	 

๒๘	 สิงหำคม	 -	 ๖	 กันยำยน	 ๒๕๖๐	 โดยได้รับเกียรติจำกรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงยุติธรรม	 ในฐำนะผู้อ�ำนวยกำร 

ศูนย์อ�ำนวยกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดแห่งชำติ	 (ผอ.ศอ.ปส.)	 เป็นประธำนในพิธีปิดกำรฝึกอบรม	 

พร้อมมอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรม	 จ�ำนวน	 ๕๐	 นำย	 ประกอบด้วย	 เจ้ำหน้ำที่ต�ำรวจจำกกองบัญชำกำร 

ต�ำรวจภูธรภำค	 ๑	 -	 ๙	 กองบัญชำกำรต�ำรวจนครบำล	 กองบัญชำกำรต�ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด	 เจ้ำหน้ำที่ทหำร 

จำกกองบัญชำกำรกองทัพไทย	 กองทัพอำกำศ	 และเจ้ำหน้ำที่ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ณ	 โรงเรียนนำยร้อยต�ำรวจ	 

อ�ำเภอสำมพรำน	จังหวัดนครปฐม

ทั้งนี้	 สถำบันวิชำกำรและตรวจพิสูจน์ยำเสพติด	 ส�ำนักงำน	 ป.ป.ส.	 ได้มีกำรด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกร 

ด้ำนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด	โดยมีผลกำรด�ำเนินงำน	ดังนี้

๑.	 กำรจัดกำรฝึกอบรมด้ำนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดทั้งในและต่ำงประเทศ	ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่ตรวจพิสูจน์

ยำเสพติด	เจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรบังคับใช้กฎหมำย	และเจ้ำหน้ำที่ด้ำนกำรปรำบปรำมยำเสพติด	

๑.๑	 โครงกำรฝึกอบรมระบบบริหำรงำนคุณภำพห้องปฏิบัติกำร	 ISO/IEC	 ๑๗๐๒๕:๒๐๐๕	 

จ�ำนวน	๔	รุ่น	ได้แก่

	 -	 รุ่นที่	๑	ศูนย์พิสูจน์หลักฐำน	๕๖	และพิสูจน์หลักฐำนจังหวัดในสังกัด	จ�ำนวน	๔๐	คน

	 -	 รุ่นที่	๒	ศูนย์พิสูจน์หลักฐำน	๓๔	และพิสูจน์หลักฐำนจังหวัดในสังกัด	จ�ำนวน	๔๐	คน
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	 -	 รุ่นที่	๓	ศูนย์พิสูจน์หลักฐำน	๘-๑๐	และพิสูจน์หลักฐำนจังหวัดในสังกัด	จ�ำนวน	๔๐	คน

	 -	 รุ่นที่	๔	กองพิสูจน์หลักฐำนกลำง	ศูนย์พิสูจน์หลักฐำน	๑๒	และ	๗	และพิสูจน์หลักฐำนจังหวัด

ในสังกัด	จ�ำนวน	๔๐	คน

๑.๒	 โครงกำรฝึกอบรมกำรตรวจวิเครำะห์ลักษณะเฉพำะของยำเสพติด	 (Drug	 Profiling	 of	 YaBa	 

and	 Crystal	methamphetamine)	 ให้กับห้องปฏิบัติกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติดของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	 

ณ	เมืองมัณฑะเลย์	สำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ	จ�ำนวน	๓	หลักสูตร	ได้แก่	หลักสูตรสำรปนเปื้อนไอซ์	และกำรหำปริมำณ 

วิเครำะห์ของยำเสพติด	หลักสูตรตรำประทับ/เครื่องหมำยของยำบ้ำ	และหลักสูตรสำรปนเปื้อนของยำบ้ำ

๑.๓	กำรฝึกอบรมควำมรู้เกี่ยวกับสำรตั้งต้น	 เคมีภัณฑ์	และกำรตรวจพิสูจน์เบื้องต้น	ส�ำหรับเจ้ำหน้ำที่

บังคับใช้กฎหมำยและปรำบปรำมยำเสพติด	 ของ	 สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	ณ	 นครหลวงเวียงจันทน	์

สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว	เมื่อวันที่	๔	-	๖	มิถุนำยน	๒๕๖๐
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๑.๔	 โครงกำรฝึกอบรมกำรตรวจวิเครำะห์ลกัษณะเฉพำะของยำบ้ำและไอซ์	ส�ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีห้องปฏิบตักิำร 

ตรวจพิสูจน์ยำเสพติด	ประเทศกัมพูชำ

๒.	 กำรเปิดศูนย์เยี่ยมชมศึกษำดูงำนเร่ืองกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด	 สถำนกำรณ์ตัวยำเสพติด	 

ณ	ศูนย์วิทยำศำสตร์ยำเสพติด	และห้องปฏิบัติกำร	สถำบันวิชำกำรและตรวจพิสูจน์ยำเสพติดจำกหน่วยงำนต่ำง	ๆ	ได้แก่

	 -	 กรมข ่ำวทหำรอำกำศ	 ผู ้ฝ ึกอบรมหลักสูตรกำรอบรมเสมียนประจ�ำส�ำนักงำนผู ้ช ่วยทูต 

ฝ่ำยทหำรอำกำศไทยก่อนไปปฏิบัติหน้ำที่	ณ	ต่ำงประเทศ	

	 -	 กรมข่ำวทหำร	โรงเรียนรักษำควำมปลอดภัย	ฝึกอบรมหลักสูตรกำรต่อต้ำนกำรข่ำวกรอง

	 -	 คณะผู้แทนเวียดนำม	ในโครงกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้ำนกำรตรวจพิสูจน์ยำเสพติด		

	 -	 สถำบันพัฒนำข้ำรำชกำรฝ่ำยตุลำกำรศำลยุติธรรม	ผู้ช่วยผู้พิพำกษำ	รุ่นที่	๖๘

	 -	 กองเรือล�ำน�้ำ	กองเรือยุทธกำร	ผู้ฝึกอบรมหลักสูตรกำรปฏิบัติกำรตำมล�ำน�้ำ	ระดับผู้ปฏิบัติกำร
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นอกจำกนี้	สถำบันส�ำรวจและติดตำมกำรปลูกพืชเสพติด	(สพส.)	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ได้มีกำรพัฒนำบุคลำกร

ด้ำนเทคโนโลยี	ในกำรส�ำรวจและตัดท�ำลำยพืชเสพติด	ดังนี้

๑.	 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตร	 กำรใช้ระบบข้อมูลติดตำมสถำนกำรณ์พืชเสพติด	 (NCS)	 

เพื่ออ�ำนวยกำรตัดท�ำลำยไร่ฝิ่น	ระหว่ำงวันที่	๒๘	-	๒๙	พฤศจิกำยน	๒๕๕๙	จ�ำนวน	๑	รุ่น	ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติภำรกิจ 

ด้ำนกำรอ�ำนวยกำรตัดท�ำลำยไร่ฝิ่น	 กองทัพภำคท่ี	 ๓	 กองบังคับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดน	 ภำค	 ๓	 และเจ้ำหน้ำที่	 

ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	รวมทั้งสิ้น	๓๒	นำย	เพื่อให้สำมำรถใช้โปรแกรมระบบข้อมูล	NCS	ในกำรอ�ำนวยกำรตัดท�ำลำย	ติดตำม	

และเฝ้ำระวังสถำนกำรณ์พืชเสพติด	 รวมถึงกำรวิเครำะห์แนวโน้มและสถำนกำรณ์ยำเสพติดที่เก่ียวข้องในพ้ืนท่ี	 ตั้งแต่ 

ระดับต�ำบลจนถึงระดับประเทศได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ

๒.	 โครงกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรหลักสูตรกำรใช้แผนที่ภูมิประเทศ	 และกำรใช้เครื่องมือตรวจต�ำแหน่ง

พิกัดภูมิศำสตร์บนพื้นโลกเพื่อตัดท�ำลำยพืชฝิ่น	ระหว่ำงวันที่	๒๐	-	๒๑	และ	๒๒	-	๒๓	ธันวำคม	๒๕๕๙	จ�ำนวน	๒	รุ่น	 

ให้แก่	 ชุดปฏิบัติกำรตัดท�ำลำยไร่ฝิ่น	 กองทัพภำคที่	 ๓	 และกองบังคับกำรต�ำรวจตระเวนชำยแดนภำค	๓	 เพื่อพัฒนำ

ศักยภำพชุดปฏิบัติกำรตัดท�ำลำยไร่ฝิ่นส่งผลให้กำรตัดท�ำลำยไร่ฝิ่น	มีประสิทธิภำพและเข้ำถึงพื้นที่เป้ำหมำยได้มำกยิ่งขึ้น

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด126
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สถิติด้านยาเสพติด



ตำรำง	๑	สถิติกำรจับกุมคดียำเสพติดภำพรวมทั่วประเทศ	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐

ปี จ�ำนวนคดี	(คดี) จ�ำนวนผู้ต้องหำ	(คน)

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๔๒๒,๕๖๖	

	๓๔๗,๐๒๘	

	๒๖๔,๙๗๔	

	๒๒๓,๒๔๗	

	๒๖๑,๑๑๒

๔๔๑,๘๑๔	

	๓๖๕,๙๑๘	

	๒๘๔,๔๙๙	

	๒๔๙,๑๐๙	

	๒๘๗,๒๓๘

      ข้อมูล:	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ข้อมูล	จำกระบบ	POLIS	ประมวลผล	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑

ตำรำง	๒	สถิติกำรจับกุมรวม	๕	ข้อหำส�ำคัญ	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐

ปี จ�ำนวนคดี	(คดี) ร้อยละ* จ�ำนวนผู้ต้องหำ	(คน) ร้อยละ*

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๖๒,๒๒๘

๖๗,๕๐๗

๖๔,๗๖๘

๖๙,๖๓๗

๗๗,๐๐๘

๑๔.๗๓

๑๙.๔๕

๒๔.๔๔

๓๑.๑๙

๒๙.๔๙

๗๔,๘๓๘

๘๐,๗๕๕

๗๗,๕๙๒

๘๕,๖๐๖

๙๒,๓๙๑

๑๖.๙๔

๒๒.๐๗

๒๗.๒๗

๓๔.๓๖

๓๒.๑๗

ข้อมูล:	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ข้อมูล	จำกระบบ	POLIS	ประมวลผล	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑

หมำยเหตุ:	*เมื่อเปรียบเทียบกำรจับกุมรำยส�ำคัญกับกำรจับกุมยำเสพติดภำพรวม

ตำรำง	๓	สถิติกำรจับกุมของกลำงยำเสพติด	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐

ของกลำงยำ

เสพติด
หน่วยนับ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ยำบ้ำ

เฮโรอีน

ไอซ์

กัญชำ

คีตำมีน

ล้ำนเม็ด

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

กิโลกรัม

๑๒๖.๐๔	

๗๖๕.๕๙	

๒,๐๙๑.๘๙	

๒๘,๗๑๗.๓๐

-

๙๖.๑๖	

๔๙๗.๒๖	

๑,๐๗๓.๖๐	

๒๘,๑๐๔.๕๔

-

๘๗.๔๖	

๑๗๙.๒๔	

๑,๔๔๒.๐๕	

๒๒,๙๒๗.๘๒

-

๙๓.๗๔	

๑๔๗.๔๙	

๑,๑๖๑.๐๓	

๑๑,๑๘๓.๘๕	

๓๐.๙๑

๒๑๔.๙๓	

๓๗๖.๕๖	

๕,๒๐๐.๗๕	

๑๓,๗๙๗.๔๖	

๖๕๘.๓๘

ข้อมูล:	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ข้อมูล	จำกระบบ	POLIS	ประมวลผล	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑

รายงานผลการด�าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด146



ตำรำง	๔	สถิติกำรยึดอำยัดทรัพย์สินคดียำเสพติด	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐	

ปี จ�ำนวนผู้ต้องหำ	(รำย) มูลค่ำทรัพย์สิน	(ล้ำนบำท)

๒๕๕๖

๒๕๕๗

๒๕๕๘

๒๕๕๙

๒๕๖๐

๔,๕๔๐

๓,๘๙๑

๒,๓๑๗

๒,๐๕๓

๑,๙๑๙

๒,๓๙๕.๔๑

๑,๔๕๔.๔๔

๙๙๖.๙๖

๑,๔๑๐.๐๐

๑,๖๖๗.๗๒

      ข้อมูล:	ส�ำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ประมวลผล	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑

ตำรำง	๕	สถิติกำรบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด	(รำย)	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	–	๒๕๖๐

กำรบ�ำบัดฟื้นฟู
ผู้เสพ/ผู้ติดยำเสพติด

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

สมัครใจ ๒๘๗,๗๕๙ ๑๓๑,๙๕๑ ๙๙,๓๑๕ ๑๐๔,๒๕๖ ๑๑๔,๖๕๙

บังคับบ�ำบัด ๑๖๙,๔๘๙ ๑๔๘,๒๘๙ ๙๑,๗๖๘ ๕๕,๑๙๓ ๕๖,๗๘๓

ต้องโทษ ๒๗,๓๖๒ ๒๓,๒๖๑ ๑๘,๗๗๖ ๑๘,๒๘๒ ๒๖,๐๗๔

รวม ๔๘๔,๖๑๐ ๓๐๓,๕๐๑ ๒๐๙,๘๕๙ ๑๗๗,๗๓๑ ๑๙๗,๕๑๖

ข้อมูล:	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	ข้อมูลประมวลผล	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑

	 	๑.	ระบบสำรสนเทศนำเสพติดจังหวัด	(NISPA)

									๒.	ระบบข้อมูลกำรบ�ำบัดรักษำและฟื้นฟูผู้ติดยำเสพติดของประเทศ	(บสต.)

ตำรำงที่	๖	สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ	(รำย)	จ�ำแนกรำยเก่ำ-รำยใหม่	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ปี
รำยเก่ำ รำยใหม่

จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ

๒๕๕๖ ๔๑,๒๘๖ ๒๙.๑๗ ๑๐๐,๒๒๖ ๗๐.๘๓

๒๕๕๗ ๒๘,๖๙๗ ๓๓.๒๙ ๕๗,๕๐๖ ๖๖.๗๑

๒๕๕๘ ๑๘,๓๙๓ ๑๗.๖๑ ๘๖,๐๒๘ ๘๒.๓๙

๒๕๕๙ ๑๗,๘๕๖ ๑๖.๔๓ ๙๐,๘๒๙ ๘๓.๕๗

๒๕๖๐ ๑๓,๐๙๐ ๑๑.๒๖ ๑๐๓,๑๘๔ ๘๘.๗๔

ข้อมูล:	ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	(ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ	บสต.	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑)
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ตำรำงที่	๗	สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ	(รำย)	จ�ำแนกตำมชนิดยำเสพติดที่ส�ำคัญ	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ชนิดยำเสพติด ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

กระท่อม

กัญชำ

โคเคน

ฝิ่น

ยำเค

ยำบ้ำ

ยำอี

ไอซ์

เฮโรอีน

๘,๐๔๖

๙,๕๒๙

๒๖

๒,๗๐๖

๑๘

๑๐๕,๔๑๐

๔๕

๖,๙๔๑

๒,๒๒๓

๔,๕๘๐

๖,๙๔๖

๒๓

๒,๖๗๗

๑๒

๖๒,๖๗๙

๓๕

๒,๙๖๐

๒,๕๒๓

๓,๒๒๗

๑๐,๑๔๓

๒๘

๓,๔๐๙

๔๔

๕๙,๙๙๙

๗๘

๒,๒๘๙

๒,๙๔๖

๕,๓๘๐

๑๑,๗๗๕

๑๓

๒,๙๓๖

๓๑

๖๘,๑๐๖

๑๕๑

๓,๗๗๖

๓,๒๗๐

๖,๑๔๘

๑๐,๘๙๖

๑๕

๒,๖๐๙

๒๐๓

๘๓,๗๕๓

๒๑๓

๔,๖๘๑

๓,๑๙๘

ข้อมูล:	ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	(ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ	บสต.	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑)

ตำรำงท่ี	๘	สถติผิูเ้ข้ำบ�ำบดัรักษำระบบสมคัรใจ	เฉพำะรำยใหม่	(รำย)	จ�ำแนกตำมชนดิยำเสพตดิทีส่�ำคญั	ปีงบประมำณ	

๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ชนิดยำเสพติด ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

กระท่อม

กัญชำ

โคเคน

ฝิ่น

ยำเค

ยำบ้ำ

ยำอี

ไอซ์

เฮโรอีน

๖,๘๔๕

๗,๖๑๑

๑๕

๑,๐๕๗

๑๗

๗๖,๒๑๐

๓๒

๕,๐๖๗

๗๗๕

๓,๖๙๒

๕,๔๑๕

๑๘

๙๔๘

๙

๔๒,๗๓๙

๒๗

๒,๐๔๙

๙๖๙

๒,๙๒๒

๘,๙๖๓

๒๒

๑,๔๒๗

๓๖

๔๙,๘๔๐

๗๐

๑,๕๘๐

๑,๓๖๓

๕,๐๐๖

๑๐,๕๕๕

๙

๑,๑๒๐

๒๖

๕๗,๙๗๘

๑๓๗

๓,๑๒๔

๑,๖๐๑

๕,๖๗๘

๑๐,๑๐๔

๑๒

๑,๕๖๙

๑๙๑

๗๗,๘๒๑

๒๐๖

๔,๒๔๓

๒,๐๒๗

ข้อมูล:	ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	(ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ	บสต.	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑)
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ตำรำงท่ี	๙	สถติผู้ิเข้ำบ�ำบัดรกัษำระบบสมัครใจ	(รำย)	จ�ำแนกตำมรปูแบบกำรเข้ำบ�ำบดัรกัษำ	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

รูปแบบสถำนที่ของกำรฟื้นฟูสมรรถภำพ	(สมัครใจ) ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ผู้ป่วยนอก	ในสถำนพยำบำล

ผู้ป่วยใน	ระยะบ�ำบัดในสถำนพยำบำล

ผู้ป่วยใน	ระยะฟื้นฟูสมรรถภำพในสถำนพยำบำล

ฟื้นฟูสมรรถภำพในค่ำยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ฟื้นฟูสมรรถภำพในชุมชน

ฟื้นฟูสมรรถภำพในศำสนสถำน

๑๓๗,๗๗๙

-

-

-

-

-

๘๔,๒๙๔

-

-

๑๘

-

-

๔๕,๑๐๒

-

-

๕๘,๒๕๙

-

-

๔๗,๐๒๙

๑

-

๖๐,๖๕๑

-

-

๔๘,๑๖๕

๖,๒๐๘

๔๕๔

๕๘,๓๕๔

๒๔๒

๘๖

ข้อมูล:	ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	(ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ	บสต.	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑)

ตำรำงที่	๑๐	สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ	(รำย)	จ�ำแนกตำมเพศ	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

เพศ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ชำย

หญิง

๑๓๑,๕๑๘

๖,๒๖๓

๘๐,๒๓๘

๔,๐๗๔

๙๘,๔๗๙

๔,๘๘๕

๑๐๑,๗๕๗

๕,๙๒๔

๑๐๖,๕๙๑

๖,๔๕๐

ข้อมูล:	ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	(ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ	บสต.	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑)

ตำรำงที่	๑๑	สถิติผู้เข้ำบ�ำบัดรักษำระบบสมัครใจ	(รำย)	จ�ำแนกช่วงอำยุ	และเพศ	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ช่วงอำยุ
๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง

<๑๕	ปี

๑๕	-	๑๙	ปี

๒๐	-	๒๔	ปี

๒๕	-	๒๙	ปี

๓๐	-	๓๔	ปี

๓๕	-	๓๙	ปี

>	๓๙	ปี

๓,๒๔๒

๔๑,๐๒๑

๒๙,๘๑๑

๑๙,๔๘๒

๑๖,๗๖๒

๑๐,๔๕๘

๑๑,๐๒๐

๑๔๗

๑,๑๙๖

๑,๐๗๑

๙๖๒

๙๕๙

๖๒๔

๑,๓๓๕

๒,๑๖๕

๒๔,๖๗๙

๑๗,๓๓๙

๑๑,๔๕๔

๙,๙๘๓

๖,๙๔๘

๗,๘๔๒

๖๖

๗๑๐

๖๓๔

๕๘๕

๖๐๑

๔๓๓

๑,๐๗๑

๒,๑๒๒

๒๘,๑๘๐

๒๓,๔๕๙

๑๔,๑๔๓

๑๑,๗๐๓

๘,๕๐๒

๑๐,๖๔๖

๙๕

๘๔๔

๗๒๘

๗๔๐

๖๙๙

๕๕๔

๑,๒๔๘

๑,๙๓๙

๒๗,๙๓๓

๒๔,๕๙๒

๑๕,๑๓๕

๑๒,๐๔๘

๙,๑๓๔

๑๑,๒๐๗

๑๐๗

๑,๐๑๕

๙๙๑

๘๙๑

๘๗๕

๗๐๐

๑,๓๗๓

๑,๘๑๐

๒๓,๘๔๘

๓๒,๑๖๔

๑๕,๕๙๙

๑๒,๐๗๘

๙,๔๓๒

๑๑,๘๙๑

๑๑๓

๑,๐๕๘

๑,๑๔๔

๑,๐๗๑

๙๑๘

๗๖๗

๑,๓๙๖

ข้อมูล:	ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	(ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ	บสต.	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑)
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ตำรำงที	่๑๒	สถติผู้ิเข้ำบ�ำบดัรักษำระบบสมคัรใจ	(รำย)	จ�ำแนกอำยท่ีุเริม่ใช้ยำ	และเพศ	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

ช่วงอำยุ

ที่ใช้ยำครั้งแรก

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง ชำย หญิง

<	๑๕	ปี

๑๕	-	๑๙	ปี

๒๐	-	๒๔	ปี

๒๕	-	๒๙	ปี

๓๐	-	๓๔	ปี

๓๕	-	๓๙	ปี

>	๓๙	ปี

๒๕,๒๒๐

๖๖,๒๗๖

๒๑,๔๘๕

๙,๑๐๓

๔,๙๕๙

๒,๔๕๖

๒,๕๒๘

๗๐๗

๒,๓๕๗

๑,๒๔๓

๗๒๘

๕๑๗

๒๙๑

๔๕๒

๑๕,๙๕๘

๔๐,๐๐๘

๑๒,๕๘๓

๕,๕๒๑

๓,๐๕๙

๑,๖๔๓

๑,๗๔๐

๔๐๗

๑,๔๖๓

๗๖๒

๔๕๓

๔๑๙

๒๑๕

๓๗๐

๑๔,๙๕๘

๔๓,๖๕๙

๑๔,๓๕๙

๖,๐๙๘

๓,๓๙๐

๑,๗๖๔

๒,๑๓๔

๔๖๕

๑,๕๕๓

๙๑๓

๕๔๕

๔๔๗

๒๔๑

๔๑๓

๑๔,๕๙๒

๔๖,๒๘๓

๑๕,๔๓๕

๖,๓๕๕

๓,๖๔๕

๑,๘๖๐

๒,๓๑๘

๕๔๔

๒,๐๐๔

๑,๑๔๑

๖๘๔

๕๒๒

๒๙๘

๔๓๙

๑๔,๙๓๓

๕๒,๑๕๔

๒๐,๐๕๖

๗,๕๙๕

๔,๗๓๙

๒,๓๖๓

๒,๙๒๑

๖๑๖

๒,๒๐๖

๑,๔๐๗

๗๒๕

๕๙๔

๓๐๑

๔๘๙

ข้อมูล:	ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	(ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ	บสต.	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑

ตำรำงที	่๑๓	สถติผิูเ้ข้ำบ�ำบดัรกัษำระบบสมคัรใจ	(รำย)	จ�ำแนกตำมสำเหตสุ�ำคัญทีเ่ข้ำรบักำรบ�ำบดัรกัษำ	ปีงบประมำณ	๒๕๕๖	-	๒๕๖๐

สำเหตุส�ำคัญที่เข้ำรับกำรบ�ำบัดรักษำครั้งนี้ ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐

กลัวถูกจับ

โครงกำร	TO	BE	NUMBER	ONE

เงื่อนไขของสถำนประกอบกำร

จัดระเบียบสังคม

ตั้งด่ำน/ตรวจค้น

ทำงบ้ำนบังคับหรือขอร้อง

ประชำคมหมู่บ้ำน

พ.ร.บ.	ฟื้นฟูสมรรถภำพผู้ติดยำเสพติด	พ.ศ.	๒๕๔๕

มีปัญหำด้ำนสุขภำพกำย

มีปัญหำด้ำนสุขภำพจิต

ไม่มีเงินซื้อยำเสพติด

โรงเรียน

สมัครใจตำม	พ.ร.บ.สุขภำพจิต	พ.ศ.๒๕๕๑

สมัครใจตำมประกำศ	คสช.	ฉบับที่	๑๐๘/๒๕๕๗

สมัครใจตำมประมวลกฏหมำยอำญำ	ม.๕๖	

(คุมควำมประพฤติ)

สมัครใจระหว่ำงรอกำรพิจำรณำของศำลเยำวชนฯ

หำซื้อยำเสพติดยำก

อยำกเลิก

๒๓,๖๑๕

-

-

-

-

๑๑,๒๒๐

-

-

๓,๐๘๙

๓,๕๗๕

๖๓๒

๓,๔๘๖

-

-

-

-

๓๗๘

๗๔,๒๖๗

๑๓,๘๘๙

-

-

-

-

๖,๖๕๕

-

-

๒,๒๗๘

๓,๕๕๔

๕๗๕

๒,๖๙๒

-

-

-

-

๒๙๑

๔๑,๓๒๒

๖,๑๔๙

-

-

-

-

๓,๘๒๖

-

-

๑,๓๐๙

๓,๖๐๘

๕๐๔

๑,๔๐๕

-

-

-

-

๒๖๘

๒๐,๘๙๑

๖,๙๓๖

-

-

๑

๗

๓,๐๘๐

-

-

๑,๔๖๖

๔,๑๖๙

๔๔๕

๑,๔๓๒

-

๑๕

-

๑

๑๔๕

๑๙,๕๕๖

๓,๘๗๔

๒๑๔

๑,๗๓๙

๓,๑๐๔

๑๔,๕๕๘

๓,๒๗๐

๑,๑๑๑

๓๙๙

๒,๒๙๕

๖,๔๖๑

๘๐๙

๒,๕๐๖

๑๐๑

๔๘,๗๕๕

๑,๔๗๔

๒,๖๒๖

๑๙๑

๑๙,๐๔๐

ข้อมูล:	ส�ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด	ส�ำนักงำน	ป.ป.ส.	(ประมวลผลข้อมูลจำกระบบ	บสต.	ณ	วันที่	๑๓	กุมภำพันธ์	๒๕๖๑)
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คณะผู้จัดท�ำรำยงำนผลกำรด�ำเนินงำน
ป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด

ประจ�ำปีงบประมำณ ๒๕๖๐

ที่ปรึกษา

นำยศิรินทร์ยำ	 	 	 สิทธิชัย	 	 เลขำธิกำร	ป.ป.ส.

นำยนิยม	 	 	 	 	 เติมศรีสุข	 	 	รองเลขำธิกำร	ป.ป.ส.

นำยชลัยสิน		 	 	 	 โพธิเจริญ	 	 รองเลขำธิกำร	ป.ป.ส.

นำยวิชัย		 	 	 	 	 ไชยมงคล	 	 	รองเลขำธิกำร	ป.ป.ส.

บรรณาธิการ

นำยวีรวัฒน์				 	 	 เต็งอ�ำนวย	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักยุทธศำสตร์

คณะบรรณาธิการ	 	

นำงจิตติมำ		 	 	 	 บุญเก็บทอง	 	 ผู้อ�ำนวยกำรส่วนติดตำมและประเมินผล	ส�ำนักยุทธศำสตร์

นำยบุญส่ง			 	 	 	 ไตรขันธ์	 	 	นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวค�ำเพียร			 พิมมะเสน	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวอุไรวรรณ	 บุญญิกำ	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวรุ่งนภำ				 วิชญทินภัทร		 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำยธีรพงศ์				 	 	 โพธิ์เจริญ	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวสุภำ			 	 	 ทองเพิ่ม	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช�ำนำญกำร

นำงสำวนัฐชำนันท์	 มำกรักษ์	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงสำวอัญชลี				 กัลยำ	 	 นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนปฏิบัติกำร

นำงสำวสุนันทำ			 ชินชัยพงษ์	 	 เจ้ำพนักงำนธุรกำรช�ำนำญงำน

นำงวงจันทร์			 	 	 โคเลิศ	 	 	พนักงำนธุรกำร	ส.๓

นำงสำวมัณญชยำ	 กำระสุข	 	 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวกนกพร	 	 ปำเปี้ย	 	 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวพิชชำภำ		 กลีบล�ำเจียก	 	 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวกิตติ์รวี		 	 กีรติพงษ์เวคิน	 	เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

นำงสำวอำรียำ		 	 หินแก้ว	 	 เจ้ำหน้ำที่วิเครำะห์นโยบำยและแผน

จัดท�าโดย

ส่วนติดตำมและประเมินผล	ส�ำนักยุทธศำสตร์

ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด	กระทรวงยุติธรรม

๕	ถนนดินแดง	แขวงสำมเสนใน	เขตพญำไท	กรุงเทพมหำนคร	๑๐๔๐๐

โทรศัพท์	๐	๒๒๔๗	๐๙๐๑,	โทรสำร	๐	๒๖๔๐	๙๓๔๓,	อีเมล์	ppb@oncb.go.th,	www.oncb.go.th	






