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

 

๑. สภาพปญหาและสาเหตุของปญหา 
โดยท่ีปจจุบันสถานการณการลักลอบคายาเสพติดมีลักษณะท่ีซับซอนและเปนเครือขายองคกร

อาชญากรรมมากข้ึน รัฐบาลได เรงรัดการแกไขปญหามาอยางตอเนื่องโดยมุงเนนการดําเนินการกับ 
นักคายาเสพติดรายสําคัญและกลุมเครือขายยาเสพติดท่ีมีลักษณะเปนองคกรอาชญากรรมเพ่ือยุติสถานการณ
การแพรระบาดของยาเสพติดในพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนใหไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้ในการประชุมสมัชชา
สหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly 
Special Session2016 : UNGASS 2016)ท่ีประชุมไดมีมุมมองใหมตอปญหายาเสพติดโดยมองวาเปนเรื่องของ
สุขภาพ ระบบสาธารณสุข อาชญากรรม สิทธิมนุษยชน ความยากจนและการพัฒนา ซ่ึงจะตองจัดความสมดุล
อยางเหมาะสมในการแกไขปญหาไมเนนหนักในดานใดดานหนึ่งมากเกินไปจึงควรกําหนดใหมีนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดเพ่ือกําหนดทิศทางในการแกไขปญหา 
รวมถึงการปรับโครงสรางกลไกระดับนโยบายและการขับเคลื่อนใหชัดเจนยิ่งข้ึน 

นอกจากนี้  การจัดโครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. 
ในการบริหารราชการเพ่ือการอํานวยการและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการปองกัน ปราบปราม และ 
แกไขปญหายาเสพติดของประเทศในปจจุบันยังขาดความเหมาะสมไมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจ
หนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ และตองรับผิดชอบตอ 
การดําเนินงานในภาพรวมระดับมาตรการ (Function) และรับผิดชอบงานแตละดานตามภารกิจของกระทรวง 
กรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ
และงบประมาณรวมท้ังการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงตองประสานการทํางาน
รวมกับภาคีทุกสวนท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 

ดังนั้น เพ่ือใหมีนโยบายและมาตรการในการแกไขปญหายาเสพติดอยางเหมาะสมและเอ้ือตอ
การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สนับสนุนและสงเสริมการปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดใหบรรลุวัตถุประสงคตามยุทธศาสตรการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาลและสอดคลองกับทิศทาง
หรือมุมมองในการแกไขปญหายาเสพติดของโลกอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมี
นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติเพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกลไกระดับนโยบายในการแกไข
ปญหายาเสพติดของประเทศโดยการปรับปรุงองคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาติเพ่ือทําหนาท่ีในการกําหนดนโยบายยาเสพติดของชาติ ควบคุม กํากับ และดูแล
การปฏิบัติงานของหนวยงานท่ีเก่ียวของใหเปนไปตามนโยบายและแผน ปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจ 
และอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติใหเปนสวนราชการ 
ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง กําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแหงชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ กําหนดใหขาราชการของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงานป.ป.ส. เปนผูดํารงตําแหนงท่ีมี 



๒ 
 

เหตุพิเศษและไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงดังกลาว กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติมีอํานาจในการเสนอใหมีการออกพระราชกฤษฎีกากําหนดเขตพ้ืนท่ีเพ่ือทดลองเพาะปลูกพืชเสพติด 
หรือผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติด หรือใหมีการเสพหรือครอบครองยาเสพติดตามประเภทและปริมาณ 
ท่ีกําหนดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัย การปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหายาเสพติดหรือการลดอันตราย
จากยาเสพติด กําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติมีอํานาจและหนาท่ี 
ในการควบคุมและกํากับดูแลการแจก จาย หรือใหอุปกรณทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติดเพ่ือประโยชน 
ในการบําบัดรักษาหรือลดอันตรายจากยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการ ปรับปรุงอํานาจของกรรมการ 
เลขาธิการป.ป.ส. และเจาพนักงานป.ป.ส. ในการยึดหรืออายัดทรัพยสินโดยใหรวมถึงทรัพยสินท่ีไดมาโดย 
การกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ปรับปรุงตําแหนงเจาพนักงานป.ป.ส. ผูเปนหัวหนาในการคนในเวลา
กลางคืนใหสอดคลองกับกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน เพ่ิมเติมใหเจาพนักงานป.ป.ส. ซ่ึงไดรับ
อนุญาตจากเลขาธิการ ป.ป.ส. มีอํานาจในการใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีการอ่ืนใด
เพ่ือสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิดหรือจะกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดได ปรับปรุง 
ใหนายกรัฐมนตรีเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และใหมีอํานาจออกขอบังคับหรือระเบียบเพ่ือปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และกําหนดบทเฉพาะกาลใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซ่ึงดํารง
ตําแหนงอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับพนจากตําแหนง โดยในระหวางท่ียังไมมีผูทรงคุณวุฒิ 
ใหคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติประกอบดวยคณะกรรมการโดยตําแหนง กําหนดให
บรรดาระเบียบขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติท่ีออกโดยคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
ท่ีใชอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับยังคงใชบังคับไดตอไปเพียงเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทบัญญัติ 
แหงพระราชบัญญัตินี้จนกวาจะมีระเบียบขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ รวมท้ัง
กําหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือมติคณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึง
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ใหถือวาอางถึงคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติท้ังนี้  เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดบรรลุผลและเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและสังคม  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี ้

  ปญหาหรือขอบกพรองท่ีตองแกไข 
๑) ปญหาเก่ียวกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา

ยาเสพติดท่ีไมชัดเจนและตอเนื่อง และปญหากลไกในการแกไขปญหายาเสพติดระดับชาติ  
๒) ปญหาโครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. และการกําหนด

ตําแหนงเลขาธิการ ป.ป.ส. ท่ีไมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ี ปญหาความเหลื่อมล้ํา 
ของคาตอบแทนและแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปรามยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีขาดความ
เหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับผู ดํ ารงตํ าแหน งท่ี มีภารกิจและอํานาจหนาท่ี ในลักษณะเดียวกันของ 
สวนราชการอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงทุกหนวยงานไดรับคาตอบแทนท่ีสูงกวามาก ท้ังท่ีเจาพนักงาน 
ของสํานักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมีความเสี่ยงอันตรายสูงและเก่ียวของกับการอํานวย 
ความยุติธรรม  

๓) ปญหาการทดลองหรือทดสอบเก่ียวกับยาเสพติดการใหเสพหรือครอบครองยาเสพติด          
บางชนิดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยการลดอันตรายจากยาเสพติด การปองกัน ปราบปรามและแกไขปญหา
ยาเสพติด และใชเปนแนวทางในการปรับเปลี่ยนนโยบายการควบคุมยาเสพติดของประเทศ และปญหา 
การใหอุปกรณทางการแพทยเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือเพ่ือลดอันตรายจากยาเสพติด เปนตน 



๓ 
 

  ๔) ปญหาเก่ียวกับมาตรการในการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดในการตรวจคนบุคคล
หรือยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยการใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส 
ในการตรวจคน ปญหาการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิด และปญหาขอจํากัดเก่ียวกับ
การใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการสืบสวน สะกดรอย และติดตามผูกระทําความผิดของ 
เจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนตน 
 
๒. ความจําเปนท่ีตองตรากฎหมาย 

 เนื่องจากการแกไขปญหายาเสพติดยังขาดความชัดเจนในดานนโยบายและแผนระดับชาติ            
วาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติด เพ่ือเปนทิศทางในการแกไขปญหา รวมถึงโครงสราง
กลไกระดับนโยบายและการขับเคลื่อนยังขาดความชัดเจน การจัดโครงสรางองคกรในการบริหารราชการของ
หนวยงานรับผิดชอบการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามกฎหมายในปจจุบันยังไมสอดคลองกับบทบาท 
ภารกิจและอํานาจหนาท่ี ประกอบกับการกําหนดตําแหนงของเลขาธิการ ป.ป.ส. ซ่ึงไมเหมาะสมกับบทบาท 
ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ระดับชาติและระหวางประเทศ การรับผิดชอบ
ตอการดําเนินงานในภาพรวมระดับมาตรการ (Function) รวมท้ังตองรับผิดชอบงานแตละดานตามภารกิจของ
กระทรวง กรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของระดับพ้ืนท่ี (Area) เพ่ือการบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการและงบประมาณรวมตลอดถึงการดําเนินงานเพ่ือใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงจะตอง
ประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศ ท้ังนี้ เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถ
ดําเนินการไดอยางยั่งยืน นอกจากนี้  ผูปฏิบัติงานดานการปราบปรามยาเสพติดก็มีปญหาและอุปสรรค 
ในการปฏิบัติงานซ่ึงยังขาดมาตรการหรือเครื่องมือทางกฎหมายท่ีมีประสิทธิภาพเพียงพอในการดําเนินการ
ปราบปรามและการรวมรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดีกับผูกระทําความผิดซ่ึงเปนตัวการหรือนายทุน 
ท่ีอยูเบื้องหลังการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

  หากไมทําภารกิจนั้นจะมีผลประการใด 
เนื่องจากมีประเด็นปญหาสําคัญหลายประการท่ีไมสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหา             

ยาเสพติดแนวใหมของสหประชาชาติ ประกอบกับรัฐบาลไดกําหนดนโยบายท่ีมุงเนนการแกไขปญหายาเสพติด           
ในพ้ืนท่ีหมูบานหรือชุมชนใหไดอยางยั่งยืน ซ่ึงกลไกและหนวยงานท่ีเก่ียวของจะตองดําเนินการโดยเรงดวน              
การไมทําภารกิจดังกลาวอาจสงผลกระทบตอนโยบายการแกไขปญหายาเสพติดของประเทศและจะไมเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันกับการแกไขปญหายาเสพติดโลก การแกไขปญหายาเสพติดจะไมมีแนวนโยบายและแผน
ระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหายาเสพติดท่ีชัดเจนและตอเนื่องเพ่ือใหหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของไดนําไปใชในการกําหนดแผนงานหรือโครงการดําเนินงานอยางเปนเอกภาพและเปนไปในแนวทาง
เดียวกันเพ่ือลดปญหาความซํ้าซอนของการดําเนินงานและงบประมาณ นอกจากนี้ยังจะสงผลตอกลไกลและ
มาตรการในการแกไขปญหายาเสพติดท่ีขาดความความเหมาะสมและขาดประสิทธิผลในการแกไขปญหายาเสพติด
อยางยั่งยืน 

๓. ผลกระทบและความคุมคา 
การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
๑) ปญหาเกี่ยวกับนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการปองกัน ปราบปราม และแกไข

ปญหายาเสพติดท่ีไมชัดเจนและตอเนื่อง ปญหากลไกในการแกไขปญหายาเสพติดระดับชาติ ปญหา
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โครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน ป.ป.ส. และการกําหนดตําแหนงเลขาธิการ 
ป.ป.ส. ท่ีไมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ี 

๑.กําหนดใหคณะรัฐมนตรีจัดให มีนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ ป.ป.ส. แหงชาติ และใหประกาศในราชกิจานุเบกษา 

๒. กําหนดใหนโยบายและแผนระดับชาติฯ มีเนื้อหาครอบคลุมเปาหมาย และยุทธศาสตร  
การบริหารจัดการ งบประมาณ การศึกษาวิจัย ติดตามประเมินผลมาตรการปองกัน ปราบปราม และแกไขปญหา
ยาเสพติดในทุกเรื่อง ทุกมิติ และทุกระดับอยางครบถวนสมบูรณท้ังในระดับยุทธศาสตรระดับภารกิจ และระดับ
พ้ืนท่ี (ชุมชน/หมูบาน) 

๓. กําหนดใหนโยบายและแนวทางระดับชาติฯ เปนกลไกสําคัญของฝายบริหารในการผลักดัน
นโยบายและแผนงานไปสูการปฏิบัติเปนรูปธรรม โดยมีเปาหมายยุทธศาสตรการบริหารงบประมาณ เครื่องมือ 
และมีสภาพบังคับใหหนวยงานของรัฐท่ีเก่ียวของตองบูรณาการแผนงานของตนใหสอดคลอง 

๔. กําหนดใหคณะกรรมการ ป.ป.ส. แหงชาติ ทบทวนนโยบายและแผนระดับชาติทุก ๕ ป  
ใหเหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและความจําเปน เนื่องจากปญหายาเสพติดเก่ียวของกับสังคม เศรษฐกิจ 
เทคโนโลยี ความม่ันคงของประเทศ และระหวางประเทศท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 

การแกไขปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติจําเปนยกระดับกลไกองคกร การบริหารงาน 
ดานยาเสพติดในรูปของคณะกรรมการระดับชาติ เพ่ือบูรณาการงานดานยาเสพติดท่ีไดขยายภารกิจเพ่ิมข้ึนและมี
หนวยงานท่ี เก่ียวของหลายหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินการแก ไขปญหายาเสพติดบรรลุ เป าหมาย 
และมีประสิทธิภาพจําเปนตองกําหนดใหมีนโยบายและแผนระดับชาติ และมีสภาพบังคับในการบริหาร 
เปนเครื่องมือในการดําเนินการ 

การดําเนินงานดานยาเสพติดเก่ียวของกับหนวยงานบางภารกิจมีความซํ้าซอน บางภารกิจ
ดําเนินการโดยขาดการบูรณาการแผนงานโครงการ เพ่ือใหการดําเนินภารกิจของรัฐมีความคุมคาและมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตองมีเครื่องมือเพ่ือบรรลุเปาหมายดังกลาว คือ นโยบายและแผนระดับชาติท่ีกําหนด 
ไวในกฎหมาย 

ทุกภาคสวนยอมรับวาปญหายาเสพติดเปนวาระแหงชาติท่ีตองรวมมือดําเนินการแกไขใหบรรลุ
เปาหมายสําคัญ ข้ึนตอนการดําเนินการจัดทํานโยบายและแผนระดับชาติตามกฎหมาย เพ่ือใหประชาชนเขาถึง
ขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของกับการดําเนินการของรัฐไดอยางท่ัวถึง มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น  
และสามารถเขารวมสนับสนุนการดําเนินการ 

 ๕. ปรับปรุงองคประกอบของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด โดยเพ่ิมกรรมการ 

โดยตําแหนงท่ีเก่ียวของใหสอดคลองและครอบคลุมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ นโยบายและแผน

ระดับชาติ กลาวคือ ในมิติดานตางประเทศ (กระทรวงการตางประเทศ) มิติดานสาธารณสุข การควบคุมสาร 

เสพติด การบําบัดรักษา (กระทรวงสาธารณสุข กรมการแพทย คณะกรรมการอาหารและยา) มิติดานปองกัน 

การจัดหางาน ฝกฝนอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต (กระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย กระทรวง

แรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ) มิติด านบู รณาการใน พ้ืน ท่ีห มูบ าน  ชุมชน

(กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม) มิติดานการปราบปรามเครือขายอาชญากรรม (กระทรวงยุติธรรม 

กองทัพ สํานักงานปองกัน และปราบปรามการฟอกเงิน) เปนตน 
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 ๖. ปรับปรุงอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ  

ใหสอดคลองและครอบคลุมนโยบายและแผนระดับชาติ ท่ีมีการบัญญัติไวในกฎหมาย ยกระดับกลไกองคกร 

ดานยาเสพติดท่ีมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน เปนองคกรในการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการ 

โดยมีเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อน คือ นโยบายและแผนระดับชาติ เปาหมาย ยุทธศาสตร งบประมาณ 

บุคลากร ความดีความชอบ การติดตามประเมินผล ยกระดับเปนคณะกรรมการระดับชาติใหสอดคลอง รองรับ

กับยุทธศาสตร ภารกิจ และพ้ืนท่ี เชน ยุทธศาสตรดานการตางประเทศในอนุภาคแมน้ําโขงในการสกัดก้ัน 

ยาเสพติด ยุทธศาสตรแกไขปญหายาเสพติดในระดับหมูบาน ชุมชน ตามแผนประชารัฐรวมใจ ยุทธศาสตร 

การปราบปรามเครือขายอาชญากรดานยาเสพติดรายสําคัญโดยการสื่อสารขยายขาว เปนตน ซ่ึงการดําเนินการ

ดังกลาวตองบูรณาการกับหนวยงานรวมกัน อํานาจหนาท่ีเพ่ือรองรับทิศทางนโยบายแนวใหมตามมาตรา ๑๓ 

จัตวา และมาตรา ๑๓ เบญจ อํานาจหนาท่ีในการบูรณาการดําเนินการของคณะกรรมการอ่ืนท่ีมีอํานาจหนาท่ี

เก่ียวกับยาเสพติด เชน คณะกรรมการควบคุมยาเสพติด คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิน คณะกรรมการฟนฟู

สมรรถภาพผูติดยาเสพติด เปนตน อํานาจหนาท่ีอ่ืนตามกฎหมาย เชน การอนุมัติแตงตั้งเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

 องคประกอบคณะกรรมการฯ โดยตําแหนงใหครอบคลุมภารกิจดานยาเสพติดท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

ตามสถานการณและความจําเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการใหครอบคลุมนโยบายและแผนระดับชาติท่ีมี

สภาพบังคับตามกฎหมาย 

 องคประกอบและอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการฯ ปรับปรุงใหสามารถบูรณาการ การดําเนินการ

ตามนโยบายและแผนระดับชาติการดําเนินการตามนโยบายแนวใหม การดําเนินการของคณะกรรมการเก่ียวกับ 

ยาเสพติดอ่ืน ฯลฯ 

 ในการดําเนินการโดยกลไกองคกรในรูปแบบคณะกรรมการ ระดับชาติ เปนท่ียอมรับยิ่งข้ึน 

 สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (มาตรา ๑๑) 

 เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ (มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง) 

บทบาท ภารกิจ อํานาจหนาท่ี 

 ๗. ปรับปรุงโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหสอดคลองและ

รองรับกลไกองคกรในรูปแบบคณะกรรมการระดับชาติเปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

หรือทบวงท่ีมีการปรับปรุงภารกิจ อํานาจหนาท่ีสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด

แหงชาติ เปนหนวยงานท่ีตองดําเนินการ ประสาน บูรณาการงานดานยาเสพติดตามนโยบายและแผนระดับชาติ

และนโยบายของรัฐบาล ดังนี ้

 งานดานปองกัน ครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็กเยาวชน ผูใชแรงงาน ผูประกอบการ บุคคล

ท่ัวไปท่ีเปนกลุมเสี่ยง 

 งานดานบําบัดรักษา ครอบคลุมกลุมเปาหมายท่ีเปนผู เสพ โดยการบําบัดรักษา การฟนฟู

สมรรถภาพ การใหความชวยเหลือ สังเคราะหภายหลังผานการบําบัดรักษา 

 งานดานการจัดระเบียบสังคม ตรวจสอบ ติดตาม และดําเนินการเก่ียวกับสถานประกอบการตางๆ 

เชน โรงงาน สถานบริการ สถานประกอบการขนสง หอพัก บานเชา เปนตน การตรวจและทดสอบสารเสพติด 
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 งานดานการปราบปรามครอบคลุมงานดานการขาว การสืบสวน การดําเนินคดีอาชญากรรมและ

เครือขายการสกัดก้ันยาเสพติดและสารตั้งตนท้ังในและตางประเทศ การตรวจสอบทรัพยสิน การยึดและอายัด

ทรัพยสินของอาชญากรยาเสพติด การบังคับโทษปรับในคดียาเสพติด 

 งานดานการตางประเทศครอบคลุมงานเสริมเสริมความรวมมือในระดับพหุภาคีและทวิภาคี  

และองคกรระหวางประเทศในทุกมิติดานยาเสพติด 

 งานดานการบริหารจัดการครอบคลุมการบริหารงานกองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด  

การบริหารคน แผนงาน โครงการพิเศษ เชน กองทุนแมของแผนดิน เปนตน 

 งานดานการประสานกระบวนการยุติธรรมครอบคลุมงานการสอบสวน การฟอง การดําเนินคดี  

การบังคับคดีอาญา โดยเฉพาะในคดียาเสพติดรายสําคัญ คดีมาตรการพิเศษ 

 งานดําเนินการตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ และคําสั่งคณะรักษาความสงบ

แหงชาติ ประกอบดวย 

 - คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๒/๒๕๕๙ 

 - คําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ 

 เลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เปนหัวหนาสวนราชการ 

ของสํานักงาน ป.ป.ส. ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี และเปนผูบังคับบัญชาภายในสํานักงาน ป.ป.ส. มีบทบาท 

อํานาจหนาท่ีในอนุเลขานุการของคณะกรรมการ ป.ป.ส. (แหงชาติ) ท่ีมีการปรับเปลี่ยนภารกิจเพ่ิมข้ึน และมี

อํานาจหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๔/๑ 

ตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด ตามกฎหมายวาดวย 

วิธีพิจารณาคดียาเสพติด มาตรา ๗ มาตรา ๘ ตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๒/๒๕๕๙ 

และคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ 

 เลขาธิการฯ มีบทบาทในการอํานวยการ นโยบายและแผนระดับชาติ ประสานงาน เพ่ือบูรณาการ

การดําเนินการกับหนวยงานของรัฐและหนวยงานระหวางประเทศ 

๒) ปญหาการทดลองหรือทดสอบเกี่ยวกับยาเสพติดการใหเสพหรือครอบครองยาเสพติด          

บางชนิดเพ่ือประโยชนในการศึกษาวิจัยการลดอันตรายจากยาเสพติด การปองกัน ปราบปรามและแกไข

ปญหายาเสพติด และใชเปนแนวทางในการปรับเปล่ียนนโยบายการควบคุมยาเสพติดของประเทศ  

และปญหาการใหอุปกรณทางการแพทยเพ่ือประโยชนในการบําบัดรักษาหรือเพ่ือลดอันตรายจากยาเสพติด 

เนื่องจากการเสพหรือครอบครองยาเสพติดยังคงถูกกําหนดใหเปนความผิดตามพระราชบัญญัติ
ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ และพระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ ซ่ึงในบาง
กรณีหากจะมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายยาเสพติด โดยการประกาศยกเลิกการควบคุมยาเสพติดบางชนิดก็อาจจะ
สงผลกระทบในหลายดานหลายมิติ รวมท้ังอาจเกิดผลกระทบในเชิงลบตอรัฐบาลเก่ียวกับความคิดของประชาชน
กับนโยบายในการแกไขปญหายาเสพติดของรัฐบาล อาทิเชน ความคิดเห็นของประชาชนตอการยกเลิกการ
ควบคุมพืชกัญชาหรือกระทอมซ่ึงมีความคิดเห็นท่ีหลากหลายท้ังท่ีเห็นดวยและไมเห็นดวยตอนโยบายดาน 
ยาเสพติดในเรื่องดังกลาว ซ่ึงการทบทวนปรับเปลี่ยนนโยบายของภาครัฐจะตองกระทําบนพ้ืนฐานของขอมูล
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ผลการวิจัย แตกฎหมายท่ีเก่ียวของยังอาจไมเอ้ือตอการดําเนินการในเรื่องดังกลาว รวมถึงการปรับเปลี่ยนนโยบาย
ดานยาเสพติด ตามท่ีประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก ค.ศ. ๒๐๑๖ (United 
Nations General Assembly Special Session2016 : UNGASS 2016)ท่ีประชุมไดมีมุมมองใหมตอปญหา 
ยาเสพติดโดยมองวาเปนเรื่องของสุขภาพ ระบบสาธารณสุข สิทธิมนุษยชน ซ่ึงท่ีประชุมเห็นวาควรนํามาตรการ
ลดอันตรายจากยาเสพติดมาปรับใช ซ่ึงมาตรการลดอันตรายจากยาเสพติดดังกลาวอาจมีการใชยาเสพติด 
บางชนิดหรือบางประเภทท่ีมีความรุนแรงนอยกวา มาใชในการบําบัดรักษายาเสพติดบางประเภทท่ีมีความรุนแรง
กวา ดังนั้นเพ่ือใหหนวยงานภาครัฐสามารถมีขอมูลและผลการวิจัยในเชิงประจักษเพ่ือประกอบการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงสถานะการควบคุมยาเสพติดของประเทศใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ จึงไดมี
การปรับปรุงแกไขกฎหมาย โดยเพ่ิมเติม มาตรา ๑๓ จัตวา โดยกําหนดใหคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดแหงชาติ มีอํานาจกําหนดพ้ืนท่ีหนึ่งพ้ืนท่ีใด ทําการทดลองเพาะปลูกพืชท่ีเปนหรือใหผลผลิตเปน 
ยาเสพติดใหโทษหรืออาจใชผลิตเปนยาเสพติดใหโทษผลิตและทดสอบเก่ียวกับยาเสพติดหรือเสพหรือครอบครอง
ยาเสพติดตามประเภทและปริมาณท่ีกําหนดได โดยใหการกระทําในพ้ืนท่ีดังกลาวซ่ึงอยูภายใตมาตรการควบคุม
และตรวจสอบการเสพและการครอบครองยาเสพติดตามพระราชบัญญัตินี้ไมเปนความผิด  ท้ังนี้ในการกําหนด
พ้ืนท่ีดังกลาว จะตองกระทําโดยการกําหนดเปนพระราชกฤษฎีกา 

เม่ือวิเคราะหถึงผลกระทบในเรื่องดังกลาวแลว จะเห็นไดวาการกําหนดกฎหมายในลักษณะนี้จะทํา

ใหหนวยงานภาครัฐสามารถศึกษาวิจัย ทดสอบหรือทดลองเก่ียวกับยาเสพติดได เพ่ือท่ีหนวยงานภาครัฐจะมี

ขอมูลและผลการวิจัยในเชิงประจักษเพ่ือประกอบการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานะการควบคุมยาเสพติด 

ของประเทศใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณดานยาเสพติดท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

และจําใหหนวยงานของรัฐสามารถปรับตัวใหเขากับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดของโลกไดดีข้ึน 

เนื่องจากปญหาผูเสพผูติดยาเสพติดเปนปญหาทางสาธารณสุข ซ่ึงผูเสพยาเสพติดบางสวน 

มีการใชเข็มฉีดยาเปนอุปกรณในการเสพ เชน การใชเข็มฉีดยาในการเสพเฮโรอีน ซ่ึงในการผูเสพเฮโรอีนดังกลาว

บางสวนมีการใชเข็มฉีดยารวมกัน ทําใหสงผลตอปญหาทางดานสุขภาพอ่ืน ซ่ึงมีความรายแรงมากกวา 

เชน ปญหาโรคเอดส ในกรณีท่ีมีการใชเข็มฉีดยารวมกับผูมีเชื้อ เอชไอวีดังนั้น เพ่ือเปนการแกไขปญหาในเรื่อง

ดังกลาว กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมควบคุมโรค จึงไดมีการกําหนดนโยบายลดอันตรายจากการใชยาเสพติด

เพ่ือปองกันการแพรระบาดของการติดเชื้อ เอชไอวี ซ่ึงจะดําเนินการโดยใชวิธีการสงเจาหนาท่ีหรืออาสาสมัคร 

ไปใหความรูกับผูติดยาเสพติดท่ีเสพยาเสพติดโดยวิธีการฉีดเขาสูหลอดเลือดเก่ียวกับการปองกันโรคติดตอ 

และแนะนําใหใชเข็มและอุปกรณฉีดท่ีสะอาด รวมท้ังใชวิธีการแจกเข็มและอุปกรณฉีดท่ีสะอาดใหแกผูเสพยาเสพติด 

แตในการนํามาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดดังกลาวไปใช คณะกรรมการกฤษฎีกา 

(คณะท่ี ๑๐) ไดเคยใหความเห็นทางกฎหมายสรุปไดวา โดยท่ีมาตรา ๕๗ และมาตรา ๕๘แหงพระราชบัญญัติ 

ยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ กําหนดหามมิใหผูใดเสพยาเสพติดใหโทษ ซ่ึงในการเสพยาเสพติดบางประเภท 

ตามมาตราดังกลาวจะกระทําดวยวิธีการใชเข็มและอุปกรณฉีดเขาสูรางกายทางหลอดเลือดดํา ซ่ึงในกรณีนี้ 

เข็มและอุปกรณฉีดยอมจะเปนอุปกรณสําหรับใชในการกระทําความผิด หากมีบุคคลใดแจกเข็มและอุปกรณ 

ฉีดแกผูติดยาเสพติดโดยมีเจตนาใหนําเข็มและอุปกรณฉีดนั้นไปใชในการเสพยาเสพติด การกระทําดังกลาว 

ถือเปนการชวยเหลือหรือใหความสะดวกในการเสพยาเสพติด จึงเปนการสนับสนุนการกระทําความผิดตาม

ประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๘๖นอกจากนี้  วิธีการดั งกล าวยั งขัดตอบทบัญ ญัติมาตรา ๙๓/๑  
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แหงพระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ท่ีบัญญัติหามมิใหผูใดยุยงสงเสริมใหผูอ่ืนเสพยาเสพติดใหโทษ

ประเภท ๑ หรือยาเสพติดใหโทษประเภท ๒ อีกดวย 

ท้ังนี้ ในการประชุมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษวาดวยปญหายาเสพติดโลก  

ค.ศ. ๒๐๑๖ (United Nations General Assembly Special Session2016 : UNGASS 2016)ท่ีประชุมไดมี

มุมมองใหมตอปญหายาเสพติดโดยมองวาเปนเรื่องของสุขภาพ ระบบสาธารณสุข และสิทธิมนุษยชน โดยมี

ขอเสนอใหนํามาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด (Harm Reduction) มาใชบังคับ  

ดังนั้น เพ่ือแกไขปญหาดานกฎหมายในการนํามาตรการลดอันตรายจากการใชยาเสพติดมาใช

บังคับ และเพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสอดคลองกับสถานการณและทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดของโลก 

จึงไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายโดยเพ่ิมเติม มาตรา ๑๓ เบญจ โดยมีสาระสําคัญ คือ กําหนดใหคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติมีอํานาจในการควบคุมและกํากับดูแล การแจก จายหรือใหอุปกรณ

ทางการแพทยแกผูเสพยาเสพติดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดตามแผนงานหรือโครงการลดอันตรายจาก 

ยาเสพติด ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติกําหนด 

เม่ือวิเคราะหถึงผลกระทบในเรื่องดังกลาวแลว จะเห็นไดวาจะทําใหเจาหนาท่ีดานสาธารณสุข

สามารถดําเนินการจาย แจก หรือใหเข็มฉีดยาแกผูเสพยาเสพติดท่ีมีการใชเข็มฉีดยาเปนอุปกรณในการเสพ 

ไดโดยไมเปนความผิดทางอาญา เนื่องจากกฎหมายกําหนดใหสามารถกระทํา ท้ังนี้ การดําเนินการดังกลาวจะตอง

กระทําภายใตโครงการลดอันตรายจากยาเสพติด ตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการปองกัน 

และปราบปรามยาเสพติดแหงชาติกําหนดซ่ึงกระทรวงสาธารณสุขมีความพรอมในการดําเนินการในเรื่องนี้  

และการทําภารกิจดังกลาวจะสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันท่ีประเทศไทยมีตอองคการสหประชาชาต ิ

ในฐานะภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเก่ียวกับยาเสพติดและวัตถุออกฤทธิ์  ซ่ึงในเรื่องการดําเนินการมาตรการ 

ลดอันตรายจากการใชยาเสพติดโดยวิธีการแจกเข็มฉีดยานี้เอกชนอาจจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินการได 

ท้ังนี้ภายใตหลักเกณฑท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติกําหนด โดยออกเปนระเบียบ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 

๓) ปญหาเกี่ยวกับมาตรการในการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดในการตรวจคนบุคคล

หรือยานพาหนะท่ีมีเหตุอันควรสงสัยวามียาเสพติดซุกซอนอยู และปญหาการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมา

โดยการกระทําความผิด  

ในปจจุบัน กรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจและหนาท่ีในการ

ตรวจคนบุคคลหรือยานพาหนะ ท่ีมีเหตุอันควรสงสัยตามสมควรวามียาเสพติดซุกซอนอยูโดยไมชอบดวยกฎหมาย 

ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ มาตรา ๑๔ (๒) แตเพ่ือให 

เจาพนักงาน ป.ป.ส. สามารถใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่อง X-RAY ในการตรวจคนได จึงได

ทําการแกไขปรับปรุง มาตรา ๑๔ (๒) โดยกําหนดใหกรรมการ เลขาธิการ รองเลขาธิการ และเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

โดยกําหนดใหในกรณีจําเปนสามารถใชเครื่องมือ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจคนก็ได ซ่ึงจะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในการตรวจคน โดยลดระยะเวลาในการตรวจคนยานพาหนะ 

และลดความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน  นอกจากนั้นยังแกไขเพ่ิมเติมใหกรรมการ เลขาธิการ  



๙ 
 

รองเลขาธิการ และเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจในการยึดหรือายัดทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิด

เก่ียวกับยาเสพติดดวย เพ่ือใหเกิดความชัดเจน 

เม่ือวิเคราะหถึงผลกระทบในกรณีดังกลาวพบวาในเรื่องการคนบุคคลหรือยานพาหนะท่ีมีเหตุ 

อันควรสงสัยโดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่อง X-RAY ในการตรวจคนไดนั้น จะเปนการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเจาพนักงาน ป.ป.ส. โดยชวยลดระยะเวลาในการตรวจคนยานพาหนะ และชวยลด

ความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงาน อันเกิดข้ึนการตรวจคนยาพาหนะ และแมวาการดําเนินการจะตองมีการ

ริดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ซ่ึงโดยหลักจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

และกระทําเฉพาะเทาท่ีจําเปน ซ่ึงกฎหมายนี้ตองการใหมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายท่ีจะใหใชบังคับแก

กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีกลไกตรวจสอบและควบคุม 

การใชอํานาจรัฐโดยใหกําหนดเปนระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และจากการสอบถาม

ความคิดเห็นของประชาชน กวารอยละ ๙๐ เห็นดวยท่ีจะเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจในการใชเครื่องมือหรือ

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจคนยานพาหนะท่ีตองสงสัยดังกลาวได 

สวนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใหอํานาจเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสิน 

ท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดดวยนั้น พบวาใหจะทําใหผูบังคับใชกฎหมายสามารถบังคับใช

กฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และแมวาการดําเนินการจะตองมีการลิดรอนสิทธิในทรัพยสิน 

แตการจํากัดสิทธิเชนวานี้ สามารถกระทําไดโดยใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงกฎหมายนี้ตองการใหมีผล 

ใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายท่ีจะใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง 

ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีกลไกตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยใหกําหนดเปนระเบียบคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามยาเสพติด และจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน กวารอยละ ๘๐ เห็นดวยท่ีจะให 

เจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

๔) ปญหาขอจํากัดเกี่ยวกับการใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการสืบสวน สะกดรอย 

และติดตามผูกระทําความผิดของเจาพนักงาน ป.ป.ส. 

เจาพนักงาน ป.ป.ส. มีภารกิจในการดําเนินการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือนํามาวิเคราะห

ฐานขอมูลดานการขาวยาเสพติด โดยขอมูลท่ีไดนี้ไปใชในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ท่ีเปนนักคารายใหญ ท่ีมีการกระทําในลักษณะของเครือขายองคกรอาชญากรรม ไมวาจะเปนเครือขายยาเสพติด

ภายในประเทศหรือเครือขายลักลอบคายาเสพติดขามชาติซ่ึงจะมีการใชเทคนิคและเครื่องมือการสืบสวนสอบสวน

พิเศษมาใช เชน การอําพราง การครอบครองยาเสพติดภายใตการควบคุม การดักฟงขอมูลขาวสาร ฯลฯ รวมท้ัง

ภารกิจในการควบคุมและตรวจสอบสกัดก้ันการนําสารเคมีและสารตั้งตนไปใชในการผลิตยาเสพติดตามคําสั่ง

หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๒/๒๕๕๙ 

ดังนั้น เพ่ือใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีเครื่องมือในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพ่ิมข้ึน จึงได

ปรับปรุงแกไขกฎหมาย โดยเพ่ิมมาตรา ๑๔/๑ เพ่ือใหกรรมการ เลขาธิการ และเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีเครื่องมือ

ทางกฎหมายท่ีเพ่ิมเติมข้ึนจากกฎหมายเดิม โดยกําหนดใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ในกรณีจําเปนและเพ่ือประโยชน

ในการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน มีอํานาจใชเครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีอ่ืนใด  

เพ่ือสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยได ท้ังนี้  เพ่ือพิสูจนขอเท็จจริงใหปรากฏชัดเจนวาผูตองสงสัยดังกลาว 



๑๐ 
 

มีพฤติการณท่ีเขาไปยุงเก่ียวกับยาเสพติดอยางไร โดยมีกลไกควบคุมและตรวจสอบการใชอํานาจโดยอาศัย 

การควบคุมตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง และใหพยานหลักฐานท่ีเกิดจากการใชเครื่องมือดังกลาวนี้สามารถใช

เปนพยานหลักฐานเพ่ือพิสูจนความจริงในชั้นศาลเพ่ือนําผูกระทําความผิดมาลงโทษได 

เนื่องจากการไดมาซ่ึงพยานหลักฐานเพ่ือใชในการดําเนินคดียาเสพติด อาจจําเปนตองจํากัด
สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย สิทธิในความเปนอยูสวนตัวและสิทธิในทรัพยสินอยูบางซ่ึงการจํากัดสิทธินั้น
เปนการจํากัดเทาท่ีจําเปนเพ่ือรับรองหรือคุมครองประโยชนของสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมของประชาชน
หรือสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือใหสังคมมีความสงบเรียบรอยของประชาชน ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไมขัดตอ 
หลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ ไมกระทบศักดิ์ศรีความ 
เปนมนุษยของบุคคลและมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะ 

เม่ือวิเคราะหถึงผลกระทบในกรณีดังกลาวพบวาเจาพนักงาน ป.ป.ส. จะมีเครื่องมือทาง
กฎหมายท่ีเพ่ิมข้ึน อันจะทําใหการรวมรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแมวา 
การดําเนินการจะตองมีการลิดรอนสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ซ่ึงการกระทําอันเปนการละเมิดหรือกระทบตอ
สิทธิของบุคคล หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใดๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัย
อํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ ซ่ึงการนําขอมูลท่ีไดจาก
การสะกดรอยติดตามดังกลาวก็จะนําไปใชเฉพาะเพ่ือการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดี 
กับผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเทานั้น และกฎหมายนี้ตองการใหมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมาย
ท่ีจะใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีกลไก
ตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจรัฐดังกลาวไวโดยใหกําหนดเปนกฎกระทรวง ซ่ึงท่ีผานมาในการสืบสวน 
ดานยาเสพติด หนวยงานบางแหงไดมีการใชเครื่องมือดังกลาวอยูแลว แตการใชดังกลาวมิไดมีระบบการควบคุม
และตรวจสอบการใชอํานาจ และไมสามารถนําไปใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลเพ่ือพิสูจนการกระทําความผิด
ของผูตองหาได ซ่ึงการปรับปรุงแกไขนี้ก็จะทําใหการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีระบบการควบคุมท่ีดีข้ึน
และทําใหสามารถนําขอมูลท่ีไดจากการดําเนินการดังกลาวมาใชพิสูจนความผิดของผูกระทําความผิดในชั้นศาลได
ซ่ึงจากการท่ีไดสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นดังกลาว กวารอยละ ๙๐ เห็นดวยท่ีจะใหมีการใช
เครื่องมือดังกลาว 

 

๕) ปญหาความเหล่ือมลํ้าของคาตอบแทนและแรงจูงใจแกผูปฏิบัติงานปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดของสํานักงาน ป.ป.ส. ท่ีขาดความเหมาะสมเม่ือเปรียบเทียบกับผูดํารงตําแหนงท่ีมีภารกิจและ
อํานาจหนาท่ีในลักษณะเดียวกันของสวนราชการอ่ืนในกระบวนการยุติธรรมซ่ึงทุกหนวยงานไดรับ
คาตอบแทนท่ีสูงกวามาก ท้ังท่ีเจาพนักงานของสํานักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบท่ีมี 
ความเส่ียงอันตรายสูงและเกี่ยวของกับการอํานวยความยุติธรรม 

เจาพนักงาน ป.ป.ส. มีบทบาทภารกิจและอํานาจหนาท่ี ท้ังในดานการปองกันปราบปรามและ

บําบัดรักษาโดยเปนผูบังคับใชกฎหมายท่ีเก่ียวของกับยาเสพติดหลายฉบับ อาทิเชน พระราชบัญญัติปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙ พระราชบัญญัติยาเสพติดใหโทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ พระราชบัญญัติวัตถุท่ีออกฤทธิ์

ตอจิตและประสาท พ.ศ. ๒๕๕๙ พระราชกําหนดปองกันการใชสารระเหย พ.ศ. ๒๕๓๓ พระราชบัญญัติวิธี

พิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับท่ี ๑๐๘/๒๕๕๗ เรื่อง การปฏิบัติ



๑๑ 
 

ตอผูตองสงสัยวากระทําผิดตามกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติดและคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ  

ท่ี ๓๒/๒๕๕๙ เรื่อง มาตรการปองกันการลักลอบนําสารเคมี วัสดุ หรือเครื่องมือบางประเภทไปใชผลิตยาเสพติด 

ในดานการปองกัน เจาพนักงาน ป.ป.ส. จะเขาไปมีบทบาทในการกํากับและตรวจสอบ 

สถานประกอบการตางๆ ใหปฏิบัติตามมาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

ในสถานประกอบการ  เชน การกํากับใหสถานประกอบการตางๆ ควบคุมและสอดสองมิใหพนักงานเขาไป 

ยุงเก่ียวกับยาเสพติด และใหความรวมมือกับภาครัฐ  เชน การกํากับใหสถานประกอบการตองมีการจัดอบรม 

ใหความรูกับพนักงานของตนใหมีความเขาใจในการปองกันการใชยาเสพติด การจัดทําปายหรือขอความเตือน

เก่ียวกับอัตราโทษหรือพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงมาตรการท่ีเก่ียวของกับผูประกอบการขนสงสินคาและพัสดุ

ภัณฑท่ีจะเขาไปกํากับใหสถานประกอบการขนสงสินคาและพัสดุภัณฑ ตองมีการจัดเก็บบันทึกรายละเอียด ชื่อ 

นามสกุล เลขประจําตัวประชาชน และมิใหตกเปนเครื่องมือของผูลักลอบคายาเสพติด 

ดานการบําบัดรักษา  เจาพนักงาน ป.ป.ส. จะเขาไปมีบทบาทในการสงตัวผูเสพผูติดยาเสพติด 

ท่ีสมัครใจยินยอมเขารับการบําบัดรักษาไปยังศูนยคัดกรอง เพ่ือจําแนกระดับการเสพและการติดยาเสพติด 

กอนสงไปบําบัดรักษาตามความเหมาะสมตอไป 

ดานการปราบปรามเจาพนักงาน ป.ป.ส. จะเขาไปมีบทบาทโดยตรงในการดําเนินการสืบสวน

รวบรวมพยานหลักฐานเพ่ือนํามาวิเคราะหฐานขอมูลดานการขาวยาเสพติด โดยขอมูลท่ีไดนี้ไปใชในการ

ปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดท่ีเปนนักคารายใหญ ท่ีมีการกระทําในลักษณะของเครือขาย

องคกรอาชญากรรม ไมวาจะเปนเครือขายยาเสพติดภายในประเทศหรือเครือขายลักลอบคายาเสพติดขามชาต ิ

ซ่ึงจะมีการใชเทคนิคและเครื่องมือการสืบสวนสอบสวนพิเศษมาใช เชน การอําพราง การครอบครองยาเสพติด

ภายใตการควบคุม การดักฟงขอมูลขาวสาร ฯลฯ รวมท้ังภารกิจในการควบคุมและตรวจสอบสกัดก้ันการนํา

สารเคมีและสารตั้งตนไปใชในการผลิตยาเสพติดตาม คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๓๒/๒๕๕๙ 

จากท่ีกลาวมาขางตนจะเห็นไดวาเจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนเจาพนักงานท่ีขับเคลื่อนการปองกันและ

ปราบปรามยาเสพติด ท้ังในดานการปองกัน ปราบปรามและบําบัดรักษา และบังคับใชกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา

หลายฉบับ ซ่ึงในการดําเนินการจะตองมีการเขาไปสืบสวนสะกดรอยโดยใชเครื่องมือสืบสวนสอบสวนพิเศษ เชน 

การอําพราง แฝงตัวเขาไปในกลุมเครือขายคายาเสพติด ซ่ึงมีความเสี่ยงอันตราย และมีความเก่ียวของกับการใช

อํานาจรัฐตางๆ ซ่ึงอาจกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของประชาชน แตเปนท่ีรูกันโดยท่ัวไปวามูลคาอันเกิดจากการ

ลักลอบคายาเสพติดมีปริมาณมาก นักคายาเสพติดมักจะมีการเสนอผลประโยชนตอบแทนเพ่ือจูงใจให 

เจาพนักงาน ป.ป.ส. ใชอํานาจในตําแหนงโดยมิชอบ ชวยเหลือผูกระทําความผิดใหพนจากการถูกจับกุมดําเนินคดี 

อันเนื่องมาจากผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเม่ือถูกจับกุมดําเนินคดีแลว ยังอาจถูกริบทรัพยท่ีเก่ียวเนื่องกับ

การกระทําความผิด ตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด หรือ

กฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงินดวยและท่ีผานมาหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอ่ืน 

เชน กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐัสํานักงานปองกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน กรมคุมประพฤติ ไดมีการกําหนดกฎหมายในเรื่องคาตอบแทนพิเศษใหกับขาราชการ

ในสังกัดดังกลาว อาทิเชน กรมสอบสวนคดีพิเศษกําหนดไวในพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ 

มาตรา ๒๐ สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ กําหนดไวในพระราชบัญญัติ



๑๒ 
 

มาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๕๒ สํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงินกําหนดไวในพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔๔ 

กรมคุมประพฤติกําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๒๑ ซ่ึงภาระงานของสวนราชการ

ดังกลาวเปนงานท่ีมีลักษณะอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนเชนเดียวกันกับของสํานักงานคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามยาเสพติด แตขาราชการในสังกัดดังกลาวกลับมีคาตอบแทนท่ีสรางขวัญและกําลังใจ 

ท่ีดีกวา จึงสงผลใหมีการโอนยายขาราชการของสํานักงาน ป.ป.ส. ไปยังหนวยงานดังท่ีไดกลาวมาแลวขางตน  

อันเปนปญหาท่ีเกิดข้ึนจากความเหลื่อมล้ํา  

ดังนั้น เพ่ือเปนการปองกันมิใหเจาพนักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงเปนเจาพนักงานในกระบวนการยุติธรรมและ

มีความเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานตกเปนเครื่องมือของเครือขายลักลอบคายาเสพติด และเพ่ือเปนการสรางขวัญ

และกําลังใจ และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนจากการโอนยายไปยังหนวยงานในกระบวนการยุติธรรมอ่ืนท่ีไดรับ

คาตอบแทนพิเศษ จึงไดปรับปรุงแกไข มาตรา ๑๒ วรรคสอง โดยกําหนดใหขาราชการของสํานักงาน ป.ป.ส.  

ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ 

พลเรือน และในการกําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษนี้ ตองคํานึงถึงคุณภาพและการดํารงตนอยูใน

ความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับคาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอ่ืนดวย ท้ังนี้ ให เปนไปตามระเบียบท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

เม่ือวิเคราะหถึงผลกระทบในเรื่องการกําหนดใหขาราชการของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับการ

แตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน และใน

การกําหนดเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษนี้จะลดความเหลื่อมล้ําท่ีเกิดข้ึนกับหนวยงานในกระบวนการ

ยุติธรรมอ่ืนได ท้ังยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และปองกันมิใหขาราชของสํานักงาน

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดทุจริตและประพฤติมิชอบอีกทางหนึ่งดวยท้ังนี้ในการกําหนด

อัตราเงินเพ่ิมดังกลาวจะตองคํานึงถึงคุณภาพและการดํารงตนอยูในความยุติธรรมโดยเปรียบเทียบกับ

คาตอบแทนของผูปฏิบัติงานอ่ืนดวย ซ่ึงการแกไขคาตอบแทนของขาราชการนี้ไมสามารถกระทําโดยวิธีอ่ืนได 

นอกจากจัดทําเปนกฎหมาย  และจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน กวารอยละ ๗๕ เห็นดวยท่ีจะ

กําหนดใหขาราชการของสํานักงาน ป.ป.ส. ซ่ึงไดรับแตงตั้งเปนเจาพนักงาน ป.ป.ส. เปนตําแหนงท่ีมีเหตุพิเศษฯ  

ตามระเบียบคณะกรรมการ ป.ป.ส. กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓ 
 

การวิเคราะหผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
(ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 

ตามท่ีไดมีการเสนอแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๑๙  
เพ่ือปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดใหมีความเหมาะสม รองรับกับภารกิจอํานวยการและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการปองกัน ปราบปราม 
และแกไขปญหายาเสพติดของประเทศ  

ดังนั้น เพ่ือปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด และเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหสอดคลอง
รองรับกับการแกไขดังกลาว จึงตองดําเนินการปรับโครงสรางสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดใหเปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และเปลี่ยนชื่อเปนสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ รวมท้ังกําหนดใหเลขาธิการคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแหงชาตข้ึินตรงตอนายกรัฐมนตรีเพ่ือใหสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแหงชาติ  

โดยสาระสําคัญท่ีมีการแกไขสรุปได ดังนี้ 
๑. กําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ เปนสวนราชการ

ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี (เพ่ิม (๑๐) ของมาตรา ๔๖ และ
ยกเลิก (๑๑) ของมาตรา ๓๓) 
  ๒. กําหนดใหโอนบรรดาอํานาจหนาท่ีท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง และมติคณะรัฐมนตรีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวง
ยุติธรรม และของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเปนอํานาจหนาท่ีของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ หรือของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติดแหงชาติ แลวแตกรณี (มาตรา ๕) 
  ๓. กําหนดใหโอนบรรดากิจการ ทรัพยสิน งบประมาณ กองทุนปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
สิทธิ หนี้ ภาระผูกพัน ขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง และอัตรากําลังของสํานักงานคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
แหงชาติ (มาตรา ๖) 

 ๔. กําหนดใหบรรดาบทบัญญัติแหงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือมติ
คณะรัฐมนตรีใดท่ีอางถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม และ
ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการยาเสพติด 
กระทรวงยุติธรรม ใหถือวาอางถึงสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ และ
ขาราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติ 
แลวแตกรณี (มาตรา ๗) 

เม่ือปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการใหสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปราม 
ยาเสพติดแหงชาติ เปนสวนราชการท่ีไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และใหเลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี จะทําใหการบริหารราชการมี
ความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน โดยสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติดแหงชาติจะเปน



๑๔ 
 

หนวยงานดานยุทธศาสตร นโยบาย อํานวยการ และประสานการปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ท้ังในระดับชาติและระหวางประเทศ และการดําเนินงานในภาพรวมระดับ
มาตรการ (Function) รวมท้ังสามารถประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกภาคสวนท้ังในและตางประเทศเพ่ือ
การบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ และงบประมาณของหนวยงานตาง ๆ ใหสามารถเขาถึง
กลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

ซ่ึงการแกไขครั้งนี้มีความสอดคลองกับพันธกรณีและความผูกพันท่ีประเทศไทยมีตอองคการ
สหประชาชาติในฐานะภาคีสมาชิกของอนุสัญญาเก่ียวกับยาเสพติดใหโทษและวัตถุท่ีออกฤทธิต์อจิตและประสาท
และการดําเนินการดังกลาวจะเปนผลดีและกอใหเกิดประโยชนตอประเทศในการแกไขปญหายาเสพติดในระดับพ้ืนท่ี
หมูบานหรือชุมชน และสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดของสหประชาชาติ 

ผูไดรับผลกระทบโดยตรงจากการแกไขกฎหมาย ประกอบดวย กระทรวงยุติธรรม ขาราชการ 
พนักงานราชการ ลูกจางของสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด กองทุนปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด และหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการแกไขปญหายาเสพติด โดยเปนผลกระทบอันเกิดจากการ
ปฏิบัติราชการ ซ่ึงเม่ือวิเคราะหแลวเห็นวา การจัดโครงสราง บทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีของสํานักงาน 
ป.ป.ส. ในการบริหารราชการเพ่ือการอํานวยการและขับเคลื่อนนโยบายและแผนการปองกัน ปราบปราม และ
แกไขปญหายาเสพติดของประเทศจะมีความเหมาะสมสอดคลองกับบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร (Agenda) ท้ังในระดับชาติและในระดับระหวางประเทศ สามารถขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ในภาพรวมระดับมาตรการ (Function) และตามภารกิจของกระทรวง กรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับ
พ้ืนท่ี (Area) สามารถบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน โครงการและงบประมาณรวมท้ังการดําเนินงาน
ใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงตองประสานการทํางานรวมกับภาคีทุกสวนท้ังในและตางประเทศ 
เพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการไดอยางยั่งยืน 

ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้กําหนดหลักการเฉพาะแตเพียงยายสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม ใหเปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง 
หรือทบวง ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ซ่ึงไมเปนการเพ่ิมหนวยงานข้ึนใหม จึงไมมีการเพ่ิมอัตรากําลังอันจะกระทบ
ตองบประมาณภาครัฐ 

สํานักงาน ป.ป.ส. ไดดําเนินการรับฟงความคิดเห็นของผูเก่ียวของและประชาชนท่ัวไป โดยได
กําหนดประเด็นวา ทานเห็นดวยหรือไมท่ีจะปรับปรุงโครงสรางของสํานักงาน ป.ป.ส. ใหเปนสวนราชการท่ี
ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี โดยไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง โดยไดจัดใหมีการรับฟง 
ความคิดเห็นตอรางพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือให
ผูเก่ียวของและผูท่ีไดรับผลกระทบจากการออกกฎหมายดังกลาวไดรับทราบหลักการและแสดงความคิดเห็น
เก่ียวกับรางพระราชบัญญัติดังกลาว ตามความในมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย รวมท้ังสิ้น 
๓ ครั้ง ไดแก 

 ครั้งท่ี ๑ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือรับฟงความคิดเห็นตอรางกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 
เม่ือวันอังคารท่ี  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ณ โรงแรมแกรนด เมอร เคียว กรุงเทพฯ ฟอรจูน เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานครโดยมีผูเขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นเปนตัวแทนภาคประชาชนผูประสานงานดาน 
ยาเสพติด เครือขายเกษตรกร เครือขายคนทํางานดานการลดอันตรายจากการใชยาเสพติด ผูแทนสื่อมวลชน 
อาจารยมหาวิทยาลัยผูพิพากษาพนักงานอัยการ ตํารวจ ทหารกระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ฯลฯ รวมท้ังสิ้น ๑๔๐ คน 



๑๕ 
 

ครั้งท่ี ๒ รับฟงความคิดเห็นตอรางดังกลาว ทางเว็บไซตของสํานักงาน ป.ป.ส. (www.oncb.go.th) 
ระหวางวันท่ี ๓-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงมีผูแสดงความคิดเห็นเปนประชาชนท่ัวประเทศ รวมท้ังสิ้น  
จํานวน ๑,๙๐๔ คน  

ครั้งท่ี ๓ โครงการฝกอบรมเครือขายเกษตรกรอาสาพัฒนาประชารัฐ รุนท่ี ๔ เม่ือวันท่ี ๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๐ ซ่ึงมีผูแสดงความคิดเห็นเปนตัวแทนเกษตรกรซ่ึงเปนสมาชิกสภาเกษตรกรแหงชาติ และการ
แสดงความคิดเห็นจากประชาชนท่ัวไปท่ีสงมาทางไปรษณีย รวมท้ังสิ้น จํานวน ๓๒๒ คน 

การรับฟงความคิดเห็นท้ัง ๓ ครั้ง มีผูแสดงความคิดเห็นรวมท้ังสิ้นจํานวน๒,๓๑๖ คน สรุปผล
การแสดงความคิดเห็นได ดังนี ้

รอยละ ๗๙ เห็นดวยและเห็นดวยอยางย่ิง ท่ีจะตองยกระดับสํานักงาน ป.ป.ส. เปนองคกร
ระดับชาติข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี มีอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติเพ่ือสราง
ความเชื่อม่ัน และเปนท่ีพ่ึงพาใหประชาชนจําเปนตองมีกลไกท่ีมีความเปนอิสระและเปนกลาง สามารถดํารง
ความยุติธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีบทบาท ภารกิจและอํานาจหนาท่ีในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรระดับชาติ
และระหวางประเทศ รับผิดชอบตอการดําเนินงานในภาพรวมในดานมาตรการรับผิดชอบงานแตละดานตาม
ภารกิจของกระทรวง กรมและหนวยงานท่ีเก่ียวของในระดับพ้ืนท่ีบูรณาการนโยบาย ยุทธศาสตร แผนงาน 
โครงการและงบประมาณรวมท้ังการดําเนินงานใหเขาถึงกลุมเปาหมายและพ้ืนท่ีเปาหมายซ่ึงตองประสาน 
การทํางานรวมกับภาคีทุกสวน ท้ังในและตางประเทศเพ่ือใหการแกไขปญหายาเสพติดสามารถดําเนินการได
อยางยั่งยืน และประสานสอดคลองกับทิศทางการแกไขปญหายาเสพติดแนวใหมของสหประชาชาติ ดังนั้น จึง
ควรท่ีจะมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงโดยการยกสถานะข้ึนเปนระดับชาติเปนวาระแหงชาติเพราะยาเสพติดมี
อยูท่ัวประเทศตองไดรับการแกไขอยางรวดเร็ว สํานักงาน ป.ป.ส. ควรเปนหนวยงานท่ีกําหนดและขับเคลื่อน
นโยบายอยางจริงจัง ควบคุม กํากับ ติดตาม และมีอํานาจในการใหคุณและโทษแกหนวยงานหรือเจาหนาท่ี
หนวยงานอ่ืนท่ีไมขับเคลื่อนงานตามนโยบายไดมากกวานี้ควรใหสํานักงาน ป.ป.ส. เปนองคกรอิสระท่ีมีอํานาจใน
การปราบปรามยาเสพติดอยางแทจริง ควรปรับปรุงโครงสรางสํานักงาน ป.ป.ส. ใหมีหนวยงานระดับจังหวัดดวย 
เนื่องจากปริมาณงานคดียาเสพติดท่ีมีจํานวนมากในปจจุบัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน สํานักงาน 
ป.ป.ส. ตองเปนหนวยงานท่ีถวงดุลในการปราบปรามการกระทําผิดเก่ียวกับยาเสพติด เพ่ือสรางความเชื่อม่ันและ
เปนท่ีพ่ึงใหกับประชาชน 

ไมเห็นดวยรอยละ ๑๓ เห็นวาการดําเนินการไมข้ึนอยูกับโครงสราง กลไก บทบาท ภารกิจและ
อํานาจหนาท่ีของสํานักงานป.ป.ส.ไมควรข้ึนตรงกับอํานาจของบุคคลเพียงคนเดียวเพราะสุมเสี่ยงตอการใช
อํานาจในทางท่ีผิด มุมมองการแกปญหายาเสพติดตองการมุมมองท่ีหลากหลายจากสหวิชาชีพ มุมมอง 
ในเชิงเดี่ยวจะขาดแนวคิดท่ีหลากหลายจนทําใหการแกปญหาขาดความสมดุลและขาดความตอเนื่องจาก 
การเปลี่ยนแปลงตัวบุคคลสํานักงาน ป.ป.ส. ควรจะลดขนาดแตเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานทําใหเกิด 
ความคลองตัวในการจัดการและมีจุดประสงคการทํางานท่ีชัดเจน  

นอกจากนี้เห็นวาสํานักงาน ป.ป.ส. จะข้ึนตรงตอใครไมใชสาระสําคัญ แตควรจะพัฒนาองคกร
ใหมีความนาเชื่อถือ มีศักยภาพ มีศักดิ์ศรีเทียบเทาหนวยงานของรัฐอ่ืนๆ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน  
รูลึก รูจริง ดีกวารูกวาง สํานักงาน ป.ป.ส. ตองเปนองคกรแบบอยางในเรื่องความซ่ือสัตยสุจริต จะตองสงเสริม
กันอยางจริงจัง ไมใชแคเพียงคําพูดท่ีดูสวยหรูเทานั้น เจาหนาท่ีคนใดหากพบวามีประวัติดางพรอยในเรื่องนี้
จะตองไมสนับสนุนใหเปนผูนํา 

ไมมีความคิดเห็นรอยละ  ๘ 
 

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


๑๖ 
 

 ๑) ผูซ่ึงไดผลกระทบจากการบังคับใชกฎหมาย 
สวนราชการ พนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ เจาพนักงาน ป.ป.ส. พนักงานอัยการ และศาล 

อาจมีภาระเพ่ิมข้ึนบาง แตเม่ือพิจารณาถึงประโยชนท่ีจะไดรับจากการปฏิบัติการตามรางกฎหมายนี้ซ่ึงจะทําให
การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ถือวาคุมคา 

 ๒) สิทธิและเสรีภาพของบุคคลถูกจํากัด 
เนื่องจากการไดมาซ่ึงพยานหลักฐานเพ่ือใชในการดําเนินคดียาเสพติด อาจจําเปนตองจํากัด

สิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย สิทธิในความเปนอยูสวนตัวและสิทธิในทรัพยสินอยูบางซ่ึงการจํากัดสิทธินั้น
เปนการจํากัดเทาท่ีจําเปนเพ่ือรับรองหรือคุมครองประโยชนของสาธารณะหรือประโยชนสวนรวมของประชาชน
หรือสวัสดิภาพของประชาชน เพ่ือใหสังคมมีความสงบเรียบรอยของประชาชน ซ่ึงกฎหมายฉบับนี้ไมขัดตอ 
หลักนิติธรรม ไมเพ่ิมภาระหรือจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแกเหตุ ไมกระทบศักดิ์ศรี 
ความเปนมนุษยของบุคคลและมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไปโดยไมมุงหมายใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่ง 
หรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเฉพาะโดยมีการวิเคราะหถึงผลกระทบอันเกิดจากการใชอํานาจท่ีไปจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคลตามกฎหมายฉบับนี้ ดังนี้ 

๑.  กรณีการเพ่ิมเติมใหอํานาจกรรมการ เลขาธิการ และเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจใช
เครื่องมือสื่อสาร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส หรือดวยวิธีอ่ืนใด เพ่ือสะกดรอยติดตามผูตองสงสัยวากระทําความผิด
เก่ียวกับยาเสพติด 

เม่ือวิเคราะหถึงผลกระทบในกรณีดังกลาวพบวาเจาพนักงาน ป.ป.ส. จะมีเครื่องมือทาง
กฎหมายท่ีเพ่ิมข้ึน อันจะทําใหการรวมรวมพยานหลักฐานเพ่ือดําเนินคดียาเสพติดมีประสิทธิภาพ ซ่ึงแมวาการ
ดําเนินการจะตองมีการลิดรอนสิทธิในความเปนอยูสวนตัว ซ่ึงการกระทําอันเปนการละเมิดหรือกระทบตอสิทธิ
ของบุคคล หรือการนําขอมูลสวนบุคคลไปใชประโยชนไมวาในทางใดๆ จะกระทํามิได เวนแตโดยอาศัยอํานาจ
ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายท่ีตราข้ึนเพียงเทาท่ีจําเปนเพ่ือประโยชนสาธารณะ ซ่ึงการนําขอมูลท่ีไดจากการ
สะกดรอยติดตามดังกลาวก็จะนําไปใชเฉพาะเพ่ือการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐานในการดําเนินคดีกับผูกระทํา
ความผิดเก่ียวกับยาเสพติดเทานั้น และกฎหมายนี้ตองการใหมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายท่ีจะใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีกลไกตรวจสอบและ
ควบคุมการใชอํานาจรัฐดังกลาวไวโดยใหกําหนดเปนกฎกระทรวง ซ่ึงท่ีผานมาในการสืบสวนดานยาเสพติด 
หนวยงานบางแหงไดมีการใชเครื่องมือดังกลาวอยูแลว แตการใชดังกลาวมิไดมีระบบการควบคุมและตรวจสอบ
การใชอํานาจ และไมสามารถนําไปใชเปนพยานหลักฐานในชั้นศาลเพ่ือพิสูจนการกระทําความผิดของผูตองหาได 
ซ่ึงการปรับปรุงแกไขนี้ก็จะทําใหการใชเครื่องมืออิเล็กทรอนิกสดังกลาวมีระบบการควบคุมท่ีดีข้ึนและทําให
สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการดําเนินการดังกลาวมาใชพิสูจนความผิดของผูกระทําความผิดในชั้นศาลได 
ซ่ึงจากการท่ีไดสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในประเด็นดังกลาว กวารอยละ ๙๐ เห็นดวยท่ีจะใหมีการใช
เครื่องมือดังกลาว 

๒. กรณีการแกไขปรับปรุงใหอํานาจกรรมการ เลขาธิการ และเจาพนักงาน ป.ป.ส.มีอํานาจคน
บุคคลหรือยานพาหนะใด ๆ โดยใชเครื่องมือ หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจคนและใหมีอํานาจยึดหรือ
อายัดทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดดวย 

เม่ือวิเคราะหถึงผลกระทบในกรณีดังกลาวพบวาในเรื่องการคนบุคคลหรือยานพาหนะท่ีมี 
เหตุอันควรสงสัยโดยใชเครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน เครื่อง X-RAY ในการตรวจคนไดนั้น จะเปนการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานเจาพนักงาน ป.ป.ส. โดยชวยลดระยะเวลาในการตรวจคนยานพาหนะ  
และชวยลดความเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติงานของเจาพนักงาน ป.ป.ส. อันเกิดข้ึนการตรวจคนยาพาหนะ 



๑๗ 
 

และแมวาการดําเนินการจะตองมีการลิดรอนสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและรางกาย ซ่ึงการคนตัวบุคคล 
อันกระทบกระเทือนตอสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือรางกายโดยหลักจะกระทํามิได เวนแตมีเหตุตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติและกระทําเฉพาะเทาท่ีจําเปน ซ่ึงกฎหมายนี้ตองการใหมีผลใชบังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายท่ีจะใหใช
บังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีกลไกตรวจสอบและ
ควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยใหกําหนดเปนระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด และจากการ
สอบถามความคิดเห็นของประชาชน กวารอยละ ๙๐ เห็นดวยท่ีจะเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจในการใช
เครื่องมือหรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกสในการตรวจคนยานพาหนะท่ีตองสงสัยดังกลาวได 

สวนผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใหอํานาจเจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจยึดหรืออายัดทรัพยสิน 
ท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติดดวยนั้น พบวาใหจะทําใหผูบังคับใชกฎหมายสามารถบังคับใช
กฎหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และแมวาการดําเนินการจะตองมีการลิดรอนสิทธิในทรัพยสิน 
แตการจํากัดสิทธิเชนวานี้ สามารถกระทําไดโดยใหเปนไปตามท่ีกฎหมายบัญญัติซ่ึงกฎหมายนี้ตองการใหมีผลใช
บังคับเปนการท่ัวไป ไมมุงหมายท่ีจะใหใชบังคับแกกรณีใดกรณีหนึ่งหรือแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนการเจาะจง 
ท้ังนี้ ไดกําหนดใหมีกลไกตรวจสอบและควบคุมการใชอํานาจรัฐโดยใหกําหนดเปนระเบียบคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามยาเสพติด และจากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชน กวารอยละ ๘๐ เห็นดวยท่ีจะให 
เจาพนักงาน ป.ป.ส. มีอํานาจในการยึดหรืออายัดทรัพยสินท่ีไดมาโดยการกระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด 

 ๓) ประโยชนท่ีประชาชนและสังคมจะไดรับ 
สังคมและประชาชนจะไดรับการรับรองหรือคุมครองประโยชนของสาธารณะหรือประโยชน

สวนรวมของประชาชนหรือสวัสดิภาพของประชาชน มีความสงบเรียบรอย มีความม่ันคงปลอดภัยจากอันตราย
ของยาเสพติด 


