
 

 

 

 

 

การนาํเสนอผลการดาํเนินงาน และ Road Map ของสาํนักงาน ป.ป.ส. 

ในการประชมุเพือ่ขับเคล่ือน Road Map กระทรวงยุติธรรม 

โดย 

นายเพิม่พงษ์  เชาวลิต 

เลขาธิการ ป.ป.ส. 
  

วันท่ี ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ ช้ัน ๓ สโมสรกองทัพบก  

ถนนวิภาวดี-รังสิต กรงุเทพมหานคร 

สาํนักงาน ป.ป.ส. 



“เปนองคกรหลักที่คงความเปนเลิศในการแกไขปญหายาเสพตดิ”  
Centre of Excellence on Narcotics Control 

พันธกิจ คานิยม 

๑.กําหนดและปรับยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดใหเหมาะสมกับสภาพการณและเปนไปอยาง

ตอเน่ือง 

๒.บริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยาง

บูรณาการใหเปนไปตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด 

๓.อํานวยการใหมีการบังคับใชกฎหมายเก่ียวกับยาเสพติด 

และกฎหมายอื่นท่ีเก่ียวของใหเอื้อตอการปองกันและ

แกไขปญหายาเสพติด 

๔.ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพติด 

I AM ONCB 
I = Integration : บริหารจัดการอยางบูรณาการ 

A = Achievement : ทํางานใหบรรลุเปาหมาย 

M = Morality : มีศีลธรรมและคุณธรรม  

O = Outstanding : มีผลงานเปนที่ยอมรับและประจักษ  

N = Networking : สรางเครือขายความรวมมือ 

C = Credibility :ไดรับความเชื่อมั่นและความไววางใจ 

B = Betterment : พัฒนางานและองคกรเพ่ือประสิทธผิล 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๑. วิสยัทศัน ์พนัธกิจ ค่านิยม ของสาํนกังาน ป.ป.ส. 

วิสัยทัศน 



ขอสั่งการนายกรัฐมนตรี 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๒. ความเช่ือมโยงนโยบายและขอ้สัง่การดา้นยาเสพติด 

นโยบายรัฐบาล ๑๑ ดาน 

กาหนดใหปญหายาเสพติด เปนปญหาเฉพาะ

หนาท่ีตองไดรับการปองกันและแกไขโดยการ

บังคับใชกฎหมายท่ีเขมงวด และจัดการปญหา
อื่น ๆ ท่ีเช่ือมโยงตอเน่ืองใหเบ็ดเสร็จ 

นโยบาย คสช. 
ยุทธศาสตร คสช. ๙ ยุทธศาสตร 

คําสั่ง คสช. ท่ี ๔๑/๒๕๕๗ ลว. ๓๑ พค.๕๗ 

เรื่อง การปราบปรามและหยุดย้ังการแพร
ระบาดของยาเสพติด 

ขอสั่งการรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ๖ ดาน 

แผนยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 



๓. ยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

๓.๑ ดานการปองกันยาเสพติด 
๑. การปองกันกลุมผูมีโอกาสเขาไป 

เก่ียวของกับยาเสพติด 

๖. สรางสภาพแวดลอมเพ่ือปองกันปญหายาเสพติด 

๗. การมีสวนรวมภาคประชาชน 

๓.๒ ดานการบําบัดฟนฟู 

ผูเสพผูติดยาเสพติด 
๒. การแกไขปญหาผูเสพผูติดยาเสพติด 

๓. การสรางและพัฒนาระบบรองรับ 

การคืนคนดีใหสังคม 

๓.๓ ดานการปราบปรามยาเสพติด 

๔. การควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด 

๕. ความรวมมือระหวางประเทศ 

๓.๔ ดานการบริหารจัดการ 

๘. การบริหารจัดการอยางบูรณาการ 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 



๔. ผลการดําเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

ระหว่างวนัท่ี ๑ ตลุาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ มิถนุายน ๒๕๕๘ 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๑ ดา้นป้องกนัยาเสพติด 

๔.๑.๑ การปองกันในสถานศึกษา ผลการดําเนินงาน 

- สถานศึกษามีกิจกรรมการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด  ๖,๑๖๓ แหง 

- นักเรียน ป.๔-ป.๖ ไดรับการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  ๒,๑๐๒,๕๖๕ คน 

- สถานศึกษาจัดต้ังหนวยลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดตานภัยยาเสพติด  ๙,๔๖๐ แหง 

- จํานวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดตานภัยยาเสพติด  ๔๒๒,๖๘๒ คน 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๑ ดา้นป้องกนัยาเสพติด 

เยาวชนในสถานศึกษา 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๑ ดา้นป้องกนัยาเสพติด 

เยาวชนนอก

สถานศึกษา 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๑ ดา้นป้องกนัยาเสพติด 

๔.๑.๒ การปองกันในสถานประกอบกิจการ 

  - สถานประกอบกิจการ ผานเกณฑ มยส.  ๔๕๒ แหง  

      - สถานประกอบการผานเกณฑโรงงานสีขาว         ๑,๕๓๘ แหง 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๑ ดา้นป้องกนัยาเสพติด 

๔.๑.๓ การปองกันประชาชนทั่วไป 
 - การปฏิบั ติงาน Mobile Team โดยรณรงคใหความรูและปองกันยาเสพติด  

แกประชาชนทั่วไป ๑,๔๕๖,๒๙๑ ราย ใน ๒๘,๘๔๒ แหง 

 - การดําเนินงานแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติดรุนแรง

มาก เปาหมาย ๗,๙๗๖ หมูบาน/ชุมชน ดําเนินการได ๖,๑๕๓ คิดเปนรอยละ ๗๗.๑๔ 



๔.๒.๑ การบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย. ๕๘) 

รอยละ 

ผลการบําบัดฟนฟูผูเสพผูติดยาเสพติด (คน) ๒๒๐,๐๐๐  ๑๔๑,๘๕๕ ๖๔.๔๘ 

 - ระบบสมัครใจ (คน) ๑๐๑,๘๐๐  ๕๕,๘๕๙ ๕๔.๘๗ 

 - ระบบบังคับบําบัด (คน) ๑๐๐,๐๐๐  ๗๓,๒๒๒ ๗๓.๒๒ 

 - ระบบตองโทษ (คน) ๑๘,๒๐๐  ๑๒,๗๗๔ ๗๐.๑๙ 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๒ ดา้นการบําบดัฟ้ืนฟผู ูติ้ดยาเสพติด 

   ๔.๒.๒ การติดตามและใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษาฟนฟูยาเสพติด 

 - ติดตามผูผานการบําบัดฟนฟู  ๑๗๐,๘๙๗ คน  

 - ผูผานการบําบัดที่ประสงคขอความชวยเหลือ     ๑๖,๕๙๓ คน 

 - ใหความชวยเหลือผูที่ประสงคขอความชวยเหลอืแลว ๖,๓๒๖ คน รอยละ ๓๗.๑๒ 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๒ ดา้นการบําบดัฟ้ืนฟผู ูติ้ดยาเสพติด 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๓ ดา้นการปราบปรามยาเสพติด 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๓ ดา้นการปราบปรามยาเสพติด 

 ๔.๓.๑ ผลการจับกุมภาพรวม 
 ๑) การจับกุมคดียาเสพติด ๒๐๔,๕๓๘ คดี  ผูตองหา ๒๑๘,๕๔๙  คน 

 ๒) ขอหาหลัก ๕ ขอหา ๔๕,๕๗๘  คดี  คิดเปนรอยละ ๓๐.๘๗ 

 ๓) ของกลางยาเสพติด 

 - ยาบา ๔๓,๕๔๗,๖๓๘  เม็ด 

           - เฮโรอีน ๕๓.๙๔ กิโลกรัม 

            - กัญชา ๑๑,๗๙๒.๕๙  กิโลกรัม 

            - ไอซ  ๗๑๙.๔๒   กิโลกรัม 

 ๔) การดําเนินการยึดอายัดทรัพยสิน  

  - ยึดอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด    ๑,๕๕๒ ราย 

 - มูลคาทรพัยสิน    ๗๑๕.๐๗ ลานบาท 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๔.๓ ดา้นการปราบปรามยาเสพติด 



๔.๓.๒ ความรวมมือระหวางประเทศ 
๑) เปดศูนยประสานงานแมน้ําโขงปลอดภัย โดยเปนความรวมมือระหวาง จีน ลาว 

เมียนมา และไทย 

๒) การประชุมดานการควบคุมสารต้ังตน ระหวางกัมพูชา จีน อินเดีย เกาหลี ลาว 

เมียนมาร ไทย และเวียดนาม  

๓) การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใตกรอบบันทึกความเขาใจ ๗ ฝาย วาดวยการ

ควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  

๔) เปดประชุมความรวมมือตามโครงการแมน้ําโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ ระยะท่ี ๒ 

สวนขยาย ระหวางจีน ลาว เมียนมา และประเทศไทย ณ โรงแรมแชงกรีลา จังหวัดเชียงใหม 

๕) การเตรียมการจัดประชุมระหวางประเทศวาดวยการพัฒนาทางเลือก เพ่ือเผยแพร

แนวปฏิบัติสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือก (International Conference on 

Alternative Development – ICAD) 

 

 

 

 

๔.๓ ดา้นการปราบปรามยาเสพติด 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 



๔.๓.๒ ความรวมมือระหวางประเทศ 
 

 

 

๔.๓ ดา้นการปราบปรามยาเสพติด 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 



โครงการแมน้ํ่าโขงปลอดภยั 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 



๔.๔ ดา้นการบรหิารจดัการ 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 

การพัฒนากฎหมายที่เก่ียวของกับยาเสพติด 

๑. อยูระหวางการยกราง 
 ๑) รางประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยใหนําประเด็นท่ีแกไขตามรางพระราชบัญญัติ ดังตอไปน้ี บัญญัติรวม

ไวในประมวลกฎหมายยาเสพติด ประกอบดวย 

  - รางพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

  - รางพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .. 

  - รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

๒. อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
  ๑) รางกฎกระทรวง กําหนดชื่อยาเสพติด ตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิด

เกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. .... 

 

 

 



๔.๔ ดา้นการบรหิารจดัการ 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 

การพัฒนากฎหมายที่เก่ียวของกับยาเสพติด 

๓. ประกาศใชแลว  
 ๑) รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ีเกี่ยวของกับสถานประกอบการ จํานวน ๒ ฉบับ 

  (ราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง ลงวันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘) 

 ๒) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการแตงต้ัง การปฏิบัติหนาท่ีและการ

กํากับดูแลการปฏิบัติหนาท่ีของเจาพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 

  (ราชกจิจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๕๔ ง ลงวันท่ี ๙ มีนาคม ๒๕๕๘) 

 ๓) คําส่ังคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ท่ี ๓/๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ เร่ือง 

แตงต้ังอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 

 ๔) รางประกาศกระทรวงยุติธรรม เร่ือง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการส่ังปดชั่วคราวหรือการพัก

ใชใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการท่ีมีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงยุติธรรมลงนามแลว อยูระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 



๔.๔ ดา้นการบรหิารจดัการ 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 

การประชุม ศอ.ปส. 



๔.๔ ดา้นการบรหิารจดัการ 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 

การประชุมเฝาระวัง 

ยาเสพติดอาเซียน 



การกาํกบัติดตามผลการดําเนินงาน 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 



การแกไ้ขปัญหายาเสพติดหม ูบ่า้น/ชมุชนท่ีปรากฏปัญหา

ซ้ําซากต่อเน่ือง ๒๐๐ หม ูบ่า้น/ชมุชนทัว่ประเทศ 

สาํนกังาน ป.ป.ส. 



การจดัระเบียบสงัคมรอบสถาบนัการศึกษา 

(CAMPUS SAFETY ZONE)  

สาํนกังาน ป.ป.ส. 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๕. ROAD MAP 

ยทุธศาสตรก์ารป้องกนัและ 

แกไ้ขปัญหายาเสพติด    

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 



ดานการปองกันยาเสพติด 

เด็กและเยาวชน 

แรงงาน 

ประชาชน 

เด็กและเยาวชน 

ในสถานศึกษา 

แรงงาน 

ในสถานประกอบการ 

หมูบาน/ชุมชน 

เยาวชน 

นอกสถานศึกษา 

ปฐมวัย ๒.๖ ลานคน 

อุดมศึกษา ๑.๑ ลานคน 

มัธยม+อาชีวะ ๓.๕ ลานคน 

ประถม ๔.๘ ลานคน 

อุดมศึกษาเยาวชนไมไดเรียน ๑.๐๒ ลานคน 
(ดอยโอกาส/เรรอน ๓ หมื่น + เด็กพิการ ๗.๗ หมื่นคน) 

แรงงานในสถานประกอบการ ๘.๐๙ ลานคน 

แรงงาน 

นอกสถานประกอบการ 

แรงงานตางดาว ๑.๒ ลานคน 

แรงงานนอกสถานประกอบการ ๒๘.๙ ลานคน 

แรงงานไทยไปตางประเทศ ๑ แสนคน 

ประชาชนใน  ๘๑,๙๐๙ หมูบาน/ชุมชน 



ดานการปองกันยาเสพติด 

๑. เด็กและเยาวชน 

 ๑.๑ เด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 

 ประชากร แนวคิด/กิจกรรม เครื่องมือ กลไก 

ปฐมวัย 

๒.๖ ลานคน 

ประถม 

๔.๘ ลานคน 

มัธยม+อาชีวะ 

๓.๕ ลาน 

อุดมฯ 

๑.๑ ลานคน 

๑.คนรุนใหมท่ีมี EF ท่ีดีเปน

ฐานภูมิคุมกันฯ 

๒.พอแมและครูปฐมวัย มี

ความรูในการสราง EF 

มีความรูและทักษะชีวิตดีเปน

ภูมิคุมกันฯ 

- มีความรู/ทักษะชีวิต 

- มีคุณคาในตนเองผาน

กิจกรรม เชน จิตอาสา ฯลฯ 

สรางการมีสวนรวม 

ของเยาวชนในการ 

ปองกันยาเสพติด 

๑. สื่อนิทาน 

๒. เวทีวิชาการ 

๓. สื่อในวงกวาง 

- คูมือสอนทักษะชีวิต 

- สื่อการสอน 

- คูมือสอนทักษะชีวิต 

- หลักสูตรลูกเสือตานภัยยา

เสพติด 

- กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เครือขาย/ 

องคกรเยาวชน ฯลฯ 

๑. ครูอนุบาล 

๒. ครูผูดูแลเด็ก 

๑. ครูสุขศึกษาฯ 

๒. ครูพระ 

๓. ครู D.A.R.E. 

๑. ครูผูสอน     ๒. ครูพระ 

๓. ลูกเสือฯ      ๔. ตร. 

๕. นร./นศ. แกนนํา 

๑.ครู/นศ.แกนนํา 

๒.กลุม/ชมรมฯ 

๓.ตร. 



ดานการปองกันยาเสพติด 

๑. เด็กและเยาวชน 

 ๑.๒ เยาวชนนอกสถานศึกษา 

 ประชากร แนวคิด/กิจกรรม เครื่องมือ กลไก 

ดอยโอกาส/

เรรอน  

๓ หมื่นคน 

เยาวชนไมไดเรียน 

๑.๐๒ ลานคน 

- เปลี่ยนกลุมเสี่ยงเปนพลัง 

ดวยการฝกอบรมและบําเพ็ญ

ประโยชน 

- ใหความรู/ตระหนักในวง

กวาง 

-สรางความเขมแข็งครอบครัว 

- จัดระเบียบสังคม 

-ชวยเหลือเยียวยา 

 

 -  คาย ยอส. 

 - ปชส.เผยแพรกิจกรรม

บริการสังคม/บําเพ็ญ

ประโยชนในพ้ืนท่ี 

 - คูมือเยาวชนเสี่ยง 

 - สื่อ  

  

๑. จนท.ฝายปกครอง 

๒. อาสารักษาดินแดน 

๓. ผูนําชุมชน 

๔. ชุดจัดระเบียบสังคม 

๕. ศูนยพัฒนาครอบครัวใน

ชุมชน 

เด็กพิการ 

 ๗.๗ หมื่นคน 



ดานการปองกันยาเสพติด 

๒. แรงงาน 

 ๒.๑ แรงงานในสถานประกอบการ 

 ประชากร แนวคิด/กิจกรรม เครื่องมือ กลไก 

แรงงานใน สปก.  

๘.๐๙ ลานคน 

แรงงานตางดาว 

๑.๒ ลานคน 

๑. เผยแพร/สรางภูมิคุมกันฯ 

๒. รณรงคระดมความรวมมือ 

/สรางระบบปองกันในสปก.  

๓. ใหโอกาสผูผานการบําบัด 

๔. ดูแลชวยเหลือ / เฝาระวัง 

๑. สื่อเผยแพร     ๒. คูมือ สปก. 

๓. เกณฑมาตรฐาน 

(โรงงานสีขาว, มยส.) 

๑. สื่อเผยแพร 

๒. การอบรมโทษตาม กม. 

๓. การตรวจตรา/ใหคําปรึกษา 

 

๑. ผูประกอบการ 

๒. จนท.ดานแรงงาน 

 ๒.๒ แรงงานนอกสถานประกอบการ 

 
แรงงานนอก สปก. 

๒๘.๙ ลานคน 

แรงงานไทย 

ไป ตปท. ๑ แสนคน 

ใหความรู/ 

สรางความตระหนัก 

ในวงกวาง 

๑. สื่อเผยแพร 

๒. การอบรมโทษตาม กม. 

๓. การตรวจตรา/ใหคําปรึกษา 

๑. ผูประกอบการ 

๒. จนท.ดานแรงงาน 



ดานการปองกันยาเสพติด 

๓. ประชาชนท่ัวไป 

หมูบาน/ชุมชน 

 ประชากร แนวคิด/กิจกรรม เครื่องมือ กลไก 

ประชาชน ใน 

๘๑,๙๐๙ 

หมูบาน/ชุมชน 

๑. ใหความรู/สรางความ

ตระหนัก 

๒. สรางชุมชนเขมแข็ง – 

กองทุนแมฯ 

๓. ปองกัน แกไข และเฝา

ระวังใน ม/ช. โดยองคกร

ประชาชน/หนวยงาน

ราชการ 

๔. เช่ือมตอ ม/ช.กับระบบ

พัฒนาปกติ 

๑. สื่อเผยแพร /รณรงคฯ 

๒. กองทุนแมของแผนดิน 

๓. เครือขายสื่อทองถิ่น  

๔. สื่อบุคคล (วิทยากรดาน

ชุมชน/ปองกัน กํานัน-

ผูใหญบาน กรรมการ

หมูบาน)  

๑. จนท.พัฒนาชุมชน 

๒. อปท. 

๓. องคกรภาคประชาชน 

/ ผูนําชุมชน 

๔. วิทยากรกระบวนการ

ชุมชนเขมแข็ง 



ดานการบําบัดรักษาผูเสพผูติดยาเสพติด 



สกัดก้ันยาเสพติด 

อยางบูรณาการ 

ควบคุมการลักลอบลําเลียงและ

นําเขายาเสพติด (ชายแดนจุด

ตรวจสําคัญ , จุดตรวจรอง) 

ควบคุมการลักลอบลําเลียงพ้ืนท่ี

ตอนใน 

 -  จุดตรวจหลัก , จุดตรวจรอง 

 - รถโดยสารประจําทาง 

 - รถไฟสายหลัก 

 - พัสดุภัณฑและไปรษณีย 

เสริมสรางความเขมแข็ง

หมูบาน/ชุมชนตามแนว

ชายแดน 1,200 หมูบาน/ชุมชน 

การปราบปรามยาเสพติด 

และการแพรระบาด 

ปราบปรามแหลงแพรระบาด 

ยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน 

ขยายผล และดําเนินการดาน

ทรัพยสินตามมาตรการทางกฎหมาย

ตอผูคายาเสพติดรายสําคัญทุกราย 

ความรวมมือ 

ระหวางประเทศ 

ขับเคลื่อนศูนยยาเสพติด

อาเซียน 

(ASEAN-NARCO) 

 

 

การสนับสนุนมาตรการ 

ดานการปราบปรามยาเสพติด 

การตรวจพิสูจน 

ยาเสพติด 

ดําเนินการตอขอรองเรียนของประชาชน 

ลดการปลูกพืชเสพติด(ฝน กัญชา กระทอม กัญชง) 

ยุติบทบาทการคาและแพรระบาด 

ยาเสพติดในเรือนจําทุกแหง 

การสกัดก้ันสารตั้งตนและ

เคมีภัณฑ 

 

 

การปฏิบัติตามขอตกลง

และพันธกรณีระหวาง

ประเทศ 

 

 
การพัฒนาทางเลือกอยาง

ย่ังยืน 
เจาหนาท่ีของรัฐท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด 

เงินสินบนเงิน

รางวัลคดี 

ยาเสพติด 

ปราบปราม จับกุมนักคายาเสพติด 

ทุกระดับ นักคาตามหมายจับ 

การควบคุมตัวยาและผูคายาเสพติด ความรวมมือระหวางประเทศ 

โครงการแมนํ้าโขง

ปลอดภัย 

 

 

ดานการปราบปรามยาเสพติด 



ดานการบริหารจัดการ 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

๖. งาน/โครงการสาํคญัท่ีจะดําเนินการในช่วงท่ีเหลือปี ๒๕๕๘ 

 

๑. การปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในกลุมเด็กและเยาวชน  

 ๑.๑ การจัดระเบยีบสังคมรอบสถาบนัการศกึษา (CAMPUS SAFETY ZONE) 

๑.๒ โครงการตํารวจประสานงานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน) 

 ๑.๓ การดําเนินงานกับกลุมลกูจาง-แรงงาน  (ในสถานประกอบการ + นอก

ระบบสถานประกอบการ) 

๒. การแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติดแบบบรูณาการระดับพืน้ที ่ 

๘๗๘ อําเภอใน ๗๖ จังหวัด และ ๕๐ เขตในกรุงเทพมหานคร 

๓. การแกไขปญหายาเสพติดหมูบาน/ชมุชนทีป่รากฏปญหาซ้ําซากตอเนื่อง 

๒๐๐ หมูบาน/ชุมชนทั่วประเทศ 

 



สาํนกังาน ป.ป.ส. 

จบการนําเสนอ 
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