
๒๕

การปองกันและปราบปรามยาเสพติด



๒๖

การปองกันและปราบปรามยาเสพติด  
“ศาสตรของพระราชา ให “ทางเลือก (AD)” สรางชีวิตใหมสูอนาคตที่ยั่งยืน”

 สภาพปญหากอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 การปองกันยาเสพติด
 - การใชศาสตรของพระราชา พัฒนาทางเลือก (AD) ประเทศไทยไดรับการรับรองจากองคการ
สหประชาชาติในการดำเนินการ “ดานการพัฒนาทางเลือก (Alternative Development)” ตาม“ศาสตร
ของพระราชา” เพื่อแกไขปญหายาเสพติดและสรางชีวิตและความเปนอยูที่ดีใหกับประชาชนอยางยั่งยืน
 - การดำเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชนในป พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยเฉพาะ
ในหมูบาน/ชุมชนที่มีปญหายาเสพติดมาก จำนวน ๗,๙๗๖ แหง ซึ่งจากการประเมินหมูบาน/ชุมชน
ครั้งที่ ๑ และครั้งที่ ๒ พบวา หมูบาน/ชุมชนมีที่มีปญหายาเสพติดมากลดลงไปในระดับนอยถึง
ไมมีปญหารอยละ ๓๔ คงเหลือหมูบาน/ชุมชนท่ียังคงมีปญหายาเสพติดมาก รอยละ ๖๖ ท่ีจะตองมี
แผนการดำเนินงานในป พ.ศ. ๒๕๕๙ อยางมีประสิทธิภาพและตอเนื่อง
 - การใหความสำคัญกับการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด ซึ่งกำหนดกลุมเปาหมาย
๓ กลุม ไดแก ๑) เด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา เนนวางรากฐานการสรางภูมิคุมกัน
ใหกลุมเด็กปฐมวัยโดยนำเรื่องความสามารถของสมองในการบริหารชีวิต (Executive Functions หรือ EF)
มาใช สวนเยาวชนนอกสถานศึกษาใชแนวคิด “เปลี่ยนกลุมเสี่ยงใหเปนพลัง” ๒) แรงงานในสถาน
ประกอบการโดยเฝาระวังและรณรงคประชาสัมพันธสรางความตระหนักถึงภัยยาเสพติดในสถานประกอบการ
๓) กลุมประชาชนทั่วไป โดยปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน จำนวน ๘๑,๙๐๕ แหง
โดยเนนการแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ท่ีมีปญหายาเสพติดมาก จำนวน ๗,๙๗๖ แหง
เปนอันดับแรก

 การบำบัด แกไขฟนฟูผูติดยาเสพติด
 - การนำผูเสพผูติดยาเสพติดเขาสูกระบวนการบำบัดฟนฟูฯ จำนวน ๒๒๓,๔๔๐ คน จำแนกเปน 
ระบบสมัครใจ จำนวน ๑๐๘,๐๐๘ ราย ระบบบังคับ จำนวน ๙๖,๐๖๖ ราย และระบบตองโทษ จำนวน ๑๙,๓๖๖ ราย
โดยเนนการดำเนินงานตามแนวทางประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ และเนนการติดตาม
และใหความชวยเหลือผูผานการบำบัดฟนฟูฯ ซึ่งในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จะดำเนินการติดตามใหความ
ชวยเหลือผูผานการบำบัดรักษาฟนฟู ที่ประสงคขอรับความชวยเหลือในระดับพื้นที่อยางเปนรูปธรรม มีศักยภาพ
และสรางคุณภาพชีวิตที่ดี โดยใหการศึกษาตอ การฝกทักษะอาชีพ การจัดหางานใหทำ และสนับสนุน
เงินทุนประกอบอาชีพ เพื่อใหสามารถกลับไปดำรงชีวิตไดอยางปกติสุข เริ่มตนและตอยอดตามโครงการ 
“ปใหมใหชีวิตใหม (New Year, New Life)”



๒๗

 ดานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
 - แผนปฏิบัติการแมน้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong) โดยความรวมมือจากประเทศอนุภูมิภาคแมน้ำโขง
๔ ประเทศ ไดแก จีน เมียนมา ลาว และไทย ในการปราบปรามการผลิต สกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติด
และสารตั้งตน ไมใหเขามาแพรระบาดในประเทศ สงผลใหสามารถทำลายการผลิตยาบาในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ
ไดมากถึง ๒๐๐ ลานเม็ด
 - การปราบปรามจับกุมเครือขายนักคารายสำคัญ ๑๒ เครือขาย ยึดทรัพย จำนวน ๒,๔๘๖ ราย
ยึดอายัดทรัพยสิน ๑,๑๗๑,๑๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อตัดวงจรเสนทางการเงินของนักคายาเสพติดและผูเกี่ยวของ

 ดานการพัฒนากฎหมาย
 - การจัดทำรางประมวลกฎหมายยาเสพติด เปนการนำกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติดที่มีอยูเดิม
หลายฉบับมาปรับปรุงใหมีเอกภาพ ทันสมัย โดยเฉพาะการปรับปรุงคำนิยามยาเสพติด ใหเหมาะสมกับสภาพ
ปญหายาเสพติดที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับปรุงบทลงโทษใหเหมาะสมกับลักษณะของผูที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
เชน ผูเสพ นักคารายยอย นักคารายใหญ เปนตน ซึ่งในการจัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติด ไดมีการรับฟง
ความคิดเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของและความคิดเห็นของประชาชนแลว ซึ่งศาลและอัยการก็ไดเริ่มนำรอง
กำหนดบัญชีอัตราโทษคดียาเสพติดตามแนวทางประมวลกฎหมายยาเสพติด ทั้งนี้ กระทรวงยุติธรรมตั้งเปาหมายวา
ในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ จะนำประมวลกฎหมายยาเสพติดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนเขาสูกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแหงชาติ (สนช.) ตอไป

 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม ๒๕๖๐
 ดานการปองกันยาเสพติด
 - ผลักดันศาสตรของพระราชา พัฒนาทางเลือก (AD) สูเวทีระดับโลกผานการประชุม United Nation
General Assembly Special Session : UNGASS
 - ดำเนินการตอเจาหนาที่รัฐที่เขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด จำเปนตองมีการลงโทษอยางเด็ดขาด จริงจัง 
โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาหนาที่ตำรวจที่มีพฤติการณและประชาชนรองเรียนเขามาตามชองทางตางๆ ทั้งนี้
ตองประสานความรวมมือกับ ปปท. และ ปปช. เขาตรวจสอบ   
 - ดำเนินการปองกันยาเสพติดในพื้นที่ ยังขาดความรวมมือจากเจาหนาที่ของรัฐในพื้นที่ ซึ่งจะตอง
ใชมาตรทางการปกครองเขาไปดำเนินการ เชน โยกยาย หรือดำเนินการทางวินัยอยางเด็ดขาด เปนตน
 - สรางความรวมมือจากภาคประชาชนในหมูบาน/ชุมชน โดยการรณรงค ประชาสัมพันธ ใหประชาชนรวมมือ
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน โดยใชเครือขายภาคประชาชน
และหมูบานกองทุนแมของแผนดินที่ สำนักงาน ป.ป.ส. ใหการสนับสนุนอยู เปนแกนนำในการดำเนินการปองกัน
และแกไขปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน และขยายใหครอบคลุม ๘๑,๙๐๕ แหง ทั่วประเทศ
ปลอดพนจากปญหายาเสพติด ครัวเรือนปลอดภัยจากปญหาอาชญากรรมที่มีผลจากปญหายาเสพติดตาม
โครงการ“หนาบานปลอดภัย ไรยาเสพติด”
 - จัดตั้งศูนยเยาวชนระดับอำเภอ/เขต เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่รวม ๙๒๘ อำเภอ/เขต
 - เสริมสรางความเขมแข็งใหกับหมูบาน/ชุมชน เพื่อพัฒนาไปสูหมูบาน/ชุมชน กองทุนแมของแผนดิน
ตามแนวทางพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถ



๒๘

 ดานการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด
 - ขยาย “แผนปฏิบัติการแมน้ำโขงปลอดภัย ๖ ประเทศ” (จีน เมียนมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม และไทย)
ในการสกัดกั้นลักลอบลำเลียงยาเสพติด สารตั้งตนและเคมีภัณฑ ในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ตามแนวคิด
“๔ ควบคุม ๑ ทางเลือก” ตามแนวปฏิบัติหลักๆ ดังนี้
 ๑) ควบคุมไมใหเขา : เนนการดำเนินการเชิงรุกในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคำ ซึ่งเปนการควบคุมสารตั้งตน 
เคมีภัณฑ และอุปกรณ ทำลายลางไมใหสามารถผลิตยาเสพติดและสงเขามาแพรระบาดในประเทศไทยได
 ๒) ควบคุมไมใหออก : โดยการควบคุมการลำเลียงยาเสพติดจากในประเทศไทย ไมใหสามารถสงตอไปยัง
ประเทศปลายทางได
 ๓) ควบคุมนักคาเปาหมาย : ยุติบทบาทของนักคาเปาหมายรายสำคัญ
 ๔) ควบคุมพื้นที่ : โดยกำหนดพื้นที่เปาหมายสำคัญและเสนทางสำคัญที่ที่มีการลำเลียงยาเสพติด
 ๕) ทางเลือก : การพัฒนาทางเลือกในพื้นที่ปญหายาเสพติด ตาม “ศาสตรของพระราชา” เพื่อแกไขปญหา
ยาเสพติดและสรางชีวิตและความเปนอยูที่ดีใหกับประชาชนอยางยั่งยืน

 ดานการพัฒนากฎหมาย
 - การจัดทำบัญชีอัตราโทษคดียาเสพติดของศาล ศาลอุทธรณแผนกคดียาเสพติดไดประชุมจัดทำบัญชี
อัตราโทษคดียาเสพติดที่ใชสำหรับศาลอุทธรณแผนคดียาเสพติด แตยังไมรวมถึงศาลฎีกาหรือศาลชั้นตน 
เพื่อใหการลงโทษมีความเหมาะสมและไดสัดสวนกับการกระทำความผิด 
 - แนวทางปฏิบัติของพนักงานอัยการ กรณีศาลชั้นตนหรือศาลอุทธรณแผนคดียาเสพติดมีคำพิพากษา
คดียาเสพติดโดยการลงโทษสถานเบาหรือพิจารณาพิพากษารอการลงโทษจำเลยในคดีใดแลว ไมจำเปนที่พนักงาน
อัยการจะตองอุทธรณคำพิพากษาน้ันทุกคดีทุกกรณี แตพิจารณาพฤติการณความรายแรงของจำเลยเปน
สำคัญดวย 
 - การคัดกรองผูเกี่ยวของกับยาเสพติด มีขอเสนอปรับแนวทางการสืบเสาะพฤติการณของจำเลย /
ผูตองหาคดียาเสพติดเพื่อประกอบการพิจารณาพิพากษาลงโทษของศาล โดยจะปรับบทบาทของเจาพนักงาน
คุมประพฤติใหชวยงานของศาลในเรื่องนี้ยิ่งขึ้น

 กำลังดำเนินการอยูเพื่อสงตอรัฐบาลหนา
- การแกไขปญหายาเสพติดในหมูบาน/ชุมชน ตามโครงการ “หนาบานปลอดภัย ไรยาเสพติด”           

 - การจัดตั้งศูนยเยาวชนระดับอำเภอ/เขต เพื่อขับเคลื่อนงานในระดับพื้นที่
 - การบำบัดผูเสพ/ผูติดยาเสพติด
 - ขยาย “แผนปฏิบัติการแมน้ำโขงปลอดภัย (Safe Mekong)”   



๒๙

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ



๓๐

การปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  
“บูรณาการใชกฎหมายตานทุจริต ทุกหมูบานกาวหนาใสสะอาด”

 สภาพปญหากอนวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 “สถานการณการทุจริตรุนแรง กลไกไมสามารถจัดการกับปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลให
โครงสรางหลักทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งระบบราชการออนแอ”

 ผลงานของรัฐบาลดำเนินการสำเร็จแลว
 - สรางกลไกคณะกรรมการตอตานการทุจริตแหงชาติ (คตช.) ศูนยอำนวยการตอตานการทุจริต
แหงชาติ (ศอตช.) ศูนยปฏิบัติการปองกันปราบปรามการทุจริต (ศปท.) และคำสั่งคณะรักษาความสงบ
แหงชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ เพื่อผลักดันหนวยงานภาครัฐใหบริหารงานภายใตหลักธรรมาภิบาลและยกระดับ
การบังคับใชมาตรการทางการบริหารใหสวนราชการดำเนินการทางวินัยและใชมาตรการทางปกครองกับ
เจาหนาที่ในหนวยงานที่ตรวจสอบพบวามีการกระทำการทุจริต จำนวน ๒๗๖ เรื่อง
 - บูรณาการการจัดทำงบประมาณดานการปองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐
 - ตรวจสอบและไตสวนคดี ในหวงระยะเวลาระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๘ มีเรื่องรองเรียนเขามาทั้งหมด จำนวน ๓,๗๘๐ เรื่อง จากเดิมปกติจะมีเรื่องรองเรียนเฉลี่ยเพียงปละ ๒,๐๐๐
เรื่องเทานั้น และสามารถดำเนินการในเชิงปริมาณไดมากขึ้น โดยตรวจสอบขอเท็จจริง จำนวน ๔,๐๔๘ เรื่อง
ไตสวนขอเท็จจริง จำนวน ๙๖๒ เรื่อง และชี้มูลความผิด จำนวน ๒๖๓ เรื่อง
 - การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายและมาตรการสำคัญ
 - พระราชบัญญัติอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘
   - การนำมาตรการ (CoST) มาใช
   - การนำขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) มาใช
   - การใชระบบ e-Bidding และ e-Market
 - มีการตั้งแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของเจาหนาที่ของรัฐในศาลยุติธรรม
 - ตั้งสำนักงานคดีปราบรามการทุจริตในสำนักงานอัยการสูงสุด

 อยูระหวางดำเนินการและคาดวาจะแลวเสร็จภายในกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
 - รัฐบาลไดมีนโยบายกำหนดแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
และใหแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอุนกรรมการ โดยมีคณะกรรมการการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ
แบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map) และคณะอนุกรรมการ ๕ คณะ ไดแก



๓๑

 ๑. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
ระดับภาค ๑ - ๔
 ๒. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
ทุกจังหวัด (ยกเวนกรุงเทพมหานคร)
 ๓. คณะอนุกรรมการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐ (One Map)
กรุงเทพมหานคร
 ๔. คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐
(One Map) 
 ๕. คณะอนุกรรมการเทคนิคการปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราสวน ๑ : ๔๐๐๐
(One Map) 
 โดยรัฐบาลไดอนุมัติงบกลางจำนวน ๖๕,๒๑๕,๖๐๐ บาท ใหแกคณะกรรมการ/อนุกรรมการ เพ่ือดำเนินการ
ตามกรอบระยะเวลา เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ – เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 ทั้งนี้ภายใน เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ รัฐบาลจะสามารถประกาศใช แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐที่เปน
มาตราสวนเดียวกันทั่วประเทศ
 - ดำเนินการตรวจสอบเชิงรุกทั้งในเชิงภารกิจอำนาจหนาที่และเชิงพื้นที่ 
 - เนนดำเนินการตรวจสอบเกี่ยวกับการดำเนินการ/ใชงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
 - “ปองกันการทุจริตในระดับหมูบาน” โดยการตรวจสอบการใชจายงบประมาณภาครัฐ ตามมาตรการสงเสริม
ความเปนอยูระดับตำบล (ตำบลละ ๕ ลานบาท)
 - ขับเคลื่อนใหสวนราชการดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล
 - การแกไขพระราชบัญญัติมาตรการของฝายบริหารในการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๕๗
 - ดำเนินการยกรางพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจาง พ.ศ. ....
 - ดำเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง/ไตสวนขอเท็จจริง กรณีพบการทุจริต

 กำลังดำเนินการอยูเพื่อสงตอรัฐบาลหนา
 - สรางกลไกและมาตรการขับเคลื่อนใหระบบการบริหารจัดการภาครัฐอยูในกรอบธรรมาภิบาล
อยางเครงครัด และใชมาตรการทางปกครองและวินัยกับเจาหนาที่ของรัฐที่กระทำผิดหรือสงสัยวาทุจริต
โดยใชคำสั่ง คสช. ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เพื่อเปนการตัดไฟเสียแตตนลม
 - เนนการตรวจสอบเชิงรุกเพื่อเปนการปองปรามการกระทำทุจริต และเปนการกระตุนใหสวนราชการ
เรงแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
 - ดำเนินการไตสวนคดีทุจริตใหรวดเร็ว เด็ดขาด และเปนธรรม
 - เสริมสรางความเขมแข็งใหกับทุกภาคสวนในสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และ
ภาคประชาสังคม เพื่อชวยกันเฝาระวังปญหาการทุจริต
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