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นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ท. สรุปผลการดําเนินงานนโยบายด้านการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ได้ดังน้ี  

 แผนงานด้านการป้องกันยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) 
๑. การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด โดยมีจุดเน้นในการดําเนินงานด้านการป้องกัน ประกอบด้วย 

๑.๑ การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย  
การใช้สื่อนิทานสําหรับเด็กปฐมวัย เพ่ือแจกจ่ายให้กับโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ 

จํานวน ๕๔,๓๔๖ แห่ง ซึ่งขณะน้ี จังหวัดทั่วประเทศอยู่ระหว่างการพัฒนาและฝึกอบรมครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก และครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาลในแต่ละจังหวัด จํานวนประมาณ ๒๔,๓๙๐ คน ทั่วประเทศ เพ่ือให้เริ่ม
ดําเนินการได้เมื่อเปิดเทอมการศึกษา โดยเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ ได้ร่วมประชุมกับผู้แทนสถาบันรักลูก     
ณ สถาบันรักลูก กรุงเทพมหานคร เพ่ือหารือถึงการจัดทําร่างแนวทางการวิจัยประเมินผลความเปลี่ยนแปลงระยะ 
๕ ปี ในการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัย เพ่ือเสนอให้ รศ.ดร.นวลจันทร์ จุฑาภักดีกุล สถาบันชีววิทยา
ศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะ จัดทําเป็นโครงการเสนอต่อไป สําหรับการประเมินผลในเร่ืองน้ี 
สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ให้สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ประเมินผลอีกทางหน่ึง โดยได้มีการสนทนากลุ่ม
และสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และผู้เก่ียวข้องในเรื่องน้ีในขั้นตอนการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ และอยู่ระหว่าง
เตรียมการลงพื้นที่เพ่ือเก็บข้อมูลหน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติ 

   

 
 

 

สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ระหว่างวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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  ๑.๒ การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
     ๑) ผลการดําเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา  
 

การดําเนินการ ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.๕๘ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงานสะะสม 
(๑ ต.ค.๕๗- ๒๐ พ.ค.๕๘)

๑. สถานศึกษามีกิจกรรมการป้องกันและเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด (แห่ง) 

๙๖๙ ๔,๖๒๘

๒. นักเรียน ป.๔-ป.๖ ทั่วประเทศได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด (คน) 

๔๑๒,๓๐๑ ๑,๕๖๐,๙๑๒

๓. สถานศึกษาจัดต้ังหน่วยลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาด
ต้านภัยยาเสพติด 

๒,๒๕๕ ๘,๓๕๖

๔. จํานวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด ๗๖,๐๔๘ ๓๖๖,๕๕๙

         
๒) การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
  ๑. วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ ได้จัดประชุมหารือการขับเคล่ือนนโยบายการป้องกันยาเสพติดใน

สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา ร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ โดยท่ีประชุมมี
มติให้ ๖ เดือนหลัง ให้มีการดําเนินการจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เน้นการจัดระเบียบหอพักในและรอบ
สถาบันอุดมศึกษา และสถาบันอาชีวศึกษา โดยจะร่วมโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus 
Safety Zone) ของกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด เพ่ือจัดระเบียบสังคมเก่ียวกับหอพัก ร้านขายยา 
สถานบริการ สถานบันเทิง ร้านเกม อินเทอร์เน็ต แหล่งมั่วสุมอบายมุขต่างๆ รอบสถานศึกษา โดยในปี ๒๕๕๘      
ได้มีการสํารวจข้อมูลรายช่ือสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา และอาชีวศึกษาเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนที่เสี่ยง/ปัจจัยเสี่ยง 
เพ่ือขับเคลื่อนโครงการจัดระเบียบรอบสถานศึกษานําร่องในพ้ืนที่ ๗๖ จังหวัด และ บก.น.๑-๙ จํานวนทั้งสิ้น ๘๘ 
แห่ง แบ่งเป็น ระดับอุดมศึกษา ๓๘ แห่ง และระดับอาชีวศึกษา ๕๐ แห่ง (อาชีวะรัฐ ๔๕ แห่ง อาชีวะเอกชน ๕ 
แห่ง) ทั้งน้ี ได้ขอให้การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เพ่ิมเติมเป้าหมายในเร่ืองของร้านขายยา ที่มีลักษณะขายยา
ให้กับเด็กและเยาวชนนําไปใช้ในทางที่ผิด โดยสืบเน่ืองจากมีเด็กและเยาวชนจํานวนหนึ่งนํายามาใช้ในทางที่ผิด 
เช่น ยาแก้ปวดทรามาดอล (Tramadol) ยาแก้แพ้โปรโคด้ิว (Procodyl) เกิดอันตรายจนถึงชีวิต  

 ๒. วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ มีการการประชุมช้ีแจงการดําเนินการโครงการตํารวจประสานงาน
โรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน) ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) เพ่ือถ่ายทอด
นโยบายและแนวทางการดําเนินงานโครงการตํารวจประสานงานโรงเรียนใน ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับนโยบาย ระดับ
อํานวยการ และระดับปฏิบัติการ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา) เป็นประธาน
การประชุมและให้แนวทางในการดําเนินโครงการตํารวจประสานโรงเรียน ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ ช้ัน ๒๐ อาคาร ๑ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ  

 ๓. การขับเคล่ือนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ในบทบาทของพระ
สอนศีลธรรมในโรงเรียน โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) ร่วมกับ สํานักงาน ป.ป.ส.         
จัดประชุมช้ีแจงแนวทางขับเคลื่อนงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา จํานวน ๔ รุ่นๆ 
ละ ๕๐๐ รูป รวม ๒,๐๐๐ รูป เพ่ือช้ีแจงแนวทางการสอนการป้องกันยาเสพติดสอดแทรกการสอนศีลธรรมในช้ัน
เรียนให้กับครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ซึ่งพระสอนศีลธรรมที่เข้ารับการช้ีแจงฯ จะต้องไปขยายผลให้แก่พระ
สอนศีลธรรมในพ้ืนที่ได้รับทราบแนวทางต่อไป ดังน้ี 



สรุปผลการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจําเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 

3 

๓.๑ รุ่นที่ ๑ พ้ืนที่ภาคเหนือ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช จ.พิษณุโลก  
๓.๒ รุ่นที่ ๒ พ้ืนที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
๓.๓ รุ่นที่ ๓ พ้ืนที่ภาคใต้ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรม เคพาร์ค จ.สุราษฎร์ธานี 

    ๓.๔ รุ่นที่ ๔ พ้ืนที่ภาคกลาง วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา 

๑.๓ การขับเคลื่อนการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 
สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ดําเนินการทําความเข้าใจแก่บุคลากรหลักระดับจังหวัดเพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ได้แก่ เจ้าหน้าที่จากป้องกันจังหวัด และกองร้อยอาสารักษา
ดินแดนจังหวัด และสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจัดอบรมหลักสูตร“พัฒนา
ศักยภาพบุคลากรสําคัญเพ่ือป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการป้องกัน         
ยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา ในรูปของเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.)    
ในแต่ละจังหวัด โดยปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานและหลักสูตรการอบรม เพ่ือให้สามารถดูแลช่วยเหลือและ
รวมกลุ่มเยาวชนอาสาฯ ที่ผ่านการอบรมให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือชุมชนและสังคมอย่างต่อเน่ือง โดยได้ตัดโอน
งบประมาณจํานวน ๑๙ ล้านบาท ให้กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยจัดสรรให้ที่ทําการปกครองอําเภอ ๘๗๘ 
อําเภอทั่วประเทศ เพ่ือสนับสนุนให้เยาวชนนอกสถานศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมหรือกําลังจะเข้ารับการอบรม
หลักสูตร “เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัย ยาเสพติด” (ย.อส.) และเด็กและเยาวชนเสี่ยงนอกสถานศึกษาใน
พ้ืนที่ มีกิจกรรมกีฬาฟุตซอลและกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน์ จิตอาสาต่างๆ 
 

๑.๔ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

   ๑) ผลการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
 

   ๒) การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
   ดําเนินการให้เกิดข้อสั่งการจาก ศอ.ปส.มท. ลงสู่ ศอ.ปส.จ. เพ่ือกระตุ้นและขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล เรื่อง 

“การให้โอกาสผู้ผ่านการบําบัดรักษาในสถานประกอบการ” ให้มีการปฏิบัติอย่างจริงจัง ผลทําให้ ศอ.ปส.จ.มีแนวทางการ
ดําเนินงานในเรื่องดังกล่าว โดยให้อําเภอสํารวจสถานประกอบการในพื้นที่ที่มีนโยบายให้โอกาสพนักงาน/ลูกจ้างที่ใช้        
ยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษาและรับกลับเข้าทํางาน หรือรับผู้ผ่านการบําบัดรักษาเข้าทํางาน รวมท้ังให้อําเภอประชุม
ช้ีแจงผู้ประกอบการให้เห็นความสําคัญของนโยบายดังกล่าว และส่งเสริมให้สถานประกอบการในพ้ืนที่ร่วมกันแสดง
เจตนารมณ์ประกาศนโยบายให้โอกาสฯ  ในสถานประกอบการของตนเอง ส่วนระดับจังหวัดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่
สถานประกอบการที่มีนโยบายให้โอกาสฯ  

 
 
 

มาตรฐานการป้องกันในสถานประกอบการ ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงานสะสม 
(๑ ต.ค.๕๗- ๒๐ พ.ค.๕๘)

๒) สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ มยส.  ๒๘ ๔๐๗
๓) สถานประกอบการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ๒๐๐ ๑,๒๓๗
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๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนงบประมาณ
เพ่ิมเติมใน ๖ เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน ๒๕๕๘) ให้ ศอ.ปส.จ. ๗๖ จังหวัด โดยสนับสนุนงบให้จังหวัดละ ๓ 
อําเภอๆ ละ ๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน เพ่ือเป็นการสนับสนุนสื่อเผยแพร่สําหรับชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบ
เคลื่อนที่ (Mobile Team) การทํางานของชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ในการรณรงค์ป้องกัน         
ยาเสพติด มีผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

๓. การฝึกอบรม 
          ๑. สํานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดอบรม/ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ดังน้ี 

รายการ ผลการดําเนินงาน 
(๒๑ เม.ย. – ๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนินงานสะสม 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

๑. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 

 ๑๒,๖๗๙ คน  ๓๒,๐๓๘ คน 

๒. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติด  ๒๓๐ คน  ๔,๘๕๑ คน 
๓. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด  ๕๓๖ คน  ๗,๖๑๐ คน 
๔. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการอํานวยการบริหารจัดการ  ๔๗ คน  ๒,๗๗๒ คน

รวม  ๑๓,๔๙๒ คน  ๔๗,๒๗๑ คน 
 

  ๒. ผลการดําเนินงานด้านอบรม/ให้ความรู้ที่สําคัญ เดือน พฤษภาคม  ๒๕๕๘ (Highlight) 
      ๑) สํานักงาน ป.ป.ส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร วิทยากรป้องกันยาเสพติดจังหวัด รุ่นที่ ๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๗ - ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมสุโขทัย เทรเซอร์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย โดยในพิธีเปิดการ
ฝึกอบรม นางปทุมรัตน์  พงศ์ภัสสร ผู้อํานวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม และ นายชลัยสิน โพธิเจริญ ผู้อํานวยการสํานักงานป้องกันและปราบปราม         
ยาเสพติดภาค ๖ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายของสํานักงาน ป.ป.ส. อาทิ เช่น 
บุคลากรจากสํ า นักงานส่ ง เส ริมการศึกษานอกระบบและการ ศึกษาตามอัธยาศัย  (กศน .จั งห วัด ) 
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด (พมจ.) สํานักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด หน่วยงานปกครองจังหวัดในพ้ืนที่ภาคเหนือทั้ง ๑๗ จังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง
ทีมวิทยากรป้องกันยาเสพติดจังหวัดให้สามารถเผยแพร่องค์ความรู้และแนวทางการป้องกันยาเสพติดให้กับ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน เยาวชน และผู้ที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่มีอัตราเสี่ยงต่อการติด
ยาเสพติดทั้งในและนอกสถานศึกษา เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

การดําเนินการ ผลการดําเนินงาน 
(๒๑ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๕๘) 

ผลการดําเนินงานสะสม 
(๑ ต.ค.๕๗- ๒๐ พ.ค.๕๘) 

การปฏิบัตงิานของชุดรณรงค์ Mobile Team 
เพื่อให้ความรู้เรือ่งยาเสพติดในชุมชน สถาน
ประกอบการ สถานศึกษา 

๑๐๓ แห่ง
๑๘๖,๐๔๘ ราย

๒๔,๗๘๑ แห่ง
๑,๓๖๔,๐๓๔ ราย
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๒. สํานักงาน ป.ป.ส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน (Coaching) รุ่นที่ ๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๓ - ๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ณ โรงแรมปริ๊นต้ัน พาร์ค สวีท กรุงเทพฯ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยข้าราชการ 

ระดับชํานาญการสํานักงาน ป.ป.ส. ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการสอนงาน 
(Coaching) หรือหลักสูตรที่คล้ายคลึงกันมาก่อน จํานวน ๒๖ คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมี
ความรู้ความเข้าใจ บทบาท หน้าที่ และความสําคัญของการเป็นผู้สอนงานที่มีประสิทธิภาพ และมีความภูมิใจ เต็ม
ใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอนงานและมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เพ่ือให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะเป็นผู้สอนงานที่มี
ประสิทธิภาพ 
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 แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.,กรมสอบสวนคดีพิเศษ,สถาบันนิติวิทยาศาสตร์,
กรมราชทัณฑ์) 
๑. ผลการจับกุมภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘)  
 

รายการ ผลการดําเนนิงาน 
( ๒๑ เม.ย. – ๒๐ พ.ค.๕๘) 

ผลการดําเนนิงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘) 

๑. ผลการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวม 
   - คดี  ๑๘,๔๖๔ คดี ๑๗๘,๒๒๓ คดี
   - ผู้ต้องหา ๑๙,๘๙๐ คน ๑๙๐,๐๒๕ คน
๒. จับกุม ๕ ข้อหาสําคัญ 
 (ครอบครองเพ่ือจําหน่าย,จําหน่าย,ผลิต,นําเข้า,ส่งออก) 
   - คดี ๕,๐๖๖ คดี ๓๘,๐๕๘ คดี
   - ผู้ต้องหา ๖,๐๑๗ คน ๔๕,๘๐๘ คน
๓. ของกลางคดียาเสพติด 
   - ยาบ้า ๕,๗๓๑,๕๒๒.๖๓ เม็ด ๓๓,๔๑๔,๗๒๖.๖๓ เม็ด
   - เฮโรอีน ๐.๒๒ กิโลกรัม ๒๔.๘๓ กิโลกรัม
   - ไอซ์ ๓๗.๓๖ กิโลกรัม ๖๙๐.๐๒ กิโลกรัม
   - กัญชา ๑,๕๐๙.๓๒ กิโลกรัม ๑๑,๕๔๗ กิโลกรัม

ท่ีมา: ระบบ Polis สํานักงานตํารวจแห่งชาติ ณ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 
๒. ผลการวิเคราะห์การกระทําผิดคดียาเสพติดซํ้า  

   
๒.๑ ข้อมูลการจับกุมระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๙,๘๙๐ คน เป็นผู้มี

ประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบําบัดรักษาของสํานักงาน ป.ป.ส. รวม ๗,๕๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๘       
ของการจับกุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จํานวน ๑,๙๙๓ คน (๑๐.๐๒%) 
 ๒) พบประวัติการบําบัด จํานวน ๒,๓๐๙ คน (๑๑.๖๑%) 
 ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบําบัดซ้ํา จํานวน ๓,๒๗๒ คน (๑๖.๔๕%) 
๒.๒ ข้อมูลการจับกุมปี ๒๕๕๘ (๑ ต.ค.๕๗-๒๐ พฤษภาคม ๕๘) จํานวน  ๑๙๐,๐๒๕ คน เป็นผู้มีประวัติถูก

จับกุมและเข้ารับการบําบัดรักษาของสํานักงาน ป.ป.ส.รวม  ๙๐,๘๓๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๘๐ ของการจับกุม
ทั้งหมด ประกอบด้วย 

 ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จํานวน ๑๘,๐๒๘  คน (๙.๔๙%) 
 ๒) พบประวัติการบําบัด จํานวน ๓๕,๓๕๑ คน (๑๘.๖๐%) 
 ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบําบัดซ้ํา จํานวน ๓๗,๔๕๙ คน (๑๙.๗๑%) 

การกระทําผิดคดียาเสพติดซํ้า ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

จํานวนผู้ถูกจับกุม (คน) ๑๙,๘๙๐ ๑๙๐,๐๒๕ 
มีประวัติการกระทําผิดซํ้ารวม(คน) ๗,๕๗๔ ๙๐,๘๓๘
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๓. ผลการดําเนินงานด้านการปราบปรามที่สําคัญ เดือน เมษายน  ๒๕๕๘ (Highlight) 
 ๑) วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๘ สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ศุลกากรท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด จับกุมผู้ต้องหา ๔ คน คือ น.ส.มินตรา บัวบาล อายุ ๒๖ ปี /นายวิลเล่ม    
ปีเตอร์ กร็อบเลอร์ อายุ ๒๖ ปี สัญชาติแอฟริกาใต้/นายโอนูอิคบู แอนซีเลม ชิคาโด อายุ ๔๐ ปี สัญชาติไนจีเรีย/
นายโจเซฟ แอนแยฮี โอนูอิคบู อายุ ๓๗ ปี สัญชาติไนจีเรีย พร้อมโคเคน ๓.๘ กิโลกรัม โทรศัพท์มือถือ ๙ เครื่อง และ
รถยนต์เก๋ง ๑ คัน เหตุเกิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติ จ.ภูเก็ต ต่อเน่ืองลานจอดรถ เอ.พี.เพลส ซอยรามคําแหง ๕๓ 
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กทม. และห้องพักเลขที่ ๔/๔ อาคาร A๑ อาคารชุดลุมพินีวิว พัฒนาการ-เพชรบุรีตัดใหม่ 
ซอยพัฒนาการ ๒๓ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 
 

 
 

๒) วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ จับกุมนายเจมาไน อิกค์ซาน อายุ ๖๓ ปี สัญชาติอินโดนีเนีย พร้อมโคเคน ๕.๒ 
กิโลกรัม ธนบัตรรูเปีย ธนบัตรไทย คิดเป็นเงินไทยรวม ๔๘,๐๐๐ บาท เหตุเกิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่บริเวณห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าเรียกตรวจค้นนายเจมาไน อิกค์ซาน สัญชาติอินโดนีเนีย โดย
นายเจมาไนเดินทางมาจากเมืองโบโกต้า ประเทศโคลัมเบีย-เมืองปานามาซิต้ี ประเทศปานามา-เมืองเซาเปาโล 
ประเทศบราซิล-เมืองโดฮา ประเทศกาตาร์ จากน้ันเดินทางต่อไปยังประเทศสิงคโปร์ โดยสารสายการบินซิลค์แอร์ 
เที่ยวบินที่ MI๗๕๘ ปลายทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ผลการตรวจค้นพบโคเคน ๕.๒ กิโลกรัม ซุกซ่อนอยู่ใน
หนังสือปกแข็ง ๓ เล่ม และซุกซ่อนในแกนม้วนกระดาษแฟกซ์ ๖ ม้วน 
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 ๓) วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๘ สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต จับกุม Ms.DIANA 
BATISHCJEVA อายุ ๒๑ ปี สัญชาติรัสเซีย พร้อมโคเคน ๑ กิโลกรัม เหตุเกิดที่ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต 
สืบสวนเครือข่ายรัสเซียในประเทศไทย พบว่านาย DJ Lenz มีพฤติการณ์จัดหาโคเคนจากประเทศบราซิล มาจําหน่าย
ให้นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในไทย มี Ms.DIANA BATISHCJEVA เป็นบุคคลในกลุ่มเครือข่าย เจ้าหน้าที่สืบสวนเฝ้า
ติดตามพฤติการณ์เครือข่ายดังกล่าวอย่างต่อเน่ือง กระทั่งพบ Ms.DIANA เดินทางจากเมืองเซาเปาโล ประเทศบราซิล-
ประเทศสิงคโปร์ มายังประเทศไทย โดยสายการบินซิลค์แอร์ เที่ยวบินที่ MI๗๕๒ (สิงคโปร์-ภูเก็ต) จึงขอตรวจค้นพบ
โคเคน ๑ กิโลกรัม ซุกซ่อนในขวดโลออนและขวดโลช่ัน  
 

 
 

๔) วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ ปปส.กทม ร่วมกับ บก.น.๖ จับกุมชาวไนจีเรีย ๒ คน คือ นายชินาดู อี
ยาดา อายุ ๓๓ ปี และนายโอกาฟอร์ ซันเดย์ พรอสเปอร์ อายุ ๒๙ ปี พร้อมของกลางไอซ์ ๖.๓ กิโลกรัม กระเป๋า
สะพายสุภาพสตรี ๑๙ ใบ โทรศัพท์มือถือและซิมการ์ด ๖ เครื่อง กาวตราช้าง ๒ หลอด เทปกาวใส ๑ อัน และ
ใบมีดคัตเตอร์ ๑ เล่ม ตรวจยึดสมุดบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาเดอะมอล์บางกะปิ สาขารามคําแหง ๒ ของ       
น.ส.สุรินทรา คําขวา อายุ ๒๙ ปี ที่อยู่ ๕๐/๑ ม.๙ ต.หนองกุงธนสาร อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น ผู้ต้องหาให้การว่า
รับจ้างนายซุ๊ก ชาวไนจีเรีย ด้วยเงินค่าจ้าง ๕๐,๐๐๐ บาท นําไอซ์ที่ลักลอบส่งผ่านบริษัทขนส่ง TNT ทางเคร่ืองบิน
จากประเทศจีน มาหีบห่อใหม่แล้วซุกซ่อนในกระเป๋าสตรีและว่าจ้างหญิงชาวเอเซียลําเลียงไปส่งที่ประเทศมาเลเซีย 
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๕) วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วม
แถลงข่าวจับกุมเครือข่ายยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ต้องหาจํานวน ๖ คน พร้อมของกลางยาบ้า จํานวน 
๑,๖๐๘,๐๐๐ เม็ด ภายใต้ความร่วมมือของ ๔ ประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีน, สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว, สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และ ประเทศไทยตามแผนปฏิบัติการแม่นํ้าโขงปลอดภัยระยะ ๒ 
 

 

 
 
  

๔. การดําเนินการด้านสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติ ๓๔๕ คดี ผู้ต้องหา ๙๐๑ ราย                
(ศาลออกหมายจับ ๒๔๕ ราย และจับกุมได้ ๑๑๑ ราย)  

 
๕. ผลการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด  ดังน้ี  

  

ผลการดําเนนิงานด้านสมคบ สนบัสนุน ช่วยเหลือ ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงาน(สะสม)
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติ (คดี) ๖๙ ๓๔๕
ผู้ต้องหา (ราย) ๑๘๕ ๙๐๑
ศาลออกหมายจับ (ราย) ๙๑ ๒๔๕
จับกุมได้ (ราย) ๖๓ ๑๑๑

ผลการยึดทรพัย์สนิคดียาเสพติด ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.–๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงาน(สะสม)
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘) 

ยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด (ราย) ๑๘๙ ราย ๑,๓๘๙ ราย

มูลค่าทรัพย์สนิที่ยึดอายัด (ล้านบาท) ๙๐.๔๗ ล้านบาท ๕๙๗.๘๙ ล้านบาท
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สํานักงาน ป.ป.ส. อํานวยการ สนับสนุนการดําเนินงานตามมาตรการทางทรัพย์สิน ดังนี้       
  ๑) ดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ โดยมีพันตํารวจเอกดุษฎี อารยวุฒิ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ    
นายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นกรรมการและเลขานุการ และนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ อาคาร๓ ช้ัน ๒ สํานักงาน ป.ป.ส.การประชุมครั้งน้ี          
ที่ประชุมได้พิจารณาสํานวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จํานวน ๑๘๙ คดี โดยมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของ
ผู้ต้องหาคดียาเสพติด และผู้เก่ียวข้อง รวมมูลค่า ๙๒.๔ ล้านบาท 
 

 
 

๒) รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ๑๖ คดี ทรัพย์สินจํานวน ๕๘ รายการ จํานวน 
๑,๘๒๑,๔๔๐ ล้านบาท 

๓) ติดตาม รับมอบ และศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนฯ ตาม ม.๒๗ และ ม.๓๐ จํานวน ๓๙ 
คดี จํานวน  ๔,๘๗๐,๕๓๙.๗๘ บาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ๑๖๔ รายการ จํานวน ๑,๔๐๒,๒๐๐ บาท 
 ๔) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดแนวทางในการดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินและการ
บังคับโทษปรับ ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมฯ จํานวน ๑๓๕ นาย 
ประกอบด้วย ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการสํานักงานภาค/ผู้อํานวยการส่วน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง          
ณ บาลิออสรีสอร์ท เขาใหญ่ อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 
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๕) สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมปฏิบัติการยุทธการ “ขยายผลตัดวงจรการเงินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ ๑” 
ระหว่างวันที่ ๖-๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เพ่ือตัดวงจรการเงินเพ่ือทําลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสําคัญ ๘ 
เครือข่าย เป้าหมายบุคคลรวม ๔๒ ราย พร้อมดําเนินการตรวจค้นที่ ๔๔ พ้ืนที่ใน ๑๗ จังหวัด เพ่ือยึดอายัด
ทรัพย์สินเครือข่ายนักค้ายาเสพติด 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๖. การดําเนนิการกบัเรื่องรอ้งเรียนของประชาชน  
        การดําเนินการกับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของประชาชน ผ่านทางสายด่วน ๑๓๘๖, ตู้ปณ. ๑๒๓, 
www.oncb.go.th  และเดินเข้ามาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตัวเอง ดังน้ี 

 

 

การร้องเรียน 
ผลการดําเนินงาน 

(๒๑ เม.ย. - ๒๐ พ.ค.๕๘) 
ผลการดําเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘) 

๑. จํานวนเร่ืองร้องเรียนของประชาชน 
    - ร้องเรียนบคุคล (คน) ๘๖๒ ๖,๑๑๓
    - ร้องเรียนพืน้ที่ (เรื่อง) ๒๗๓ ๒,๓๕๘
๒. ส่งดําเนินการ 
    - บุคคล (คน) ๘๒๘ ๕,๖๒๓
    - พื้นที่ (เรื่อง) ๓๐๗ ๑,๙๕๕
๓. สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งดําเนินการต่อข้อร้องเรียน 
    - ร้องเรียนบุคคล (เรื่อง) ๓๘๖ ๒,๗๐๒
    - ร้องเรียนพื้นที่ (เรื่อง) ๑๓๔ ๗๙๐
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แยกตามพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน ปปส.ภาค. ได้ดังน้ี 

 
  ผลการดําเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชนในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ -                    

๒๐ พฤษภาคม  ๒๕๕๘) ประกอบด้วย ปิดล้อมตรวจค้น ๑๖๒ ครั้ง จับกุม ๓๙๐ ราย หลบหนี ๑๐๖ ราย อยู่
ระหว่างการสืบสวน ๒๙๘ ราย เรียกให้มารายงานตัว ๓ ราย และออกหมายจับ ๔ ราย 

 
 

๗. การดําเนนิการกับเจ้าหนา้ที่รัฐที่เก่ียวขอ้งกับยาเสพติด 
 ๑) การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน ๓๘๗ ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ

สถานะและพฤติการณ์ 
 

ประเภท 
ผลการดําเนินงาน 

( ๒๑ เม.ย. - ๒๐ พ.ค.๕๘) 
ผลการดําเนินงาน(สะสม) 

(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘) 
ทหาร ๒ ๑๘ 
ตํารวจ ๒๑ ๑๖๗ 
ปกครองท้องท่ี ๑๔ ๑๐๐ 
ข้าราชการพลเรือน ๐ ๑ 
ข้าราชการคร ู ๓ ๑๔ 
ข้าราชการท้องถ่ิน ๘ ๗๓ 
ราชทัณฑ์ ๑ ๒ 
รัฐวิสาหกิจ ๐ ๑ 
อสม. ๐ ๑ 
ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ ๐ ๕ 
อปพร. ๐ ๕ 

รวม ๔๙ ๓๘๗ 
 
 
 
 

กทม. ภาค1 ภาค2 ภาค3 ภาค4 ภาค5 ภาค6 ภาค7 ภาค8 ภาค9

เร่ืองร้องเรียน 1,726 1,494 694 575 649 507 449 763 475 246

ดําเนินการ 255 324 559 467 366 265 184 665 326 81
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 ๒) เรื่องการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด ทั้งสิ้น ๑๐๙ รายทั้งน้ีอยู่ระหว่างการ
ประสานหน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการทางวินัย ประกอบด้วย  
 

ประเภท 
ผลการดําเนินงาน 

( ๒๑ เม.ย. - ๒๐ พ.ค.๕๘) 
ผลการดําเนินงาน(สะสม)   

(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘) 
ทหารเกณฑ์ ๓ ๒๘ 
ทหาร ๐ ๑๑ 
ตํารวจ ๘ ๒๗ 
ปกครองท้องท่ี ๐ ๑๐ 
ข้าราชการพลเรือน ๐ ๗ 
ข้าราชการครู ๑ ๗ 
ข้าราชการท้องถ่ิน ๑ ๑๔ 
ราชทัณฑ์ ๐ ๓ 
รัฐวิสาหกิจ ๐ ๑ 
ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ ๑ ๑ 

รวม ๑๔ ๑๐๙ 
 
 
 ๘. ผลการดําเนนิการในเรือนจํา (กรมราชทัณฑ์) 

  ๑. จู่โจมตรวจค้นในเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยสนธิกําลังกับหน่วยงานบูรณาการ เช่น       
ตํารวจ ทหาร จังหวัด โดยการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจําและทัณฑสถานทุกแห่ง จํานวน ๑๔๓ แห่ง อย่างน้อยวัน
ละ ๑ ครั้ง  
ผลการยึดของกลางที่ได้จากการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจําและทัณฑสถานทุกแห่ง ประกอบด้วย  

 
๒. ตัดวงจรการค้ายาเสพติดในเรือนจําเป้าหมาย จํานวน ๒ เรือนจํา คือ เรือนจําเขาบิน  จํานวน ๑,๐๐๑ คน 

เรือนจําคลองไผ่ จํานวน ๒๘๘ คน 
๓. การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพทใ์นเรือนจํา ลงโทษทางวินัย

และทางอาญาอย่างเฉียบขาด ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘  ประกอบด้วย 
 
 
 

ของกลาง สกัดก้ัน (นอกเรือนจํา) จู่โจมตรวจค้นในเรือนจํา 
ผลการดาํเนินงาน 

(๒๑ เม.ย. –๒๐ พ.ค.๕๘) 
ผลการดาํเนินงาสะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดาํเนินงาน 
(๒๑ เม.ย. – ๒๐ พ.ค.๕๘) 

ผลการดาํเนินงาสะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

โทรศัพท์ - ๑๐๘ เคร่ือง ๕๖๘ เคร่ือง ๒,๐๘๗ เคร่ือง
ซิมการ์ด - ๓๓ อัน ๖๗๘ อัน ๑,๒๖๐ อัน
ยาบ้า - ๔,๖๘๓.๕ เม็ด ๔,๕๑๙.๒๕ เม็ด ๙,๑๓๔.๒๕ เม็ด
ไอซ์ - ๔๖.๘๗ กรัม ๑๕๗.๒๑ กรัม ๕๕๖.๕๔ กรัม
กัญชา ๑.๒ กรัม ๑.๒ กรัม - -
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รายการ ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.- ๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

๑) โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติด ๑ ราย ๒๘ ราย
๒) ย้ายข้าราชการ  
    - ประเภทอํานวยการระดับสูง - ๓๖ ราย
    - ข้าราชการประเภทอํานวยการระดับต้น ๓๙ ราย ๔๔ ราย
    - แต่งต้ังข้าราชการให้รักษาราชการแทน - ๖๘ ราย
๓) ลงโทษทางวินัยและทางอาญา  ๑ ราย ๒๙ ราย
   ๓.๑ กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ๑ ราย ๑๙ ราย
   - ไล่ออก  ๑ ราย ๑๒ ราย
   - รอดําเนินการของคณะกรรมการและให้ออกจากราชการไว้
ก่อน  

- ๖ ราย

   - อยู่ระหว่างสอบสวน  - ๑ ราย
   ๓.๒ กรณีเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ  - ๑๐ ราย
   - ไล่ออก  - ๔ ราย
   - ระหว่างดําเนินการของคณะกรรมการและให้ออกจาก
ราชการไว้ก่อน  

- ๓ ราย

   - อยู่ระหว่างสอบสวน  - ๓ ราย
                            
๙. สนบัสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติ/ผู้ต้องขัง (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์) 

๑. ดําเนินการจัดเก็บเส้นผมเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบ้านบึง จ.ชลบุรี 
เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

๒. รายงานผลการตรวจพิสูจน์หายาเสพติดในเส้นผมของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านอุเบกขา 
เขต ๒ จังหวัดราชบุรี จํานวน ๔๐ เรื่อง 

๑๐. การสืบสวนเส้นทางการเงินและทรัพย์สินของกลุ่มบุคคลที่เก่ียวข้องผู้สมคบสนับสนุนช่วยเหลือตามที่ได้รับ
การร้องขอจาก สํานักงาน ป.ป.ส.  (กรมสอบสวนคดีพิเศษ) 

กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสํานักคดีอาญาพิเศษ ๓ ได้ดําเนินการเข้าร่วมปฏิบัติการตามแผนปราบปราม
ยาเสพติด โดยมุ่งเป้าหมายที่การดําเนินการตามกฎหมาย เพ่ือทําลายเครือข่ายและโครงสร้างการค้ายาเสพติดราย
สําคัญที่เป็นเครือข่ายที่ยังคงความเคลื่อนไหวและมีศักยภาพในการจัดหายาเสพติดจากกลุ่มผู้จําหน่ายในพ้ืนที่
ชายแดนลักลอบนํามาเก็บพักรอในพ้ืนที่ตอนใน และให้เครือข่ายจําหน่ายให้กลุ่มลูกค้ายาเสพติดโดยกระจาย      
ยาเสพติดไปทั่วทุกภาคในพ้ืนที่โดยการใช้มาตรการพิเศษในการดําเนินคดีตาม พระราชบัญญัติมาตรการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิดเก่ียวกับยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรการสมคบ และอายัดทรัพย์ รวมถึงมาตรการ
ตามกฎหมายฟอกเงิน เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการปราบปรามนัก
ค้ายาเสพติดรายสําคัญ ที่เป็นผู้มีบทบาทเป็นนายทุน ผู้สั่งการเบ้ืองหลังที่ได้รับผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติด 
ไม่ว่าจะโดยการครอบครองทรัพย์สินต่างๆน้ันเองทังในช่ือตนหรือช่ือผู้อ่ืน รวมไปถึงการกระทําการฟอกเงิน โดยได้
มีการปฏิบัติการแจ้งข้อหาเพ่ิมเติมกับผู้ต้องขังในเรือนจํากลางเขาบินและทําการตรวจค้นหาสิ่งผิดกฎหมายใน
เรือนจําไปพร้อมกัน  
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กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้รับการประสานงานจาก สํานักงาน ป.ป.ส เข้าร่วมปฏิบัติการในดําเนินการ
สืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินและทรัพย์สิน ของเครือข่ายนักโทษในเรือนจําเขาบิน จึงได้มอบหมายชุด
ปฏิบัติการ ดําเนินการเข้าร่วมการสืบสวนและการตรวจค้นจับกุม ผู้กระทําความผิดตามหมายจับความผิดฐาน
สมคบ สนับสนุนช่วยเหลือ  

๑.เครือข่ายนายศักดาหรือต๋ี เลิศรัศมีทัศน โดยในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖.๐๐ น. คณะ
เจ้าหน้าที่ ชุดปฏิบัติการร่วมประกอบด้วย สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงาน ป.ป.ง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สํานักงาน
ตํารวจแห่งชาติ และกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๐๐ นาย ได้ร่วมกันเข้าปฏิบัติการกับ
เครือข่าย นช.ศักดา รวม ๖ เป้าหมายบุคคล ใน ๘ พ้ืนที่ปฏิบัติการ โดยได้นําเจ้าหน้าที่ชุดแรกเข้าตรวจค้น 
บ้านเลขที่ ๔๐ ซอยนาคนิวาส ๑๒ ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว กรุงเทพ พร้อมจับกุม น.ส.เบญจพรหรือเจ๊มด 
ผู้ต้องหาเป้าหมายสําคัญ พร้อมเงินสด ๑๐ ล้านบาท และขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดอ่ืนได้เข้าตรวจค้นบุคคลใน
เครือข่ายที่เก่ียวข้อง อีก ๕ จุด ในพ้ืนที่ กทม.และหนองบัวลําภู จากการปฏิบัติการสามารถยึด/อายัด บ้านที่ดิน 
ยานพาหนะ ทองรูปพรรณ บัญชีธนาคาร เงินสด ๙.๙๗ ล้านบาท รวมยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่าย นช.ศักดาหรือต๋ี 
ได้กว่า ๔๓.๐๕ ล้านบาท 

๒ เครือข่าย นช.สมชาย หลาบเจริญ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๖๐๐ น.  คณะเจ้าหน้าที่ชุด
ปฏิบัติการร่วมประกอบด้วย สํานักงาน ป.ป.ส. สํานักงาน ป.ป.ง  กรมสอบสวนคดีพิเศษ  สํานักงานตํารวจ
แห่งชาติ และกรมการปกครอง รวมทั้งสิ้นประมาณ ๑๔๕ นาย เข้าปฏิบัติการกับเครือข่าย นช.สมชาย หลาบเจริญ 
รวม ๔ เป้าหมายบุคคล ใน ๘ พ้ืนที่ปฏิบัติการ กรุงเทพมหานคร จังหวัดอ่างทอง กาญจนบุรี ราชบุรี และ
นครราชสีมา ได้ปฏิบัติการเข้าตรวจค้น บ้านเลขที่ ๕๓ หมู่ ๔ ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 
เข้าจับกุมนางสาหร่าย ดีพลาและตรวจค้น บ้านเลขท่ี ๓/๒ หมู่ ๔ ตําบลคลองวัว อําเภอเมืองอ่างทอง จังหวัด
อ่างทอง จับกุมนางวันเพ็ญ ดีพลาและในขณะเดียวกันได้จับกุมนางสาวดุจดาว พิสูตร หรือนางสาวพิชญาฎา เอก
วัฒนาพิพัฒน์ ขณะเดินทางไปเย่ียมสามีที่เรือนจํากลางคลองไผ่ ซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับคดีสมคบที่เก่ียวข้อง
ในเครือข่าย นช.สมชาย และในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ชุดอ่ืน ได้เข้าตรวจค้น ยึดอายัด ทรัพย์สินในพ้ืนที่ จํานวน ๖  
จากการปฏิบัติการสามารถอายัดที่ดิน ๒๕ ไร่ รถจักรยานยนต์ ๑ คัน บัญชีธนาคาร ๑๑ บัญชี เงินสด ๗๐,๐๐๐ 
บาททองรูปพรรณ ๒ รายการ วัวพันธ์ุ ๖ ตัว รวมยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่าย นช.สมชายหรือโก๋ หลาบเจริญ ได้
กว่า ๑๗.๘๕ ล้านบาท 
 
 
 แผนงานด้านการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.,กรมคุมประพฤติ,กรมพินิจคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน) 
๑. ผลการดําเนินงานด้านการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มีดังนี้ 
 

การบําบดัฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด ผลการเนินงาน 
( ๒๑ เม.ย. - ๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการ บํ า บัด ฟ้ืน ฟูผู้ ติ ดยา เสพ ติด
(ภาพรวม) (คน) 

๑๘,๖๙๘ ๑๑๘,๓๔๙

   หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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 ๒. การขับเคลื่อนการดําเนินงานด้านการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
    ๑) วันที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. 
ร่วมพิธีเปิดการอมรมและมอบสิ่งของพระราชทาน ตามโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจใน
รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม่) ศูนย์ขวัญแผ่นดินนครสวรรค์ ณ อาคารอเนกประสงค์
สัมมนาและจัดแสดงนิทรรศการบึงบอระเพ็ด อําเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดสนครสวรรค์ โดยมีพลอากาศเอก 
ชลิต  พุกผาสุข องคมนตรี เป็นประธานในพิธีฯ และท่านแม่ทัพภาคที่ ๓ รองราชเลขาธิการ (นายอินทร์จันทร์ บุราพันธ์) 
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ (นายสุรศักด์ิ เจริญศิริโชติ) ที่ปรึกษา ป.ป.ส. /
ผู้อํานวยการศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์ (ดร.สุวัฒน์ โชคสุวัฒนสกุล) นายอําเภอ/ผอ.ศป.ปส.อ. หัวหน้า
ส่วนราชการที่เก่ียวข้อง ร่วมทําพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้กับผู้เข้ารับการอบรมฯ และผ่านการอบรมตาม
โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติดระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม่) ศูนย์
ขวัญแผ่นดินนครสวรรค์ จํานวนทั้งสิ้น ๔๙๔ คน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

๒) วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๘ จัดการประชุมคณะกรรมการอํานวยการโครงการนําร่องบูรณาการความ
ร่วมมือด้านการส่งเสริมอาชีพ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ ณ สํานักงาน ป.ป.ส. โดยมีนายประสาร มหาลี้ตระกูล รองอธิบดี
กรมคุมประพฤติ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกรมคุมประพฤติ กรมจัดหางาน กรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ศอ.ปส.สธ. กรมกิจการพลเรือนทหารบก และสํานักงาน ป.ป.ส. โดยในแต่ละพ้ืนที่ได้นําเสนอความ
คืบหน้าการดําเนินงานในจังหวัดนําร่อง ๒ พ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารม้าที่ ๒๓ กรมทหารม้าที่ 
๕ รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี และศูนย์วิวัฒน์พลเมืองกองพันทหารราบที่ ๓ กรมทหารราบท่ี ๑๒ รักษา
พระองค์ จังหวัดสระแก้ว เพ่ือทางสํานักงาน ป.ป.ส. จะได้นํารูปแบบที่เหมาะสมมากําหนดการดําเนินการร่าง
แนวทางโครงการฯ และได้มีการประชุมคณะทํางานย่อยพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งมีกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินงานระหว่างปี ๒๕๕๘ – ๒๕๕๙ โดยเมื่อเสร็จสิ้นการดําเนินงานจะเกิดการเช่ือมต่อระหว่าง
ข้อมูลของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ซึ่งจะเกิดความเป็นเอกภาพและมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูล ขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการจัดทําร่างโครงการ การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการและ
คณะทํางาน ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง เพ่ือหาข้อสรุปใน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกรมคุมประพฤติ ทั้งในเรื่องการปรับ
ฐานข้อมูลด้านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ของกรมคุมประพฤติ และการ
เช่ือมโยงข้อมูลระหว่างระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติและระบบ
รายงาน บสต. ใหม่ ทั้งน้ี จะนําข้อสรุปและข้อเสนอต่างๆ ไปปรับ
ร่าง TOR ในการจัดจ้างพัฒนาระบบต่อไป 
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 ๓. การวิเคราะห์การกระทําผิดซํ้าคดียาเสพติด  

 
๒.๑ ข้อมูลการบําบัดระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน- ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๑๘,๖๙๘ คน           

เป็นผู้มีประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบําบัดรักษาของสํานักงาน ป.ป.ส. รวม ๒,๓๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๒.๗๑      
ของการจับกุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จํานวน ๕๓๒ คน (๒.๘๕%) 
 ๒) พบประวัติการบําบัด ๘๖๗ คน (๔.๖๔%) 

     ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบําบัดซ้ํา จํานวน ๙๗๗ คน (๕.๒๓%) 
 ๒.๒ ข้อมูลการบําบัดปี ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๕๗-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘) จํานวน ๑๑๘,๓๔๙ คน เป็น

ผู้มีประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบําบัดรักษาของสํานักงาน ป.ป.ส.รวม  ๔๔,๕๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๗      
ของผลการบําบัดทั้งหมด ประกอบด้วย 

 ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จํานวน ๑๑,๖๒๓ คน (๙.๘๒%) 
 ๒) พบประวัติการบําบัด จํานวน ๑๔,๓๗๑ คน (๑๒.๑๔%) 
 ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบําบัดซ้ํา จํานวน ๑๘,๕๘๘  คน (๑๕.๗๑%) 
 

๔. การบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (กรมคุมประพฤติ) 
 

การบําบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

๑. ตรวจพิสูจน์ ๕,๒๓๓  ราย ๘๔,๒๙๘  ราย
๒. ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับ ๗,๔๖๐  ราย  ๗๙,๗๓๓  ราย
    - ฟ้ืนฟูฯ แบบควบคุมตัว  ๑,๖๐๑ ราย ๑๔,๕๑๕ ราย
    - ฟ้ืนฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว ๕,๘๕๙ ราย ๖๕,๒๑๘ ราย
๓) ผลการฟ้ืนฟูเสร็จสิ้นไป โดย ผลการฟ้ืนฟูเป็นที่
พอใจ 

๕,๒๕๐ ราย ๕๔,๓๗๙ ราย

๔) การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําผิด (ผู้ เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัด) 
    - อบรมโปรแกรมพ้ืนฐาน ๕ กิจกรรม ๘,๖๒๒  ราย ๕๘,๑๒๘  ราย
    - อบรมโปรแกรมเฉพาะด้าน ๖ กิจกรรม ๑,๗๘๑  ราย ๙,๘๕๒  ราย
    - การใช้กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขฟ้ืนฟู ๑,๔๕๕  ราย ๑๓,๑๒๙  ราย
    - การอบรมความรู้เก่ียวกับอาชีพ กฎหมาย  ๑,๘๑๐  ราย ๙,๘๘๗  ราย
    - การอบรมธรรมะ ๕๔๔  ราย ๑,๘๓๕  ราย
    - ค่ายจริยธรรม ๔๐๔  ราย ๑,๗๕๓  ราย

การกระทําผิดคดียาเสพติดซํ้า ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๕๘) 

ผลการดําเนนิงาน(สะสม)
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

จํานวนผู้เข้าบําบัด (คน) ๑๘,๖๙๘ ๑๑๘,๓๔๙
มีประวัติการกระทําผิดซํ้ารวม(คน) ๒,๓๗๖ ๔๔,๕๘๒
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การบําบัดฟืน้ฟูผู้ติดยาเสพติด ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

    - ค่ายยาเสพติด ๖๒๕  ราย ๓,๖๖๘  ราย
    - ค่ายวิถีพุทธ ๒๙๔  ราย ๑,๐๒๔   ราย
    - บรรพชา/อุปสมบท - ๖๙  ราย
    - ปัจฉิมนิเทศ ๒,๐๔๐  ราย ๑๓,๐๖๕  ราย
    - กิจกรรมอ่ืนๆ ๔,๐๒๘  ราย ๒๒,๕๑๘  ราย
 

๕. การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนเก่ียวข้องกับยาเสพติดตามผลการจําแนกเด็กและ
เยาวชนในสถานท่ีควบคุม (กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

โดยการให้การบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดตามผลการจําแนก โดย
ดําเนินการตามคู่มือและโปรแกรมการบําบัดของกรมพินิจฯ ผลการดําเนินงานดังน้ี 
 

การบําบดัฟืน้ฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

ผลการดําเนนิงาน 
(๒๑ เม.ย.-๒๐ พ.ค.๕๘) 

ผลการดําเนนิงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗-๒๐ พ.ค.๕๘) 

กลุ่มเสี่ยง ๓๔๖ คน ๒,๓๕๒ คน
กลุ่มเสพ ๔๘๐ คน ๒,๙๘๗ คน
กลุ่มติดยาเสพติด ๓๐ คน ๒๒๐ คน
กลุ่มติดยาเสพติดรุนแรง ๓ คน ๙ คน

รวม ๘๕๙ คน ๕,๕๖๘
     
   
 แผนงานการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.)   

๑. ผลการดําเนินงานการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 

การดําเนินงาน ผลการเนินงาน 
( ๒๑ เม.ย. - ๒๐ พ.ค.๕๘)

ผลการดําเนนิงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ พ.ค.๕๘)

การติดตามผู้ผ่านการบําบัด (คน) ๑๔,๗๔๕ ๑๕๓,๙๗๔
การติดตามให้ความช่วยเหลือ (คน) ๕๙๗ ๔,๙๙๖

 
๒. สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ดําเนินการตามแผนงานการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด ในห้วงระหว่างวันที่     

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย ดังน้ี 
     ๑) ผู้ผ่านการบําบัดแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ จํานวน ๑๔,๔๕๙  คน โดยต้องการให้

ช่วยเหลือด้านเงินทุน  ๕,๑๑๑ คน ฝึกอาชีพ ๔,๗๘๘  คน  จัดหางานให้ทํา ๔,๔๗๔  คน ให้การศึกษา ๑,๕๔๗  คน เข้า
รับการรักษาสุขภาพ ๕๘๗ คน และอ่ืนๆ เช่น การศึกษา ค่าเลี้ยงดูบุตร 

    ๒) ในจํานวนผู้ต้องการความช่วยเหลือ ๑๔,๔๕๙ คน ได้ให้ความช่วยเหลือ จํานวน ๕,๑๓๖ คน         
โดยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกทักษะ/พัฒนาฝีมืออาชีพ ๑,๑๙๖ คน จัดหางานให้ทํา ๓๐๓  คน             
ให้การศึกษา ๔๗๙ คน ให้ทุนประกอบอาชีพ ๑๐๐ คน ส่งเข้ารับการรักษาสุขภาพ ๑๑๒ คน และอ่ืนๆ  ๔๒๙ คน  
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 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ผลการดําเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
 ๑. การประชุมระหว่างประเทศเรื่องสารตั้งต้น เคมีภัณฑ์และสารที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทชนิด
ใหม่ๆ (International Conference : Precursor Chemicals and New Psychoactive Substances)  

วันอังคารที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็น
ประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศเรื่องสารต้ังต้น เคมีภัณฑ์และสารที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ๆ 
(International Conference : Precursor Chemicals and New Psychoactive Substances) ซึ่งจัดขึ้นโดย
ความร่วมมือของคณะกรรมการควบคุมยาเสพติดระหว่างประเทศ (INCB) ร่วมกับสํานักงานยาเสพติดอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ (UNODC) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ONCB) ระหว่าง
วันที่ ๒๑-๒๔ เมษายน ๒๕๕๘ ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถ.ราชดําเนินนอก กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก
ประเทศต่างๆ กว่า ๔๐ ประเทศทั่วโลก ได้แก่  โคลัมเบีย จีน ญี่ปุ่น  อเมริกา เยอรมันฯ เพ่ือหาแนวทางร่วมกัน
สกัดก้ันไม่ให้สารต้ังต้น เคมีภัณฑ์และสารที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ๆถูกนําไปสู่แหล่งลักลอบผลิตยา
เสพติด หรือถูกนําไปใช้ในทางที่ผิด ทั้งน้ี ที่ประชุมให้ความสําคัญกับ ๖ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑) ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและอุตสาหกรรม ๒) กิจกรรมด้านการปฏิบัติการสืบสวน เครือข่ายและการเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
เก่ียวกับสารต้ังต้น ๓) ความท้าทายและแนวโน้มจากการลักลอบค้าเคมีภัณฑ์ สารต้ังต้นในแต่ละภูมิภาครวมไปถึง
สารที่มิได้อยู่ภายใต้ตารางควบคุม ๔) แนวโน้มและแนวปฏิบัติที่ดีที่สุดในการควบคุม NPS ๕) กิจกรรมด้านการ
ปฏิบัติการสืบสวน เครือข่าย และ การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับวัตถุออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท และ ๖) 
ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคและแนวทาง รวมทั้งบทบาทของศูนย์ประสานงานระดับภูมิภาค ผลที่ได้จากการ
ประชุมครั้งน้ี จะเป็นแนวทางในการเสริมสร้างศักยภาพให้กับหน่วยงานปราบปรามยาเสพติดของแต่ละประเทศ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือกันในการสกัดก้ันการลักลอบผลิตยาเสพติด การนําไปใช้ในทางที่ผิดของสารต้ังต้น 
เคมีภัณฑ์ และสารที่ออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาทชนิดใหม่ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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 ๒. การประชุมแนวทางการพัฒนามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติสําหรับการดําเนินความร่วมมือใน
ลักษณะพหุภาคี ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ําโขง ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุม     
ยาเสพติดในอนุภูมิภาค 

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้กล่าวต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมการประชุมแนวทางการพัฒนามาตรฐานแนวทางการปฏิบัติสําหรับการดําเนินความร่วมมือในลักษณะ   
พหุภาคี ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดใน       
อนุภูมิภาค ณ ศูนย์ปฏิบัติการสํานักงาน ป.ป.ส. (Command Center) อาคาร ๒ ช้ัน ๔ สํานักงาน ป.ป.ส.โดยมี
ผู้แทนจากกัมพูชา สป.จีน สปป.ลาว เมียนมาร์ ไทย เวียดนาม รวมถึงผู้แทนจาก UNODC จํานวน ๑๖ นาย       
เข้ารว่มการประชุม ทั้งน้ีผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ส. ได้ทําหน้าที่ผู้แทนไทยในการประชุมดังกล่าวฯ 
 

 
 
๓. การประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่องความร่วมมือตามโครงการแม่น้ําโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ ระยะที่ ๒ 

ส่วนขยาย 
วันพุธที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.  ร่วมการ

ประชุมระดับรัฐมนตรี เรื่องความร่วมมือตามโครงการแม่นํ้าโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ ระยะที่ ๒ ส่วนขยาย 
ระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและ
ประเทศไทย โดยมี พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม 
วัตถุประสงค์เพ่ือร่วมมือกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่สามเหล่ียมทองคํา ตามโครงการแม่นํ้าโขงปลอดภัย ๔ 
ประเทศ ระยะที่ ๒ ส่วนขยาย  โดยประธานการประชุมรับรองกรอบความร่วมมือตามโครงการแม่นํ้าโขงปลอดภัย 
๒ ประเทศ ระยะที่ ๒ ส่วนขยาย (พฤษภาคม – กันยายน ๒๕๕๘) ระหว่างสาธารณรัฐ-ประชาชนจีน สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมา และประเทศไทย ในการร่วมกันสกัดก้ันการผลิต 
การลําเลียงทั้งทางบก-ทางน้ําในพ้ืนที่สามเหลี่ยมทองคํา และตัดเง่ือนไขปัญหาญาเสพติดด้วยการพัฒนาทางเลือก 
ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย      นางสาวรัชนีกร สรสิริ  รองเลขาธิการ ป.ป.ส. นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย  รอง
เลขาธิการ ป.ป.ส ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ ผู้อํานวยการสํานักงาน ปปส. ภาค ๕ อทป.จีน ลาว เมียนมา คณะ
ผู้แทนจาก กองกําลังผาเมือง ผบ.บช.ปส.  รอง.ผบช.ภ. ๕  และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง ณ ห้องประชุมล้านนาบอลรูม๑ 
โรงแรมแชงกรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ 
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๔. การประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชา  
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร โดยสํานักการต่างประเทศและ

เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้สํานักงาน BLO มีการประสานแจ้ง
ข้อมูลข่าวสารให้ทันต่อเวลา นอกจากน้ีผู้แทน สนง.ปปส. ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สนง.ปปส. จะจัดการประชุม
ทวิภาคีด้านยาเสพติด ณ จังหวัดระยอง ภายในปีน้ี โดยจะมีการหารือกับฝ่ายกัมพูชาว่าขอให้กัมพูชาจัดต้ัง
สํานักงาน BLO อ.จอมกระสาน จ.พระวิหาร เพ่ือจะได้มีการประสานกับ BLO อ.นํ้ายืน จ.อุบลราชธานี ต่อไป 
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๕. ประชุม The Second ASEAN Plus Three Narcotics Law Enforcement Training on 
Countering ATS and Other Narcotic Substances  

วันจันทร์ที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.           
เป็นประธานเปิดงานประชุม The Second ASEAN Plus Three Narcotics Law Enforcement Training on 
Countering ATS and Other Narcotic Substances ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 

 

 

 
 
๖. การประชุมขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกระทรวงยุติธรรมเพ่ือเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนในปี ๒๕๕๘  
ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี ผอ .สกต .  เจ้าหน้าที่ที่ เ ก่ียวข้องร่วมประชุมฯ และมี               

รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายชาญเชาน์ ไชยานุกิจ เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้หารือร่วมกันเก่ียวกับการเตรียม
ความพร้อมของประเทศไทยในประเด็นนโยบายด้านยุติธรรมต่างๆ ได้แก่  

 (๑) การส่งเสริมความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 (๒) การประสานความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ  
 (๓) การส่งเริมหลักนิติธรรมและมนุษยชนศึกษา  
 (๔) การส่งเสริมเครือข่ายด้านการบังคับคดีแพ่ง ล้มละลาย และการฟ้ืนฟูกิจการ  
 (๕) การพัฒนากระบวนการแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระทําความผิดในชุมชน  
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๗. การประชุมพิจารณาร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยและหน่วยงานกลางด้านการควบคุม   
ยาเสพติดอินโดนีเซียและอินเดีย  

วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมประมุข สวัสดิมงคล อาคาร ๑ ชั้น ๔ สํานักงาน 
ป.ป.ส. โดยมี รปส.๒ เป็นประธานการประชุมฯ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ สนง.ปปส. และ
ผู้แทนจากหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบให้ดําเนินการเพ่ือให้สามารถลงนามบันทึกความเข้าใจ
ทั้ง ๒ ฉบับได้ต่อไป 

 

 

 
๘. การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่าย ว่าด้วยการควบคุม

ยาเสพติดในอนุภูมิภาค  
วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้อง Emerald โรงแรม Lotte กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยม

เวียดนาม โดยมี ลปส. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทย พร้อมด้วย รปส.๒ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง เข้าการ
ประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝ่ายว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค 
โดยสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ในวันที่ ๑๙- ๒๐ พฤษภาคม 
๒๕๕๘ และระดับรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
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