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นโยบายด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  

ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ส านักงาน ป.ป.ท. สรุปผลการด าเนินงานนโยบายด้านการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ได้ดังนี้  

 แผนงานด้านการปูองกันยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
๑. การสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติด โดยมีจุดเน้นในการด าเนินงานด้านการปูองกัน ประกอบด้วย 

๑.๑ การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย  
   จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยให้กับครูที่ดูแลเด็กปฐมวัย โดย

มีครูผู้สอนจากโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว ทั้งนี้ 
ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดท าสื่อเสริมพัฒนาการส าหรับสร้างภูมิคุ้มกันแก่เด็กปฐมวัย ในรูปแบบนิทาน ชุดอ่านอุ่นรัก 
เพ่ือพัฒนาความสามารถทางสมองในการบริหารจัดการชีวิต และสามารถเติบโตเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง               
มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศ  

 
 
๑) วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในพ้ืนที่จังหวัด

พังงา ณ ห้องประชุมปันหยี  โรงแรมภูงา อ าเภอเมือง 
จังหวัดพังงา เปูาหมาย ๒๖๙ คน  

 
 

 
 

 

๒) วันที่  ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ในพ้ืนที่ 
จังหวัดสระบุรี ณ โรงแรมสระบุรี อินน์ อ าเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน ๓๓๑ คน เข้าร่วมอบรมใน
โครงการดังกล่าว  

 

 
 

สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

ด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
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  ๑.๒ การปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา  
     ๑) ผลการด าเนินงานดา้นการสรา้งภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพตดิกลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา 
 

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค. – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงานสะะสม 
(๑ ต.ค.๕๗ - ๒๐ มิ.ย. ๕๘) 

๑. สถานศึกษามีกิจกรรมการปูองกันและเฝูาระวังปัญหา     
ยาเสพติด (แห่ง) 

๑,๕๓๕ ๖,๑๖๓ 

๒. นักเรียน ป.๔-ป.๖ ทั่วประเทศได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
และปูองกันยาเสพติด (คน) 

๕๔๑,๖๕๓ ๒,๑๐๒,๕๖๕ 

๓. สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัย
ยาเสพติด (แห่ง) 

๑,๑๐๔ ๙,๔๖๐ 

๔. จ านวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด (คน) ๕๖,๑๒๓ ๔๒๒,๖๘๒ 

      ๒) การขับเคลื่อนงานด้านการปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
๒.๑ การประชุมประสานแผนเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดในสถานศึกษา และอบรม

การใช้โปรแกรมการรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่  ๒๕ – ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมคิงปาร์คอเวนิว 
กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เขตพ้ืนที่การศึกษา ๒๒๕ เขต ทั่วประเทศ  

๒.๒ ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ยุทธศาสตร์การปูองกันกลุ่มผู้มี โอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด ครั้ งที่  ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม              
โกวิท วรพิพัฒน์ ชั้น ๓ กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมี นางผานิตย์ มีสุนทร        
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงวัฒนธรรม 
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กรมสุขภาพจิต กรมประชาสัมพันธ์ และ
ส านักงาน ป.ป.ส. จ านวน ๒๕ คน สาระส าคัญของการประชุมสรุปได้ ดังนี้  ๑) เพ่ิมองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการฯ โดยเพ่ิมเติมอนุกรรมการและเลขานุการร่วม เป็นจ านวน ๓ คน, ๒) แต่งตั้งคณะท างาน 
จ านวน ๒ ชุด เพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะอนุกรรมการฯ และ ๓) ชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์เนื่อง
ในวันต่อต้านยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)  

๑.๓ การขับเคลื่อนการปูองกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา 
   ๑) ผู้แทนส านักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมสังเกตการณ์โครงการลดกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษาหลักสูตรเยาวชน

อาสารักษาดินแดน (ย.อส.) ในระหว่างวันที่ ๓ – ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัด
นครพนม และ ๑๐ – ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในจังหวัดนครพนมนั้นมี
เยาวชนนอกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการ ๖๔ คน และมีเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการอบรมเป็น ย.อส. จากรุ่นที่แล้ว 
จ านวน ๖ คน ร่วมเป็นผู้ช่วยครูฝึก ส าหรับในจังหวัดนครศรีธรรมราช มีเยาวชนนอกสถานศึกษาเข้าร่วม ๙๙ คน
นอกจากนี้ได้ร่วมสังเกตการณ์การชี้แจงกติกาและจับฉลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตซอลของเยาวชนนอกสถานศึกษา 
และ ย.อส. เพื่อเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการฝึกอบรม และเพ่ือเป็นกิจกรรมในช่วงวันต่อต้านยาเสพติด 

 ๒) ผลิตและจัดส่งหนังสือ “เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเป็นพลัง การปูองกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอก
สถานศึกษา” ให้ที่ท าการปกครองจังหวัด ๗๖ จังหวัดๆ ละ ๑๕๐ เล่ม และส านักงาน ปปส.ภาค/กทม. ภาคละ 
๕๐๐ เล่ม 
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๑.๔ การปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 

   ๑) ผลการด าเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
 

 
๒. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

๓. การฝึกอบรม 
          ๑. ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดอบรม/ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ดังนี้ 

รายการ ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.– ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงานสะสม 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

๑. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 

 ๒,๐๐๘ คน  ๓๔,๐๔๖ คน  

๒. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติด ๑๘๐ คน  ๕,๐๓๑  คน  
๓. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการบ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติด  ๑,๗๕๕ คน  ๙,๓๖๕  คน  
๔. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการอ านวยการบริหารจัดการ  ๒๒๙ คน  ๓,๐๐๑  คน 

รวม  ๔,๑๗๒ คน   ๕๑,๔๔๓ คน  
 

  ๒. ผลการด าเนินงานด้านอบรม/ให้ความรู้ที่ส าคัญ (๒๑ พ.ค. – ๒๐ มิ.ย.๕๘) (Highlight) 
 
๑) วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส านักงาน ปปส.ภ.๗    

จัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสื่อมวลชนเพ่ือการประชาสัมพันธ์งาน
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงแนว
ทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
สร้างความรู้ความเข้าใจในสถานการณ์ยาเสพติด การด าเนินงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและสามารถสื่อสารการ
ท างานของภาครัฐกับประชาชนได้อย่างถูกต้อง  

 
 

มาตรฐานการปูองกันในสถานประกอบการ ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.-๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงานสะสม 
(๑ ต.ค.๕๗- ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

๒) สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ มยส.  ๔๕ ๔๕๒ 
๓) สถานประกอบการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ๓๐๑ ๑,๕๓๘ 

การด าเนินการ ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.-๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงานสะสม 
(๑ ต.ค.๕๗ - ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

การปฏิบัติงานของชุดรณรงค์ Mobile Team 
เพื่อให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในชุมชน สถาน
ประกอบการ สถานศึกษา 

๔,๐๖๑ แห่ง 
๙๒,๒๕๗ ราย 

๒๘,๘๔๒ แห่ง 
๑,๔๕๖,๒๙๑ ราย 
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๒) วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้น า

ชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูผู้ เสพยาเสพติดในชุมชนในจังหวั ดเพชรบูรณ์                
ณ ห้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓) วันที่ ๒๕-๒๖  พฤษภาคม ๒๕๕๘ ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.พิษณุโลก จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ

เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘-๒๕๖๒ ของจังหวัดพิษณุโลก โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือทบทวนและปรับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒    
ของจังหวัดน าร่องและก าหนดเป้าหมายระยะ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๖๒ โดยมี นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประชุม 
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 แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.,กรมสอบสวนคดีพิเศษ,สถาบันนิติวิทยาศาสตร์,
กรมราชทัณฑ์) 
๑. ผลการจับกุมภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)  
 

รายการ ผลการด าเนินงาน 
( ๒๑ พ.ค. – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

๑. ผลการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวม 
   - คดี  ๒๖,๓๑๕ คด ี ๒๐๔,๕๓๘ คด ี
   - ผู้ต้องหา ๒๘,๕๒๔ คน ๒๑๘,๕๔๙ คน 
๒. จับกุม ๕ ข้อหาส าคัญ 
 (ครอบครองเพื่อจ าหน่าย,จ าหน่าย,ผลิต,น าเข้า,ส่งออก) 
   - คด ี ๗,๓๘๐ คด ี ๔๕,๔๓๘ คด ี
   - ผู้ต้องหา ๘,๘๐๔ คน ๕๔,๖๑๒ คน 
๓. ของกลางคดียาเสพติด 
   - ยาบ้า ๑๐,๑๓๒,๙๑๑.๗๓ เม็ด ๔๓,๕๔๗,๖๓๘.๓๖ เม็ด 
   - เฮโรอีน ๒๙.๑๑ กิโลกรัม ๕๓.๙๔ กิโลกรัม 
   - ไอซ ์ ๒๙.๔ กิโลกรัม ๗๑๙.๔๒ กิโลกรัม 
   - กัญชา ๒๔๕.๕๙ กิโลกรัม ๑๑,๗๙๒.๕๙ กิโลกรัม 

ที่มา: ระบบ Polis ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ณ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
๒. ผลการวิเคราะห์การกระท าผิดคดียาเสพติดซ้ า  

   
๒.๑ ข้อมูลการจับกุมระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๒๖,๓๑๕ คน เป็นผู้มี

ประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบ าบัดรักษาของส านักงาน ป.ป.ส. รวม ๑๑,๐๙๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๑๕       
ของการจับกุมทัง้หมด ประกอบด้วย 

   ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จ านวน ๒,๗๒๓ คน (๑๐.๓๕%) 
 ๒) พบประวัติการบ าบัด จ านวน ๓,๘๑๗ คน (๑๔.๕๑%) 
 ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบ าบัดซ้ า จ านวน ๔,๕๕๒ คน (๑๗.๓๐%) 
๒.๒ ข้อมูลการจับกุมปี ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) จ านวน  ๒๐๔,๕๓๘ คน เป็นผู้

มีประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบ าบัดรักษาของส านักงาน ป.ป.ส.รวม ๘๗,๔๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๗๕       
ของการจับกุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

 ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จ านวน ๒๑,๕๒๖  คน (๑๐.๕๒%) 
 ๒) พบประวัติการบ าบัด จ านวน ๓๐,๙๗๖ คน (๑๕.๑๔%) 
 ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบ าบัดซ้ า จ านวน ๓๔,๙๔๑ คน (๑๗.๐๘%) 

การกระท าผิดคดียาเสพติดซ้ า ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.-๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

จ านวนผู้ถูกจับกุม (คน) ๒๖,๓๑๕ ๒๐๔,๕๓๘  
มีประวัติการกระท าผิดซ้ ารวม(คน) ๑๑,๐๙๒  ๘๗,๔๔๓ 
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๓. ผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามที่ส าคัญ (ระหว่างวันที่ ๒๑ พ.ค. – ๒๐ มิ.ย.๕๘) (Highlight) 

๑) วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ส านักงาน ป.ป.ส. 
ร่วมกับศุลกากรท่าอากาศยานกระบี่จับกุมชาวอูกานดา 
ชาวเซียร่าเลโอน ชาวไนจีเรีย และชาวไทย พร้อมโคเคน 
๒.๘๒ ก.ก. นักค้ารายส าคัญระดับเครือข่าย เหตุเกิดที่ท่า
อากาศยานกระบี่ ต่อเนื่องโรงแรมเลิฟ รีสอร์ท ซ.อ่อนนุช ๙๐ 
แขวงประเวศ เขตประเวศ กทม. 

การขยายผลท าลายเครือข่าย วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 
ขยายผลจับกุมนายโฟเดย์มูซ่า คัลเลย์ (Mr.Foday Musa 
Kallay) และนายชิเนดู เจมส์ อิโดซี่ (Mr.Chinedu James 
Edozie) ขณะรอรับโคเคนที่บริเวณปาก ซ.อ่อนนุช ๙๐ 

 
 
๒) วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส านักงาน ป.ป.ส. จับกุมชาวโคลัมเบีย ๒ คน คือ นายหลุยส์ อเลจานโดร โลเปส ลินาเรส 

(Mr.Luis Alejandro Lopez Linares) อายุ ๓๑ ปี และนายจอร์จ จาแอร์ ออติส คอร์เตส (Mr.Jorge Jaair Otiz 
cortes) อายุ ๓๔ ปี พร้อมโคเคนเหลวน้ าหนัก ๒,๐๒๐ กรัม เหตุเกิดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ต.หนองปรือ อ.บางพลี 
จ.สมุทรปราการ ต่อเนื่องบริเวณหน้าโรงแรมนานาใต้ ซอยสุขุมวิท ๔ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กทม. 
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๓) วันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ สภ.เมืองพะเยา ร่วมกับ ฝุายปกครอง และกรมทหารราบที่ ๑๗ ตรวจยึด

ยาบ้า ๓๕๖,๐๐๐ เม็ด ที่บริเวณถนนเลียบชายทุ่ง บ้านจาปุาหวายเหนือ ต.จาปุาหวาย อ.เมือง จ.พะเยา สืบเนื่อง
จากวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ บก.สกส. บช.ปส. สืบสวนติดตามกลุ่มชาวเขาเผ่าม้ง โดยสะกดรอยติดตามรถยนต์
ต้องสงสัย จาก ต.ท่าข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย และได้เรียกตรวจค้นรถคันหนึ่งที่ปั๊มน้ามัน ปตท. แต่ไม่พบ  
ยาเสพติด ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบรถยนต์กระบะฟอร์ด สีเทา ทะเบียน บน๗๘๓๖ พิจิตร จอด
ทิ้งอยู่ที่ถนนเลียบชายทุ่ง พ้ืนที่บ้านจาปุาหวายเหนือ จึงเข้าตรวจสอบตรวจค้นภายในรถพบยาบ้า ๗๘,๐๐๐ เม็ด 
ซุกซ่อนอยู่บริเวณแค็ปที่นั่งหลังคนขับ ยาบ้า ๑๕๘,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนอยู่ในช่องข้างกระบะ และในเช้าวันที่ ๓ 
มิถุนายน ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพ้ืนที่เกิดเหตุโดยรอบอีกครั้ง พบยาบ้า ๑๒๐,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนในโพรง
หญ้าใกล้เคียงบริเวณที่จอดรถ รถยนต์กระบะฟอร์ด สีเทา ทะเบียน บน๗๘๓๖ พิจิตร ผู้ถือกรรมสิทธิ์ นายขวัญนภัส        
ลี้เจริญสุวรรณ ชาวเขาเผ่าลีซอ อายุ ๒๖ ปี ที่อยู๑่๘/๑๘ ม.๑๓ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก 

 

  
 
๔) วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ ตร.แขวงไชยะบุลี จับกุมตัวนายไม แซ่ซง อายุ ๑๘ ปี สัญชาติไทย ชาวม้ง อ.ภูซาง 

จ.พะเยา ในข้อหาเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย จากการสอบปากคาเจ้าหน้าที่พบว่ามีพิรุธ จึงควบคุมตัวสอบปากค า
รวม ๔ ครั้ง จนนายไมให้การรับสารภาพว่าได้หลบหนีการจับกุมคดียาเสพติดจากประเทศไทย กรณีเมื่อวันที่ ๑ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘ เจ้าหน้าที่ทหารไทยได้ตรวจยึดยาบ้า ๒,๕๐๐,๐๐๐ เม็ด ที่บริเวณแนวชายแดนไทย-ลาว      
โดยนายไมเป็นหนึ่งในขบวนการลักลอบลาเลียงยาเสพติดดังกล่าว และได้หลบหนีการจับกุมเข้าประเทศลาว และ
หลงทางจนถูกต ารวจลาวจับกุม นายไมให้การว่าในการล าเลียงยาบ้าดังกล่าวมีผู้ล าเลียงทั้งหมด ๑๓ คน เป็นคน
ลาว ๔ คน แต่ไม่ทราบชื่อ เนื่องจากแต่ละคนไม่รู้จักกัน เรียกขานเป็นหมายเลขแทนชื่อ 
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๕) วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานใน

พิธีเผาท าลายยาเสพติดให้โทษประเภท ๔ (ไอโซซาฟรอลและซาฟรอล) จ านวน ๑๖,๑๖๕ กิโลกรัม  ณ ส านักงาน 
ป.ป.ส. ซึ่งสารเสพติดดังกล่าว ได้มาจากการสกัดกั้นการลักลอบล าเลียงสารตั้งต้น กรมศุลกากร ส านักงาน
ค ณ ะก ร ร ม ก า ร อ า ห า ร แ ล ะย า  ( อ ย . )  ส า นั ก ง า น ต า ร ว จ แ ห่ ง ช า ติ  ก ร ม โ ร ง ง า น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จังหวัดตราด จังหวัดสมุทรปราการ และมีคณะทูตานุทูต เจ้าหน้าที่ประสานงานยาเสพ
ติดประจ าประเทศไทย ร่วมเป็นสักขีพยาน 
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๖) วันที่ ๑๒–๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติการตาม

ยุทธการ “ขยายผลตัดวงจรการเงินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ ๒” โดยมุ่งตัดวงจรการเงิน ท าลายเครือข่ายนักค้า  
ยาเสพติด ๕ เครือข่าย พุ่งเปูาเครือข่ายนักค้ายาเสพติดระดับประเทศที่มีผู้ร่วมขบวนการกว่า ๒๕ คน รวม
เปูาหมายบุคคลที่จะด าเนินการในครั้งนี้  ๓๒ ราย พร้อมตรวจค้น ๓๔ พ้ืนที่ ใน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ พ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรสาคร ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด  สุรินทร์ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ เชียงราย เพ่ือยึด
อายัดทรัพย์สินเครือข่ายนักค้ายาเสพติด รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดร่วม ๙๑ ล้านบาท รายละเอียดดังนี้ 

 - เครือข่ายที่ ๑ เครือข่าย นายเกรียงไกร หรือเก่ง ดอกไม้ 
 - เครือข่ายที่ ๒ เครือข่าย น.ส.อรวรรณ เห็นสว่าง  
 - เครือข่ายที่ ๓ เครือข่ายนายจรูญ ปานทอง 
 - เครือข่ายที่ ๔ เครือข่ายนางสาวลาวัลย์ จ าเรือง  
 ส าหรับยุทธการ “ขยายผลตัดวงจรการเงินเครือข่ายยาเสพติด” นี้ เป็นการด าเนินการตามกฎหมายตาม

หลักฐานที่มีหรือสาวไปถึงโดยจะยึดทรัพย์ จับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือท าลายเครือข่ายและโครงสร้างการค้า          
ยาเสพติดรายส าคัญในพ้ืนที่ภาคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ       
โดยการใช้อ านาจของกฎหมายตาม พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด       
พ.ศ. ๒๕๓๔ (มาตรการสมคบ และอายัดทรัพย์สิน) รวมไปถึงมาตรการตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นการปราบปรามนักค้ายาเสพติดรายส าคัญ ที่ผู้มีบทบาทเป็น
นายทุน ผู้สั่งการหรือผู้อยู่เบื้องหลังที่รับผลประโยชน์จากการค้ายาเสพติดไม่ว่าจะโดยการครอบครองทรัพย์สิน
ต่างๆ ทั้งในชื่อตนเองหรือของบุคคลอื่น รวมไปถึงกระท าการฟอกเงินในลักษณะใดๆ โดยใช้มาตรการริบทรัพย์เป็น
ส าคัญ เพื่อลิดรอนหรือตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติด  
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๔. การด าเนินการด้านสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติ ๓๙๘ คดี ผู้ต้องหา ๑,๐๑๗ ราย                
(ศาลออกหมายจับ ๒๗๐ ราย และจับกุมได้ ๑๑๙ ราย)  

 
๕. ผลการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด  ดังนี้  

  
ส านักงาน ป.ป.ส. อ านวยการ สนับสนุนการด าเนินงานตามมาตรการทางทรัพย์สิน ดังนี้       

๑) จดัประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน 
๒๑๔ คดี จ านวน ๕๙๕ รายการ รวมมูลค่า ๘๒.๑ ล้านบาท โดยมีนางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ 
ส านักงานอัยการสูงสุด ท าหน้าที่เป็นประธานการประชุม 

 
๒) รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ๓๓๙ คดี ทรัพย์สินจ านวน ๙๖๐ รายการ จ านวน 

๑๘๑,๗๐๓,๐๙๑.๑๕ บาท 
๓) ติดตาม รับมอบ และศาลมีค าสั่ งให้ทรัพย์ สิ นตกเป็นของกองทุนฯ ตาม ม. ๒๗ และ ม.๓๐                  

จ านวน ๓๔๓ คดี จ านวน  ๑๔๐.๑๘ ล้านบาท  
 

ผลการด าเนินงานด้านสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.-๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติ (คด)ี ๕๓ ๓๙๘ 

ผู้ต้องหา (ราย) ๑๑๖ ๑,๐๑๗ 

ศาลออกหมายจับ (ราย) ๒๕ ๒๗๐ 

จับกุมได้ (ราย) ๘ ๑๑๙ 

ผลการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.–๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด (ราย) ๑๖๓ ราย ๑,๕๕๒ ราย 

มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด (ล้านบาท) ๑๑๗.๑๘ ล้านบาท ๗๑๕.๐๗ ล้านบาท 
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 ๔ )  ด า เ นิ น ก า ร จั ด ม ห ก ร ร ม ข าย ท อดต ล า ดท รั พ ย์ สิ น  เ มื่ อ วั นที่  ๒ ๐  มิ ถุ น า ย น  ๒ ๕ ๕ ๘                         
โดยนายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยนายศิรินทร์ยา สิทธิชัย  รองเลขาธิการ ป.ป.ส.            
เป็นประธานเปิดงานขายทอดตลาดทรัพย์สินคดียาเสพติดประเภทที่ไม่เหมาะสมกับการเก็บรักษาประกอบด้วย
รถยนต์หรู เช่น LAMBORGHINI PORSCHE BMW AUDI BENZ รถบัส รถกระบะ รถยนต์เก๋ง เรือยนต์ 
รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ (บิ๊กไบค์) และจักรยานยนต์ ขายทรัพย์สินได้ ๗๒ รายการ เป็นเงิน ๑๘.๙๒ ล้านบาท 
 

   
 
   

๖. การด าเนินการกับเรื่องร้องเรียนของประชาชน  
        การด าเนินการกับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของประชาชน ผ่านทางสายด่วน ๑๓๘๖, ตู้ปณ. ๑๒๓, 
www.oncb.go.th  และเดินเข้ามาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตัวเอง ดังนี้ 

 

 

 

 

 

การร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

(๒๑ พ.ค. - ๒๐ มิ.ย.๕๘) 
ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

๑. จ านวนเร่ืองร้องเรียนของประชาชน   
    - ร้องเรียนบุคคล (คน) ๘๗๘ ๖,๙๙๑ 
    - ร้องเรียนพื้นที่ (เร่ือง) ๒๙๕ ๒,๖๕๓ 
๒. ส่งด าเนินการ   
    - บุคคล (คน) ๘๙๖ ๖,๕๑๙ 
    - พื้นที่ (เร่ือง) ๒๗๑ ๒,๒๒๖ 
๓. ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

  

    - ร้องเรียนบุคคล (เร่ือง) ๔๓๖ ๓,๑๓๘ 
    - ร้องเรียนพื้นที่ (เร่ือง) ๑๑๔ ๙๐๔ 
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แยกตามพ้ืนที่รับผิดชอบของส านักงาน ปปส.ภาค. ได้ดังนี้ 

 
  
 ผลการด าเนินการต่อข้อร้ องเรียนของประชาชนในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ -                          

๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘) ประกอบด้วย ปิดล้อมตรวจค้น ๑๙๔ ครั้ง จับกุม ๔๘๒ ราย หลบหนี ๑๒๗ ราย อยู่ระหว่าง
การสืบสวน ๓๓๓ ราย เรียกให้มารายงานตัว ๘ ราย และออกหมายจับ ๔ ราย 

 
๗. การด าเนินการกับเจ้าหนา้ที่รัฐท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 ๑) การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จ านวน ๔๑๖ ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สถานะและพฤติการณ์ 

 

ประเภท 
ผลการด าเนินงาน 

( ๒๑ พ.ค. - ๒๐ มิ.ย.๕๘) 
ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ทหาร ๑ ๑๙ 
ต ารวจ ๑๑ ๑๗๘ 
ปกครองท้องที่ ๖ ๑๐๖ 
ข้าราชการพลเรือน - ๑ 
ข้าราชการคร ู ๒ ๑๖ 
ข้าราชการท้องถิ่น ๗ ๘๐ 
ราชทัณฑ ์ - ๒ 
รัฐวิสาหกิจ ๐ ๑ 
อสม. ๐ ๑ 
ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ ๒ ๗ 
อปพร. ๐ ๕ 

รวม ๒๙ ๔๑๖ 
 

กทม. ภาค1 ภาค2 ภาค3 ภาค4 ภาค5 ภาค6 ภาค7 ภาค8 ภาค9 

เร่ืองร้องเรียน 1,955 1,752 781 673 747 584 525 892 557 279

ด าเนินการ 268 324 651 535 405 308 308 774 343 126
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 ๒) เรื่องการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งสิ้น ๑๒๑ รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการ
ประสานหน่วยงานต้นสังกัดด าเนินการทางวินัย ประกอบด้วย  
 

ประเภท 
ผลการด าเนินงาน 

( ๒๑ พ.ค. - ๒๐ มิ.ย.๕๘) 
ผลการด าเนินงาน(สะสม)   
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ทหารเกณฑ ์ ๒ ๓๐ 
ทหาร ๒ ๑๓ 
ต ารวจ ๓ ๓๐ 
ปกครองท้องที่ - ๑๐ 
ข้าราชการพลเรือน ๑ ๘ 
ข้าราชการคร ู ๑ ๘ 
ข้าราชการท้องถิ่น ๒ ๑๖ 
ราชทัณฑ ์ - ๓ 
รัฐวิสาหกิจ - ๑ 
ลูกจ้างหน่วยงานรฐั - ๑ 
อส.รักษาดินแดน ๑ ๑ 

รวม ๑๒ ๑๒๑ 
 
 
 
 ๘. ผลการด าเนินการในเรือนจ า (กรมราชทัณฑ์) 

  ๑. จู่โจมตรวจค้นในเรือนจ าและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยสนธิก าลังกับหน่วยงานบูรณาการ เช่น       
ต ารวจ ทหาร จังหวัด โดยการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจ าและทัณฑสถานทุกแห่ง จ านวน ๑๔๓ แห่ง อย่างน้อยวัน
ละ ๑ ครั้ง  
ผลการยึดของกลางท่ีได้จากการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจ าและทัณฑสถานทุกแห่ง ประกอบด้วย  

 
๒. ตัดวงจรการค้ายาเสพติดในเรือนจ าเปูาหมาย จ านวน ๒ เรือนจ า คือ เรือนจ าเขาบิน ซึ่งมีผู้ต้องขัง        

รายส าคัญ จ านวน ๙๘๙ คน เรือนจ าคลองไผ่ มีผู้ต้องขังรายส าคัญ จ านวน ๒๗๒ คน 
๓. การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์ในเรือนจ า ลงโทษทางวินัย

และทางอาญาอย่างเฉียบขาด ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  ประกอบด้วย 
  

ของกลาง สกัดกั้น (นอกเรือนจ า) จู่โจมตรวจค้นในเรือนจ า 
ผลการด าเนินงาน 

(๒๑ พ.ค. –๒๐ มิ.ย.๕๘) 
ผลการด าเนินงาสะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.. – ๒๐ มิ.ย..๕๘) 

ผลการด าเนินงาสะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย..๕๘) 

โทรศัพท์ - ๑๐๘ เครื่อง ๑๖๐ เครื่อง ๒,๒๔๗ เครื่อง 
ซิมการ์ด - ๓๓ อัน ๒๕๒ อัน ๑,๕๑๒ อัน 
ยาบา้ - ๔,๖๘๓.๕ เม็ด ๒๐๙ เมด็ ๙,๓๔๓.๒๕ เมด็ 
ไอซ์ - ๔๖.๘๗ กรัม ๖๙.๓ กรัม ๖๒๕.๘๔ กรมั 
กัญชา - ๑.๒ กรัม - - 
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๙. สนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ถูกคุมประพฤติ/ผู้ต้องขัง (สถาบันนิติวิทยาศาสตร์,
กรมสอบสวนคดีพิเศษ,กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

๑. ด าเนินการจัดเก็บเส้นผมเด็กและเยาวชน ครั้งที่ ๕ ในศูนย์ฝกึและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี 
จ านวน ๒๐ ราย (ยังมิได้ส่งเส้นผมมายังห้องปฏิบัติการ) รวมทั้งสิ้น ๑๐๔ ราย โดยเป็นเด็กและเยาวชนในคดีต่างๆ 
เช่น ยาเสพติด ปล้นทรัพย์ ล่วงละเมิดทางเพศ ท าร้ายร่างกาย ฆ่าและพยายามฆ่า ร่วมกันฆ่า ที่กรมพินิจฯคัดเลือก
ว่ามีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 
๒. รายงานผลการตรวจพิสูจน์หายาเสพติดในเส้นผมของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทีต่รวจพิสูจน์แล้วเสร็จ 
๘๔ ราย สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

๑. เด็กและเยาวชนทั้ง ๘๔ ราย ตรวจพบสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ๒๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘ ดังนี้ 
   ๑) เด็กและเยาวชน จ านวน ๘ ราย ตรวจพบ Ketamine ชนิดเดียว  
   ๒) เด็กและเยาวชน จ านวน ๗ ราย ตรวจพบ Methamphetamine ชนิดเดียว 
   ๓) เด็กและเยาวชน จ านวน ๒ ราย ตรวจพบ Ketamine และ Methamphetamine  
   ๔) เด็กและเยาวชน จ านวน ๒ ราย ตรวจพบ Ketamine และ MDMA  
   ๕) เด็กและเยาวชนจ านวน ๑ ราย ตรวจพบ Ketamine และ Methamphetamine และ MDMA  
๒. เด็กและเยาวชน ๑๖ รายที่ตรวจพบสารเสพติดในเส้นผม เป็นเยาวชนลากลับไปเยี่ยมบ้านหรือขณะ

ออกไปท างานนอกสถานที่ท้ังหมด 
๓. การใช้ยาเสพติดของเยาวชนส่วนใหญ่ ใช้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน ได้แก่ยาบ้า และพบว่ามีการใช้

ร่วมกับยาอีและ/หรือยาเคด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการใช้ยาเคหลายราย คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕ ของเด็กและเยาชน
ที่ตรวจพบสารเสพติด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์ฝึกฯ ยังไม่มีชุดตรวจเบื้องต้นของยาเคในปัสสาวะ จึงท าให้ศูนย์ฝึกฯ
ไม่สามารถตรวจพบว่าเยาวชนมีการใช้ยาเค ท าให้มีการลักลอบเสพอย่างแพร่หลายประกอบกับยาเค เป็นที่นิยมใช้
ในเยาวชนเพ่ือความบันเทิงอันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะเมื่อใช้ยาแล้วผู้เสพจะรู้สึกพึงพอใจ
ในตัวเอง มีอารมณ์ร่วม ช่วยในการสื่อสาร และเพ่ิมความสามารถในการเข้าสังคมกับผู้อ่ืน 

รายการ ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.- ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย..๕๘) 

๑) โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด - ๒๘ ราย 
๒) ย้ายข้าราชการ  
    - ประเภทอ านวยการระดับสูง - ๓๖ ราย 
    - ข้าราชการประเภทอ านวยการระดับต้น - ๔๔ ราย 
    - แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน - ๖๘ ราย 
๓) ลงโทษทางวินัยและทางอาญา  ๘ ราย ๓๕ ราย 
   ๓.๑ กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ๕ ราย ๒๒ ราย 
    - ไล่ออก  - ๑๐ ราย 
    - รอด าเนินการของคณะกรรมการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  ๒ ราย ๘ ราย 
   - อยู่ระหว่างสอบสวน  ๒ ราย ๓ ราย 
   - ตั้งคณะกรรมการไม่ร้ายแรง  ๑ ราย ๑ ราย 
   ๓.๒ กรณีเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ  ๓ ราย ๑๓ ราย 
   - ไล่ออก  ๑ ราย ๕ ราย 
   - ระหว่างด าเนินการของคณะกรรมการและให้ออกจากราชการไว้
ก่อน  

๑ ราย ๔ ราย 

   - อยู่ระหว่างสอบสวน  ๑ ราย ๔ ราย 
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๑๐. การปราบปรามยาเสพติดผูก้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมขังในเรือนจ าบางขวางโดยใช้มาตรการฟอกเงิน     
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ)  
 การประสานขอข้อมูลและรายชื่อเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมขังในเรือนจ ากลางบางขวาง   
โดยพนักงานสืบสวนได้ท าการตรวจสอบเส้นทางการเงินของผู้กระท าความผิดอยู่ระหว่างการรวบรวมขออนุมัติเป็น
คดีพิเศษในความผิดฐานฟอกเงินโดยได้ร่วมกับส านักงาน ป.ป.ส.ในการสืบสวนเพ่ือขยายผลด าเนินคดีผู้เกี่ยวข้อง  
 
 
 แผนงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.,กรมคุมประพฤติ,กรมพินิจคุ้มครอง

เด็กและเยาวชน) 
๑. ผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มีดังนี้ 
 

การบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผลการเนินงาน 
( ๒๑ พ.ค. - ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการบ าบั ด ฟ้ืน ฟูผู้ ติ ด ยา เ สพติ ด
(ภาพรวม) (คน) 

๒๓,๕๐๖ ๑๔๑,๘๕๕ 

   หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 
  ๒. การวิเคราะห์การกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติด  

 
๒.๑ ข้อมูลการบ าบัดระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ จ านวน ๒๓,๕๐๖ คน           

เป็นผู้มีประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบ าบัดรักษาของส านักงาน ป.ป.ส. รวม ๒,๗๗๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๑     
ของการจับกุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จ านวน ๔๘๖ คน (๒.๐๗%) 
 ๒) พบประวัติการบ าบัด ๑,๒๑๒ คน (๕.๑๖%) 

     ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบ าบัดซ้ า จ านวน ๑,๐๗๘ คน (๔.๕๙%) 
 ๒.๒ ข้อมูลการบ าบัดปี ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗-๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) จ านวน ๑๔๑,๘๕๕ คน    

เป็นผู้มีประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบ าบัดรักษาของส านักงาน ป.ป.ส.รวม  ๔๘,๖๗๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๓๔.๓๑      ของผลการบ าบัดทั้งหมด ประกอบด้วย 

 ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จ านวน ๑๑,๒๕๓ คน (๗.๙๓%) 
 ๒) พบประวัติการบ าบัด จ านวน ๑๘,๓๔๕ คน (๑๒.๙๓%) 
 ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบ าบัดซ้ า จ านวน ๑๙,๐๗๔ คน (๑๓.๔๕%) 
 
 

การกระท าผิดคดียาเสพติดซ้ า ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.-๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

จ านวนผู้เข้าบ าบัด (คน) ๒๓,๕๐๖ ๑๔๑,๘๕๕ 
มีประวัติการกระท าผิดซ้ ารวม(คน) ๒,๗๗๖ ๔๘,๖๗๒ 
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๓. การบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๘ (กรมคุมประพฤติ) 

 

การบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.-๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

๑. ตรวจพิสูจน์ ๘,๒๐๖  ราย ๙๒,๕๐๔ ราย 
๒. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับ ๘,๑๖๘  ราย ๘๗,๙๐๑ ราย 
    - ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว  ๒,๑๓๔ ราย ๑๖,๖๔๙ ราย 
    - ฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคมุตัว ๖,๐๓๔ ราย ๗๑,๒๕๒ ราย 
๓) ผลการฟ้ืนฟูเสร็จสิ้นไป โดย ผลการฟ้ืนฟูเป็นที่
พอใจ 

๑๐,๘๙๓ ราย ๖๕,๒๗๒ ราย 

๔) การแก้ไขฟ้ืนฟูผู้กระท าผิด (ผู้ เข้ารับการฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด) 

  

    - อบรมโปรแกรมพ้ืนฐาน ๕ กิจกรรม ๒,๒๐๕  ราย ๖๐,๓๓๓  ราย 
    - อบรมโปรแกรมเฉพาะด้าน ๖ กิจกรรม ๙๖  ราย ๙,๙๔๘  ราย 
    - การใช้กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขฟ้ืนฟ ู ๒๗๕  ราย ๑๓,๔๐๔  ราย 
    - การอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ กฎหมาย  ๔๒๒  ราย ๑๐,๓๐๙  ราย 
    - การอบรมธรรมะ ๕๕  ราย ๑,๘๙๐  ราย 
    - ค่ายจริยธรรม ๑๑๓  ราย ๑,๘๖๖  ราย 
    - ค่ายยาเสพติด ๑๘๒  ราย ๓,๘๕๐  ราย 
    - ค่ายวิถีพุทธ ๑๒  ราย ๑,๐๓๖ ราย 
    - บรรพชา/อุปสมบท - ๖๙  ราย 
    - ปัจฉิมนิเทศ ๔๐๙  ราย ๑๓,๔๗๔  ราย 
    - กิจกรรมอ่ืนๆ ๑,๐๘๐  ราย  ๒๓,๕๙๘  ราย 
 

๔. การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามผลการจ าแนกเด็กและ
เยาวชนในสถานที่ควบคุม (กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

โดยการให้การบ าบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามผลการจ าแนก        
โดยด าเนินการตามคู่มือและโปรแกรมการบ าบัดของกรมพินิจฯ ผลการด าเนินงานดังนี้ 
 

การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

ผลการด าเนินงาน 
(๒๑ พ.ค.-๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗-๒๐ มิ.ย.๕๘) 

กลุ่มเสี่ยง ๒๘๘ คน ๒,๖๔๐ คน 
กลุ่มเสพ ๓๗๒ คน ๓,๓๕๙ คน 
กลุ่มติดยาเสพติด ๙ คน ๒๒๙ คน 
กลุ่มติดยาเสพติดรุนแรง ๐ คน ๙ คน 

รวม ๖๖๙ คน ๖,๒๓๗ คน 
     



  

สรุปผลการด าเนินงานด้านการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด ประจ าเดือน มถิุนายน ๒๕๕๘ 
 

17 

 
๕. การด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 

    ๑) วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.๖ 
ตรวจเยี่ยมและให้ก าลังใจ เจ้าหน้าที่,คณะวิทยากร และผู้เข้ารับการอบรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด
ระบบสมัครใจในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (ตามมาตรฐานใหม่)ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครสวรรค์        
รุ่นที่ ๔  ณ กองพันทหารช่างที่ ๔ ค่ายจิรประวัติ จ.นครสวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนงานการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.)   

๑. ผลการด าเนินงานการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
 

การด าเนินงาน ผลการเนินงาน 
( ๒๑ พ.ค. - ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

ผลการด าเนินงาน(สะสม) 
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘) 

การติดตามผู้ผ่านการบ าบัด (คน) ๑๖,๙๒๓ ๑๗๐,๘๙๗ 
การติดตามใหค้วามช่วยเหลือ (คน) ๑,๓๓๐ ๖,๓๒๖ 

 
๒. ส านักงาน ป.ป.ส. ได้ด าเนินการตามแผนงานการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัด ในห้วงระหว่างวันที่     

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
     ๑) ผู้ผ่านการบ าบัดแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ จ านวน ๑๖,๕๙๓ คน โดยต้องการให้

ช่วยเหลือด้านเงินทุน ๖,๐๑๔ คน ฝึกอาชีพ ๕,๖๕๒  คน  จัดหางานให้ท า ๕,๓๙๘ คน ให้การศึกษา ๑,๘๑๘  คน เข้า
รับการรักษาสุขภาพ ๖๙๑ คน และอ่ืนๆ เช่น การศึกษา ค่าเลี้ยงดูบุตร 

    ๒) ในจ านวนผู้ต้องการความช่วยเหลือ ๑๖,๕๙๓ คน ได้ให้ความช่วยเหลือ จ านวน ๖,๓๒๖ คน         
โดยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกทักษะ/พัฒนาฝีมืออาชีพ ๑,๕๘๔ คน จัดหางานให้ท า ๓๙๒ คน             
ให้การศึกษา ๕๗๔ คน ให้ทุนประกอบอาชีพ ๑๔๓ คน ส่งเข้ารับการรักษาสุขภาพ ๑๔๕ คน และอ่ืนๆ  
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 ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ พฤษภาคม – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
 ๑. การประชุมระดับรัฐมนตรีภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจ ๗ ฝุาย ว่าด้วยการควบคุมยาเสพติดใน      
อนุภูมิภาค ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยมี พล.อ. ไพบูลย์ คุ้มฉายา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยเลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะผู้แทนไทยเข้าร่วม ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม ร่วมเยี่ยมคารวะ Gen. Tran Dai Quang รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประเทศเวียดนาม 
นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้ร่วมหารือพหุภาคีกับ Mr. Liu Yuejin รมช. กระทรวงความมั่นคง
สาธารณะ สาธารณรัฐประชาชนจีน Mr. Kheuangkham Inthavong รองประธานคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วย
การควบคุมยาเสพติด สปป.ลาว และ Brig. Kyaw Kyaw Tun รมช. กระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และ รมว.ยธ. เข้าเยี่ยมคารวะ นายกรัฐมนตรีเวียดนาม ณ ท าเนียบนายกรัฐมนตรี 
 

  
 
 
 ๒. การประชุมเรื่องการขยายพื้นที่ โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชี วิตความเป็นอยู่ที่ยั่ งยืน  
ไทย - เมียนมา และเรื่องการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการน าแนวปฏิบัติสหประชาชาติไปสู่การปฏิบัติ 
(ICAD II) ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม Command Centre ส านักงาน ป.ป.ส.กรุงเทพมหานคร    
โดยมี เลขาธิการ ป.ป.ส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง หารือร่วมกับ มรว. ดิศนัดดา ดิศกุล และเจ้าหน้าที่จาก
มูลนิธิแม่ฟูาหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เรื่องประชุมการขยายพ้ืนที่โครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่
ที่ยั่งยืน ไทย - เมียนมา และเรื่องการจัดประชุมเชิงสัมมนาว่าด้วยการน าแนวปฏิบัติสหประชาชาติไปสู่การปฏิบัติ 
(ICAD II) 
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 ๓.จัดการอบรม The Training Workshop for Youth Leaders on Social Development  and Drug 
Prevention ๒๐๑๕ ณ โรงแรมเกรทเธฮร์แม่โขงลอด์จ จังหวัดเชียงราย และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่       
๒๔ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้แกนน าเยาวชนได้ตระหนักถึงความส าคัญและการมี       
ส่วนร่วมในการปูองกันการใช้ยาเสพติดและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ปูองกันปัญหายาเสพติดร่วมกัน 
โดยมีผู้แทนจากประเทศบรูไน กัมพูชา ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม ภูฎานและประเทศไทย 
เข้าร่วมการอบรมดังกล่าว โครงการนี้ส านักงาน ป.ป.ส ได้น าเสนอต่อที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน ครั้งที่ ๓๔ 
เมื่อปี ๒๕๕๖ ณ กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ โดยใช้งบประมาณของส านักงาน ป.ป.ส อีกทั้งเป็น
การด าเนินการเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย 
 

 
 
 
 ๔. วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๐:๐๐ น. นางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นผู้แทน
ส านักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุม Asian Society of International Law Inter-sessional Regional 
Conference ๒๐๑๕  ณ โรงแรม Plaza Athénée  ซึ่งจัดโดยสถาบันเพ่ือการยุติธรรมแห่งประเทศไทยในการประชุม
ครั้งนี้จะเป็นเวทีแลกเปลี่ยนทรรศนะเกี่ยวกับความส าคัญของหลักนิติธรรมต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และส่งเสริม
บทบาทของประเทศไทย ในการผลักดันหลักนิติธรรมตามกรอบการพัฒนาของสหประชาชาติ โดยพระเจ้าหลานเธอ 
พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จมาทรงเปิดการประชุม ประทานพระด ารัส และทรงร่วมอภิปรายหัวข้อย่อยเรื่อง
กฎหมายระหว่างประเทศกับการคุ้มครองสิทธิของเด็กและสตรีด้วย 
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 ๕. วันอังคารที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส.          
เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเพ่ือทบทวนกลไกการท างานในกรอบความร่วมมือด้านยาเสพติดระหว่างอาเซียน
และจีน (ASEAN and China Cooperation Operation in Response to Dangerous Drugs - ACCORD) ซึ่งมี
ก าหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๙ -๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘  โดยมีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน ๑๐ ประเทศ และ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผู้แทนส านักงานยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และผู้แทนส านัก
เลขาธิการอาเซียน เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้ นางสาวรัชนีกร สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. ได้ท าหน้าที่ประธานใน
ระหว่างการประชุมดังกล่าว ณ โรงแรมรีเจ้นท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี 
 

 

   
 
 ๕. วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๓๐ น. ส านักงาน ป.ป.ส. น าโดย นายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต 
เลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานแม่น้ าโขงปลอดภัย (ศปง.มข.) ร่วม
ประชุมหารือมาตรการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด ร่วมกับเจ้าหน้าที่ต ารวจปราบปรามยาเสพติด (CCDAC) 
ต ารวจน้ า ต ารวจภูธรจังหวัดท่าขี้เหล็ก ประจ าสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และได้มอบของที่ ระลึกและเครื่อง
อุปโภคบริโภคเพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ณ สถานีพัฒนาท่าเรือบ้านโปุง จังหวัดท่าขี้เหล็ก เมียนมา 
พร้อมนี้ได้มีการล่องเรือเพ่ือศึกษาภูมิประเทศและสภาพสังคมตามล าน้ าโขงฝั่งชายแดนเมียนมา และ สปป.ลาว 

  


