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นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมบังคับคดี กรมคุมประพฤติ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สํานักงาน ป.ป.ท. สรุปผลการดําเนินงานนโยบายด้านการปูองกัน
และปราบปรามยาเสพติด ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕๕๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ได้ดังนี้  

๑. แผนงานด้านการป้องกันยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.) 
 ๑.๑ รณรงค์ส่งเสริมการป้องกันกลุ่มเด็กและเยาวชน ตั้งแต่ชั้นปฐมวัยทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา            
ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
 

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

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

๑. สถานศึกษามีกิจกรรมการปูองกันและเฝูาระวังปัญหา     
ยาเสพติด (แห่ง) 

๑,๕๐๙ ๗,๖๗๒ 

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

๕๘๘,๐๐๔ ๒,๖๙๐,๕๖๙ 

๓. สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัย
ยาเสพติด (แห่ง) 

- ๙,๔๖๐ 

๔. จํานวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด (คน) - ๔๒๒,๖๘๒ 

 

การขับเคลื่อนงานการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดกลุ่มเด็กและเยาวชน ช่วง ๒๑ มิ.ย. - ๒๐ ก.ค.๕๘ 
 ๑. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘  เวลา ๑๔.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

ในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการปูองกันและแก้ไขปัญหา      
ยาเสพติด ประจําปี ๒๕๕๘ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) พร้อมด้วยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต 
เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้บริหารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทนจากหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เข้าร่วมในพิธีกว่า ๕๐๐ คน ณ หอประชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์ ซอยอารีย์สัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร 

พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานยอดเยี่ยมและดีเด่นในการปูองกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จัดขึ้นโดย สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับมูลนิธิ พล.ต.อ.เภา สารสิน โดยพิธีดังกล่าวจัด
ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒๒ เพ่ือร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน) 
ของทุกปี ตามมติของสหประชาชาติ และเพ่ือให้เกิดความตระหนักในบทบาทและความสําคัญของบุคลากรภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ตลอดจนเยาวชน และศิลปิน ที่มีจิตอาสาสละเวลาทุ่มเทแรงกายแรงใจ ร่วมกันปูองกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง อีกทั้งเพ่ือสร้างขวัญกําลังใจและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคคล

สรุปผลการด าเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุตธิรรม 

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  
ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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และองค์กรที่อุทิศตนทํางานด้านยาเสพติดจนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ซึ่งในปีนี้มีบุคคลและองค์กรที่ไ ด้รับโล่และ  
ใบประกาศเกียรติคุณทุกประเภท จํานวน ๑๙๗ ราย และมีการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตใน
การปฏิบัติงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้บาดเจ็บในการ
ปฏิบัติงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

 

 
 
๒. สํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด 

(ศอ.ปส.จ.) กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมการประกวดภาพถ่าย “สุดยอดภาพถ่ายกิจกรรมปูองกันยาเสพติด” 
เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ        
ณ ห้องประชุมสํานักงาน ป.ป.ส. วัตถุประสงค์ของกิจกรรมเพ่ือให้เกิดการรณรงค์สร้างกระแสการสร้างภูมิคุ้มกัน
และปูองกันยาเสพติด ทั้งนี้เยาวชนที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ มีจํานวนทั้งสิ้น ๑๐ รางวัล โดยจะได้รับทั้ง        
โล่รางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัล นอกจากนี้ยังมีการเปิดให้ชมนิทรรศการภาพถ่ายที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับ
จังหวัด ร่วมกับต้นไม้แห่งความดีและใบปณิธานต่อต้านยาเสพติด และมีฐานกิจกรรม สร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับยาเสพติดให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักและรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง  
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๓. วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สํานักงานตํารวจแห่งชาติและสํานักงาน ป.ป.ส. ได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง    
เข้าร่วมการประชุมขับเคลื่อนการดําเนินโครงการจัดระเบียบรอบสถาบันการศึกษาและการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาด
ยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่ ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสํานักงานตํารวจแห่งชาติ โดยมีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม (พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา) เป็นประธานการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video 
Conference) เพ่ือชี้แจงโครงการจัดระเบียบสังคมรอบสถานศึกษา (Campus Safety Zone) โดยขณะนี้มีจํานวน
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการนี้ จํานวน ๘๙ แห่ง แบ่งเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษา ๓๙ แห่ง และสถาบันระดับ
อาชีวศึกษา ๕๐ แห่ง และจะเริ่มดําเนินการในพ้ืนที่รอบๆ สถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในเดือนสิงหาคม ๒๕๕๘ 
เป็นต้นไป สําหรับโครงการตํารวจประสานโรงเรียน (๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน) ซึ่งสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เริ่ม
ดําเนินการตั้งแต่วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ขณะนี้มีสถานศึกษาจํานวน ๑,๔๙๕ แห่ง เข้าร่วมโครงการนี้ 

  
 

 
 
 

 

๑.๒ รณรงค์ส่งเสริมในสถานประกอบการและกลุ่มผู้ใช้แรงงานและกลุ่มประชาชนทั่วไป 
      ๑) ผลการด าเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ดังนี้ 

 
          ๒) ผลการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีผลการดําเนินงาน ดังนี้ 

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

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

๒) สถานประกอบการผ่านเกณฑ์ มยส.  ๗๙ ๕๓๑ 
๓) สถานประกอบการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว ๗๘๑ ๒,๐๑๙ 

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

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

การปฏิบัติงานของชุดรณรงค์ Mobile Team เพ่ือให้
ความรู้เรื่องยาเสพติดในชุมชน สถานประกอบการ 
สถานศึกษา 

๖,๑๓๘ แห่ง 
๓๓๖,๙๙๗ ราย 

๓๔,๙๘๐ แห่ง 
๑,๗๙๓,๒๘๘ ราย 
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๒. แผนงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.,กรมคุมประพฤติ,กรมพินิจคุ้มครอง
เด็กและเยาวชน) 

๒.๑ ผลการด าเนินงานด้านการบ าบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด มีดังนี้ 
 

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

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

ผลการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด(ภาพรวม) (คน) ๒๕,๑๓๖ ๑๖๖,๙๙๑ 

  ๑. ระบบสมัครใจ (คน) ๑๖,๒๓๖ ๗๒,๐๙๕ 
  ๒. ระบบบังคับบําบัด (คน) ๕,๙๖๗ ๗๙,๑๘๙ 
  ๓. ระบบต้องโทษ (คน) ๒,๙๓๓ ๑๕,๗๐๗ 

   หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

๒.๒ การวิเคราะห์การกระท าผิดซ้ าคดียาเสพติด  

 
๑. ข้อมูลการบําบัดระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๒๕,๑๓๖ คน           

เป็นผู้มีประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบําบัดรักษาของสํานักงาน ป.ป.ส. รวม ๒,๘๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๔๒ 
ของการจับกุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จํานวน ๖๐๒  คน (๒.๓๙%) 
 ๒) พบประวัติการบําบัด ๑,๐๕๔ คน (๔.๑๙%) 

     ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบําบัดซ้ํา จํานวน ๑,๒๑๔ คน (๔.๘๓%) 
 ๒. ข้อมูลการบําบัดปี ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) จํานวน ๑๖๖,๙๙๑ คน    

เป็นผู้มีประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบําบัดรักษาของสํานักงาน ป.ป.ส.รวม ๘๖,๓๖๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๒
ของผลการบําบัดทั้งหมด ประกอบด้วย 

 ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จํานวน ๑๙,๔๙๔ คน (๑๑.๖๗%) 
 ๒) พบประวัติการบําบัด จํานวน ๓๐,๗๑๙ คน (๑๘.๔๐%) 
 ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบําบัดซ้ํา จํานวน ๓๖,๑๕๖ คน (๒๑.๖๕%) 
 
 
 
 
 
 

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

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

จ านวนผู้เข้าบ าบัด (คน) ๒๕,๑๓๖ ๑๖๖,๙๙๑ 
มีประวัติการกระท าผิดซ้ ารวม(คน) ๒,๘๗๐ ๘๖,๓๖๗ 
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๒.๓ การบ าบัดฟื้นฟูผูต้ิดยาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม  ๒๕๕๘ (กรมคุมประพฤติ) 

 

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

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

๑. ตรวจพิสูจน์ ๖,๐๖๙  ราย ๙๘,๕๗๓  ราย 
๒. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับ ๖,๕๑๗  ราย ๙๔,๔๑๘  ราย 
    - ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว  ๑,๘๐๙ ราย ๑๘,๔๕๘  ราย 
    - ฟื้นฟูฯ แบบไม่ควบคุมตัว ๔,๗๐๘ ราย ๗๕,๙๖๐  ราย 
๓) ผลการฟ้ืนฟูเสร็จสิ้นไป โดย ผลการฟ้ืนฟูเป็นที่
พอใจ 

๙,๑๕๒  ราย ๗๔,๔๒๔  ราย 

๔) การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท าผิด (ผู้เข้ารับการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัด) 

๓๘,๓๑๐  ราย ๒๑๘,๐๘๖ ราย 

    - อบรมโปรแกรมพื้นฐาน ๕ กิจกรรม ๑๒,๑๘๖  ราย ๗๒,๕๑๙  ราย 
    - อบรมโปรแกรมเฉพาะด้าน ๖ กิจกรรม ๓,๑๒๓  ราย ๑๓,๐๗๑ ราย 
    - การใช้กิจกรรมกลุ่มในการแก้ไขฟื้นฟู ๒,๔๐๑  ราย ๑๕,๘๐๕  ราย 
    - การอบรมความรู้เกี่ยวกับอาชีพ กฎหมาย  ๓,๔๒๙  ราย ๑๓,๗๓๘  ราย 
    - การอบรมธรรมะ ๕๒๙  ราย ๒,๔๑๙  ราย 
    - ค่ายจริยธรรม ๗๘๗  ราย ๒,๖๕๓  ราย 
    - ค่ายยาเสพติด ๙๒๑  ราย ๔,๗๗๑  ราย 
    - ค่ายวิถีพุทธ ๒๐๕  ราย ๑,๒๔๑  ราย 
    - บรรพชา/อุปสมบท ๖ ราย ๗๕  ราย 
    - ปฐมนิเทศ ๖,๒๙๘ ราย ๔๖,๒๙๗  ราย 
    - ปัจฉิมนิเทศ ๓,๑๙๑ ราย ๑๖,๖๖๕  ราย 
    - กิจกรรมอื่นๆ ๕,๒๓๔  ราย  ๒๘,๘๓๒  ราย 
 

๒.๔ การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามผลการจ าแนกเด็กและเยาวชน
ในสถานที่ควบคุม (กรมพินิจคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

โดยการให้การบําบัดฟ้ืนฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามผลการจําแนก        
โดยดําเนินการตามคู่มือและโปรแกรมการบําบัดของกรมพินิจฯ ผลการดําเนินงานดังนี้ 
 

การบ าบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชน 
ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

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

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

กลุ่มเสี่ยง 392 คน 3,032  คน 
กลุ่มเสพ 400 คน 3,759 คน 
กลุ่มติดยาเสพติด 31 คน 260  คน 
กลุ่มติดยาเสพติดรุนแรง ๐  คน ๙ คน 

รวม 823 คน 7,060 คน 
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๒.๕ การติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
   ๑. ผลการด าเนินงานการติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ดังนี้ 

 

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

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

การติดตามผู้ผ่านการบําบัด (คน) ๑๕,๙๔๓ ๑๘๖,๘๔๐ 
การติดตามให้ความช่วยเหลือ (คน) ๙๙๔ ๗,๓๒๐ 

 
๒. สํานักงาน ป.ป.ส. ได้ดําเนินการตามแผนงานการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด ในห้วงระหว่างวันที่     

๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ผ่านกลไกของกระทรวงมหาดไทย ดังนี้ 
     ๑) ผู้ผ่านการบําบัดแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ จํานวน ๑๘,๑๔๖ คน โดยต้องการให้

ช่วยเหลือด้านเงินทุน ๖,๕๓๓ คน  ฝึกอาชีพ ๖,๒๓๑  คน จัดหางานให้ทํา ๖,๐๕๑ คน ให้การศึกษา ๑,๘๑๔  คน        
เข้ารับการรักษาสุขภาพ ๗๔๖ คน และอ่ืนๆ เช่น การศึกษา ค่าเลี้ยงดูบุตร 

     ๒) ในจํานวนผู้ต้องการความช่วยเหลือ ๑๘,๑๔๖ คน ได้ให้ความช่วยเหลือ จํานวน ๗,๓๑๑ คน         
โดยให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการฝึกทักษะ/พัฒนาฝีมืออาชีพ ๒,๑๓๑ คน จัดหางานให้ทํา ๖๕๕ คน             
ให้การศึกษา ๔๐๘ คน ให้ทุนประกอบอาชีพ ๒๑๑ คน ส่งเข้ารับการรักษาสุขภาพ ๑๗๗ คน และอ่ืนๆ  
 
๓. แผนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด (ส านักงาน ป.ป.ส.,กรมสอบสวนคดีพิเศษ,สถาบันนิติวิทยาศาสตร์,
กรมราชทัณฑ์)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ๓.๑ ผลการจับกุมภาพรวม ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘)  

ทีม่า: ระบบ Polis ส านักงานต ารวจแห่งชาติ ณ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

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

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

๑. ผลการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวม 
   - คดี  ๑๙,๙๓๙ คด ี ๒๒๔,๔๗๗ คด ี
   - ผู้ต้องหา ๒๑,๖๙๐ คน ๒๔๐,๒๓๙ คน 
๒. จับกุม ๕ ข้อหาส าคัญ 
 (ครอบครองเพื่อจําหน่าย,จําหน่าย,ผลิต,นําเข้า,ส่งออก) 
   - คด ี ๕,๕๕๓ คด ี ๕๐,๙๙๑ คด ี
   - ผู้ต้องหา ๖,๖๗๗ คน ๖๑,๒๘๙ คน 
๓. ของกลางคดียาเสพติด 
   - ยาบ้า ๒๑,๔๐๐,๔๓๗.๖๔ เม็ด ๖๔,๙๔๘,๐๗๖ เม็ด 
   - เฮโรอีน ๔.๖๙ กิโลกรัม ๕๘.๖๓ กิโลกรัม 
   - ไอซ ์ ๒๙๒.๘๙ กิโลกรัม ๑,๐๑๒.๓๑ กิโลกรัม 
   - กัญชา ๗,๐๙๓.๒๗ กิโลกรัม ๑๘,๘๘๕.๘๖ กิโลกรัม 
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 ๓.๒ ผลการวิเคราะห์การกระท าผิดคดียาเสพติดซ้ า  

   
๑. ข้อมูลการจับกุมระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จํานวน ๒๑,๖๙๐ คน เป็นผู้มี

ประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบําบัดรักษาของสํานักงาน ป.ป.ส. รวม ๑๐,๐๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๑๑       
ของการจับกุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

   ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จํานวน ๒,๖๕๓ คน (๑๒.๒๓%) 
 ๒) พบประวัติการบําบัด จํานวน ๓,๐๖๔ คน (๑๔.๑๓%) 
 ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบําบัดซ้ํา จํานวน ๔,๒๘๔ คน (๑๙.๗๕%) 
๒. ข้อมูลการจับกุมปี ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) จํานวน  ๒๔๐,๒๓๙ คน เป็นผู้มี

ประวัติถูกจับกุมและเข้ารับการบําบัดรักษาของสํานักงาน ป.ป.ส.รวม ๑๕๐,๕๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๖     
ของการจับกุมทั้งหมด ประกอบด้วย 

 ๑) พบประวัติการถูกจับกุม จํานวน ๓๘,๒๓๔ คน (๑๕.๙๑%) 
 ๒) พบประวัติการบําบัด จํานวน ๕๐,๐๔๗ คน (๒๐.๘๓%) 
 ๓) พบประวัติการถูกจับกุมและบําบัดซ้ํา จํานวน ๖๒,๒๔๗ คน (๒๕.๙๑%) 
 

 ๓.๓ ผลการด าเนินงานด้านปราบปรามยาเสพติด ตามค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่ 
 คําสั่ง ศอ.ปส.ที่ ๔/๒๕๕๘ กําหนดแนวทางการแก้ไขปญัหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพ้ืนที่ 
เพ่ือลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ปรากฎผลชัดเจน โดยใช้มาตรการเสริมการ
ปราบปรามในพ้ืนที่ด้วยการดําเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปรากฎปัญหาซ้ําซากต่อเนื่อง จํานวน ๒๐๐ หมู่บ้าน/
ชุมชน ทั่วประเทศให้มีการเร่งรัดการดําเนินงาน เพ่ือทําลายปราบปรามโครงสร้างการค้า ลดอิทธิพล และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับประชาชน มีผลการดําเนินงานดังนี้ 
       ๓.๑ ปิดล้อมตรวจค้น และขยายผลการจับกุมในพ้ืนที่เปูาหมาย จํานวน ๒๖ พ้ืนที่เปูาหมาย สามารถ
จับกุมผู้ต้องหา ๒๒ คน นําเข้ารับการบําบัด ตามคําสั่งที่ ๑๐๘/๒๕๕๘ จํานวน ๔๓ คน และช่วยเหลือเด็กที่ได้รับ
ผลกระทบ ๗ คน  
       ๓.๒ ยึดของกลางยาเสพติด ประกอบด้วย ยาบ้า ๓๓,๔๒๕ เม็ด,ไอซ์ ๐.๕ กรัม,วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและ
ประสาท (อัลปราโซแลม) ๑๐ เม็ด, พืชกระท่อม ๒๗๐ กรัม 
       ๓.๓  ยึดของกลางทรัพย์สิน ประกอบด้วย รถยนต์ ๓ คัน มูลค่าประมาณ ๒,๔๐๐,๐๐๐ บาท, รถจักรยานยนต์      
๕ คัน มูลค่าประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท, เงินสด ๓๒,๐๐๐ บาท, กิจการ/สถานประกอบการ ๑ แห่ง มูลค่าประมาณ 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท, อาคารพาณิชย์ มูลค่าประมาณ ๖,๘๔๒,๐๐๐ บาท,อาวุธปืน AK-๔๗ จํานวน ๑ กระบอก ปลอกกระสุน 
M-๑๖ จํานวน ๗ ปลอก, เครื่องกระสุน M๗๙ จํานวน ๒ ลูก, ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จํานวน ๖ แปลง เนื้อที่ประมาณ 
๒๐.๒.๗๗ ไร่, รีสอร์ท พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ๑ แห่ง เนื้อที่ ๕.๒ ไร่, สวนยางพารา ๑ แห่ง เนื้อที่ ๑๐๐ และ ทรัพย์สินอ่ืนๆ  
    

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

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

จ านวนผู้ถูกจับกุม (คน) ๒๑,๖๙๐ ๒๔๐,๒๓๙  
มีประวัติการกระท าผิดซ้ ารวม(คน) ๑๐,๐๐๑ ๑๕๐,๕๒๗ 
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๓.๔ ผลการด าเนินงานด้านการปราบปรามที่ส าคัญ (ระหว่างวันที่ ๒๑ มิ.ย. – ๒๐ ก.ค.๕๘) (Highlight) 
๑) วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ หน่วยปราบปรามยาเสพติดสุวรรณภูมิ จับกุมชาว

ไต้หวัน ๒ คน คือ นายหวง จิ้น เจี๋ย (Mr.Huang Jyun Jie) อายุ ๒๑ ปี หนังสือเดินทางเลขที่ ๓๑๑๒๗๗๐๓๒ 
และนายเลี่ยว ปิ่ง เสียง (Mr.Liao Ping Hsiang) อายุ ๒๒ ปี หนังสือเดินทางเลขที่ ๓๑๑๒๗๗๓๐๔ พร้อมของกลาง 
ไอซ์ ๑๒.๐๗ ก.ก. ของกลางอ่ืนๆ กระเป๋าเดินทาง ๓ ใบ โทรศัพท์มือถือ ๒ เครื่อง ตั๋วโดยสารเที่ยวบินที่ TG๔๙๑    
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-โอ๊คแลนด์ และธนบัตรนิวซีแลนด์ ๒,๘๒๐ ดอลล่าร์ เหตุเกิดที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ     
จ.สมุทรปราการ  
 

 
 

๒) วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สํานักงาน ป.ป.ส. จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาที่ ๑๐๒/๒๕๕๘       
ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ในฐานความผิดร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑(ไอซ์) ไว้ในครอบครองเพ่ือ
จําหน่าย และพยายามส่งออกนอกราชอาณาจักรเพ่ือจําหน่ายโดยผิดกฎหมาย ได้ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง       
นักค้ารายสําคัญระดับเครือข่าย คือ น.ส.ศิริพร แซ่ล้อ อายุ ๓๖ ปี ขณะเดินทางกลับจากเมืองกวางโจว ผู้ต้องหาให้
การว่า MR.ADAMS WURIE หรือมิ้กกี้ สัญชาติ SIERRA LEONEAN หนังสือเดินทางเลขที่ E๐๑๒๙๔๕๒ เป็นผู้ว่า
จ้างให้ส่งพัสดุดังกล่าว  

 

   
 
 



  

สรุปผลการด าเนินงานด้านการปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด ประจ าเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

9 

 
และขยายผลโดยควบคุมตัว น.ส.ศิริพร ไปรับสินค้าที่คลังสินค้าบริษัทบริษัท ซี ที ที โลจิสติคส์ จํากัด ที่อยู่ 

๖๔/๙ ม.๑ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ต.บางเตย อ.สามพราน จ.นครปฐม ตรวจค้นพัสดุชิ้นที่ ๑พบเป็นเก้าอ้ี
สํานักงาน ๔ ตัว แต่ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย พัสดุชิ้นที่ ๒ พบเก้าอ้ีสํานักงาน ๓ ตัว ภายในซุกซ่อนไอซ์พันเป็นก้อน
ด้วยเทปกาวสีน้ําตาลห่อด้วยกระดาษคาร์บอน ตัวละ ๒ ก้อน ก้อนละ ๒๖๐ กรัม รวมทั้งสิ้น ๖ ก้อน น้ําหนักรวม 
๑,๕๖๐ กรัม 

 

  
 

๓) วันที่  ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ตํารวจภูธรภาค ๕ และทุกภาคส่วน            
เข้าปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นและยึดทรัพย์สินคดียาเสพติดตามแผนปฏิบัติการ "รหัสลับอินทนนท์ ๑/๔" ในพ้ืนที่
จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ผลการปฏิบัติได้ผู้ต้องหา ๔ คน ประกอบด้วย ผู้ต้องหาความผิดร่วมฟอกเงิน ๒ คน คือ     
นางสมพร สุรินทร์ อายุ ๔๙ ปี และนายบัญชา สุรินทร์ อายุ ๒๗ ปี สองแม่ลูกชาว จ.เชียงใหม่ ซึ่งนายบัญชาถูกจับ
ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษประเภท ๑ ไว้ในความครอบครองเพ่ือจําหน่าย จึงได้ขยายผลเข้าจับกุม        
นางสมพรในฐานร่วมกันฟอกเงิน พร้อมตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ หอพักสุรินทร์แมนชั่น ๑ แห่ง ที่ดินและ           
สิ่งปลูกสร้าง ๑ แห่ง ที่ดินเปล่า ๒๗ แปลง เนื้อท่ี ๖๕ ไร่ ๒ งาน ๕๖ ตารางวา ทองรูปพรรณ ๒๒ รายการ น้ําหนัก
รวม ๒๑๔.๓ กรัม หรือกว่า ๑๔ บาท รถยนต์ ๖ คัน รถจักรยานยนต์ ๘ คัน เงินฝากสมุดบัญชีธนาคาร ๗ บัญชี 
ยาบ้า ๓๐,๐๐๐ เม็ด รวมมูลค่า ๒๕๒,๑๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ส่วนอีกคดีจับกุมผู้ต้องหา ๒ คน ได้แก่ นายวรวุฒิ หลุกแก้ว 
อายุ ๓๕ ปี และนางสาวณิชาภัทร เสมอกัน อายุ ๓๓ ปี ชาว จ.เชียงใหม่ ถูกเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.แม่ปิง พร้อมของกลาง 
ยาบ้า ๓๐,๐๑๐ เม็ด บริเวณหน้าห้องน้ําภายในปั๊มน้ํามัน ต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่   
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 ๓.๕ การด าเนินการด้านสมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือ เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติ ๕๓๗ คดี ผู้ต้องหา ๑,๓๘๒ ราย                
(ศาลออกหมายจับ ๓๖๒ ราย และจับกุมได้ ๑๓๐ ราย)  

 
 ๓.๖ ผลการยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด  ดังนี้  

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

๑) วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.สํานักงาน ป.ป.ส. จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ โดยมีนางสาวนิภาพร รุจนรงศ์ ผู้ตรวจการอัยการ สํานักงานอัยการสูงสุด ทําหน้าที่เป็น
ประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกฤษณะ ผลอนันต์ สํานักงาน ป.ป.ส. สําหรับการประชุมครั้งนี้ ที่ประชุมได้
พิจารณาสํานวนคดีตรวจสอบทรัพย์สิน จํานวน ๒๐๗ คดี โดยมีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินของผู้ต้องหาคดี        
ยาเสพติด และผู้เกี่ยวข้อง จํานวน ๕๓๘ รายการ รวมมูลค่า ๗๖.๐๗ ล้านบาท 

 
 
๒) รับมอบและเก็บรักษาทรัพย์สินที่ยึดหรืออายัด ๑๙ คดี ทรัพย์สินจํานวน ๑๔๕ รายการ จํานวน      

๖.๖๕ ล้านบาท 
๓) ติดตาม รับมอบ และศาลมีคําสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของกองทุนฯ ตาม ม.๒๗ และ ม.๓๐ จํานวน ๑๑๓ 

คดี จํานวน  ๒๓,๘๕๖,๔๑๕.๙๓ บาท และขายทอดตลาดทรัพย์สิน ๒๖๖รายการ จํานวน ๑,๒๐๑,๔๐๐ บาท 

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

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

เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติ (คดี) ๑๓๙ ๕๓๗  
ผู้ต้องหา (ราย) ๓๖๕ ๑,๓๘๒  
ศาลออกหมายจับ (ราย) ๙๒ ๓๖๒  
จับกุมได้ (ราย) ๑๑ ๑๓๐  

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

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

ยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด (ราย) ๒๓๔ ราย ๑,๗๘๖  ราย 

มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัด (ล้านบาท) ๖๙.๔๗ ล้านบาท ๗๘๔.๕๔  ล้านบาท 
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๓.๗ การด าเนินการกับเรื่องร้องเรียนของประชาชน  
        การด าเนินการกับข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของประชาชน ผ่านทางสายด่วน ๑๓๘๖, ตู้ปณ. ๑๒๓, 
www.oncb.go.th  และเดินเข้ามาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตัวเอง ดังนี้ 

 

แยกตามพ้ืนที่รับผิดชอบของสํานักงาน ปปส.ภาค. ได้ดังนี้ 

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

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘) ประกอบด้วย ปิดล้อมตรวจค้น ๒๐๒ ครั้ง จับกุม ๕๓๘ ราย หลบหนี ๑๔๕ ราย อยู่ระหว่าง
การสืบสวน ๓๗๗ ราย เรียกให้มารายงานตัว ๑๐ ราย และออกหมายจับ ๔ ราย 

 
 

กทม. ภาค1 ภาค2 ภาค3 ภาค4 ภาค5 ภาค6 ภาค7 ภาค8 ภาค9 

เร่ืองร้องเรียน 2,237 1,982 886 757 863 664 614 1,009 641 329

ด าเนินการ 367 341 757 632 490 314 312 880 417 145
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การร้องเรียน 
ผลการด าเนินงาน 

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

๑. จ านวนเร่ืองร้องเรียนของประชาชน   
    - ร้องเรียนบุคคล (คน) ๘๔๔ ๗,๘๓๕  
    - ร้องเรียนพื้นที่ (เร่ือง) ๒๗๕ ๒,๙๒๘  
๒. ส่งด าเนินการ   
    - บุคคล (คน) ๙๕๔ ๗,๔๗๓  
    - พื้นที่ (เร่ือง) ๒๘๔ ๒,๕๑๐  
๓. ส านักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด าเนินการต่อข้อร้องเรียน 

  

    - ร้องเรียนบุคคล (เร่ือง) ๔๗๗ ๓,๖๑๕  
    - ร้องเรียนพื้นที่ (เร่ือง) ๑๓๖ ๑,๐๔๐  
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๓.๘ การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

 ๑) การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน ๔๔๓ ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบ
สถานะและพฤติการณ์ 

 

ประเภท 
ผลการด าเนินงาน 

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

ทหาร ๓ ๒๒ 
ตํารวจ ๑๔ ๑๙๒ 
ปกครองท้องที่ ๑ ๑๐๗ 
ข้าราชการพลเรือน - ๑ 
ข้าราชการคร ู ๑ ๑๗ 
ข้าราชการท้องถิ่น ๘ ๘๘ 
ราชทัณฑ ์ - ๒ 
รัฐวิสาหกิจ - ๑ 
อสม. - ๑ 
ลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐ - ๗ 
อปพร. - ๕ 

รวม ๒๗ ๔๔๓ 
 

 
 ๒) เรื่องการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งสิ้น ๑๓๒ รายทั้งนี้อยู่ระหว่างการ
ประสานหน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการทางวินัย ประกอบด้วย  
 

ประเภท 
ผลการด าเนินงาน 

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

ทหารเกณฑ ์ ๒ ๓๒  
ทหาร ๒ ๑๕ 
ตํารวจ ๔ ๓๔ 
ปกครองท้องที่ ๑ ๑๑ 
ข้าราชการพลเรือน ๑ ๙ 
ข้าราชการคร ู - ๘ 
ข้าราชการท้องถิ่น ๑ ๑๗ 
ราชทัณฑ ์ - ๓ 
รัฐวิสาหกิจ - ๑ 
ลูกจ้างหน่วยงานรัฐ - ๑ 
อส.รักษาดินแดน - ๑ 

รวม ๑๑ ๑๓๒ 
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๓.๙ ผลการด าเนินการในเรอืนจ า (กรมราชทัณฑ์) 
  ๑. จู่โจมตรวจค้นในเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยสนธิกําลังกับหน่วยงานบูรณาการ เช่น       

ตํารวจ ทหาร จังหวัด โดยการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจําและทัณฑสถานทุกแห่ง จํานวน ๑๔๓ แห่ง อย่างน้อย     
วันละ ๑ ครั้ง  
ผลการยึดของกลางท่ีได้จากการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจ าและทัณฑสถานทุกแห่ง ประกอบด้วย 
 

 
๒. ตัดวงจรการค้ายาเสพติดในเรือนจําเปูาหมาย จํานวน ๒ เรือนจํา คือ เรือนจําเขาบิน ซึ่งมีผู้ต้องขัง        

รายสําคัญ จํานวน ๙๘๔ คน เรือนจําคลองไผ่ มีผู้ต้องขังรายสําคัญ จํานวน ๒๕๖ คน 
๓. การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์ในเรือนจํา ลงโทษทางวินัย

และทางอาญาอย่างเฉียบขาด ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน - ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ประกอบด้วย 
  

 
                         

ของกลาง สกัดกั้น (นอกเรือนจ า) จู่โจมตรวจค้นในเรือนจ า 
ผลการด าเนินงาน 

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

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

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

โทรศัพท์ ๑ เครื่อง ๑๐๙ เครื่อง ๗๓ เครื่อง ๒,๓๒๐ เครื่อง 
ซิมการ์ด - ๓๓ อัน ๖๒ อัน ๑,๕๗๔ อัน 
ยาบ้า ๑ เม็ด ๔ ,๖๘๔ เม็ด ๑๐ เม็ด ๙,๓๕๓.๒๕ เมด็ 
ไอซ์ - ๔๖.๘๗ กรัม ๔.๘๘ กรัม ๖๓๐.๗๒ กรมั 
กัญชา - ๑.๒ กรัม - - 

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

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

๑) โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด - ๒๘ ราย 
๒) ย้ายข้าราชการ  
    - ประเภทอํานวยการระดับสูง - ๓๖ ราย 
    - ข้าราชการประเภทอํานวยการระดับต้น - ๔๔ ราย 
    - แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน - ๖๘ ราย 
๓) ลงโทษทางวินัยและทางอาญา  ๒ ราย ๑๗ ราย 
   ๓.๑ กรณีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด  ๒ ราย ๒๔ ราย 
    - ไล่ออก  ๒ ราย ๑๒ ราย 
    - รอดําเนินการของคณะกรรมการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน  - ๘ ราย 
    - อยู่ระหว่างสอบสวน  ๑ ราย ๔ ราย 
    - ตั้งคณะกรรมการไม่ร้ายแรง  - - 
   ๓.๒ กรณีเกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ  ๑ ราย ๑๔ ราย 
    - ไล่ออก  - ๕ ราย 
    - ระหว่างดําเนินการของคณะกรรมการและให้ออกจากราชการ
ไว้ก่อน  

- ๔ ราย 

    - อยู่ระหว่างสอบสวน  ๑ ราย ๕ ราย 
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๓.๑๐ สนับสนุนการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมของผู้ ถูกคุมประพฤติ/ผู้ต้องขัง (สถาบันนิติ
วิทยาศาสตร์,กรมสอบสวนคดีพิเศษ,กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน) 

๑. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดําเนินงานร่วมกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน โดยร่วมกัน กําหนด
กลุ่มเปูาหมายของเด็กและเยาวชนที่จะทําการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผม ครั้งที่ ๖ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘        
ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนอุเบกขา จังหวัดนครปฐม จํานวน ๒๐ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๒๔ ราย โดยเป็นเด็ก
และเยาวชนในคดีต่างๆ เช่น ยาเสพติด ปล้นทรัพย์ ล่วงละเมิดทางเพศ ทําร้ายร่างกาย ฆ่าและพยายามฆ่าที่ 
ร่วมกันฆ่า ที่กรมพินิจฯคัดเลือกว่ามีพฤติกรรมความเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 

๒. รายงานผลการตรวจพิสูจน์หายาเสพติดในเส้นผมของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ที่ตรวจพิสูจน์
แล้วเสร็จ ๑๐๔ ราย สามารถสรุปผลได้ดังนี้  

   ๒.๑ เด็กและเยาวชนทั้ง ๑๐๔ ราย ตรวจพบสารเสพติดในเด็กและเยาวชน ๒๑ ราย คิดเป็นร้อยละ 
๒๐.๑๙ ดังนี้ 
    ๑) เด็กและเยาวชน จํานวน ๙ ราย ตรวจพบKetamine ชนิดเดียว เด็กและเยาวชน จํานวน ๗ ราย 
ตรวจพบ Methamphetamine ชนิดเดียว 
    ๒) เด็กและเยาวชน จํานวน ๒ ราย ตรวจพบ Ketamine และ Methamphetamine  
   ๓) เด็กและเยาวชน จํานวน ๒ ราย ตรวจพบ Ketamine และ MDMA  
   ๔) เด็กและเยาวชนจํานวน ๑ ราย ตรวจพบ Ketamine และ Methamphetamine และ MDMA  
      ๒.๒ เด็กและเยาวชน ๒๑ รายที่ตรวจพบสารเสพติดในเส้นผม เป็นเยาวชนลากลับไปเยี่ยมบ้านหรือขณะ
ออกไปทํางานนอกสถานทีท่ั้งหมด 

๒.๓ การใช้ยาเสพติดของเยาวชนส่วนใหญ่ ใช้ยาเสพติดในกลุ่มแอมเฟตามีน ได้แก่ยาบ้า และพบว่ามี
การใช้ร่วมกับยาอีและ/หรือยาเคด้วย เป็นที่น่าสังเกตว่ามีการใช้ยาเคหลายราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเด็ก
และเยาชนที่ตรวจพบสารเสพติด ทั้งนี้อาจเป็นเพราะศูนย์ฝึกฯ ยังไม่มีชุดตรวจเบื้องต้นของยาเคในปัสสาวะ จึงทํา
ให้ศูนย์ฝึกฯไม่สามารถตรวจพบว่าเยาวชนมีการใช้ยาเค ทําให้มีการลักลอบเสพอย่างแพร่หลายประกอบกับยาเค  
เป็นที่นิยมใช้ในเยาวชนเพ่ือความบันเทิงอันดับหนึ่งทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพราะเมื่อใช้ยาแล้วผู้เสพจะ
รู้สึกพึงพอใจในตัวเอง มีอารมณ์ร่วม ช่วยในการสื่อสาร และเพ่ิมความสามารถในการเข้าสังคมกับผู้อ่ืน 

๓.๑๑ การปราบปรามยาเสพติดผูก้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมขังในเรือนจ าบางขวางโดยใช้มาตรการฟอกเงิน     
(กรมสอบสวนคดีพิเศษ)  

การประสานขอข้อมูลและรายชื่อเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมขังในเรือนจํากลางบางขวาง       
๓ คดี ประกอบด้วย 

  ๑  คดีเครือข่ายซูโดอีเฟดรีน กรณีขยายผลการดําเนินดคีเรื่องการฟอกเงิน อยู่ระหว่างเสนอเป็นคดีพิเศษ 
(เลขสืบสวนที่ ๑๖๗/๒๕๕๗)อยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติม เพ่ือขยายผลดําเนินคดีข้อหา 
          ๒. คดีการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงิน นายอาซันหรือ จิระศักดิ์ เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดภาค
ตะวันออกฟอกเงิน 
         ๓.  กรณีมีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดของนายจิรศักดิ์ ฉัตรวรนิติ หรืออาซัน ปัจจุบันถูกคุม
ขังอยู่ที่เรือนจําบางขวางแต่ยังมีพฤติการณ์ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ คดีอยู่ใกล้สรุปสํานวน จากการตรวจ
บัญชีเงินฝาก ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะไม่พบความผิดปกติ มีทรัพย์เหมาะสมแก่ฐานะนุรูปและได้
ตรวจสอบไปยังภูมิลําเนาของผู้ร้อง (นางสุชาดา) ทําให้ทราบว่าผู้ร้องและผู้ถูกร้องมีสถานะเป็นญาติมีความสัมพันธ์
กันอย่างลึกซึ้ง (จากคําให้การของญาติผู้ถูกร้อง ต่อมาผู้ถูกร้องมีสามีใหม่ ซึ่งสามีเดิมสาบสูญปี ๒๕๔๕) จึงเป็นเหตุ
ให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินในดคีดังกล่าว 
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๔. ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 ๔.๑ การด าเนินการในกรอบทวิภาคี   

ประเทศ จ านวนครั้ง ผลการด าเนินงาน 
เมียนมา ๑๐ ครั้ง ๑. การประชุม JPSC ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๘ - ๑๐ ต.ค. ๒๕๕๗ 

๒. รมว.ยธ เดินทางเยือนเมียนมา เพื่อหารือด้านยาเสพติด เมื่อวันท่ี ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๘ 
๓.การประชุมทวิภาคี ไทย- เมียนมา ด้านยาเสพติด ครั้งท่ี ๑๗ ระหว่างวันท่ี 
๑๕ - ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๗ 
๔. การจัดพิธีลงนาม LoA ไทย-เมียนมา 
๕.การศึกษาดูงานโครงการพัฒนาทางเลือก ไทย-เมียนมาระหว่างวันท่ี ๕-๖ 
มี.ค. ๒๕๒๘ 
๖. การจัดการฝึกอบรมด้านการตรวจพิสูจน์ยาเสพติด ระหว่างวันท่ี ๑๒-๑๓ 
มี.ค. ๒๕๕๘ 
๗. การจัดศึกษาดูงานโครงการ BLO ระหว่างวันท่ี ๑๒ - ๑๕ มี.ค. ๒๕๕๘ 
๘.ประชุมการขยายพื้นท่ีโครงการพัฒนาทางเลือก เพื่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ียั่งยืน 
ไทย-เมียนมา วันท่ี ๒๘ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
๙.โครงการร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ท่ียั่งยืนไทย - 
เมียนมา ครั้งท่ี ๓ (Joint Project Steering Committee ในวันท่ี ๑๔ ก.ค. 
๒๕๕๘ 
๑๐. การฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ครั้งที่ ๒ 
ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ ก.ค. ๒๕๕๘ 
 

กัมพูชา ๓ ครั้ง ๑. การจัดการศึกษาดูงานด้านการบําบัดให้เจ้าหน้าท่ีกัมพูชา ระหว่างวันท่ี ๑๓ 
- ๑๖ ม.ค. ๒๕๕๘ 
๒. การประชุมคณะผู้ว่าราชการจังหวัดชายแดนไทย-กัมพูชาระหว่างวันท่ี ๑๐ - 
๑๒ มิ.ย. ๒๕๕๘ 
๓. พิธีส่งมอบชุดตรวจพิสูจน์ยาเสพติดแก่สํานักปราบปรามยาเสพติดของ
ประเทศกัมพูชา ในวันท่ี ๓ ก.ค. ๒๕๕๘ 

 
จีน ๒ ครั้ง ๑. รมว.ยธ. เยือนจีน ระหว่างวันท่ี ๒๙ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๕๘ 

๒. นายเมิ่ง เจี้ยนจู เดินทางเยือน ศปก.แม่โขงปลอดภัยในวันท่ี ๗ ก.พ. ๒๕๕๘  
ภูฏาน ๑ ครั้ง ๑. สมเด็จพระบรมราชนนีแห่งภูฏานเสด็จเยือนสํานักงาน ป.ป.ส. ในวันท่ี ๑๔ 

ม.ค. ๒๕๕๘ 
ออสเตรเลีย ๑ ครั้ง ๑. การประชุมพิจารณาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการเปิดเผย

และการใช้ข้อมูลระหว่าง ไทย-ออสเตรเลีย ในวันท่ี ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
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ประเทศ จ านวนครั้ง ผลการด าเนินงาน 
รัสเซีย ๔ ครั้ง ๑. การหารือข้อราชการระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และ นายวิค

เตอร์ อิวานอฟ ผู้อํานวยการสํานักงานกลางเพื่อการควบคุมยาเสพติดแห่ง
สหพันธรัฐรัสเซีย (FSKN) 
๒. การลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสํานักงานคณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติดแห่งราชอาณาจักรไทยกับสํานักงานกลางเพื่อการควบคุม 
ยาเสพตดิแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย 
๓. การหารือระหว่างผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ส. กับสํานักงาน FSKN เกี่ยวกับการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด 
๔. งานเลี้ยงอาหารค่ํารับรองเพื่อประสานงานด้านยาเสพติด  
๕. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย 
ครั้งท่ี ๖  

อินโดนีเซีย ๑ ครั้ง ๑. การประชุมและหารือข้อราชการในโอกาสท่ีผู้ช่วยทูต จะพ้นวาระการปฏิบัติ
หน้าท่ีในประเทศไทย 

อินเดีย ๑ ครั้ง ๑. การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย    
ครั้งท่ี ๗ 

สหรัฐอเมริกา ๑ ครั้ง ๑. ผู้แทนหน่วย DEA Far East Region เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการ
กับ รปส.๑ 

 ๔.๒ การด าเนินการในกรอบพหุภาคี 

กรอบความร่วมมือ จ านวนคร้ัง จ านวนประเทศ หมายเหต ุ

ASEAN ๗ ครั้ง ๑๐ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย 
บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 

MOU ๗ ฝุาย ๖ ครั้ง ๖ ประเทศ และ 
๑ องค์การ 

ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา 
เวียดนาม จีน และ UNODC 

โครงการ  
Safe Mekong 

๔ ครั้ง ๔ ประเทศ ประกอบด้วย เมียนมา ไทย สปป.ลาว และจีน ผลการ
ดําเนินงานตามโครงการ Safe Mekong ดังนี้  

๑. จับกุมคดียาเสพติด             ๑,๑๙๓ คด ี

๒. ผู้ต้องหา                          ๑,๔๔๒ คน 

๓. ยึดของกลางยาเสพติด 

   - ยาบ้า  ๑๘.๑๗  ล้านเม็ด 

   - ไอซ์   ๑๔๒.๓๒  กิโลกรัม 

   - เฮโรอีน  ๕๑๕.๔๓ กิโลกรัม 

   - ฝิ่นดิบ  ๓๑๘.๓๒ กิโลกรัม 
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ADLOMICO ๑ ครั้ง ๒๒ ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย แคนาดา จีน ฝรั่งเศส 
เยอรมนี อินโดนีเซีย อิหร่าน ญี่ปุุน เกาหลีใต้ สปป.ลาว 
และมาเลเซีย เม็กซิโก ปากีสถาน ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย 
รัสเซีย ไทย สหราชอาณาจักร ยูเครน สหรัฐอเมริกา 
เวียดนาม และไนจีเรีย 

HONLEA ๑ ครั้ง ๑๘ ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย บังคลาเทศ ภูฏาน บรูไน 
กัมพูชา ไทย จีน เกาหลีเหนือ ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย 
อิหร่าน ญี่ปุุน เมียนมา นิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ รัสเซีย 
สิงคโปร์ และเวียดนาม 

FANC ๑ ครั้ง ๑๕ ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย อินเดีย แคนาดา ฝรั่งเศส 
อินโดนีเซีย อิสราเอล ญี่ปุุน เกาหลีใต้ มาเลเซีย 
นิวซีแลนด์ สเปน สวิสเซอแลนด์ สวีเดน สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

Precursor ๘ ฝุาย ๑ ครั้ง ๘ ประเทศ ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา จีน 
เวียดนาม อินเดีย และเกาหลีใต้ 

ADEC ๑ ครั้ง ๓๓ ประเทศ ประกอบด้วย ออสเตรเลีย เบลเย่ียม บรูไน กัมพูชา 
แคนาดา ตุรกี จีน สาธารณรัฐเช็ก ฝรั่งเศส เยอรมนี 
อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน เคนยา เกาหลีใต้ สปป.ลาว 
มาเลเซีย เม็กซิโก เมียนมา เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 
ไนจีเรีย ฟิลิปปินส์ โรมาเนีย รัสเซีย สิงคโปร์ แอฟริกาใต้ 
สเปน ไทยเวียดนาม สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราช
อาณาจักร และสหรัฐอเมริกา 

Precursor 
Chemical and 

NPS  
(ภายใต้กรอบ 

INCB) 

๑ ครั้ง ๓๗ ประเทศ ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย บังกลาเทศ 
บราซิล แทนซาเนีย สหรัฐแคนาดา อิยิปซ์ สหรัฐอเมริกา 
เยอรมัน ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส โคลัมเบีย อินเดีย เคนย่า 
เม็กซิโก จอรแ์ดน อิหร่าน อินโดนีเซีย ปากีสถาน 
ไนจีเรีย พม่า จีนนิวซีแลนด์ สวิส สเปน สิงคโปร์ ตุรกี 
ซาอุดิอาราเบีย ไทย เกาหลี โปแลนด์ รัสเซีย ทาจิสถาน 
เวียดนาม อาหรับเอมิเรตส์ และสหราชอาณาจักร 

ACCORD 

 
๑ ครั้ง 

 

๑๐ ประเทศ 

 

ประกอบด้วย ไทย สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย 
บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม 
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COLOMBO PLAN ๑ ครั้ง 
 

   ๒๗ ประเทศ ประกอบด้วย อัฟกานิสถาน ออสเตรเลีย บังกลาเทศ       ภู
ภูฎาน บรูไน ฟิจิ อินเดีย ญี่ปุุน เกาหลีใต้ ลาว มาเลเซีย 
มองโกเลีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ อิหร่าน สหรัฐ      
ไทย เนปาล นิวซีแลนด์ ปากีสถาน มัลดีฟ ปาปัวนิวกีนี 
ซาอุดิอาระเบีย ศรีลังกา เวียดนาม อินโดนีเซีย 

 

๔.๓ ผลการด าเนินงานด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
๑. วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่น) พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 

ทรงเสด็จเข้าร่วม "กิจกรรมพิเศษเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี ค.ศ. ๒๐๑๕" ณ สํานักงานสหประชาชาติ     
กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย ซึ่งสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ ( United 
Nations Office on Drugs and Crimes – UNODC) จัดขึ้นเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ในวันที่              
๒๖ มิถุนายนของทุกปี เพ่ือสร้างความตระหนักและรณรงค์เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดระดับโลก ตลอดจนเพ่ือ
รับทราบสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโลก โดยในปีนี้มีความสําคัญคือสํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ ได้กราบทูลเชิญพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา เพ่ือประทานพระดํารัสในงานฯ 
และมีการบรรจุเนื้อหาของการพัฒนาทางเลือกในรายงานประจําปีฯ เป็นครั้งแรก ซึ่งประเทศไทยได้ผลักดันเรื่องนี้
มาโดยตลอด สําหรับรายงานสถานการณ์ยาเสพติดโลกฉบับดังกล่าว สํานักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม
แห่งสหประชาชาติ ได้รวบรวมจากแบบสอบถามที่ส่งให้ประเทศในทุกภูมิภาคของโลก เพ่ือให้ทราบสถานการณ์
ปัญหายาเสพติดโลกในปัจจุบัน 

  
 
๒. วันจันทร์ที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธาน   

เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการเชื่อมเครือข่ายข้อมูลเฝูาระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน ภายใต้ ASEAN-NARCO (The 
ASEAN+๓ Workshop on Drug Monitoring Network of the ASEAN-NARCO) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม
ประกอบไปด้วยผู้แทนจากประเทศในภูมิภาคอาเซียน ๑๐ ประเทศ ได้แก่ ประเทศกัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ 
มาเลเซีย เมียนมา ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และประเทศไทยรวมทั้งประเทศคู่เจรจา ๓ ประเทศ ได้แก่ 
ประเทศจีน ญี่ปุุน และเกาหลีใต้ รวมทั้งผู้แทน UNODC สํานักงานเลขาธิการอาเซียน นักวิชาการจากเครือข่าย
องค์กรวิชาการสารเสพติด โดยจัดการประชุมในระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค 
ถนนราชปรารภ กรุงเทพฯ  
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สํานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดตั้งสํานักงาน ป.ป.ส. อาเซียน (ASEAN Narcotics Cooperation Center) หรือ
เรียกสั้นๆ ว่า ASEAN-NARCO ขึ้น เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มประเทศ
อาเซียนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับประเทศสมาชิกและเพ่ือให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ดังกล่าว จึงมีความจําเป็นอย่างมากท่ีประเทศอาเซียนต้องมีความพร้อมด้านงานข้อมูลและสารสนเทศที่
ในการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ส. จึงเป็นผู้ประสานให้เกิดความร่วมมือด้านการพัฒนา
ข้อมูลเฝูาระวังปัญหายาเสพติดในลักษณะเครือข่าย (Networking) ภายใต้ ASEAN-NARCO ซึ่งนับเป็นครั้งแรกใน
ภูมิภาคอาเซียนที่มีการยกระดับความสําคัญเพ่ือนําไปสู่การเป็นศูนย์กลางข้อมูลเฝูาระวังปัญหายาเสพติดใน
ภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ องค์ความรู้ การประเมินสถานการณ์ เชื่อมโยงข้อมูล
เฝูาระวังปัญหายาเสพติด รวมถึงจัดทําแผนปฏิบัติการก้าวสู่แผนการพัฒนาฯ ระยะที่ ๒ จนนําไปสู่การจัดตั้งศูนย์
เครือข่ายข้อมูลเฝูาระวังยาเสพติดอาเซียนในท้ายที่สุด ซึ่งสอดรับกับภารกิจการปฏิบัติงานของสํานักงาน ป.ป.ส. 
อาเซียน ที่ต้องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเฝูาระวังปัญหายาเสพติดอาเซียน เพ่ือการแลกเปลี่ยนและแจ้งเตือนสภาพ
ปัญหายาเสพติดในกลุ่มประเทศอาเซียน และเกิดการเชื่อมโยงข้อมูลยาเสพติดของประเทศสมาชิกในรูปแบบ
เครือข่าย ซึ่งการเชื่อมโยงข้อมูลยาเสพติดในรูปแบบเครือข่าย กําหนดแผนการพัฒนาไว้ ๓ ระยะ ได้แก่  

ระยะที่ ๑ แสวงหาข้อตกลงร่วมกัน : เพื่อให้ประเทศในภูมิภาคอาเซียนเห็นประโยชน์จากระบบข้อมูลเฝูา
ระวังปัญหายาเสพติด และเกิดความเห็นพ้องร่วมกันเพ่ือสร้างเครือข่ายและร่วมกันกําหนดกรอบข้อมูลที่จะจัดทํา
ร่วมกันในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มีการจัดทํา ASEAN Drug Report และจัดทําแผนปฏิบัติการ (Work Plan) 
เพ่ือก้าวสู่การพัฒนาฯ ระยะที่ ๒ ร่วมกัน 

ระยะที่ ๒ การพัฒนาความร่วมมือ : เพ่ือให้ประเทศสมาชิกร่วมกันกําหนดแนวทางการเชื่อมข้อมูลยาเสพ
ติดที่เกิดจากการเห็นพ้องร่วมกัน ทั้งระบบ กลไก ช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูล และกําหนดตัวบุคลากรในการ
อํานวยการประสานงานเครือข่ายเฝูาระวังปัญหายาเสพติด รวมถึงกําหนดแผนการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดความ
ต่อเนื่องและยั่งยืน  

ระยะที่ ๓ การพัฒนาฐานข้อมูลเครือข่ายเฝูาระวังปัญหายาเสพติด : พัฒนาข้อมูลตามแนวทางการพัฒนาความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่อง เพ่ือนําไปสู่การสร้างฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน มีการกําหนด
แผนการพัฒนาบุคลากรในภูมิภาคอาเซียนในการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลเพ่ือการเฝูาระวังปัญหายาเสพติดร่วมกัน 
รวมถึงการพัฒนาข้อมูลไปสู่การจัดตั้ง Center of Excellent เพ่ือการตรวจพิสูจน์สารเสพติดและเฝูาระวังปัญหา
ยาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน     
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๓. วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ น.  นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต รองเลขาธิการ ป.ป.ส.            
ให้การต้อนรับและหารือข้อราชการกับ Mr. Ranaldo Ollie, Acting Regional Director, DEA Far East Region 
เกี่ยวกับพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร SIU Basic Training Course และแนะนําเจ้าหน้าที่ DEA สํานักงาน
กรุงเทพฯ ณ ห้องเภา สารสิน  

 

 

 

๔. วันจันทร์ที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๖.๓๐ น. พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงยุติธรรม เป็นประธานการประชุมติดตามการดําเนินงานของศูนย์ประสานงานแม่น้ําโขงปลอดภัย ระยะที่ 
๒ ส่วนขยาย โดยมีนายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. ผู้อํานวยการศูนย์ประสานงานแม่น้ําโขงปลอดภัย 
พร้อมด้วยผู้ประสานงาน ๓ ประเทศ (จีน สปป.ลาว เมียนมา) และคณะร่วมการประชุมเพ่ือติดตามผลการ
ดําเนินงาน รายงานสถานการณ์และผลการดําเนินงานปราบปรามยาเสพติดของแต่ละประเทศ ที่มีความเชื่อมโยง
กับประเทศเพ่ือนบ้านดังกล่าว ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ได้กล่าวชื่นชมปฏิบัติการโครงการแม่น้ําโขง
ปลอดภัยและมอบนโยบายแนวทางการดําเนินงาน โดยเน้นให้เกิดการบูรณาการประสานงานแลกเปลี่ยนข้อมูล 
เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือนบ้านที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนงานด้านยาเสพติดให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
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๕. วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพ่ือความ
ร่วมมือทวิภาคีไทย - อินเดีย ครั้งที่ ๗ ณ ห้องวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา โดยมีพลเอก 
ธนะศักดิ์  ปฏิมาประกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทยและนาง Sushrma Swaraj 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอินเดีย เป็นประธานร่วม ทั้งนี้ในประเด็นความร่วมมือด้านยาเสพติด
ทั้งสองฝุายต่างตระหนักถึงปัญหายาเสพติดในฐานะเป็นอาชญากรรมข้ามชาติและตกลงที่จะปฏิบัติงานร่วมกันเพ่ือ
สร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายต่อต้านยาเสพติดทวิภาคีซึ่งสามารถดําเนินการในกรอบความร่วมมือระดับ
ภูมิภาคที่มีอยู่ในด้านนี้และประเทศไทยและอินเดียจะประสานงานกันอย่างใกล้ชิดเพ่ือหาข้อสรุปและจัดให้มีบันทึก
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการควบคุมยาเสพติด วัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เคมีภัณฑ์และ       
สารตั้งต้น และการใช้ยาในทางที่ผิด 
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๖. วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ นางสาวรัชนีกร  สรสิริ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นประธานในการประชุม

คณะกรรมการบริหารโครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ยั่งยืนไทย- เมียนมา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ และการ
ประชุมเตรียมการสําหรับการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการร่วมความร่วมมือโครงการพัฒนาทางเลือกเพ่ือ
ชีวิตความเป็นอยู่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๓ (Joint Project Steering Committee - JPSC) ณ ห้องประชุม
กฤษณะ ผลอนันต์ โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไขปัญหา 
รวมทั้งการขยายพื้นที่โครงการฯ ตลอดจนการเตรียมการสําหรับการประชุม JPSC ครั้งที่ ๓ 

 
 

๗. วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. ร่วมพิธีเปิดการประชุมวิชาการยาเสพติด
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๖ ปี ๒๕๕๘ และการประชุมนานาชาติของผู้ปฏิบัติงานด้านการปูองกันและบําบัดรักษาการใช้สาร
เสพติด (Inaugural Conference of the International Society for Substance Use Prevention and Treatment 
Professional - ISSUP) ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์บอลรูม อาคารอิมแพ็ค ฟอรั่ม ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี 
จ.นนทบุรี ซึ่งร่วมจัดโดยสํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงการต่างประเทศ สถาบันบําบัดรักษาและฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด
แห่งชาติบรมราชชนนี สํานักเลขาธิการแผนโคลัมโบ ประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การอนามัยโลก และสํานักงาน    
ยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ  
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๘. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. (เวลาท้องถิ่น ณ สหพันธรัฐรัสเซีย) นายศิรินทร์ยา สิทธิชัย 

รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ส. เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความ
ร่วมมือทวิภาคี ไทย-รัสเซีย ครั้งที่ ๖ ณ กระทรวงพัฒนาเศรษฐกิจ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย โดยการประชุมฯ 
แบ่งเป็นระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และ การประชุมเต็มคณะ ดังนี้ 

- การประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส ซึ่งที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาร่างบันทึกผลการประชุมฯ            
ที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านความมั่นคง เศรษฐกิจการค้า 
อุตสาหกรรม พลังงาน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  การเกษตร การศึกษา วัฒนธรรม การท่องเที่ยว  
และสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สําหรับประเด็นด้านยาเสพติดซึ่งอยู่ภายใต้ความร่วมมือด้านความมั่นคง ทั้งสองฝุาย 
เห็นพ้องกันในการร่วมมือผลักดันแนวคิดด้านการพัฒนาทางเลือกในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วย  
การแก้ไขปัญหายาเสพติดโลก (UNGASS) รวมทั้งรับทราบว่าฝุายไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมและสัมมนา 
ว่าด้วยการผลักดันแนวคิดด้านการพัฒนาทางเลือกสู่การปฏิบัติ ( ICAD๒) และเชิญฝุายรัสเซียเข้าร่วม นอกจากนี้  
ในประเด็นความร่วมมือด้านปูองกันและปราบปรามยาเสพติดภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจฯ ทั้งสองฝุายยินดี  
กับความสําเร็จในการจัดทําบันทึกความเข้าใจฯ รวมทั้งเห็นพ้องเกี่ยวกับความร่วมมือในการแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ด้านการตรวจพิสูจน์และเฝูาระวังยาเสพติด  

- การประชุมเต็มคณะ โดยมีพลเอก ธนะศักดิ ์ปฏิมาประกร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย
และ H.E. Dennis V. Mantunov รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซียเป็นประธานร่วม ซึ่งที่
ประชุมได้ให้การรับรองบันทึกผลการประชุมซึ่งเป็นผลจากการประชุมในระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส และเห็นพ้องกันใน
การที่จะมีความร่วมมือที่มากข้ึนในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้าและการลงทุน ทั้งนี้ ในประเด็นความ
ร่วมมือด้านยาเสพติด ทั้งสองฝุายเห็นพ้องในการร่วมมือผลักดันแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาทางเลือก และพัฒนา
ความร่วมมือด้านยาเสพติดภายใต้กรอบบันทึกความเข้าใจด้านยาเสพติดฯ นอกจากนี้ ฝุายรัสเซียยังได้ชื่มชมการ
ทํางานด้านการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดของไทยที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเน้นย้ําให้ทั้งสองประเทศมีความ
ร่วมมือกันในการผลักดันแนวปฏิบัติด้านการพัฒนาทางเลือกเพ่ือการแก้ไขปัญหายาเสพติดในประเทศผู้ผลิต 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการประชุม UNGASS ที่จะมีข้ึนในปี ค.ศ. ๒๐๑๖ 
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๙. วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายเพ่ิมพงษ์ เชาวลิต เลขาธิการ ป.ป.ส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย     
พร้อมด้วย มูลนิธิแม่ฟูาหลวงฯ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมการปร ะชุม
คณะกรรมการบริหารโครงการร่วม (Joint Project Steering Committee) ความร่วมมือโครงการพัฒนา
ทางเลือกเพ่ือชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ครั้งที่ ๓ ณ จังหวัดท่าขี้เหล็ก สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสรุปผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของโครงการพัฒนาทางเลือกในเมียนมาที่ผ่านมา
และประชุมหารือ ขยายพ้ืนที่ของโครงการให้ครอบคลุมพ้ืนที่ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนตาม
แนวชายแดน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชุมชนเปูาหมาย ให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว และลด
ความเสี่ยงของชุมชนในการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและกิจกรรมผิดกฏหมายอ่ืนๆ 

 
 

๕. ด้านการบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
๕.๑ การก าหนดยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
     ศูนย์อํานวยการปูองกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคําสั่งที่ ๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่ โดยมีเปูาหมายในการดําเนินงาน 
คือ ลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ปรากฎผลชัดเจนเป็นรูปธรรม ประกอบด้วย 

   ๑. มาตรการลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดด้วยมาตรการบําบัดรักษาแบบครบวงจรและพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่าง
ยั่งยืน ในพ้ืนที่ ๘๗๘ อําเภอ ๗๖ จังหวัด และ ๕๐ เขตกรุงเทพมหานคร 

   ๒. มาตรการปราบปรามในพ้ืนที่ ด้วยการปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
ในพ้ืนที่หมู่บ้าน/ชุมชนที่ปรากฎปัญหาซ้ําซ้อนต่อเนื่อง ๒๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ 

๕.๒ การบูรณาการงบประมาณด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ 
๑. การบริหารจัดการงบประมาณด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี  ๒๕๕๘ จํานวน 

๑๐,๐๔๓,๐๐๔,๒๐๐ บาท เบิกจ่ายงบประมาณ ๖,๐๕๒,๖๘๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๗ คงเหลืองบประมาณ 
๓,๙๙๐,๓๒๔,๒๐๐ บาท 

๒. งบประมาณสํ านักงาน ป.ป.ส. จํ านวน ๒ ,๕๔๓ ,๑๑๑ ,๔๐๐ บาท เบิกจ่ ายงบประมาณไป   
๑,๗๑๙,๙๘๐,๕๓๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๖๓ จําแนกงบประมาณได้เป็น ๒ ส่วนดังนี้ 

๒.๑ งบประมาณที่สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการเอง จํานวน ๑,๙๓๑,๕๘๐,๓๓๘.๖๗ บาท เบิกจ่าย
งบประมาณไป ๑,๓๗๑,๓๗๗,๓๐๖.๙๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๑ 

๒.๒ งบประมาณที่สนับสนุนหน่วยงานอ่ืนให้เบิกจ่ายแทน จํานวน ๖๑๑,๕๓๑,๐๖๑.๓๓ บาท เบิกจ่าย
งบประมาณไป ๓๔๘,๖๐๓,๒๒๗.๐๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๗  
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๕.๓ การฝึกอบรม. 
       ๕.๓.๑ ส านักงาน ป.ป.ส. ได้จัดอบรม/ให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ดังนี้ 

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

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

๑. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

  ๑,๙๕๑ คน  ๓๕,๙๙๗ คน  

๒. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติด ๒๕๘ คน  ๕,๒๘๙ คน  
๓. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการบําบัดรักษาผู้เสพ/   
ผู้ติด 

  ๑๗๗ คน  ๙,๕๔๒  คน  

๔. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการอํานวยการบริหาร
จัดการ 

๗๘๕ คน  ๓,๗๘๖  คน 

รวม ๓,๑๗๑ คน   ๕๔,๖๑๔ คน  
 

๕.๓.๒ ผลการด าเนินงานด้านอบรม/ให้ความรู้ที่ส าคัญ (๒๑ มิ.ย. – ๒๐ ก.ค.๕๘) (Highlight) 
๑) โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดพื้นที่ชายแดน ไทย-กัมพูชา 

  ส านักงาน ปปส.ภาค ๒ จัดอบรมโครงการพัฒนากลไกความร่วมมือปราบปรามยาเสพติดพ้ืนที่ชายแดน 
ไทย-กัมพูชา ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง โดยมี
ผู้เข้าร่วมประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ส านักงานประสานงานชายแดนไทย -กัมพูชา(BLO) ด้านจังหวัดสระแก้ว จังหวัด
จันทบุรีและจังหวัดตราด และผู้แทนNACD จากพนมเปญ เกาะกงโพธิสัต กรุงไพลิน พระตะบอง และบันเตียเมียนเจย 
รวม ๗๐ นาย การอบรมในครั้งนี้เป็นการให้ความรู้ในด้านการสืบสวน ตรวจค้น จับกุมยาเสพติดรวมถึงการ
วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารยาเสพติดอันจะน าไปสู่แนวทางการประสารความร่วมมือในการสืบสวน จับกุม
ปราบรามนักค้า/เครือข่ายยาเสพติดพ้ืนที่ไทย-กัมพูชาอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
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๒) โครงการฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ 
  สํานักงาน ปปส.ภาค ๕ จัดการฝึกอบรมการตรวจพิสูจน์เบื้องต้น สารตั้งต้น และเคมีภัณฑ์ ครั้งที่ ๒ 

ระหว่างวันที่ ๙ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สําหรับเจ้าหน้าที่ปราบปรามและบังคับใช้กฎหมายสาธารณรัฐแห่งสหภาพ
เมียนมา และพ้ืนที่สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค ๕ ณ โรงแรมริมกก รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสนามส่วนหน้าได้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการตรวจพิสูจน์เบื้องต้นสารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์ต้องสงสัย และสนับสนุนการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการแม่น้ําโขงปลอดภัย ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมรวมทั้งสิ้น ๕๐ นาย ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา จํานวน ๓๐ นาย และ
เจ้าหน้าที่ฝุายไทย จํานวน ๒๐ นาย ในโอกาสนี้ได้มอบชุดตรวจพิสูจน์สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์เบื้องต้นให้กับผู้แทน
ฝุายเมียนมา เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ต่อไป ทั้งนี้การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นการตอบสนองการร้อง
ขอจากฝุายเมียนมาร์ในระหว่างการประชุมทวิภาคีว่าด้วยความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติดไทย - เมียนมา 
ครั้งที่ ๑๗ และมีกําหนดจะฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ฝุายเมียนมาอีก ๒ รุ่นในเดือนสิงหาคม และกันยายน ๒๕๕๘ 

 

 

๓) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิพื้นที่วิกฤติภาคตะวันออกปี ๒๕๕๘ 
   สํานักงาน ปปส. ภาค ๒ ร่วมกับ ศอ.ปส.จ.ระยอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบ้ติการปูองกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดพ้ืนที่วิกฤติภาคตะวันออกปี ๒๕๕๘ วันที่ ๑๕ – ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ บ้านหนองบัวแฝง  
หมู่ ๓ ตําบลเชิงเนิน อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจุดประกายให้กับหมู่บ้านที่มีปัญหา
รุนแรง ๑๐ อันดับทั่วประเทศ เพ่ือรวมพลังในการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการทุกภาคส่วนใน
พ้ืนที่ทั้งระดับจังหวัดและระดับอําเภอ ตลอดจนเป็นการขับเคลื่อนงานการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งโดยใช้วิธีการ 
"เพื่อนช่วยเพื่อน" จากผู้มีประสบการณ์ในพ้ืนที่อ่ืนได้มาปรับแนวคิดและกระบวนการเริ่มต้นในการให้ "ชุมชนดูแล
ชุมชน"  
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๔) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีการตรวจค้นและการใช้อาวุธปืน  

ส านักงาน ปปส.ภ.๖ จัดฝึกอบรมหลักสูตรยุทธวิธีการตรวจค้นและการใช้อาวุธปืน ของเจ้าหน้าที่ ปปส.ภ.๖ 
วันที่ ๑๖ - ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะทางยุทธวิธี การป้องกันตัว การตรวจค้นบุคคล ยานพาหนะ 
อาคารสถานที่ และทักษะการใช้อาวุธปืนอย่างถูกต้อง พัฒนาไปสู่ความช านาญ สามารถเผชิญกับปัญหา/อุปสรรคได้ 
รวมถึงลดการสูญเสียทางร่างกายและทรัพย์สิน และน าความรู้ดังกล่าว ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 

 

 
 
๕.๔ การก ากับติดตามและประเมินผล 

สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สถาบันการศึกษา ได้ดําเนินการประเมินยุทธศาสตร์การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ประจําปี ๒๕๕๘ เพ่ือติดตามและประเมินกระบวนการดําเนินงานของรัฐบาลในการปูองกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด และใช้เป็นเครื่องมือสําคัญในการปรับแผน กลยุทธ์ให้สอดคล้อง เหมาะสมต่อสถานการณ์
ปัญหา รวมทั้งเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหายาเสพติดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ประเมินผลการดําเนินงานปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘             
มีการดําเนินงานที่สําคัญ ดังนี้ 
 ๑. สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดําเนินการประเมินการ
ดําเนินงาน โครงการสําคัญตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ ประกอบด้วย  

๑.๑ การดําเนินงานด้านการสร้างภูมิคุ้มกันและปูองกันยาเสพติดสําหรับเด็กปฐมวัย (อายุ ๒-๖ ปี) 
๑.๒ การดําเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู 
๑.๓ การดําเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติต่อผู้ต้องสงสัยว่ากระทําผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด

เพ่ือเข้าสู่การบําบัดฟ้ืนฟูและการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู (คําสั่ง คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗) 
ทั้งนี้ การดําเนินงานระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ มีการกําหนดแผนและลงพ้ืนที่

เพ่ือเก็บข้อมูล/วิเคราะห์และประเมินผล ทั้ง ๓ โครงการสําคัญ ในพ้ืนที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาค
กลาง และภาคใต้ ดังนี้ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘   
ภาคใต้  ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘   
ภาคกลาง  ระหว่างวันที่ ๗ – ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
ภาคเหนือ  ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
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 ๒. สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับสํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้ทําการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
สถานการณ์ปัญหา/ปัญหาการดําเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งการสํารวจความ        
พึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดําเนินงานด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล    
รอบ ๑๒ เดือน ทั้งนี้การดําเนินงานระหว่างวันที่ ๒๑ มิถุนายน – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ
สํานักงานสถิติแห่งชาติ ได้เริ่มดําเนินการสํารวจความคิดเห็นของประชาชนในพ้ืนที่บางส่วนแล้ว จากพ้ืนที่
เปูาหมายทั้งหมด ๗๗ จังหวัด คาดว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๕๘ 
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