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สรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558) 
 

นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ผลการดําเนนิงาน 

ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผล 
(งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

แผนงานที่ 1 การป้องกันยาเสพติด 
(จํานวน  38  งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

34 
ร้อยละ 89.47 

4 
ร้อยละ 10.53 

แผนงานที่ 2 การปราบปรามยาเสพติด 
(จํานวน 31 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

28 
ร้อยละ 90.32 

3 
ร้อยละ 9.68 

แผนงานที่ 3 การบําบดัผู้ติดยาเสพติด 
(จํานวน 29 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

26 
ร้อยละ 89.66 

3 
ร้อยละ 10.34 

แผนงานที่ 4 การติดตามบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด 
(จํานวน 4 งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต) 

4 
ร้อยละ 100 

- 

การดําเนินงานนอกแผน   12  งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต - - 

สรุปผลการดําเนนิงานตามแผน   102  งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลติ 
 

91 
ร้อยละ 91.09 

11 
ร้อยละ 10.79 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

แผนงานที่ 1 การป้องกันยาเสพติด    
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพในการป้องกัน
ปัญหาการกระทําความผิดของเด็ก
แ ล ะ เ ย า ว ช น ใ น ส ถ า นพิ นิ จ ฯ 
สถานศึกษาและชุมชน 
กิ จกรรม  ส่ ง เสริ มศั กยภาพและ
สนับสนุนศักยภาพในการป้องกัน
ปัญหาการกระทําความผิดของเด็ก
และเยาวชน 
 
 

- - - 

2. โครงการเสริมสร้างการป้องกัน
และการปราบปรามการทุจริตในเขต
พื้นที่ 1-9 
กิจกรรม ดําเนินการสร้างเครือข่าย 
 
 

ไม่น้อยกว่า  
9,000 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 5,894 คน (ร้อยละ 65.49) ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

3. โครงการรวมพลังเครือข่ายด้าน
การป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตในภาครัฐ 
กิจกรรม สร้างเครือข่ายในทุกภาค
ส่ ว น โ ด ย จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น เ ข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
  

ไม่น้อยกว่า 
500 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 527 คน (มากกว่าร้อยละ 100) ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

4 .  ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ก า ร
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐใน
เชิงรุก 
 

- - - 

5. โครงการบูรณาการการปฏิบัติตาม
พ ร ะ ร า ชบั ญญั ติ ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 
กิจกรรม ประชุม/ประสานการปฏิบัติ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มีการบูรณาการ 
การปฏิบัติเพื่อ
ดําเนินการกับ

ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
กับการกระทํา

ความผิด 
มูลฐาน 3 (1) 

ความผิดเกี่ยวกับ 
ยาเสพติดฯ ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

24 ครั้ง 
(ไตรมาสละ 6 ครั้ง) 

สํานักงาน ปปง. มีการประชุม/ประสาน การปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้
มาตรการตรวจสอบและยึดทรัพย์สิน จํานวน 31 ครั้ง ประกอบด้วย 

1. ประชุมคณะอนุกรรมการประจําคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สินร่วมกับ 
สํานักงาน ป.ป.ส. 4 ครั้ง 
2. ประชุมเกี่ยวกับการสืบสวนทางการเงินในคดียาเสพติด จังหวัดเพชรบุรี  
จํานวน 1 ครั้ง 
3. ประสานการปฏิบัติกับหน่วยงานในพื้นที่กับตํารวจภูธรจํานวน 26 ครั้ง 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

6. งานป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในเรือนจํา   

 
 
 
 

6.1 โครงการจัดหาอุปกรณ์สกัด
กั้นยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามใน
เรือนจํา 

1) เครื่องตรวจโลหะแบบ 
เดินผ่าน 

 
งบประมาณที่ได้รับ : 

 2,520,000 บาท 

 
 
 

14 เครื่อง 

 
 
 
ติดตั้งเครื่องตรวจโลหะแบบเดินผ่าน จํานวน 14 แห่ง ได้แก่ 

1. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยา 
2. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 
3. เรือนจํากลางลําปาง 
4. เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. เรือนจําจังหวัดลําพูน 
6. เรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานคร 
7. เรือนจําอําเภอทุ่งสง 
8. เรือนจําอําเภอรัตนบุรี 
9. ทัณฑสถานหญิงกลาง 
10. ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก 
11. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิงปทุมธานี 
12. ทัณฑสถานหญิงชลบุรี 
13. เรือนจํากลางราชบุรี 
14. เรือนจําอําเภอเกาะสมุย 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,512,900 บาท 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

2) ปรับปรุงกล้องวงจรปิด 
 

งบประมาณที่ได้รับ : 
              8,054,500   บาท 

15 แห่ง ปรับปรุงกล้องวงจรปิด จํานวน 15 แห่ง ได้แก่ 
1. ทัณฑสถานบําบัดอยุธยา 
2. เรือนจําอําเภอภูเขียว 
3. เรือนจําจังหวัดกระบี่ 
4. เรือนจําจังหวัดสุโขทัย 
5. เรือนจํากลางยะลา 
6. เรือนจําจังหวัดตราด 
7. ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง 
8. เรือนจําพิเศษมีนบุรี 
9. ทัณฑสถานหญิงธนบุรี 
10. เรือนจําจังหวัดเพชรบูรณ์ 
11. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษหญิง 
12. เรือนจํากลางสุราษฏร์ธานี 
13. เรือนจําอําเภอปากพนัง 
14. เรือนจําจังหวัดสระแก้ว 
15. เรือนจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 8,054,500  บาท 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

3) เครื่องมือตรวจค้นร่างกาย
ผู้ต้องขัง (Body Scan) 

จํานวน 3 เครื่อง เครื่องละ 
12,500,000 บาท 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
              37,500,000 บาท 
 

3 แห่ง 
(ทัณฑสถานบําบัด

พิเศษกลาง,
เรือนจํากลาง 

บางขวาง, เรือนจํา
กลางคลองเปรม) 

1. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 
2. เรือนจํากลางบางขวาง 
3. เรือนจํากลางคลองเปรม 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 37,190,100 บาท  (3 เครื่อง) 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

4) เครื่องตรวจเอ็กซเรย์แบบ
ตั้งพื้นระบบสายพานลําเลียง ยาว 90 
กว้าง 75 ซม. จํานวน 4 เครื่อง ราคา
เครื่องละ 3,500,000 บาท 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
         14,000,000 บาท 
 

4 แห่ง 
(เรือนจํากลาง 

คลองเปรม, ทณัฑ-
สถานบําบัดพิเศษ
กลาง, เรือนจํากลาง
บางขวาง,เรือนจํา

กลางสงขลา) 

1. เรือนจํากลางคลองเปรม 
2. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษกลาง 
3. เรือนจํากลางบางขวาง 
4. เรือนจํากลางสงขลา 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 13,854,900 บาท  
(4 เครื่อง) 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

5) เครื่องเอ็กซเรย์แบบตั้งพื้น
ระบบสายพานลําเลียง ยาว 60 กว้าง 
40 ซม. จํานวน 4 เครื่อง ราคาเครื่อง
ละ 2,500,000 บาท 
งบประมาณที่ได้รับ : 
          10,000,000  บาท 

 
 

4 แห่ง 
(เรือนจําจังหวัด

นราธิวาส, เรือนจํา
กลางปัตตานี, 

เรือนจํากลางยะลา, 
เรือนจําอําเภอ 

เบตง) 
 

1. เรือนจําจังหวัดนราธิวาส 
2. เรือนจํากลางปัตตานี 
3. เรือนจํากลางยะลา 
4. เรือนจําอําเภอเบตง 

งบประมาณที่เบิกจ่าย  9,872,000  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

7. แผนงานปอ้งกันการแพรร่ะบาด
ยาเสพติดภายในเรือนจํา 

 7.1 โครงการติดตามพฤติการณ์
ผู้ต้องขังและผู้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขังผ่าน
ทางระบบโทรศัพท์เยี่ยมญาติ 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
      979,200  บาท 
 

 
 

เรือนจํา/ 
ทัณฑสถาน 

14 แห่ง 

ดําเนินการแล้วเสร็จในเรือนจํา/ทัณฑสถานทั้ง 14 แห่ง โดยดําเนินการ 
1. จ้างเจ้าหน้าที่เพื่อบันทึกข้อมูลในการติดตามพฤติการณ์ผู้ต้องขังและผู้เข้าเยี่ยมผู้ต้องขัง

รายสําคัญผ่านระบบโทรศัพท์เยี่ยมญาติของเรือนจํา/ทัณฑสถานที่มีความมั่นคงสูง 
2. สามารถเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในเรือนจํา/ทัณฑสถานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
3. แก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ลงบันทึกข้อมูลการเยี่ยมญาติของ

ผู้ต้องขัง 
4. นําข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ข่าวเพื่อขยายผลในการประสานงานร่วมกับหน่วยงาน

ภาคี กองบัญชาการ ตํารวจปราบปรามยาเสพติด สํานักงาน ป.ป.ส. ในการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดทั้งภายในและภายนอกเรือนจํา/ทัณฑสถาน 
5. ติดตามพฤติการณ์และคัดย้ายไปคุมขังในเรือนจํากลางเขาบิน 

งบประมาณที่เบิกจ่าย  972,200 บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

8 .  โครงการสร้ าง เครื อข่ ายกับ
หน่ ว ย ง าน ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง กั บกา ร
ดําเนินคดีภาษีอากร 

8.1 กิจกรรมดําเนินการโครงการ
เครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- - - 

9. การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 

9 .1  การสร้ า ง ภูมิ คุ้ ม กันและ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มปฐมวัย 

- พัฒนาเนื้อหา/ชุดสื่อนิทาน
เด็กเล็ก 

- ชี้ แ จ ง น โ ย บ า ย ผ่ า น
หน่วยงานต้นสังกัด 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
      22,987,680.37  บาท 

 
 

750,000 เลม่ 
ให้แก่ 

- ศูนย์เด็กเล็ก 
20,000 แห่ง 
ทั่วประเทศ 

 
 

- โรงเรียนอนุบาล 
30,000 แห่ง 
ทั่วประเทศ 

- รวมเด็กปฐม 2.6 
ล้านคน 

ทั่วประเทศ 

 
 
การสร้างภูมิคุ้มกันในเด็กปฐมวัย 

1. พัฒนาเนื้อหาและผลิตสื่อนิทานสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดสําหรับเด็กปฐมวัย 2-6 ปี 
ชุด “อ่านอุ่นรัก”จํานวน 5 ชุด ชุดละ 150,000 เล่ม รวม 750,000 เล่ม (ร้อยละ 100) เพื่อ
แจกจ่ายให้กับโรงเรียนอนุบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศ จํานวน 2,600,000 คน 
(ร้อยละ 100) ในศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล รวม 50,000 แห่ง (ร้อยละ 100) 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในเด็กปฐมวัยให้กับครูที่
ดูแลเด็กปฐมวัย โดยมีครูผู้สอนจากโรงเรียนอนุบาล ครูผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 46,728 คน 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 23,180,542 บาท 
 
 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  



 

147 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

9.2 การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนใน
สถานศึกษา 

- จัดทําคู่มือ/แนวทาง/สื่อ
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในสถานศึกษา 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
      134,585,897  บาท 

 
 

40,000 เล่ม 

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา 
1. ผลิตและจัดส่งหนังสือ “แนวทางการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อการสร้าง

ภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติด (ฉบับปรับปรุง)” เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของครูผู้สอน 
สุขศึกษาและพลศึกษา จํานวน 40,000 เล่ม (ร้อยละ 100) ให้แก่สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษา 183 แห่งทั่วประเทศ เพื่อใช้สําหรับการสอนทักษะชีวิต เพื่อการ
ป้องกันยาเสพติดให้แก่นักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษา 

2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จํานวน 3,782,243 คน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน
และป้องกันยาเสพติด ร้อยละ 79 จากเป้าหมาย 4,800,000 คน 

งบประมาณที่เบิกจ่าย  9,938,622.25 บาท 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

9.3 การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอก
สถานศึกษา 

- จัดทําคู่มือ/แนวทาง/สื่อ
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
นอกสถานศึกษา 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
     328,608  บาท 
 

 
 

12,000 เล่ม 

การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา 
ผลิตและจัดส่งหนังสือ “เปลี่ยนกลุ่มเสี่ยงเป็นพลังการป้องกันยาเสพติดในเยาวชนกลุ่ม

เสี่ยงนอกสถานศึกษา” ให้ที่ทําการปกครองจังหวัด 76 จังหวัด จังหวัดละ 150 เล่ม และ
สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค/กทม. ภาคละ 500 เล่ม รวม 16,400 เล่ม (ร้อยละ 100) 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 328,608  บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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9.4 การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน
ยาเสพติดในสถานประกอบการ 

- จัดทําคู่มือ/แนวทาง/สื่อ
ด้านการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในสถานประกอบการ 

 
 
 

 
 
- 

 
 
- 
 
 
 

 
 
- 

9.5 การควบคุมพื้นที่เสี่ยงต่อยาเสพ
ติดด้วยการจัดระเบียบสังคม 

 
 
 

- จัดทําแนวทาง/ทําความ
เข้าใจ/สื่อรณรงค์การจัดระเบียบสังคม 

 
งบประมาณที่ได้รับ : 

186,260  บาท 
 

77 จังหวัด 
 
 
 
 

30,000 เล่ม 

สํานักงาน ป.ป.ส. ออกตรวจจัดระเบียบสังคมควบคุมพื้นที่เสี่ยง ใน 77 จังหวัด เช่น 
สถานบริการ สถานบันเทิง ที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์ ร้านเกมส์ ร้านอินเตอร์เน็ต ทั้งสิ้น 
32,407 ครั้ง ตักเตือนเยาวชน ประชาชน และเจ้าของกิจการ 1,154 ครั้ง และดําเนินการ
ทางกฎหมาย 492 ครั้ง 

 
ผลิตและจัดส่งคู่มือ “มาตรการทางกฎหมายเพื่อการจัดระเบียบสังคม”  

รวม 30,000 เล่ม (ร้อยละ 100) 
 

งบประมาณที่เบิกจา่ย  186,260  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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9.6 อํานวยการ กํากับติดตามการ
ดําเนินงานด้านการป้องกันยาเสพติด 

 
 

งบประมาณที่ได้รับ : 
1,470,000บาท 

 

10 ครั้ง ลงพื้นที่เป้าหมายหมู่บ้านที่มีปัญหาระดับรุนแรงมากตามพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงาน 
ปปส.ภาค 1-9/กทม. เพื่อรับฟังสถานการณ์ปัญหายาเสพติด ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะของประชาชนในหมู่บ้าน โดยคณะอนุกรรมการฯ ได้ลงพื้นที่ออกตรวจราชการ
แล้ว จํานวน 10 ครั้ง ในพื้นที่ 21 จังหวัด ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดน่าน 
ครั้งที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัดสุโขทัย 
ครั้งที่ 3 จังหวัดนครพนม และจังหวัดมุกดาหาร 
ครั้งที่ 4 จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดกระบี่ 
ครั้งที่ 5 จังหวัดปัตตานี และจังหวัดสงขลา 
ครั้งที่ 6 จังหวัดตราด และจังหวัดจันทบุรี 
ครั้งที่ 7 จังหวัดราชบุรี และจังหวัดเพชรบุรี 
ครั้งที่ 8 จังหวัดสงขลา และจังหวัดปัตตานี 
ครั้งที่ 9 จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดยะลา 
ครั้งที่ 10 จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
2. สรุปผลการออกตรวจราชการ การกํากับติดตามผลการดําเนินงานเพื่อนําเสนอต่อ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 1,431,789.23 บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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9.7 รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- เปิดปฏิบัติการรณรงค์ผ่าน 
Mobileteam/Social media/
สื่อมวลชน 

- สนับสนุน/จดัชุดรณรงค์ 
(Mobile team) 

 
 
- เฝ้าระวังสื่อออนไลน์ 
 
- ประชาสัมพันธ์ผลการ

ดําเนินงาน 
 
 

งบประมาณที่ได้รับ : 
60,295,917  บาท 

 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย 
(ไตรมาสแรก 

ดําเนินการใน 3 
อําเภอเป้าหมายใน
พื้นที่ระดับรุนแรง
มากและในอาํเภอที่
มีปัญหาระดับปาน
กลางตามลําดับ) 

 
 
1. เปิดปฏิบัติการรณรงค์ผ่าน Mobile Team และสนับสนุนชุดรณรงค์ Mobile Team โดย
จัดทํา 

1) โปสเตอร์ความรู้ทั่วไป 133,000 เล่ม 
2) โปสเตอร์ยาเสพติดภัยพิบัติร้ายทําลายชาติ 720,000 แผ่น 
3) แผ่นพับทั่วไป 720,000 แผ่น 
4) แผ่นพับครอบครัว 720,000 แผ่น 
5) หนังสือความรู้ทั่วไป 380,000 เล่ม 
6) ชุดนิทรรศการ แบบ X-Stand 370 ชุด 
 
 

2. ผลิตสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สําหรับชุดรณรงค์ป้องกันยาเสพติดแบบเคลื่อนที่ 
(Mobile Team) และจัดสรรสื่อเผยแพร่ให้สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 1-9/กทม. เพื่อแจกจ่าย
ไปยัง ศอ.ปส.จ. ทุกจังหวัดใน 3 อําเภอเป้าหมาย 

การปฏิบัติงานของชุดรณรงค์ Mobile Team ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในชุมชน สถาน
ประกอบการ สถานศึกษา 28,842 แห่ง ผู้เข้าร่วม2,804,243 ราย 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 42,905,989  บาท 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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10. การเสริมสร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน 

   

10.1 การเสริมสร้างหมู่บ้าน/
ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด 

   

10.1.1 การแก้ไขปัญหา
เสริมสร้างความเข็มแข็งให้ชุมชนที่มี
ปัญหามาก  
งบประมาณที่ได้รับ : 

43,335,434  บาท 
 

2,000 แห่ง การเข้าไปดําเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหามาก 7,666 หมู่บ้าน/ชุมชน  
(มากกว่าร้อยละ 100) 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 32,809,288 บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

10.1.2 การพัฒนา
หมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งอย่างยั่งยืน 

81,898 แห่ง การเข้าไปดําเนินการในหมู่บ้าน/ชุมชน ภาพรวม 75,579 หมู่บ้าน/ชุมชน (ร้อยละ 
92.29) แบ่งเป็น 

1. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหามาก 7,666 หมู่บ้าน/ชุมชน 
2. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาปานกลาง 6,894 หมู่บ้าน/ชุมชน 
3. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่มีปัญหาน้อย 16,416 หมู่บ้าน/ชุมชน 
4. หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหา 44,603 หมู่บ้าน/ชุมชน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

10.2 โครงการหมู่บ้านกองทุน
แม่ของแผ่นดินประมาณที่ได้รับ : 

6,413,040  บาท 
งบประมาณที่เบิกจ่าย : 
           6,413,040 บาท 

 

16,685 แห่ง กิจกรรมต่อเนื่องในหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน จํานวน 17,815 หมู่บ้าน/ชุมชน 
(มากกว่าร้อยละ 100) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  



 

152 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

10.2.1ดํารงพัฒนาศักย -
ภาพต้นกล้ากองทุนแม่ฯ ปี 2557 

 

536 แห่ง ดํารงพัฒนาศักยภาพต้นกล้ากองทุนแม่ฯ ปี 2557จํานวน 1,591 แห่ง (มากกว่าร้อยละ 100) ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

10.2.2 โครงการขยาย
หมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นกล้า
กองทุนแม่ฯ ปี 2558 

 

300 แห่ง ขยายหมู่บ้านหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินต้นกล้ากองทุนแม่ ปี 2558 จํานวน 695 แห่ง 
(มากกว่าร้อยละ 100) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

10.2.3 ดํารงสถานะและ
พัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุน
แม่ฯ และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ 

 

300 แห่ง ดํารงสถานะและพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ฯ และศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ฯ 
ปี 2547-2556 รวม 16,685 แห่ง (มากกว่าร้อยละ 100) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

10.2.4 สัมมนาศูนย์เรียนรู้
กองทุนแม่ของแผ่นดิน 

 

200 คน ไม่ได้ดําเนินการเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

10.2.5 การบริหารจัดการ
กองทุนแม่ 

ประชุม 1 ครั้ง การประชุม จํานวน 3 ครั้ง ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

10.2.6 จัดทํ าคู่ มื อแนว
ทางการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 

50,000 เล่ม จัดทําหนังสือขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน “พระเมตตาแม่ปกฟ้าห่อดิน” จํานวน 
20,000 เล่ม (ร้อยละ 40) 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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10.3 โครงการอุดหนุนทาง
การเงินเพื่อการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ประมาณที่ได้รับ : 

59,250,000  บาท 
 

77 จังหวัด จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ 77 จังหวัด 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  59,250,000  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

10.4 การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนเอกชน 
 
ประมาณที่ได้รับ : 

31,057,915  บาท 
 งบประมาณที่เบิกจ่าย : 
           19,251,656  บาท 

77 จังหวัด ภาคประชาชน เอกชน มีส่วนร่วมในการดําเนินงานขับเคลื่อนกองทุนแม่ ครบ 77 จังหวัด ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

10.4.1 สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการแจ้งเบาะแสยาเสพติด 

ช่องทาง 1386 สํานักงาน ป.ป.ส. เปิดให้แจ้งเบาะแสยาเสพติดผ่านสายด่วน 1386  ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

10.4.2 สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหาฯ 

 
 
 

หมู่บ้าน/ชุมชน การมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการทํา
ประชาคมหมู่บ้านอย่างสม่ําเสมอ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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10.4.3 สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการติดตามผู้ผ่านการ
บําบัด 

กลไกกระทรวง 
มหาดไทย 

การติดตามผู้ผ่านการบําบัดโดยผ่านกลไกกระทรวง มหาดไทย (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน กรรมการ
หมู่บ้าน อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน อาสาสมัคร
สาธารณสุขกรุงเทพ มหานคร อาสาสมัครภาคประชาชน และประชาชนผู้มีจิตอาสา) 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

10.4.4 สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมในการป้องกันยาเสพติด 

เยาวชน/
สื่อมวลชน 

สํานักงาน ป.ป.ส.มีเครือข่ายเยาวชนและสื่อมวลชนที่เป็นตัวกลางในการมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันยาเสพติด 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

11. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ 
 

   

11.1 จัดโครงสร้างการแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

- จัดตั้ง ศอ.ปส.ระดับชาติ 
- จัดตั้งและขับเคลื่อน 

ศอ.ปส.จ./กทม. 
 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
      13,979,401.55  บาท 

1 แห่ง 
77 จังหวัด 

คําสั่งสํานักนากรัฐมนตรีที่ 156/2557 เรื่อง แต่งตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ศอ.ปส.) ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2557 เพื่อใช้เป็นกลไกในการ
บริหารงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับชาติและได้มีการจัดตั้งกลไกในระดับ
พื้นที่โดยจัดตั้งศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด (ศอ.ปส.จ./กทม) 
ทั้ง 77 จังหวัด เพื่อทําหน้าบูรณาการแผนงานและงบประมาณภายในหน่วยงานและ
ระหว่างหน่วยงานให้เกิดเอกภาพ และมุ่งต่อการสนับสนุนการดําเนินงานในระดับพื้นที่ และ
กลไกภารกิจระดับพื้นที่มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับ
อําเภอ/เขต (ศอ.ปส.อ./เขต) เป็นหน่วยปฏิบัติงานในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ในเชิงบูรณาการ
แก้ไขปัญหา และสํานักงาน ป.ป.ส.  ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ในการจัดประชุมมอบ
นโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด, รองผู้ว่าราชการจังหวัด และหน่วยที่รับผิดชอบงานยา
เสพติด โดยกําหนดจัดประชุมตามภาค จํานวน 9 ครั้ง (18 พ.ย. – 18 ธ.ค. 2557) 
ดําเนินการแล้ว จํานวน 2 ครั้ง คือ พื้นที่ภาค 2 จ.ชลบุรี และพื้นที่ภาค 7 จ.เพชรบุรี 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 9,833,211.78 บาท 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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11.2 การพัฒนาระบบการ
รายงาน กํากับ ติดตามประเมินผล 

- ชี้แจงระบบการรายงาน
ผลการดําเนินงาน 

- กํากับติดตามการ
รายงานผลตามวงรอบ 
งบประมาณที่ได้รับ :  
      12,915,016.55 บาท 
 
งบประมาณที่เบิกจ่าย : 
      8,768,826.78  บาท 
 
      11.3 การพัฒนาระบบข้อมูลเฝ้า
ระวัง 

11.4 การพัฒนาห้องปฏิบัติการ 
war room 

77 จังหวัด สํานักงาน ป.ป.ส. พัฒนาระบบการรายงาน กํากับ ติดตามผลการดําเนินงาน/ระบบ
เฝ้าระวัง/ห้องปฏิบัติการ war room โดยผ่านระบบสารสนเทศจังหวัด (NISPA) ประจําปี
งบประมาณ 2558 ให้กับ ศอ.ปส.จ./กทม. ทั้ง 77 จังหวัด หน่วยงานส่วนกลาง และ ปปส.
ภาค/กทม.  

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

11.5 การพัฒนาวิชาการ องค์
ความรู้ยาเสพติด 

77 จังหวัด สํานักงาน ป.ป.ส. พัฒนางานวิชาการและองค์ความรู้ด้านยาเสพติดต่างๆ โดย
เผยแพร่ผ่านทางเว็ปไซต์http://km.oncb.go.th/ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดในระดับต่างๆ ทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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11.6 การปรับปรุงและพัฒนา
กฎหมายและกระบวนการบังคับใช้
กฎหมาย 

 
 

งบประมาณที่ได้รับ :  
      30,000   บาท 
 

เสนอ 4 ฉบับ 
 
 
 
 

จํานวน 4 ฉบับ 
ประกาศใช้แล้ว 2 ฉบับ ได้แก่ 
1. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องกําหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้

บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถาน
ประกอบการ (เพิ่มเติม) 

2. ร่างประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ (เพิ่มเติม) 

อยู่ระหว่างดําเนินการ 2 ฉบับ ได้แก่ 
1. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม

ผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  29,021 บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

หมายเหตุ :  เป้าหมาย 4 ฉบับ ดังนี้ 

1. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

2. ร่างกฎกระทรวงกําหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
3. ร่างประกาศสํานักนายก รัฐมนตรี เรื่อง กําหนดประเภทสถานประกอบการที่อยู่ภายใต้
บังคับของมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดใน 
สถานประกอบการ (เพิ่มเติม) 
4. ร่างประกาศสํานักนายก รัฐมนตรี เรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทํา
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ (เพิ่มเติม) 
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11.7 ศึกษาและยกร่างแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด  

ปรับปรุง 3 ฉบับ 
 

จํานวน 3 ฉบับ 
อยู่ระหว่างดําเนินการ 3 ฉบับ ได้แก่ 
1. ร่าง พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
2. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
3. ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
1. แผนงานการป้องกันยาเสพติด 
   การดําเนินงานตามแผน       38          งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
   บรรลุเป้าหมาย                 34          งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต   (ร้อยละ  89.47 ) 

หมายเหตุ :  เป้าหมาย 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. ร่าง พ.ร.บ. ปอ้งกันและปราบปรามยาเสพติด 
2. ร่าง พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 
3. ร่าง พ.ร.บ. วิธีพิจารณาคดียาเสพติด 
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ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

แผนงานที่ 2 การปราบปรามยาเสพติด 
1. ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

1.1 การเสริมสร้างความร่วมมือ
ตามแผนปฏิบัติการฯ ASEAN 

1.1.1 โครงการสนับสนุนการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
งบประมาณที่ได้รับ :  
        30,000,000  บาท 

 
5 ครั้ง 

 
ประสานความความร่วมมือกับประเทศใน ASEAN 10 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย 

สปป.ลาว เมียนมา กัมพูชา มาเลเซีย บรูไน อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ และ
เวียดนาม ประเทศคู่เจรจา ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และเวียดนาม จํานวน 6 ครั้ง 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 30,000,000  บาท 

 
 

 
ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

1.2 การส่งเสริมความร่วมมือใน
การควบคุมยาเสพติดตามพันธกรณี 

 
งบประมาณที่ได้รับ :  

        19,372,379.85 บาท 

7 ครั้ง ประสานความความร่วมมือในกรอบทวิภาคี จํานวน 4 ครั้ง และพหุภาคี จํานวน 4 
ครั้ง รวม 8 ครั้ง 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 19,372,379.85  บาท 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

1.3 การส่งเสริมความร่วมมือ
ปราบปรามการค้า/การผลิต 

1.3.1 ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อนบ้านและประเทศใน
ภูมิภาคเพื่อสกัดกั้นสารตั้งต้นและ
เคมีภัณฑ์ 

20 ครั้ง 
4 ประเทศ 

(ลาว เวียดนาม 
กัมพูชา เมียนมา) 

ประสานความร่วมมือภายใต้โครงการแม่น้ําโขงปลอดภัย จํานวน 8 กิจกรรม การควบคุม
เคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น จํานวน 2 ครั้ง/การตรวจพิสูจน์คุณลักษณะยาเสพติด จํานวน 
2 ครั้ง/การให้ความช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพด้านปราบปรามยาเสพติด จํานวน 
8 ครั้ง/การผลักดันและพัฒนาความร่วมมือด้านปราบปราม/ยาเสพติดระหว่างประเทศ 
จํานวน 3 ครั้ง/รวม 23 ครั้ง 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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1.4 ความร่วมมือด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

2 ครั้ง ประสาน ผลักดันความร่วมมือด้านการป้องกัน บําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพและ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางวิชาการ จํานวน 4 ครั้ง 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

1.5 การบริหารจัดการอย่างมี
เอกภาพ 
งบประมาณที่ได้รับ :  

        1,168,200  บาท 
 

2 ครั้ง การขับเคลื่อนสํานักงาน ป.ป.ส.อาเซียน และจัดประชุมคณะกรรมการฯ และการ
ประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ รวม 6 ครั้ง 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  1,168,200  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

2. การควบคมุตัวยาและผูค้้า 
ยาเสพติด 

   

2.1 ด้านสกัดกั้นยาเสพติด 
งบประมาณที่ได้รับ :  

        60,000,000  บาท 
 

ร้อยละ 50 
(ของปริมาณ 

ยาเสพติดที่จับได้ 
ทั่วประเทศ) 

ของกลาง(ยาบ้า)ที่จับกุมได้(พื้นที่สกัดกั้น) จํานวน 46,362,523 เม็ด / ปริมาณยา
เสพติด(ยาบ้า) ที่จับได้ทั่วประเทศ 87,456,207 เม็ด ร้อยละ 53.01 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 60,000,000  บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

2.1.1 อํานวยการสกัดกั้นตาม
แนวชายแดน 

 1. ผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม จํานวน 99,855 คดี ผู้ต้องหา 109,025 คน 
2. ผลการจับกุมคดียาเสพติด 5 ข้อหาสําคัญ (ครอบครองเพื่อจําหน่าย, จําหน่าย, ผลิต, 
นําเข้า, ส่งออก) 20,103 คดี ผู้ต้องหา 24,491 คน 
3. ของกลางคดียาเสพติด  

- ยาบ้า 46,362,523 เม็ด 
- เฮโรอีน 138 กิโลกรัม 
- ไอซ์ 443 กิโลกรัม 
- กัญชา 11,303 กิโลกรัม 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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2.1.2 อํานวยการสกัดกั้น 
ตอนใน 

 1. ผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม จํานวน 165,119 คดี ผู้ต้องหา 175,474 คน 
2. ผลการจับกุมคดียาเสพติด 5 ข้อหาสําคัญ (ครอบครองเพื่อจําหน่าย, จําหน่าย, ผลิต, 
นําเข้า, ส่งออก) 44,665 คดี ผู้ต้องหา 53,101 คน 
3. ของกลางคดียาเสพติด  

- ยาบ้า 41,093,684 เม็ด 
- เฮโรอีน 41.24 กิโลกรัม 
- ไอซ์ 999.05 กิโลกรัม 
- กัญชา 11,624.82 กิโลกรัม 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

2.2 ด้านการปราบปรามยาเสพติด 
2.2.1 สืบสวน ปราบปราม

และขยายผลกลุ่มเครือข่ายการค้ายา
เสพติดในทุกระดับ 

- พัฒนาบุคลากรด้านการ
บังคับใช้กฎหมาย 

- อํานวยการ 
งบประมาณที่ได้รับ : 
     120,000,000  บาท 
 
 
 
 
 

จับกุมนักค้าราย
สําคัญ ร้อยละ 20 

ของทุกคดี 

ผลการจับกุมยาเสพติดในภาพรวม จํานวน 264,974 คดี ผู้ต้องหา 284,499 คน เป็น
การจับกุมคดียาเสพติดรายสําคัญ จํานวน 62,594 คดี ร้อยละ 23.62 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  59,353,628.74  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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1 )  ส นั บ ส นุ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
สืบสวนทางการเงิน 

ปฏิบัติการตามยุทธการ 
“ขยายผล ตัดวงจรทา งการ เ งิ น
เครือข่ายยาเสพติด” เริ่มปฏิบัติการ
ครั้งแรก ณ เดือนพฤษภาคม 2558 

28 เครือข่าย สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ ปฏิบัติการตามยุทธการ “ขยายผลตัด
วงจรการเงินเครือข่ายยาเสพติด ครั้งที่ 2” โดยมุ่งตัดวงจรการเงิน ทําลายเครือข่ายนักค้ายา
เสพติด 5 เครือข่าย พุ่งเป้าเครือข่ายนักค้ายาเสพติดระดับประเทศที่มีผู้ร่วมขบวนการ
กว่า 25 คน รวมเป้าหมายบุคคลที่จะดําเนินการในครั้งนี้ 32 ราย พร้อมตรวจค้น 34 พื้นที่ 
ใน 10 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรสาคร ปราจีนบุรี จันทบุรี ตราด 
สุรินทร์ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ เชียงราย เพื่อยึดอายัดทรัพย์สินเครือข่ายนักค้ายาเสพติด รวม
มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดร่วม 91 ล้านบาท ดังนี้ 

- เครือข่ายที่ 1 เครือข่าย นายเกรียงไกร หรือเก่ง ดอกไม้ 
- เครือข่ายที่ 2 เครือข่าย นางสาวอรวรรณ เห็นสว่าง 
- เครือข่ายที่ 3 เครือข่ายนายจรูญ ปานทอง 
- เครือข่ายที่ 4 เครือข่ายนางสาวลาวัลย์ จําเรือง 
ระยะเวลาช่วงเดือนพฤษภาคม – กันยายน 2558 ปฏิบัติต่อเครือข่ายยาเสพติดทั้งสิ้น 

28 เครือข่าย เป้าหมายบุคคล 130 ราย พื้นที่ปฏิบัติการรวม 147 จุด ใน 38 จังหวัด 
สํานักงาน ป.ป.ส.สนธิกําลังปฏิบัติร่วมกับ สํานักงานตํารวจแห่งชาติ/สํานักงาน 

ปปง./ กรมสอบสวนคดีพิเศษ/กรมราชทัณฑ์/กรมการปกครอง/ ทหาร (กองทัพบก 
กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย)/ หน่วยปราบปรามยาเสพติด
สหรัฐอเมริกา (DEA) 

ผลการปฏิบัติ 
จับกุมผู้ต้องหา 56 ราย แบ่งเป็น จับกุมในข้อหาสมคบกันกระทําความผิดเกี่ยวกับยา

เสพติด รวม 39 ราย จับกุมในข้อหาครอบครองเพื่อจําหน่ายยาเสพติด รวม 11 ราย แจ้ง
ข้อกล่าวหาสมคบกันกระทําความผิดยาเสพติดเพิ่มเติม 3 ราย ข้อหาครอบครองอาวุธ
ปืน ของกลางยาบ้า 18,161 เม็ด ไอซ์ 1.4 กก. คีตามีน 150 ขวด ยาอีริมีนไฟร์ 200 
เม็ด ยึดและอายัดทรัพย์สินรวมมูลค่า 638,650,000 บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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2) สนับสนุนค่าตรวจพิสูจน์
สารเสพติด 

- โครงการตรวจพิสูจน์
ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบทาง
เคมีของยาบ้า (Drug Profile) 

ทุกเขต 
3,750 คดี 

ตรวจพิสูจน์ลักษณะเฉพาะและองค์ประกอบทางเคมีของยาบ้า (Drug Profile) ปี 2558 
(1 ตุลาคม 2557-20 มิถุนายน 2558 ) รวม 14,033 คดี (มากกว่าร้อยละ 100) 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

3 )  ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
มาตรการทางทรัพย์สิน 

รายสําคัญทุกคดี 1. สํานักงาน ป.ป.ส. ยึดทรัพย์สินคดียาเสพติด รวม 2,301 ราย 
2. มูลค่าทรัพย์สินที่ยึดอายัดได้ รวม 1,322.49 ล้านบาท 

2.1 สํานักงาน ป.ป.ส. ยึดอายัดทรัพย์สินคดียาเสพติด 993.94 ล้านบาท 
2.2 สํานักงาน ปปง. ยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดมูลฐานยาเสพ

ติด 239.55 ล้านบาท 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

2.2.2 ดําเนินมาตรการกับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติด 

- รับเรื่องร้องเรียนจาก
ประชาชน 

- ต ร ว จ ส อ บ แ ล ะ
ดําเนินการทางกฎหมาย 

- ร ณ ร ง ค์  ป้ อ ง กั น
เจ้าหน้าที่รัฐ 

 

รายสําคัญทุกคดี 1. รับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด จํานวน 550 ราย (ตรวจสอบ
สถานะและพฤติการณ์แล้ว จํานวน 333 ราย และอยู่ระหว่างตรวจสอบสถานะและ
พฤติการณ์ จํานวน 217 ราย) 
2. เรื่องการจับกุมเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ทั้งสิ้น 132 ราย (ดําเนินการ
ทางวินัยแล้ว จํานวน 37 ราย และอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงานต้นสังกัดดําเนินการ
ทางวินัย จํานวน 95 ราย) 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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3. การฝึกอบรม  1. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด จํานวน 41,366 คน 
2. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการปราบปราม 
ยาเสพติด จํานวน 5,701 คน 
3. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการบําบัดรักษา 
ผู้เสพ/ผู้ติด จํานวน 8,938 คน 
4. การอบรม/ให้ความรู้ด้านการอํานวยการบริหารจัดการ จํานวน 5,081 คน 
 

 

3.1 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร
พ นั ก ง า น เ จ้ า ห น้ า ที่ ต า ม
พระราชบัญญั ติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทําความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด พ.ศ. 2534 
 
งบประมาณที่ได้รับ :  
     1,000,000  บาท 

เจ้าหน้าที ่ป.ป.ส. / 
ตํารวจ ภาค 1-9 
และ กทม. ทีไ่ด้รับ
การแต่งตั้งเป็น

พนักงานเจ้าหน้าที่
ตาม พ.ร.บ. 

มาตรการฯ จํานวน 
6 รุ่นรุ่นละ 70 นาย 

 

ฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปราม
ผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 เรียบร้อยแล้ว ผู้เข้าร่วม 94 นาย 
งบประมาณที่เบิกจ่าย   433,540  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

3.2 โครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่
สืบสวนทางการเงิน 
งบประมาณที่ได้รับ :  

   4,458,000 บาท 

เจ้าหน้าที่ ป.ป.ส. 
ภาค 1-9 / กทม. / 
ตํารวจ จํานวน 10 
รุ่น รุ่นละ 60 คน 

 
 
 

จัดโครงการพัฒนาเจ้าหน้าที่สืบสวนทางการเงิน ผู้เข้าร่วม 762 คน (มากกว่าร้อยละ 100) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย   4,380,372  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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   3.3 หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการข่าว (CIA) 
งบประมาณที่ได้รับ :  
      200,000  บาท 

 

เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
ป.ป.ส. จํานวน 30 

นาย 
 

จัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านการข่าว (CIA) ผู้เข้าร่วม 49 นาย (มากกว่า
ร้อยละ 100)  งบประมาณที่เบิกจ่าย   10,200  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

3.4 หลักสูตรการสืบสวนทาง Social 
Media 
งบประมาณที่ได้รับ :  

445,000  บาท 

เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
ป.ป.ส. จํานวน 50 

นาย 
 

จัดอบรมหลักสูตรการสืบสวนทาง Social Media ผู้เข้าร่วม 50 นาย (ร้อยละ 100) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย   286,138  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

3.5 หลักสูตรการใช้นิติวิทยา -
ศาสตร์ในการสืบสวนคดียาเสพติด 

 
งบประมาณที่ได้รับ :  
      680,000 บาท 

เจ้าหน้าที่สํานักงาน 
ป.ป.ส. จํานวน 50 

นาย 

วันที่ 27-30 มกราคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. จัดอบรมการใช้นิติวิทยาศาสตร์ใน
การสืบสวนคดียาเสพติด โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.ปทุมธานี 
ผู้ผ่านการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ส./กรมราชทัณฑ์ กรม
สอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ทั้งในส่วนกลางและ
ภูมิภาค จํานวน 144 คน (มากกว่าร้อยละ 100) 
งบประมาณที่เบิกจ่าย   1,275,458  บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

3.6 โครงการพัฒนาศักยภาพชุด
ปฏิบัติการสอบสวนเฝ้าระวังปัญหายา
เสพติด 

 
 
 
 

80 คน จัดอบรมหลักสูตรโครงการพัฒนาศักยภาพชุดปฏิบัติการสอบสวนเฝ้าระวังปัญหายาเสพ
ติด ผู้เข้าร่วม 120 คน (มากกว่าร้อยละ 100) 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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4. การบูรณาการความร่วมมือด้านการ
ปราบปรามยาเสพติดกับหน่วยงานใน
สั ง กั ด ก ร ะ ท ร ว ง ยุ ติ ธ ร ร ม แ ล ะ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 
 

2 เป้าหมาย สํานักงาน ปปส. ร่วมกับสํานักงาน ปปง.สืบสวนเครือข่ายการฟอกเงิน เป้าหมายนัก
ค้ายาเสพติดในเรือนจําและเครือข่าย จํานวน 2 เป้าหมาย คือ 

1. วันที่ 12 กันยายน 2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 
ร่วมกับ สํานักงาน ปปง. สํานักงาน ป.ป.ส. และ ตํารวจภูธรจังหวัดอ่างทอง ทําการตรวจ
ค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดเครือข่ายนักโทษเรือนจําพระนครศรีอยุธยา
ตามหมายจับความผิดฐานฟอกเงินหมายศาลจังหวัดอ่างทองในพื้นที่กรุงเทพฯ 3 จุด 
และจังหวัดอ่างทอง เพื่อรวบรวมขยายผลเส้นทางการฟอกเงิน 

2. วันที่ 28 กันยายน 2558 กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยสํานักคดีอาญาพิเศษ 3 ได้
ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ส.และสํานักงาน ปปง. ตรวจค้นพร้อมยึดอายัดทรัพย์สิน
เครือข่ายฟอกเงินกลุ่มนักค้ายาเสพติดในพื้นที่สายไหม ตามกฏหมาย พ.ร.บ.ฟอกเงิน 
เพื่อขยายผลการตรวจสอบไปยังกลุ่มนายทุนที่เกี่ยวข้อง 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

4.1 กิจกรรมสืบสวนเส้นทาง
การเงินและทรัพย์สินของกลุ่มบุคคล
ที่ เ กี่ยวข้องผู้สมคบและสนับสนุน
ช่วยเหลือ ตามที่ได้รับการร้องขอจาก
สํานักงาน ปปส. 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

สํานักคดีอาญาพิเศษ 3 ร่วมปฏิบัติการตามแผนปราบปรามยาเสพติด กําหนดจุด
การเข้าค้น 3 จังหวัด จํานวน 9 จุด ตามหมายจับความผิดข้อหาสมคบ และความผิด
ฐานฟอกเงิน 

 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

4.2 สรุปเ รื่องส่งให้สํานักงาน 
ป.ป.ส. ดําเนินการจับกุมเพื่อนําไปสู่
การใช้มาตรการฟอกเงินกับผู้กระทํา
ความผิด 

 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

ไม่มีข้อมูลรายงาน 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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4.3 การตรวจสอบ/ไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือ
ความบริ สุ ท ธิ์ ของผู้ ถู กกล่ า วหา 
(เจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบด้านการ
พัฒนาพฤตินิสัยและด้านแก้ไขฟื้นฟู
ผู้กระทําความผิด) 

5 ครั้ง การบูรณาการตรวจสอบ/ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของ
ผู้ถูกกล่าวหาที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ จํานวน 5 เรื่อง อยู่ระหว่างดําเนินการ ดังนี้ 
1. เลขสํานวน 233/58 วันที่ 13 ตุลาคม 2557 

ร้องเรียนกล่าวหาการค้าแรงงานต่างด้าวและค้ายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดระนองโดยมี
เจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวข้อง 
2. เลขสํานวน 250/58 วันที่ 17 ตุลาคม 2557 

แจ้งเบาะแสการกระทําความผิดเกี่ยวกับบ่อนการพนันและจําหน่ายยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ซึ่งมีข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทํา
ความผิดและสนับสนุนการกระทําความผิด 
3.เลขสํานวน 578/58 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 

รับจ้างนํายาเสพติดเข้าเรือนจํา 
4. เลขสํานวน 681/58 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 

ข่มเหงประชาชนรีดไถต่อประชาชนซึ่งหน้ามีพฤติกรรมค้ายาเสพติด 
5. เลขสํานวน 730/58 วันที่ 31 ตุลาคม 2557 

มีพฤติการณ์เสพยาเสพติดและจําหน่ายยาเสพติดให้กับประชาชนแถววัดสว่างชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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4.4 โครงการสืบสวน ปราบปราม
เ พื่อดําเ นินการกับทรัพย์สินหรือ
ผู้ กระทําความผิดมูลฐานยาเสพ
ติดตามกฎหมายฟอกเงิน 

   

1) สืบสวน สอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับ
ทรั พ ย์ สิ นที่ เ กี่ ยว กั บการกระทํ า
ความผิดมูลฐานยาเสพติด 

มีการดําเนินการกับ
ทรัพย์สินหรือ

ผู้กระทําความผิด
มูลฐาน 3(1) 

ความผิดเกี่ยวกับ
ยาเสพติด 

(ตัวชี้วัด : จํานวน
เรื่องที่สืบสวน 

สอบสวน รวบรวม
พยานหลักฐาน 

เพื่อดําเนินการกับ
ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ

การกระทํา
ความผิดมูลฐานยา
เสพติด 56 เรือ่ง) 

 
 
 
 

รวมคําสั่ง 367 คําสั่ง (มากกว่าร้อยละ 100) 
1. คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (คําสั่ง ม.) ในความผิดมูลฐานยาเสพติด  
ปี 2558 จํานวน 271 คําสั่ง 
2. คณะกรรมการธุรกรรมมติให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สิน (คําสั่ง ย.) ในความผิดมูล
ฐานยาเสพติด ปี 2558 จํานวน 96 คําสั่ง มูลค่า239,553,150.46 บาท 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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2) วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล
จ ากฐานข่ า วกรองทางการ เ งิ น 
โดยเฉพาะความผิดในมูลฐานยาเสพติด
และส่งต่อให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง
ดําเนินการต่อไป 

มีการวิเคราะห์
ตรวจสอบข้อมลูจาก
ฐานข่าวกรองทาง
การเงิน โดยเฉพาะ
ความผิดในมูลฐาน
ยาเสพติดตละส่ง
ต่อหน่วยงานที่

เกี่ยวข้อง
ดําเนินการต่อไป 
(ตัวชี้วัด : ร้อยละ
ของจํานวนเรื่องที่

หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องรับไว้

ดําเนินการเทียบ
กับจํานวนเรื่องที่

สํานักงาน ปปง. ส่ง
ให้ ตามความผิดมูล

ฐานยาเสพติด 
ร้อยละ 85) 

 
 
 
 

1. สํานักงาน ปปง. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข่าวกรองทางการเงินในความผิดมูล
ฐานยาเสพติด จํานวน 215 เรื่อง และส่งหน่วยงานภายใน สืบสวนและเก็บรวบรวบ
พยานหลักฐานเพื่อดําเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทําผิด จํานวน 215 เรื่อง 
2. สํานักงาน ปปง. วิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลจากฐานข่าวกรองทางการเงิน ในความผิด
มูลฐานยาเสพติด จํานวน 26 เรื่อง และดําเนินการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อมูลพร้อมแจ้งผล
การวิเคราะห์ให้หน่วยงานภายนอกทราบเพื่อไปดําเนินการต่อไป จํานวน 26 เรื่อง 
ได้แก่ ที่ว่าการอําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น จํานวน 1 เรื่อง, สํานักงาน ป.ป.ส. จํานวน 
13 เรื่อง, ตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 1 เรื่อง, กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 
(บช.ปส.) จํานวน 9 เรื่อง กรมราชทัณฑ์ จํานวน 1 เรื่อง กองกํากับการ 1กองบังคับการ
สืบสวนตํารวจภูธรภาค 5 จํานวน 1 เรื่อง  
3. สรุปจํานวนเรื่องที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไว้ดําเนินการเทียบกับจํานวนเรื่องที่
สํานักงาน ปปง. ส่งให้ ตามความผิดมูลฐานยาเสพติด ร้อยละ 100 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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4.5 การบูรณาการและสร้างทีม
ต้นแบบในการเก็บพยานหลักฐาน
กรณีการปฏิบัติงานร่วมกับสํานักงาน 
ป.ป.ส.และกรมราชทัณฑ์ (เน้นการ
วิเคราะห์ เ ชื่อมโยงเครือข่ายหรือ
เส้นทางยาเสพติด) 

8 ครั้ง การบูรณาการและสร้างทีมต้นแบบในการเก็บพยานหลักฐานกรณีการปฏิบัติงาน
ร่วมกับสํานักงาน ป.ป.ส.และกรมราชทัณฑ์ (มุ่งเน้นการเก็บหลักฐาน การตรวจพิสูจน์ทาง
นิ ติ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  เ ชื่ อ ม โ ย ง เ ค รื อ ข่ า ย ห รื อ เ ส้ น ท า ง
ยาเสพติด) โดยการอบรม 

 (1) วันที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2557 กลุ่ม เป้าหมาย 50 คน ประกอบด้วย กรม
ราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด 

(2) วันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2557 กลุ่ม เป้าหมาย 70 คน จากสํานักงาน ป.ป.ส 
ร่วมตรวจเก็บหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์เพื่อการขยายผลคดี 

(3) วันที่ 20-23 มกราคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ส.(รุ่นที่ 2 ) โรงแรมไพน์เฮิร์ท 
กอล์ฟ สปา จ.ปทุมธานี 

(4) วันที่ 27-30 มกราคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. (รุ่นที่ 3) โรงแรม ไพน์เฮิร์ท 
กอล์ฟ สปา จ.ปทุมธานี 

(5) วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ทัณฑสถานบําบัดพิเศษปทุมธานี 
(6) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 เรือนจํากลางสมุทรปราการ 
(7) วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 เรือนจําจังหวัดสิงห์บุรี 
(8) วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558 ทัณฑสถานหญิงกลาง 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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4.6 การตรวจพิสูจน์สัญชาติเพื่อ
ความมั่นคง 

3 ครั้ง การดําเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมเพื่อประกอบการแก้ไขปัญหาสัญชาติ
ไทยให้กับราษฎรที่ไม่มีชื่อในทะเบียนราษฎร หรือมีรายการสถานะบุคคลไม่ถูกต้องให้
สามารถแจ้งเกิดหรือเพิ่มชื่อรายการบุคคลทางทะเบียนราษฎร์ได้ ประกอบด้วย
โครงการ/กิจกรรมดังต่อไปนี้ 

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ดําเนินการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม โดยจัดส่งผลการ
ตรวจพิสูจน์ยังอําเภอแม่อาย จํานวน 3 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 ส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมกรณีความสัมพันธ์ บิดา-มารดา-บุตร 
จํานวน 212 ราย (74 ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคลตกหล่น จํานวน 88 ราย และ
บุคคลอ้างอิง จํานวน 124 ราย โดยมีผลการตรวจพิสูจน์ไม่มีความสัมพันธ์ จํานวน 2 ราย 
(1 ครอบครัว) 

ครั้งที่ 2 ส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมกรณีความสัมพันธ์การเป็นพี่น้อง, การตรวจ
พิสูจน์เปรียบเทียบความสัมพันธ์สายบิดาและสายมารดา จํานวน 198 ราย (86 
ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคลตกหล่นจํานวน 111 ราย และบุคคลอ้างอิงจํานวน 87 
ราย โดยมีผลการตรวจพิสูจน์ไม่มีความสัมพันธ์ จํานวน 2 ครอบครัว และไม่สามารถ
คํานวณค่าทางสถิติได้ จํานวน 6 ครอบครัว ในขณะนี้ตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ประเภท
อื่นๆ ซึ่งตรวจพิสูจน์ทางห้องปฏิบัติการเสร็จสิ้นแล้วอยู่ระหว่างเตรียมการจัดส่ง จํานวน 
99ราย (35 ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคลตกหล่นจํานวน 63 ราย และบุคคลอ้างอิง
จํานวน 36 รายคงเหลือผลการตรวจพิสูจน์ความสัมพันธ์ประเภทอื่นๆ อยู่ระหว่างการ
ตรวจพิสูจน์ จํานวน 84 ราย (24 ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคลตกหล่นจํานวน 57 
ราย และบุคคลอ้างอิง จํานวน 27 ราย 

ครั้งที่ 3 ส่งผลการตรวจสารพันธุกรรมที่ดําเนินการตรวจเสร็จสิ้นแล้วทั้งหมด
จํานวน 183 ราย (59 ครอบครัว) ประกอบด้วย บุคคลตกหล่น จํานวน 124 ราย และ
บุคคลอ้างอิงจํานวน 59 ราย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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4.7 โครงการนําร่องช่องทาง
พิเศษ (Fast Track) บังคับคดีโทษ
ปรับในคดียาเสพติด 

 

- หารือการทํา
สัญญาความร่วมมือ
กับสํานักงาน 
ป.ป.ส. 
- การลงนามใน
สัญญา (MOU) 
ความร่วมมือกับ 
ป.ป.ส. 
- เปิดให้บริการ
ช่องทางพิเศษโดย
ดําเนินการยึด 
อายัด ในคดีโทษ
ปรับยาเสพติด 
- จัดทํา
หนังสือเวียนแจ้งให้
เจ้าหน้าที่กรม
บังคับคดีทราบและ
ปฏิบัติ 
 
 
 
 
 

- สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับกรมบังคับคดีลงนามความร่วมมือในข้อตกลง (MOU) 
โครงการนําร่องช่องทางพิเศษ (Fast Track) บังคับคดีโทษปรับในคดียาเสพติด วันที่ 13 
พฤศจิกายน 2557 
- เปิดให้บริการช่องทางพิเศษ โดยดําเนินการยึด อายัดในคดีโทษปรับยาเสพติด 
- จัดทําหนังสือเวียนแจ้งให้เจ้าหน้าที่กรมบังคับคดีทราบและถือปฏิบัติในการดําเนินการ
ยึด อายัดในคดีโทษปรับยาเสพติด 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  



 

172 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

5. งานป้องกันและปราบปรามยาเสพ
ติดและสิ่งของต้องห้าม 

   

    5.1 เข้มงวดการปฏิบัติหน้าที่ของ
เ รื อน จํ า โ ดย กํ าหนด ใ ห้หั วห น้ า
หน่วยงานต้องรับผิดชอบกวดขันดูแล
เรือนจําของตนเอง 

- - - 

5.2 ให้หัวหน้าหน่วยงานวางแผน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่
โ ด ย ใ ช้ ท รั พ ย า ก ร ที่ มี อ ยู่ ใ ห้ มี
ประสิทธิภาพ 

- - - 

5.3 ให้มีการจู่โจมตรวจค้นเป็น
ปกติโดยสม่ําเสมอพร้อมทั้งให้บูรณา
การหน่วยงานภาคี ให้ เข้ ามาร่ วม
ดําเนินการตรวจค้น 

- จู่โจมตรวจค้นในเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศโดยสนธิกําลังกับหน่วยงานบูรณาการ 
เช่น ตํารวจ ทหาร จังหวัด โดยการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจําและทัณฑสถานทุกแห่งจํานวน 
143 แห่งอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
ผลการจู่โจมตรวจค้นสามารถยึดของกลางได้ 

ของกลาง 
สกัดกั้น 

(นอกเรือนจํา) 
จู่โจมตรวจค้น 
ในเรือนจํา 

1. โทรศัพท์มือถือ 111 เครื่อง 2,594 เครื่อง 
2. ซิมการ์ด 34 อัน 1,666 อัน 
3. ยาบ้า 4,768 เม็ด 9,371.25 เม็ด 
4. ไอซ์ 46.87 กรัม 651.62 กรัม 
5. กัญชา 1.2 กรัม ไม่มี 

** ไม่ประเมินผลเนื่องจากไม่มีการกําหนดค่า
เป้าหมาย 

 

- 
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5.4 ดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดที่
กรมราชทัณฑ์ได้สั่งการไว้ครบถ้วนแล้ว 

เรือนจําและ 
ทัณฑสถาน 
143 แห่ง 

จู่โจมตรวจค้นในเรือนจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ โดยสนธิกําลังกับหน่วยงานบูรณา
การ เช่น ตํารวจ ทหาร จังหวัด โดยการจู่โจมตรวจค้นทุกเรือนจําและทัณฑสถานทุกแห่ง 
จํานวน 143 แห่ง อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

5.5 กําหนดเรือนจําเป้าหมายใน
การควบคุมผู้ต้องขังรายสําคัญเพื่อตัด
วงจรการค้ายาเสพติด 9 แห่ง ใน
เบื้องต้นกําหนด 2 แห่ง คือ เรือนจํา
กลางเขาบิน และเรือนจํากลางคลองไผ่
ด้านการจัดวางระบบการปฏิบัติต่อ
ผู้ต้องขังรายสําคัญ (Bigname) จัดวาง
ระบบการย้ายผู้ ต้องขังไว้ที่ เรือนจํา
กลางเขาบิน (837 คน) และผู้ต้องขังที่
มี พฤ ติ กรรม ดื้ อ ด้ านต่อ ต้ านการ
ปกครองคุมขังไว้ที่เรือนจํากลางคลอง
ไผ่ (263 คน)  

 
 
 
 
 
 
 

9 แห่ง 
(ในเบื้องต้น  

2 แห่ง) 

ตัดวงจรการค้ายาเสพติดในเรือนจําเป้าหมาย จํานวน 2 เรือนจํา คือ เรือนจําเขาบิน 
จํานวน 957 คน และเรือนจําคลองไผ่ จํานวน 263 คน 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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5.6 ด้านเจ้าหน้าที่ สับเปลี่ยนผู้
บัญชาการเรือนจํา โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่
มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดและโทรศัพท์ในเรือนจํา ลงโทษทาง
วินัยและทางอาญาอย่างเฉียบขาด  

ยาเสพติดไล่ออก 
15 ราย/

โทรศัพท์มือถือ 
7 ราย 

การดําเนินการกับเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์
ในเรือนจํา ลงโทษทางวินัยและทางอาญาอย่างเฉียบขาด ระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2557 – 
30 ก.ย. 2558 ดังนี้ 

1) โยกย้ายเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและโทรศัพท์ จํานวน 42 
ราย 

2) ย้ายข้าราชการ  
- คําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอํานวยการระดับสูง จํานวน 39 ราย 
- คําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย) ข้าราชการประเภทอํานวยการระดับต้น จํานวน 47 ราย 
- คําสั่งแต่งตั้ง (ย้าย)  ข้าราชการรักษาราชการแทน จํานวน 74 ราย 

3) ลงโทษทางวินัยและอาญา จํานวน 25 ราย 
3.1 เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 30 ราย 

- ไล่ออก 19 ราย 
- ระหว่างดําเนินการของคณะกรรมการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 7 ราย 

3.2 เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์มือถือ 15 ราย 
- ไล่ออก 6 ราย 
- ระหว่างดําเนินการของคณะกรรมการและให้ออกจากราชการไว้ก่อน 4 ราย 
- อยู่ระหว่างสอบสวน 5 ราย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

5.7 บูรณาการกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องโดยใช้มาตรการตรวจสอบและ
ยึดทรัพย์สินโดย ปปส. ปปท. และ 
ปปง. 

24 ครั้ง สํานักงาน ปปง. สํานักงาน ป.ป.ส. และสํานักงาน ปปท. มีการประชุม/ประสานการ
ปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้มาตรการตรวจสอบและยึดทรัพย์สิน ระหว่าง
วันที่ 1 ตุลาคม 2557 –30 กันยายน 2558 จํานวน 45 ครั้ง 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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5.8 การปราบปรามยาเสพติดผู้ที่
เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมขังในเรือนจํากลาง
บางขวางโดยใช้มาตรการฟอกเงิน 

- ประสานขอข้อมูลและ
รายชื่อเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดที่
เ กี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมขังในเรือนจํา
กลางบางขวาง 

- ประสานงานกับพนักงาน
สอบสวนเจ้าของสํานวนและผู้จับกุม 

- ตรวจสอบประวัติ 
ทรัพย์สิน พฤติกรรมค้ายาเสพติด
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับผู้ถูกคุมขัง 

- ดําเนินมาตรการตาม 
พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอก
เงิน พ.ศ. 2542 

12 เรื่อง 1. คดีเครือข่ายซูโดอีเฟดรีน กรณีขยายผลการดําเนินดคี เรื่องการฟอกเงิน อยู่ระหว่าง
เสนอเป็นคดีพิเศษ (เลขสืบสวนที่ 167/2557) อยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติม เพื่อขยายผล
ดําเนินคดีข้อหา : การดําเนินการคดีเครือข่ายซูโดอีเฟดรีน กรณีขยายผลการดําเนินคดี 
เรื่องการฟอกเงิน อยู่ระหว่างเสนอเป็นคดีพิเศษ (เลขสืบสวนที่ 167/2557) ได้ประสาน
หน่วยงานปราบปรามยาเสพติดพม่า CCDAC ทําการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับ
และเตรียมการขยายผล 
2. คดีการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงิน นายอาซัน หรือ จิระศักดิ์ เชื่อมโยงกับเครือข่าย
ยาเสพติดภาคตะวันออกฟอกเงิน 

การดําเนินการ คดีการสืบสวนความผิดฐานฟอกเงินนายอาซัน หรือ จิระศักดิ์ 
เชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดภาคตะวันออกอยู่ระหว่างสืบสวนเพิ่มเติม เพื่อขยายผล
ดําเนินคดีข้อหาฟอกเงิน โดยมีมาตรการตรวจสอบทรัพย์สิน 
3. กรณีมีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดของนายจิรศักดิ์ฯ หรืออาซัน 
ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําบางขวางแต่ยังมีพฤติการณ์ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้
โทษ คดีใกล้สรุปสํานวน จากการตรวจบัญชีเงินฝาก ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ยานพาหนะ
ไม่พบความผิดปกติ มีทรัพย์เหมาะสมแก่ฐานะนุรูปและได้ตรวจสอบไปยังภูมิลําเนาของ
ผู้ร้อง (นางสุชาดา) ทําให้ทราบว่าผู้ร้องและผู้ถูกร้องมีสถานะเป็นญาติมีความสัมพันธ์
กันอย่างลึกซึ้ง (จากคําให้การของญาติผู้ถูกร้อง ต่อมาผู้ถูกร้องมีสามีใหม่ ซึ่งสามีเดิม
สาบสูญปี 2545) จึงเป็นเหตุให้มีการตรวจสอบทรัพย์สินในดคีดังกล่าว 

การดําเนินการ กรณีมีกลุ่มบุคคลเกี่ยวข้องกับเครือข่ายยาเสพติดของนายจิรศักดิ์ฯ 
หรืออาซัน ปัจจุบันถูกคุมขังอยู่ที่เรือนจําบางขวาง แต่ยังมีพฤติการณ์ไปเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดให้โทษ เสนอความเห็นยุติเรื่อง 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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6. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาเครือข่ายพันธมิตรด้านการ
ตรวจสอบข้อมูลสนับสนุนการสืบสวน
คดีพิเศษ 

6.1 การประสานงานและการรับ-
ส่งข้อมูลธุรกรรมทางการเงินผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ 

6.2 การดําเนินการจัดสัมมนา 

- - - 

7. โครงการอบรมการใช้งานระบบ
สารสนเทศเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ธุรกรรมทางการเงิน 

7.1 ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
7.2 อบรมการใช้งาน 
7 . 3  เ ริ่ ม ก า ร ใ ช้ ง า น ร ะ บ บ

สารสนเทศฯ 

- - - 

 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   2. แผนงานการปราบปรามยาเสพติด 
   การดําเนินงานตามแผน       31       งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
   บรรลุเป้าหมาย                28       งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต   (ร้อยละ 90.32 ) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

แผนงานที่ 3 การบําบัดผู้ติดยาเสพติด 
- แผนงานการบําบัดผู้ติดยาเสพติด 
 

- การบําบัดรักษาฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ใน ปีงบประมาณ 2558 (1 ตุลาคม 2557 – 
30 กันยายน 2558) ดังนี้ 

. 

การบําบัดฟื้นฟูยาเสพติด 
เป้าหมาย 

(คน) 
ผลการดําเนินงาน 

(คน) 
ผลการบําบัดฟื้นฟูผู้ติด ยาเสพติด 
ภาพรวม  

220,000 209,859 

- ระบบสมัครใจ 101,800 99,315 
- ระบบบังคับบําบัด 100,000 91,768 

- ระบบต้องโทษ 18,200 18,776 

- 

1. โครงการการพัฒนาโปรแกรม
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ในระบบบังคับบําบัดแบบควบคุมตัว 

ศูนย์ฟื้นฟูฯ แบบควบคุมตัว 
จํานวน 66 แห่ง 

มีโปรแกรมในการฟื้นฟูฯ 
เป็นมาตรฐานเดียวกันและ

สามารถนําไปใช้ 
ได้จริง ภายใน 
ธันวาคม 2557 

1. การดําเนินงานด้านการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 
ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2557 ดังนี้ 

1.1 สํานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทําประกาศ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เรื่อง การนําตัว
ผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟื้นฟู การบําบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นประกาศที่รองรับคําสั่ง คสช. และแจ้งรายละเอียดการ
ปฏิบัติให้ ศอ.ปส.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแนวทาง 

1.2 หน่วยงานปฏิบัติได้จัดตั้งกลไกการดําเนินงานตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 
ประกอบด้วย 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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1) จัดตั้ ง ศูนย์ คัดกรองในพื้นที่ 44 จังหวัด และกทม .  จํานวน 194 แห่ง 
ประกอบด้วย ระบุที่ตั้งเป็นสถานที่ตั้งในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข 113 แห่ง /ที่ว่าการอําเภอ 65 แห่ง/เป็นสํานักงานคุมประพฤติจังหวัด ศาลา
ประชาคม กองร้อยอาสาฯ 16 แห่ง 

2) จัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฯ จํานวน 325 แห่ง ในพื้นที่ 
57 จังหวัด ระบุที่ตั้งเป็นที่ว่าการอําเภอ 274 แห่ง/โรงพยาบาล, สาธารณสุขอําเภอ  47 
แห่ง/สํานักงานคุมประพฤติ อบต. และวัด 4 แห่ง  

1.3 การเตรียมการในการขยายศักยภาพของสถานพยาบาลสําหรับรองรับผู้เสพผู้ติดยา
เสพติดที่จะเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 
โดยเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข เตรียมที่จะขยายศักยภาพใน การรองรับผู้เสพผู้ติดยาเสพ
ติดที่จะเข้าสู่สถานพยาบาลในสังกัด(การรองรับผู้ป่วยนอก) และคัดเลือกโรงพยาบาลในเขต
บริการสุขภาพสําหรับรองรับผู้ติดและผู้ติดรุนแรงและอยู่ระหว่างการประสานหน่วยงาน
ภาคีด้านบําบัดรักษา เช่น กองทัพ เพื่อขยาย การบําบัดฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม รวมทั้งสถานพยาบาลในสังกัดของกองทัพ 

 

1.1 จัดทําโปรแกรม (หลักสูตร) 
ที่เป็นมาตรฐานกลาง (มีคู่มือ) 

1 หลักสูตร การพัฒนาโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดแบบ
ควบคุมตัว โดยกรมคุมประพฤติได้จัดทําโปรแกรม (หลักสูตร) ที่เป็นมาตรฐานกลาง
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

1.2 การอบรมเพื่อให้ผู้บริหาร
และทีมปฏิบัติการของศูนย์ฟื้นฟูฯ 
เข้าใจและสามารถนําโปรแกรมที่
เป็นมาตรฐานกลางไปใช้ได้จริง 

1 ครั้ง การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานพหุภาคีด้านมาตรฐานการ
ฟื้นฟูฯ และออกนิเทศเพื่อการตรวจสอบคุณภาพและการปฏิบัติงานแล้ว จํานวน 
3 ครั้ง คือ (1) ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี 
(2) ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี (3) ศูนย์ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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1.3 นิเทศเพื่อการตรวจสอบ
คุณภาพและการปฏิบัติตามโปรแกรม
ที่เป็นมาตรฐานกลาง 
 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
      85,746  บาท 

6 แห่ง การนิ เทศเ พื่อการตรวจสอบและรับรองคุณภาพศูนย์ ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด จํานวน 6 แห่ง 

1. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ (กองร้อยกองบังคับการ) 
จังหวัดสระบุรี วันที่ 29 ต.ค.2557 

2. ศู น ย์ วิ วั ฒ น์ พล เมื อ ง  กรมทหารม้ าที่  5  รั กษาพระอง ค์  (กอง พั น
ทหารม้าที่ 23 รักษาพระองค์) จังหวัดสระบุรี วันที่ 30 ต.ค.2557 

3. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี วันที่ 31 ต.ค.2557
4. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 5 

พฤศจิกายน 2557 
5. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด กองบิน 2 จังหวัดลพบุรี วันที่ 7 

พฤศจิกายน 2557 
6. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 12 รักษาพระองค์ 

จังหวัดสระแก้ว วันที่ 18 พ.ย. 2557 

สถานที่เพื่อการฟื้นฟูฯ ภายใต้สังกัดหน่วยงานพหุภาคี จํานวน 65 แห่งทั่วประเทศ 
ได้มีการนําหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางมาใช้ในการดําเนินการฟื้นฟูฯ แล้ว 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 74,611.53 บาท 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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1.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ของหน่วยงานพหุภาคีด้านมาตรฐาน
การฟื้นฟูฯ 

 
งบประมาณที่ได้รับ : 
       642,200 บาท 

1 ครั้ง 
(4 วัน) 

จัดสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานพหุภาคีด้านมาตรฐานการ
ฟื้นฟูฯวันที่ 24-27 พ.ย. 2557 ณ ผึ้งหวานรีสอร์ท จังหวัดราชบุรี ผู้เข้าร่วม 83 คน 

1. ผู้เข้าร่วมการอบรม จํานวน 66 คน จาก 65 ศูนย์ (กองทัพบก 37 คน 
กองทัพเรือ 4 คน กองทัพอากาศ 13 คน กรมการปกครอง 5 คน สํานักงานตํารวจ 1 
คน กองทัพไทย 3 คน ศูนย์นนท์ฯ 1 คน และศูนย์ฟื้นฟูฯ ลาดหลุมแก้ว 2 คน) 

2. วิทยากร  จํานวน 5 คน 
3. ผู้สังเกตการณ์  จํานวน 2 คน จากกองทัพบก 
4. เจ้าหน้าที่  จํานวน 10 คน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 600,770.02  บาท 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

1.5 ประชุมผู้บริหารสถาน
ฟื้นฟูฯ ระบบบังคับบําบัด 
งบประมาณที่ได้รับ : 

       735,700  บาท 

1 ครั้ง 
 

จัดประชุมผู้บริหารสถานฟื้นฟูฯ ระบบบังคับบําบัด วันที่ 18-19 ธันวาคม 2557 
โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ (ผู้บริหาร
สถานฟื้นฟูฯ ระบบบังคับบําบัด จํานวน 67 แห่ง ผู้บริหารสํานักงานคุมประพฤติ 
จํานวน 43 แห่ง) เพื่อรับทราบนโยบายในการดําเนินงานเกี่ยวกับโปรแกรมหลักสูตร
มาตรฐานกลาง และมอบโล่เกียรติคุณให้กับสถานที่ฟื้นฟูฯ ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 
จํานวน 50 แห่ง 

งบประมาณที่เบิกจ่าย  595,838  บาท 
 
 
 
 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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1.6 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการ
พัฒนาคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด (รับรองคุณภาพ) 
 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 

       173,600  บาท 

7 ครั้ง 
 

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด จํานวน 3 ครั้ง ใน 3 พื้นที่ ดังนี้ 

1. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ศูนย์ป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบกพื้นที่ 1 จังหวัด
อยุธยา วันที่ 3 มีนาคม 2558 

2. ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดกองทัพอากาศทุ่งสีกัน วันที่ 6 มีนาคม 2558 
3. ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จังหวัดลพบุรี 

วันที่ 9 มีนาคม 2558 
งบประมาณที่เบิกจ่าย 75,480.16  บาท 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 

1.7 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินการตาม
โปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด 
งบประมาณที่ได้รับ : 

       2,630,000  บาท 

5 ครั้ง 
 

จัดการอบรมทั้งสิ้น 4 ครั้ง ใน 3 พื้นที่ ดังนี้ 
1. อบรมความรู้สําหรับผู้บริหารเกี่ยวกับการบริหารจัดการการนํากระบวนการชุมชน
บําบัดมาใช้ วันที่ 27-29 ก.ค. 58 สถานบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี ผู้เข้าร่วม 81 คน 
2. อบรมความรู้ด้านชุมชนบําบัดสําหรับผู้ปฏิบัติ สถานบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยา
เสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 

รุ่นที่ 1 วันที่ 3-7 ส.ค. 58 ผู้เข้าร่วม 76 คน 
รุ่นที่ 2 วันที่ 17-28 ส.ค. 58 ผู้เข้าร่วม 64 คน 

3. อบรมเทคนิคการให้คําปรึกษาเบื้องต้นและการให้คําปรึกษาครอบครัว ณ บ้านผู้
หว่าน อ. สามพราน จ. นครปฐม วันที่ 13-18 กันยายน 2558 ผู้เข้าร่วม 51 คน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  2,535,991.66  บาท 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  
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1.8 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ทบทวนปรับปรุงโปรแกรมการฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

 
งบประมาณที่ได้รับ : 

     528,510  บาท 
 

1 ครั้ง 
(1 ครั้ง/2-3 วัน) 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนปรับปรุงโปรแกรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด โรงแรม ทีเค พาเลส กรุงเทพมหานคร วันที่ 8-10 ก.ย. 58 ผู้เข้าร่วม 45 คน 

 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  191,973.88  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

2. งานแก้ไขร่างพระราชบัญญัติ
ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
ฉบับที่ ..(พ.ศ. ....) 

- เสนอร่าง พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ฉบับที่... 
(พ.ศ. ...) ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม 

 

ร่าง พ.ร.บ.ฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติด 

ยาเสพติด...  
(ฉบับที่...) 1 ฉบับ 

1. ยกร่างพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ฉบับที่...)  พ.ศ. ... แล้วเสร็จ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมได้พิจารณาเห็นชอบให้ยุติการเสนอร่าง

พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ทั้งนี้เพื่อรวมในร่าง
ประมวลกฎหมายยาเสพติดเพียงฉบับเดียว และแจ้งไปยังสํานักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี และฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม คณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

3. โครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬา 
ไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด ประจําปี 
2558 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 

 2,772,100  บาท 
 
 

เด็กและเยาวชน 
ในศูนย์ฝึกฯ 18 แห่ง, 
สถานแรกรับ 33 แห่ง 

 
 
 

จัดโครงการเป็นหนึ่งด้วยกีฬาไม่ต้องพึ่งพายาเสพติด ปี 2558 ในศูนย์ฝึกฯ  
18 แห่ง, สถานแรกรับ 33 แห่ง 

งบประมาณที่เบิกจ่าย  2,738,042  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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3.1 กิจกรรมอบรมบุคลากรด้าน
การจัดกิจกรรมพลศึกษาและกีฬา
สําหรับเด็กและเยาวชนกรมพินิจฯ 
ให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ทาง
พลศึกษา การกีฬา และเทคนิคการ
ทดสอบและประเมินผลการทดสอบ
สมรรถภาพทางกายของเด็กและ
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด 

 

51 ราย 
(นวก.อบรม 

และฝึกวิชาชีพด้านพล
ศึกษาศูนย์ฝึกฯ 18 แห่ง, 
สถานแรกรับฯ 33 แห่ง) 

ให้ความรู้ด้านเทคนิคการทดสอบและประเมินผลการทดสอบสมรรถนะทางกาย
ของเด็กและกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด และแนวทางการจัดกิจกรรมพลศึกษาและ
กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน ในกลุ่มนักวิชาการอบรมและฝึกวิชาชีพ ในศูนย์ฝึกฯ 18 
แห่ง และสถานแรกรับ 33 แห่ง จํานวน 51 คน วันที่ 16-21 พฤศจิกายน 2557 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

3.2 จัดสรรงบประมาณให้สถาน
พินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรมฯ 
ดํ าเนินการจัดซื้ อวัสดุ  อุปกรณ์
ดําเนินการทดสอบสมรรถภาพ
ทางการเด็กและเยาวชน จัดการ
ฝึกซ้อมและคัดเลือกเด็กและเยาวชน
นักกีฬาฟุตซอล และเข้าร่วมการ
แข่งขันในระดับภูมิภาค 

 

51แห่ง 
(ศูนย์ฝึกฯ 18 แห่ง,สถาน

แรกรับฯ 33 แห่ง) 

จัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานจัดซื้อเครื่องทดสอบสมรรถภาพทางกายสําหรับ
เด็กและเยาวชน ศูนย์ฝึกฯ 18 แห่ง,สถานแรกรับฯ 33 แห่ง 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

3.3 กรมพินิจฯ จัดการแข่งขัน
กีฬาฟุตซอลและการประกวดกอง
เชียร์ ประจําปี 2558 รอบชิงชนะเลิศ 
โดยให้สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึก
และอบรมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกการ

สถานพินิจ 
10 แห่ง และศนูย์ฝึก 11 

แห่ง 
(ดําเนินการในไตรมาส 4) 

การแข่งขันกีฬาฟุตซอลและการประกวดกองเชียร์ เด็กและเยาวชนเข้าร่วม 
จํานวน 1,280 คน 

- รอบคัดเลือก จัดในช่วงเดือนมิถุนายน เด็กและเยาวชนเข้าร่วม จํานวน 1,040 คน 
- รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 2-4 กรกฏาคม 2558 เด็กและเยาวชนเข้าร่วม จํานวน 

240 คน 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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แข่งขันกีฬาฟุตซอล ในระดับภูมิภาค
เข้าร่วม และเด็กและเยาวชนจาก
ศูน ย์ฝึ กฯ  เขตกรุ ง เทพฯ  และ
ปริมณฑลเข้าร่วมการประกวดกอง
เชียร์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

-  รอบชิงชนะเลิศ เด็กและเยาวชนจากศูนย์ฝึกฯ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเข้า
ร่วมการประกวดกองเชียร์รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ จํานวน 3,200 คน 

4. โครงการการแข่งขันมวยไทย 
แอโรบิค (คีตมวยไทย) ประจําปี 
2558 

เด็กและเยาวชน จํานวน 
400 คน 

 ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

4.1 กรมจัดสรรงบประมาณให้
สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและอบรม
ฯ ดําเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ 
จัดการฝึกซ้อม และแข่งขันคัดเลือก
เด็กและเยาวชนนักกีฬาแอโรบิคมวย
ไทย และเข้าร่วมแข่งขันระดับเขต 

 กรมพินิจฯ จัดสรรงบประมาณทั้งหมดให้หน่วยงานดําเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก
และรอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ 

 

 

4.2 จัดการแข่งขันแอโรบิคมวย
ไทย (คีตมวยไทย) ประจําปี 2558 
รอบชิงชนะเลิศระดับ ประเทศ โดย
ให้สถานพินิจฯ และศูนย์ฝึกและ
อบรมฯ ที่ผ่านการคัดเลือกในระดับ
เขตเข้าร่วม 

 กรมพินิจฯ จัดการแข่งขันกีฬามวยไทยแอโรบิค (คีตมวยไทย)จํานวน 1,920 คน 
(มากกว่าร้อยละ 100) 

- รอบคัดเลือก วันที่ 13 มกราคม 2558  เด็กและเยาวชนเข้าร่วม จํานวน 1,560 
คน (มากกว่าร้อยละ 100) 

- รอบชิงชนะเลิศ วันที่ 14 มกราคม 2558 เด็กและเยาวชน
เข้าร่วม จํานวน 360 คน (ร้อยละ 90) 
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5. โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาหน่วยงานตามมาตรฐาน
งานยาเสพติด (HA) 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
     527,780  บาท 
 

ศูนย์ฝึกและสถานพินิจฯ 
17 แห่ง 

กรมพินิจฯ ให้หน่วยงานในสังกัดให้เข้าสู่การรับรองคุณภาพการบําบัดด้านยาเสพ
ติดในระบบต้องโทษ หน่วยงานที่ผ่านการรับรองคุณภาพฯ จํานวน 21 แห่ง 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,344,928  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

       5.1 กิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิ บั ติ การคณะทํ างานในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานให้เข้าสู่คุณภาพ
การบําบัดรักษาด้านยาเสพติด 

9 คน 
(คณะทํางานขับเคลื่อน) 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เข้าสู่คุณภาพ
การบําบัดรักษาด้านยาเสพติด วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเดอะพาราดิโซ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วม 13 แห่ง จํานวน 55 คน 
สถานพินิจฯ มีแรกรับ 8 แห่งๆ ละ 2 คน 16 คน ศูนย์ฝึกฯ 5 แห่งๆ ละ 3 คน 31 คน 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 86 คน ดังนี้ 

1. ประชุมคณะทํางาน เพื่อวางแผน วิเคราะห์ และมอบหมายการปฏิบัติงานในการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานเข้าสู่การรับรองคุณภาพการบําบัดด้านยาเสพติดในระบบต้องโทษ 
(Hospital Accreditation : HA) 

2. ประชุมบุคลากรจากหน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับข้อกําหนดต่างๆ ตามเกณฑ์มาตรฐาน ขั้นตอนในการเตรียมตัวของหน่วยงาน
เพื่อรับการตรวจเยี่ยมสํารวจจากสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ
บรมราชชนนี เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานที่ผ่านการรับรอง แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 
ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการแก้ไขในการพัฒนาหน่วยงานกับหน่วยงานที่ผ่านการ
รับรอง จัดทําแผนการดําเนินงานเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจรับรองคุณภาพการบําบัดด้านยาเสพติดในระบบต้องโทษ (Hospital 
Accreditation : HA 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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5.2 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา
หน่วยงานสู่เส้นทาง HA เสพติด 

รับสมัครหน่วยงานใน
สังกัดกรมพินิจและ

คุ้มครองเด็กและเยาวชน 
(สถานพินิจฯ ที่มีแรกรับ 
และศูนย์ฝึกและอบรม 

เด็กและเยาวชน)  
ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทํางานในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้เข้าสู่คุณภาพ
การบําบัดรักษาด้านยาเสพติด วันที่ 17-21 พฤศจิกายน 2557 โรงแรมเดอะพาราดิโซ 
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงานที่สนใจสมัครเข้าร่วม 13 แห่ง จํานวน 55 คน 
สถานพินิจฯ มีแรกรับ 8 แห่งๆ ละ 2 คน 16 คน ศูนย์ฝึกฯ 5 แห่งๆ ละ 3 คน 31 คน 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม 86 คน 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

5.3 กิจกรรมติดตามประเมิน 
ผลและสรุปผลการพัฒนาหน่วยงาน
ในการเข้ารับรองคุณภาพการบําบัด
ด้านยาเสพติดในระบบต้องโทษ 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
       127,280  บาท 

ศูนย์ฝึกและสถานพินิจฯ 
17 แห่ง 

คณะทํางานกําหนดเข้าติดตามประเมินผลและเยี่ยมสํารวจร่วมกับสถาน
บําบัดรักษาและฟื้นฟูยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เพื่อสรุปผลการตรวจรับรอง
คุณภาพการบําบัดรักษาด้านยาเสพติดในระบบต้องโทษ (Hospital  Accreditation 
:HA) ในศูนย์ฝึกและสถานพินิจฯ 17 แห่ง 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 2,015,429  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

6. การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็ก
และเยาวชนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ตามผลการจําแนก 

เด็กและเยาวชน 300 คน การให้การบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดตามผล
การจําแนก โดยดําเนินการตามคู่มือและโปรแกรมการบําบัดของกรมพินิจฯ 8,546 คน 
ดังนี้ 

- กลุ่มเสี่ยง 3,662 คน 
- กลุ่มเสพ 4,559 คน 
- กลุ่มติดยาเสพติด 314 คน 
- กลุ่มติดยาเสพติดรุนแรง 11 คน 
 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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7. การบําบัดแก้ไขฟื้นฟูผู้ติด 
ยาเสพติดในระบบต้องโทษ 

   

7.1 โครงการบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ 
ผู้ ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบ
โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์ 

2,500 คน 
เรือนจํา 8 แหง่ 

 

หลักสูตร 75 วัน 900 ชั่วโมง (22 ธันวาคม 2557 – 6 มีนาคม 2558) จํานวน 
3,745 คน (มากกว่าร้อยละ 100) 

1. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษปทุมธานี 
2. ทัณฑสถานวัยหนุ่มกลาง  
3. ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 
4. ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 
5. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 
6. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแก่น 
7. ทัณฑสถานบําบัดพิเศษลําปาง 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

7.2 โครงการบําบัดฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดใน
รูปแบบชุมชนบําบัด 

12,500 คน 
เรือนจํา 75 แห่ง 

เรือนจํา/ทัณฑสถานบําบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบําบัด
ไปแล้วจํานวน 2 รุ่น จํานวน 14,310 คน (มากกว่าร้อยละ 100) 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

7.3 โครงการเรือนจําสีขาว เรือนจํา 
143 แห่ง 

โครงการเรือนจําสีขาว จํานวน 109 เรือนจํา (ร้อยละ 76.22) ผลการดําเนินงาน 
ไม่บรรลุเป้าหมาย  

 
8. งานด้านการบําบัด ฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติด 

ตามประกาศ คสช.  
ที่ 108/2557 

การบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดตามประกาศ คสช.ที่ 108/2557 ลงวันที่ 21 
กรกฎาคม 2557 ดังนี้ 

1. สํานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดทําประกาศ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เรื่องการนําตัวผู้
ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟื้นฟู การบําบัดฟื้นฟู และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟู พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นประกาศที่รองรับคําสั่ง คสช. ดังกล่าว และแจ้งรายละเอียด
การปฏิบัติให้ ศอ.ปส.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแนวทาง 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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2. หน่วยงานปฏิบัติได้จัดตั้งกลไกการดําเนินงานตามประกาศ คสช. ที่ 108/2557 
ประกอบด้วย 

1) จัดตั้งศูนย์คัดกรองในพื้นที่ 44 จังหวัดและ กทม. จํานวน 194 แห่ง 
ประกอบด้วย ระบุที่ ตั้งเป็นสถานที่ตั้งในสถานพยาบาล หรือหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข 113 แห่ง /ที่ว่าการอําเภอ 65 แห่ง เป็นสํานักงานคุมประพฤติ
จังหวัด ศาลาประชาคม กองร้อยอาสาฯ 16 แห่ง 

2) จัดตั้งศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฯ จํานวน 325 แห่งในพื้นที่ 
57 จังหวัด ระบุที่ตั้งเป็นที่ว่าการอําเภอ 274 แห่ง/โรงพยาบาล, สาธารณสุขอําเภอ 
47 แห่ง/สํานักงานคุมประพฤติ อบต. และวัด 4 แห่ง  

3. มีการเตรียมการในการขยายศักยภาพของสถานพยาบาลสําหรับรองรับผู้เสพผู้
ติดยาเสพติดที่จะเข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาในระบบสมัครใจตามประกาศ คสช. ที่ 
108/2557 โดยเบื้องต้นกระทรวงสาธารณสุข เตรียมที่จะขยายศักยภาพในการรองรับ
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่จะเข้าสู่สถานพยาบาลในสังกัด (การรองรับผู้ป่วยนอก) และ
คัดเลือกโรงพยาบาลในเขตบริการสุขภาพสําหรับรองรับผู้ติดและผู้ติดรุนแรง และอยู่
ระหว่างการประสานหน่วยงานภาคีด้านบําบัดรักษา เช่น กองทัพ เพื่อขยายการบําบัด
ฟื้นฟูในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม รวมทั้งสถานพยาบาลในสังกัดของกองทัพ 

4. การพัฒนาคุณภาพของการบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
4.1 ระบบสมัครใจ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกรมการปกครอง จัดทํา

หลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจ  โดยพัฒนา
จากหลักสูตรของค่ายต่างๆที่ประสบความสําเร็จ รวมถึง เพิ่มการคัดกรองเพื่อประเมิน
สภาพการเสพ/ติด  อาการแทรกซ้อนทางกาย/จิต  การนําครอบครัวเข้ามามีส่วนร่วม  
กิจกรรมการหาข่าว และการฝึกทักษะอาชีพจํานวน 30 ชั่วโมง ทั้งนี้ ฝึกอบรมให้กับ
วิทยากรค่ายต้นแบบ จํานวน 2 รุ่น รวม 19 จังหวัด จํานวน 139 คน  เพื่อทําหน้าที่
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ในการเป็นวิทยากรครู ก. ในการฝึกปฏิบัติและให้ความรู้กับวิทยากรและครูฝึกของ
จังหวัดที่เหลือ และได้ดําเนินการพัฒนาวิทยากรและครูฝึกตามแนวทางหลักสูตร
มาตรฐานใหม่ครบทุกจังหวัด 

การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจตาม
หลักสูตรมาตรฐานใหม่ จํานวน 14 ค่าย ใน 13 จังหวัด ผู้เข้ารับการบําบัด 1,160 คน 
กรมการปกครองได้นําหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้ในหลักสูตรวิทยาลัยลูกผู้ชาย
ที่กรมการปกครองรับผิดชอบ จํานวน 15,000 คน 

4.2 ระบบบังคับบําบัดร่วมกับกรมคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง (Core Curriculum) โดยใช้รูปแบบชุมชนบําบัด 
(Therapeutic Community : TC) ใช้โปรแกรมแบบควบคุมตัว 2 รุ่น จํานวน 138 คน 

4.3 ระบบต้องโทษ โดยกรมราชทัณฑ์ ในรูปแบบโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง
ราชทัณฑ์ เป้าหมายการบําบัด จํานวน 2,500 คน ซึ่งเป็นหลักสูตร 75 วัน 900 
ชั่วโมง ดําเนินการวันที่ 22 ธันวาคม 2557 – 6 มีนาคม 2558 เป้าหมายเรือนจํา/
ทัณฑสถาน 7 แห่ง ได้แก่ 1) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษปทุมธานี 2) ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
กลาง 3) ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 4) ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 5) 
ทัณฑสถานบําบัดพิเศษสงขลา 6) ทัณฑสถานบําบัดพิเศษขอนแก่น 7) ทัณฑสถาน
บําบัดพิเศษลําปาง 
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8.1 จัดทําหลักเกณฑ์และแนว
ทางการ นําผู ้เ สพติด เข ้า บําบ ัด
ฟื้นฟู  

มีการกําหนดแนวทางการ
นําผู้เสพ/ผู้ติด เข้าบําบัด
ฟื้นฟู เพื่อถือปฏิบัติให้เป็น

มาตรฐานเดียวกัน 

สํานักงาน ป.ป.ส.ได้จัดทําประกาศ ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 เรื่อง การนําตัวผู้ต้อง
สงสัยเข้ารับการบําบัดฟื้นฟู การบําบัดฟื้นฟูและการประเมินเป็นผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู 
พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นประกาศที่รองรับคําสั่ง คสช. และแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติให้ 
ศอ.ปส.จ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดําเนินการตามแนวทาง 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

8.2 จัดทําหลักสูตรและมาตรฐาน
การบําบัดฟื้นฟูรูปแบบค่ายปรับ 
เปลี่ยนฯ รวมทั้งการจัดค่าย 

10 ค่าย 
ค่ายละ 100 คน 

การจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในกลุ่มผู้เสพยาเสพติดในระบบสมัครใจตาม
หลักสูตรมาตรฐานใหม่ จํานวน 14 ค่าย ใน 13 จังหวัด ผู้เข้ารับการบําบัด 1,160 คน 
(มากกว่าร้อยละ 100) กรมการปกครองได้นําหลักสูตรดังกล่าวไปปรับใช้ในหลักสูตร
วิทยาลัยลูกผู้ชายที่กรมการปกครองรับผิดชอบ จํานวน 15,000 คน 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

8.3 พัฒนาวิทยากรค่าย
ปรับเปลี่ยนฯ มาตรฐานต้นแบบ 
77 จังหวัด 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
    4,580,745.87  บาท 
 
 
 
 
 

380 คน สํานักงาน ป .ป .ส . ร่วมกับหน่วยงานที่ เ กี่ยวข้อง จัดอบรมวิทยากรค่าย
ปรับเปลี่ยนฯ มาตรฐานต้นแบบ 77 จังหวัด ผู้เข้าร่วม 420 คน (มากกว่าร้อยละ 100)

งบประมาณที่เบิกจ่าย 4,509,178.87  บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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8.4 พัฒนาหลักสูตรมาตรฐาน
การบําบัดฟื้นฟูแบบควบคุมตัวใน
ระบบบังคับบําบัด 

1 ครั้ง การพัฒนาคุณภาพของการบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัด
ร่วมกับกรมคุมประพฤติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาหลักสูตรมาตรฐานแกนกลาง 
(Core Curriculum) โดยใช้รูปแบบชุมชนบําบัด (Therapeutic Community : TC) 
และได้จัดการฝึกบุคลากรของศูนย์วิวัฒน์พลเมืองซึ่งใช้โปรแกรมแบบควบคุมตัว 2 รุ่น 
(2 ครั้ง)จํานวน 138 คน 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   3. แผนงานการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
   การดําเนินงานตามแผน      29    งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
   บรรลุเป้าหมาย               26     งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต   (ร้อยละ 89.66) 
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แผนงานที่ 4 การติดตามบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
1 .  โครงการการพัฒนาระบบ
สารสนเทศ 

- ศึกษา วิเคราะห์ กําหนด
เนื้อหาหลัก 

- ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดจ้าง
พัฒนาระบบสารสนเทศฯ 

- ลงนามในสัญญา 
- พัฒนาระบบสารสนเทศฯ 

จนกว่าจะแล้วเสร็จ พร้อมปฏิบัติการ
และจัดทําคู่มือ 

 
งบประมาณที่ได้รับ :  
 2,760,000  บาท 

มีระบบสารสนเทศ
เพื่อการติดตาม 
ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ  

ในการดูแลช่วยเหลือ 
สงเคราะห ์ 

โดยบูรณาการกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

1. การพัฒนาระบบข้อมูลด้านบําบัดรักษาของประเทศ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ยุติธรรม (พลเอกไพบูลย์  คุ้มฉายา) ได้ลงนามในคําสั่ง ศอ.ปส. ที่ 1/2558 เรื่องแต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลด้านการบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด วันที่ 12 
พฤษภาคม 2558 จํานวน 3 คณะ ได้แก่ 

1) คณะอนุกรรมการประสานงานกลางพัฒนาระบบข้อมูลการบําบัดรักษายาเสพติด  
2) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลการบําบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด

ยาเสพติด 
3) คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการ

บําบัดฟื้นฟู  
2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. จัดการประชุมเปิดตัวโครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติดของประเทศ โดยมีผู้แทนของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องร่วมรับฟังแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงาน 
3. วันที่ 3 กันยายน 2558 สํานักงาน ป.ป.ส. จัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบ
ข้อมูลด้านการบําบัดฟื้นฟูผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติด ครั้ งที่ 1/2558 เ พื่อนําเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลของผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของ
ประเทศ โดยบริษัท อาโทส ไอที โซลูชั่นส์ แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด และร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาแบบรายงานระบบข้อมูลการบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติด
ยาเสพติดของประเทศ (บสต.) 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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  4. กรมคุมประพฤติ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาระบบการติดตามฟื้นฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  814,080  บาท 
 

 

2. โครงการติดตามดูแลช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบําบัดรักษา 

- การติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษาฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
การดําเนินงาน ผลการดําเนนิงาน 

การติดตามผู้ผ่านการบําบัด (คน) 241,042 
การติดตามให้ความช่วยเหลือ (คน) 11,311 

 
สํ า นักงาน  ป .ป .ส .  ดํ า เ นินการตามแผนงานการ ติดตาม ช่วย เห ลือ

ผู้ผ่านการบําบัด วันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 30 มิถุนายน 2558 ผ่านกลไกของ
กระทรวงมหาดไทย โดยให้ผู้ผ่านการบําบัดแจ้งความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ 
จํานวน 27,799 คน ให้ความช่วยเหลือ จํานวน 11,311 คน โดยการฝึกทักษะ/พัฒนาฝีมือ
อาชีพ 4,164 คน จัดหางานให้ทํา 847 คน ให้การศึกษา 493 คน และอื่นๆ 1,091 คน 

 

- 

2.1 พัฒนาบุคลากรด้านการ
ติดตามผู้ผ่านการบําบัด 

 
 

งบประมาณที่ได้รับ : 
     828,000  บาท 

1,756 คน 
(828 อําเภอ อําเภอ

ละ 2 คน) 

สํานักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ศพส.มท. จัดอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ
ติดตามผู้ผ่านการบําบัด (โดยมอบหมายให้ผู้นําหมู่บ้าน เช่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน อสม.) ทั่วประเทศ พื้นที่ 828 อําเภอ อําเภอละ 2 คน รวม 1,756 คน 
งบประมาณที่เบิกจ่าย   839,233.50   บาท 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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   2.2  จัดทําแนวทางการติดตาม 
ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด
ฟื้นฟู 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
115,000   บาท 

มีคู่มือเพื่อ 
เป็นแนวทาง 

ในการติดตาม ดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่าน 

การบําบัด 
ให้แก่ผู้ติดตาม 

สํานักงาน ป.ป.ส. ดําเนินการตามแผนงานการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่าน
การบําบัด 

1 .  จั ดทํ า ป ร ะก าศสํ า นั ก คณะก ร รมก า ร ป้ อ ง กั น และป ร าบปร าม
ยาเสพติด เรื่องการนําตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟื้นฟู การบําบัดฟื้นฟูและการ
ประเมินเป็นผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู พ.ศ. 2557 

2. หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกําหนดแนวทางและกลุ่มเป้าหมาย
ในการติดตามดูแลรวมถึงขอความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการ
บําบัดรักษาฯ 

2.1 เป้าหมายในการติดตามดูแล  จํานวน 230,000 คน 
2.2 เป้าหมายในการดูแลให้ความช่วยเหลือตามกลไกของกระทรวงมหาดไทย 

จํานวน 70,000 คน   
2 . 3  ผลั ก ดั น ใ ห้ เ กิ ดก า ร จั ด ตั้ ง กล ไกกา ร ติ ดตาม ดูแล ช่ วย เหลื อ

ผู้ผ่านการบําบัด 
1) ประสาน ศอ.ปส.มท. ในการจัดตั้งกลไกการติดตามดูแลและให้

ความช่วยเหลือ ได้แก่ ศูนย์เพื่อประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร /อําเภอ/เขต/เทศบาลเมือง/เทศบาลนครรวมถึง มอบหมายผู้ทํา
หน้าที่ในการติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟูในพื้นที่ ประกอบด้วย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครคุมประพฤติ อาสาสมัครภาคประชาชน 
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  2) กําหนดแนวทางการติดตามดูแลฯ โดยมีการติดตามดูแลผู้ผ่านการ
บําบัดฯ อย่างน้อยคนละ 4 – 7 ครั้ง และในการติดตามแต่ละครั้งมีระยะห่างในการ
ดําเนินการอย่างน้อย 30 วัน รวมถึงกําหนดให้มีการบันทึกผลการติดตามผู้ผ่านการ
บําบัดฟื้นฟูตามแบบ บ.108 – 2557 – 8 

3) กําหนดแนวทางในการให้ความช่วยเหลือ ทั้งในเรื่องของการให้
ความช่วยเหลือด้านการฝึกทักษะอาชีพ การจัดหางานให้ทํา  การสนับสนุนการศึกษา
ต่อ  การจัดหาทุนเพื่อการประกอบอาชีพ  การให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพ  และ
การให้คําปรึกษาในการดํารงชีวิต  

2.4 แนวทางในการรายงานข้อมูลผลการดําเนินงาน : กําหนดให้รายงาน
ข้อมูลผลการติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดฯ โดยกลไกของกระทรวงมหาดไทย ใน
กลุ่มเป้าหมายผู้ผ่านการบําบัดฯ ในระบบบังคับบําบัดและระบบสมัครใจรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  ผ่านระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA)  ซึ่งจะมีการ
ออกแบบให้สามารถรายงานผลการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ ที่ชัดเจน
กว่าปีที่ผ่านมา 

2.5 จัดทําโครงการนําร่องในการจัดหาอาชีพให้กับผู้เข้าสู่กระบวนการบําบัดฯ 
ในระบบบังคับบําบัด แบบควบคุมตัวในพื้นที่จังหวัดสระบุรี และสระแก้ว 

3. แจ้งแนวทางการติดตามดูแลช่วยเหลือ พร้อมทั้งเป้าหมายในการติดตามฯ 
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงแรงงาน ฯลฯ 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  115,000  บาท 

 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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2.3 สนับสนุนชุดสื่อ ส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับการติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ 
ผู้ผ่านการบําบัดฟื้นฟู สําหรับกํานัน 
ผู้ใหญ่บ้าน 
 
งบประมาณที่ได้รับ : 
     2,000,000  บาท 

77 จังหวัด จัดทําสื่อเผยแพร่สําหรับผู้ นําชุมชนในการให้ความรู้และปรับเจตคติของ
ครอบครัวที่ผ่านการบําบัดฟื้นฟูฯ ประกอบด้วย 1) โปสเตอร์ชุดนิทรรศการความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับยาเสพติด 2) เอกสารเรื่องความรู้พื้นฐานสําหรับการปฏิบัติงานด้าน
การดูแลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในชุมชน 3) เอกสารเรื่องชุมชนอุ่นใจห่างไกลยาเสพติด 
4) เอกสารเรื่องครอบครัวอุ่นใจชนะภัยยาเสพติด 5) สําเนาวีดีทัศน์รวมสารคดีด้าน
ยาเสพติด และจัดส่งให้สํานักงานสาธารณสุข 77 จังหวัด และสถาบันบําบัดรักษาและ
ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี 
งบประมาณที่เบิกจ่าย  1,990,000  บาท 

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   4. แผนงานติดตามการบําบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
   การดําเนินงานตามแผน      4  งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
   บรรลุเป้าหมาย               4   งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต   (ร้อยละ  100.00) 
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รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย ผลการดําเนนิงาน ผลการประเมิน 

การดําเนินงานนอกแผน 
1. การสร้างภูมิคุ้มกัน 

1.1 การสร้างภูมิคุ้มกันและ
ป้องกัน 
ยาเสพติดในประชาชนทั่วไป 
 

 
- 

 
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ได้มีการเข้าไปดําเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ และการ

ตรวจเยี่ยมให้กําลังใจและมอบสิ่งของในหมู่บ้าน/ชุมชน 41 ชุมชน ใน 21 จังหวัด โดย
จําแนกสถานะเป็นหมู่ บ้าน/ ชุมชนที่มี ปัญหายาเสพติด  36 หมู่ บ้าน/ ชุมชน 
ประกอบด้วย หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหารุนแรง 9 หมู่บ้าน/ชุมชน,หมู่บ้าน/ชุมชนที่มี
ปัญหาปานกลาง 1 หมู่บ้าน/ชุมชน,หมู่บ้าน/ชุมชนที่มีปัญหาน้อย 13 หมู่บ้าน/ชุมชน 
หมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา 13 หมู่บ้าน/ชุมชน และเป็นหมู่บ้านกองทุนแม่ของ
แผ่นดิน 17 หมู่บ้าน/ชุมชน โดยการตรวจเยี่ยมให้กําลังใจประชาชนทั่วไป 2,018 คน 
และผู้เสพ/ผู้ติด 3 คน 
 

 
- 

1.2 กิจกรรมการป้องกันยาเสพ
ติดโดยเครือข่ายเยาวชน 

- โครงการศาสนธรรมป้องกันยาเสพติด “กิจกรรมการสร้างเครือข่ายเยาวชน
สร้างสรรค์สังคม”สํานักงาน ป.ป.ส. ได้สนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุน จํานวน 
1,521,930 บาท ให้แก่มูลนิธิวิมุตตยาลัยโดยพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เพื่ออบรมแกน
นําเยาวชน ศอ.ปส.ย. ภายใต้หลักสูตร “ภาวะผู้นําแห่งอนาคต เปลี่ยนวิธีคิดชีวิตก็
เปลี่ยน” จํานวน 2 รุ่น (รุ่นที่ 1 จัดระหว่างวันที่ 16 – 18 ธันวาคม 2557 และรุ่นที่ 2 
จัดระหว่างวันที่ 21 – 24 ธันวาคม 2557) มีเยาวชนเข้าร่วม 223 คน พี่เลี้ยง 
ศอ.ปส.ย. 50 คน โดยจะกําหนดกรอบและแนวทางการสนับสนุนการขับเคลื่อน
กิจกรรมของแกนนําเยาวชนแต่ละจังหวัดต่อไป 

 

- 
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2. การฝึกอบรม 
2.1 การอบรมเจ้าหน้าที่ ด้าน

การป้องกันยาเสพติด 

 
 
- 

 
 
ผลการดําเนินงาน การอบรม/ให้ความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
จํานวน 41,366 คน 

1. สํานักงาน ป.ป.ส. ได้จัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุลากรสําคัญ เพื่อการ
ป้องกันยาเสพติด วันที่  21 พฤศจิกายน–20 ธันวาคม 2557 จํานวน 4 โครงการ 

1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสําคัญเพื่อการป้องกันยาเสพติดใน
เยาวชนกลุ่มเสี่ยงนอกสถานศึกษา รุ่นที่ 3 

2) โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในนิคม
อุตสาหกรรม 

3) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรป้องกันยาเสพติดจังหวัด 
4) โครงการพัฒนาวิทยากรกระบวนการชุมชนเข้มแข็ง 

2. วันที่ 21 ธันวาคม 2557 – 20 มกราคม 2558 อบรมเจ้าหน้าที่ด้านการป้องกันยา
เสพติด จํานวน 2 โครงการ ประกอบด้วย 

1) โครงการอบรมวิทยากรกระบวนการแก้ไขปัญหายาเสพติดในนิคม
อุตสาหกรรม (20-21 ธันวาคม 2557) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ป้องกันยาเสพ
ติดของสถานประกอบการ 61 คน/ข้าราชการ 9 คน 

2) โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรป้องกันยาเสพติดจังหวัด (22-26 
ธันวาคม 2557) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย บุคลากรเครือข่ายในพื้นที่ ปปส.กทม./ปปส.ภ.
1 จํานวน 73 คน/ข้าราชการ ป.ป.ส. 2 คน 

 
- 
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  3. วันที่ 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2558 สํานักงาน ปปส.ภาค 9 จัดอบรม/ให้ความรู้
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโครงการสัมมนาเยาวชนแกนนําและครูพี่
เลี้ยงเพื่อเตรียมความพร้อมในการทํากิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน
พื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ปี 2558 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์พาเลส อ.เมือง จ.สงขลา 
4. สํานักงาน ป.ป.ส. จัดฝึกอบรมหลักสูตร เจ้าหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด รุ่นที่ 5 วันที่ 23-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรม ที เค พาเลซ กรุงเทพมหานคร 
และศึกษาดูงานในพื้นที่สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 จํานวน 39 คน 
 
 

 

2 .2  การฝึ กอบรมด้ านการ
ปราบปรามยาเสพติด 

- ผลการดําเนินงาน การอบรม/ให้ความรู้ด้านการปราบปรามยาเสพติด จํานวน 5,701 
คน เช่น 

1. หลักสูตรพัฒนาประสิทธิภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ในการดําเนินการตรวจสอบ
ทรัพย์สิน (22 - 24 ธันวาคม 2557) ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย ตํารวจ 28 คน/ข้าราชการ 
ป.ป.ส. 23 คน 

2. สํานักงาน ป.ป.ส. จัดอบรมการใช้นิติวิทยาศาสตร์ในการสืบสวนคดียาเสพติด 
วันที่ 27-30 มกราคม 2558 ณ โรงแรมซัมมิท ไพน์เฮิร์ท กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จ.
ปทุมธานี ผู้ผ่านการฝึกอบรมประกอบด้วยข้าราชการสํานักงาน ป.ป.ส./กรมราชทัณฑ์ 
กรมสอบสวนคดีพิเศษ กองบัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติด ทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค จํานวน 144 คน 

 

- 
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  1. สํานักงาน ป.ป.ส. จัดอบรม/ให้ความรู้เจ้าหน้าที่ด้านปราบปรามยาเสพติด 
หลักสูตรยุทธวิธีจู่โจมล้อมจับคนร้ายยาเสพติด รุ่นที่ 1 ให้แก่ข้าราชการ
สํานักงาน ป.ป.ส.ที่ปฏิบัติงานด้านปราบปรามยาเสพติด วันที่ 9 – 14 
กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ อําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม ผู้เข้าร่วม จํานวน 34 นาย 

2. สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 จัดโครงการฝึกอบรมความรู้ด้านการปราบปรามยา
เสพติดโดยใช้คอมพิวเตอร์ (CD-Rom) หลักสูตรเทคนิคการตรวจค้น เทคนิคการสกัด
กั้น และการจัดการความเสี่ยงภาคพื้นดิน 4 หมวดวิชา 15 รายวิชาจํานวน 3 รุ่น ณ 
สํานักงานศูนย์พัฒนาความรู้ด้านปราบปรามยาเสพติด ป.ป.ส.ภาค 9 ดังนี้ 

- รุ่นที่ 19 ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2558 อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์
ข่าวกรอง กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า จํานวน 18 คน 

- รุ่นที่ 20 ระหว่างวันที่ 11 - 13 มีนาคม 2558 อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จาก
ด่านศุลกากรภาคที่ 4 จํานวน 18 คน 

- รุ่นที่ 21 ระหว่างวันที่ 18 – 20 มีนาคม  2558 อบรมให้แก่เจ้าหน้าที่จาก
ด่านศุลกากรภาคที่ 4 จํานวน 18 คน 
สํานักงาน ป.ป.ส. จัดการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ
มาตรการในการปราบปรามผู้กระทําผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 วันที่ 16-18 
มีนาคม 2558 ณ  โรงแรมมณเฑียร สุรวงศ์ 
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2.3 การฝึกอบรมด้านการบําบัด - ผลการดําเนินงาน การอบรม/ให้ความรู้ด้านการบําบัด จํานวน 8,938 คน 
1. สํานักงาน ป.ป.ส.ภาค 3 จัดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ 

รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (มาตรฐานใหม่) วันที่ 25 มกราคม -5 กุมภาพันธ์ 
2558 ณ กรมทหารพรานที่ 23 จังหวัดศรีสะเกษ มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้เสพยาเสพติดใน
พื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 103 ราย 

2. สํานักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบําบัดรักษาใน
ระบบสมัครใจ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 108/2557 ค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดต้นแบบ (ค่ายหลักสูตรมาตรฐานใหม่) ในพื้นที่ 
จ.กระบี่ จ.พังงา จ.สุราษฎร์ธานี จ.นครศรีธรรมราช และ จ.ระนอง วันที่ 2-17 
กุมภาพันธ์ 2558 

1. โครงการฝึกอบรมการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชนในการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้
ผ่านการบําบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติดในชุมชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 5 มิถุนายน 
2558 ณ ห้องประชุมศรีเทพ โรงแรมโฆษิตฮิลล์ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 

 

- 
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3. การตรวจสอบข้อมูลเครือข่าย
การใช้โทรศัพท์ที่ตรวจยึดได้ใน
เรือนจํา 
 
4. การตรวจพิสูจน์โทรศัพท์และ
อุปกรณ์ที่ตรวจยึดได้จากเรือนจํา 
 

- ดําเนินการจัดเก็บพยานหลักฐานโทรศัพท์มือถือในเรือนจํา จํานวน 21 เครื่อง 
ประกอบด้วย 

1. เรือนจําอําเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ 1 
เครื่อง/ ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ 2 อัน 

2. เรือนจํากลางอยุธยา ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง 
3. เรือนจํากลางคลองเปรม ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง/ สายชาร์ต

โทรศัพท์ 2 เส้น 
4. เรือนจําอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 1)  ตรวจสอบซิมการ์ด

โทรศัพท์มือถือ 1 อัน 
5. เรือนจํากลางลพบุรี ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ 4 เครื่อง /ชุดหูฟังโทรศัพท์ 3 

ชุด/ สายชาร์ตโทรศัพท์ 2 เส้น 
6. เรือนจํากลางชลบุรี ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ 2 เครื่อง 
7. เรือนจํากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 1) ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ   
5 เครื่อง/ ซิมการ์ดโทรศัพท์มือถือ 6 อัน/ แบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือ 1 เครื่อง/ 

ยางวง 2 เส้น /ถุงพลาสติกใส 2 ถุง 
8. เรือนจํากลางเขาบิน จังหวัดราชบุรี (ครั้งที่ 2) ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพร้อม

หูฟัง 1 เครื่อง/ โทรศัพท์มือ 1 เครื่อง/ สายชาร์ตโทรศัพท์ 1 เส้น 
9. เรือนจําอําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา (ครั้งที่ 2 ) ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือ

พร้อมหูฟัง 1 เครื่อง 
10. เรือนจําจังหวัดสกลนคร ตรวจสอบโทรศัพท์มือถือพร้อมหูฟัง 2 เครื่อง / สาย

ชาร์ตโทรศัพท์ 1 เส้น 
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5. การขยายผลจาการจู่โจมตรวจ
ค้นเรือนจําและทัณฑสถาน 

5.1 การตรวจลายนิ้วมือแฝงจาก
วัตถุพยานที่ได้จากเรือนจํา 

 
 
- 

 
 
การตรวจลายนิ้วมือแฝงจากวัตถุพยานที่ได้จากเรือนจํา 
วัตถุพยาน 2 รายการ เป็นกระดาษที่ติดมากับวัตถุพยานที่มาจากเรือนจํากลาง

คลองไผ่ ตรวจพบลายนิ้วมือแฝงและมีลายเส้นเพียงพอในการตรวจเปรียบเทียบเพื่อ
ยืนยันตัวบุคคล หากมีบุคคลมาตรวจเปรียบเทียบต่อไป 

 

- 

5 . 2  ก า ร ต ร ว จ สอบ ข้ อมู ล
เครือข่ายการใช้โทรศัพท์ที่ตรวจยึด
ได้ในเรือนจํา 

- การตรวจสอบข้อมูลเครือข่ายการใช้โทรศัพท์ที่ตรวจยึดได้ในเรือนจํา 
เดือนมกราคม 2558 

1) ตรวจวัตถุพยานจากเรือนจํา จํานวน 248 คดี 
2) ได้วัตถุพยานที่เป็นโทรศัพท์มือถือ จํานวน 508 เครื่อง 

เดือนกุมภาพันธ์ 2558 
1) การเก็บสารพันธุกรรมจากพยานหลักฐานที่ได้จากโทรศัพท์มือถือในเรือนจํา 

เพื่อส่งตรวจ DNA จํานวน 301 คดี ประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ จําวน 116 เครื่อง 
(646 รายการ) 

2) การตรวจพิสูจน์ DNA บนโทรศัพท์มือถือที่ตรวจยึดได้จากเรือนจํา 
- พบสารพันธุกรรมของวัตถุพยานตรงกับฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขัง 15 คดี 
- พบสารพันธุกรรมของวัตถุพยานไม่ตรงกับวัตถุพยาน จํานวน 40 คดี 
- พบสารพันธุกรรมไม่ตรงกับฐานข้อมูล แต่สามารถตรวจเปรียบเทียบต่อได้ 

207 รายการ 

 

- 
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6. การพิสูจน์สัญชาติเพื่อ 
ความมั่นคง 
 

368 ราย สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ดําเนินการจัดเก็บสารพันธุกรรมประชาชนที่ไม่มีชื่อใน
ทะเบียนราษฎร์รวมทั้งบุคคลอ้างอิง ระหว่างวันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 จํานวน 
596 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการวิเคราะห์ผลทางนิติวิทยาศาสตร์ 

จากการลงพื้นที่จัดเก็บสารพันธุกรรมประชาชนฯ วันที่ 17 – 19 ธันวาคม 2557 
มีประเด็นเสนอเพื่อเป็นข้อพิจารณา ดังนี้ 

1. โครงการดังกล่าวเป็นการดําเนินงานเชิงบูรณาการที่มีวัตถุประสงค์ชัดเจน
ระหว่างกระทรวงยุติธรรม โดยสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กับหน่วยงานในพื้นที่ 
ประกอบด้วย กรมการปกครอง สํานักงาน ปปส. ภาค 5 กองอํานวยการรักษาความ
มั่นคงภายในภาค 3  กองร้อยตํารวจตระเวนชายแดน อําเภอแม่อาย และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในอําเภอแม่อาย เป็นต้น 

2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อให้สถานะทาง
ทะเบียนราษฎร์ส่วนใหญ่เป็นเด็กและเยาวชน ประมาณร้อยละ 40 ซึ่งสะท้อนถึง
ปัญหาการจัดการด้านสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ของหน่วยงานรัฐที่
เกี่ยวข้อง  ไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านความรู้ด้านสุขอนามัย การคุมกําเนิดประชากร 
การให้การศึกษา และการให้ข้อมูลแจ้งการเกิดแก่หน่วยงานภาครัฐ เป็นต้น 

3.หน่วยงานในพื้นที่ไม่ได้ให้ข้อมูลให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทราบและมี
ความรู้เพียงพอเกี่ยวกับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการให้สถานะ
ทางทะเบียนราษฎร์  เนื่องจากผลการตรวจพิสูจน์ที่เป็นเชิงวิทยาศาสตร์อาจทําให้
ประชาชนกลุ่มเป้าหมายบางส่วนไม่สามารถได้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ ตามความ
คาดหวัง ซึ่งจะมีผลเชิงจิตวิทยาอย่างสูง 
 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  
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  ยาเสพติดตามรายชื่อของสํานักงาน ปปส. ซึ่งสะท้อนว่าปัญหายาเสพติดมี
ความสัมพันธ์กับการเพื่อให้สถานะทางทะเบียนราษฎร์ สําหรับพื้นที่รอยต่อกับ
ประเทศพื้นบ้านในพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องต่อไป 

5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายฯ ขาดพื้นฐานและวิถีชีวิตความเป็นพลเมืองไทย 
โดยเฉพาะขาดทักษะการสื่อสารเป็นภาษาไทย ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการดํารงชีวิต
และการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานรัฐ และการเป็นราษฎรไทยในฐานะแนวกัน
ชนตามชายแดนเ พื่อการป้อง กันและปราบปรามยาเสพติด   การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ  การพิทักษ์ความมั่นคงของประเทศ  และการให้ข่าวสารอันเป็น
ประโยชน์ต่อภาครัฐ  
     6.  ก่อนจะเข้าสู่การให้ เ พื่อให้สถานะทางทะเบียนราษฎร์แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมายตามโครงการจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการจัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความ
ตระหนัก และจิตสํานักในการเป็นราษฎรที่ดีของแผ่นดินไทยภายใต้พระบารมีขององค์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนเป็นกําลังสําคัญของหน่วยงานรัฐในการพัฒนา
ประเทศและพัฒนาชุมชนให้เจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนตามปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 
      7. ต้องมีการประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงผลลัพธ์ของโครงการร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้สถานะทางทะเบียนราษฎร์แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ตามโครงการ 
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7 .  ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร กั บ เ รื่ อ ง
ร้องเรียนของประชาชน 
 

- ข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของประชาชน ผ่านทางสายด่วน 1386, ตู้ ปณ. 
123,www.oncb.go.th และเดินเข้ามาร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้วยตัวเองรวมทั้งสิ้น 
13,191 เรื่อง จําแนกเป็นร้องเรียนบุคคล 9,620 เรื่อง ร้องเรียนพื้นที่ 3,571 เรื่อง  มี
การดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน จํานวน 7,254 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 54.99 ของ
จํานวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด 

การดําเนินการต่อข้อร้องเรียนของประชาชนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (1 
ตุลาคม 2557 –30 กันยายน 2558) ประกอบด้วย ปิดล้อมตรวจค้น 385 ครั้ง จับกุม 
789 ราย หลบหนี 211 ราย อยู่ระหว่างการสืบสวน 538 ราย เรียกให้มารายงานตัว 
20 ราย และออกหมายจับ 6 ราย 

 

- 

8. การดําเนินการกับทรัพย์สินที่
เ กี่ยวกับการกระทําความผิดมูล
ฐานยาเสพติด 

200 เรื่อง คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้เลขาธิการ ปปง. ออกคําสั่งมอบหมายพนักงาน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สิน (คําสั่ง ม.) ในความผิดมูลฐานยาเสพติด 
ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 - 20 กันยายน 2558 จํานวน 271 คําสั่ง  

 

ผลการดําเนินงาน 
บรรลุเป้าหมาย  

 
นโยบายด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
   การดําเนินงานนอกแผน 
   การดําเนินงานนอกแผน      12  งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
   บรรลุเป้าหมาย                 2   งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 
   การดําเนินการนอกแผนที่มิได้กําหนดค่าเป้าหมายและมีผลการดําเนินการ    10   งาน/โครงการ/กิจกรรม/ผลผลิต 

 

 


