สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
วิสัยทัศน :

“เปนองคกรหลักที่คงความเปนเลิศในการแกไขปญหายาเสพติด”
Centre of Excellence on Narcotics Control

พันธกิจ:

๑. กําหนดและปรับยุทธศาสตรการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใหเหมาะสม
กับสภาพการณ และเปนไปอยางตอเนื่อง
๒. บริหารจัดการการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดอยางบูรณาการใหเปนไปตาม
ยุทธศาสตรที่กําหนด
๓. อํานวยการใหมีการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
ใหเอื้อตอการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๔. ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝาระวังการแพรระบาดของยาเสพติด

I AM ONCB

คานิยม:

I = Integration : บริหารจัดการอยางบูรณาการ
A = Achievement : ทํางานใหบรรลุเปาหมาย
M = Morality : มีศีลธรรมและคุณธรรม
O = Outstanding : มีผลงานเปนที่ยอมรับและประจักษ
N = Networking : สรางเครือขายความรวมมือ
C = Credibility :ไดรับความเชื่อมั่นและความไววางใจ
B = Betterment : พัฒนางานและองคกรเพื่อประสิทธิผล

สรุปผลการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘)

๑

สรุปผลการดําเนินงานตามนโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
ดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด
ระหวางวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
แผนงานดานการปองกันยาเสพติด
รัฐ บาลไดใหความสํ าคั ญ กับ การสรางภูมิคุมกันและปองกัน ยาเสพติด โดยกําหนดกลุมเปาหมายหลัก
๓ กลุม ไดแก
๑. เด็กและเยาวชน จําแนกเปน ในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษา โดยรัฐบาลมุงปลูกฝงพื้นฐาน
ภูมิคุมกันยาเสพติดใหแกเด็กและเยาวชน ประกอบดวย
๑.๑ ระดับปฐมวัย ผลิตสื่อนิทานในรูปแบบนิทาน “ชุดอานอุนรัก” เพื่อพัฒนาความสามารถทางสมอง
ในการบริหารจัดการชีวิตและแจกจายใหแกโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ๕๔,๓๔๖ แหง และอบรมครู
ทั่วประเทศประมาณ ๒๔,๓๙๐ คน ทั้งนี้ ครูผูสอนและครูพี่เลี้ยง ทั้งโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก ไดเริ่ม
นํานิทานชุด “อานอุนรัก” สอนในเด็กระดับปฐมวัย โดยจากการเขารวมสังเกตการณการประเมินการดําเนินงาน
ดานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดสําหรับเด็กปฐมวัย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร(นิดา)
ในเบื้องตนพบวาไดรับการตอบรับคอนขางดีจากโรงเรียนอนุบาลและศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
๑.๒ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
- สรางครูตํารวจแดร จํานวน ๖,๕๘๗ คน เพื่อสอนนักเรียนชั้น ป.๖
- โครงการตํารวจประสานงานโรงเรียน ๑ ตํารวจ ๑ โรงเรียน (๑,๔๖๗ โรงเรียน)
- จัดตั้งหนวยลูกเสือตานภัยยาเสพติดเปนแกนนําในการเฝาระวังและปองกันปญหายาเสพติดในและ
รอบสถานศึกษาที่มีการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๑ – ๓ ทุกแหงทั่วประเทศ จํานวน ๙,๔๖๐ แหง
๑.๓ ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
- จัดระเบียบรอบสถานศึกษานํารองในทุกจังหวัด (Campus Safety Zone)
- ใชแนวคิด “เปลี่ ยนกลุ มเสี่ยงใหเปนพลั ง” อบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนตานภัยยาเสพติดใน
๗๖ จั งหวั ด และมอบหมายภารกิ จให เยาวชนอาสาบําเพ็ ญประโยชน และบริ การสั งคมในชุ มชน และเพื่ อเป นการ
สนับสนุนในเยาวชนที่ไดรับการอบรมใหเกิดการรวมกลุมเพื่อเปนเครือขายในการดําเนินกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและ
บริการสังคมในชุมชน ใหมีการรวมตัวกันของกลุมเยาวชนเพื่อแขงขันฟุตซอลรวมกันระหวางเยาวชนในอําเภอ ไดมีการ
ดําเนินการไปแลวในหวงเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ซึ่งเปนหวงเวลาของวันตอตานยาเสพติด (๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ผลการดําเนินงานดานการสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติดกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
การดําเนินการสรางภูมิคุมกันและ
ผลการดําเนินงานสะะสม
เปาหมาย
รอยละ
ปองกันยาเสพติดกลุมเด็กและเยาวชนในสถานศึกษา
(๑ ต.ค.๕๗ - ๒๐ มิ.ย. ๕๘)
๑. สถานศึกษามีกิจกรรมการปองกันและเฝาระวังปญหา ๑๑,๗๓๘
๖,๑๖๓ แหง ๕๒.๕๐
ยาเสพติด (แหง)
๒. นักเรียน ป.๔-ป.๖ ทั่วประเทศไดรับการสรางภูมิคุมกัน ๔,๘๐๐,๐๐๐
๒,๑๐๒,๕๖๕ คน ๔๓.๘๐
และปองกันยาเสพติด
๓. สถานศึกษาจัดตั้งหนวยลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดตาน
๙,๔๖๐ แหง
ภัยยาเสพติด
๔. จํานวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดตานภัยยาเสพติด
๔๒๒,๖๘๒ คน
สรุปผลการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘)

๒

๒. ผลการดําเนินงานดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
รณรงคประชาสัมพันธสรางความตระหนักฯ ในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต ๑๐ คน ขึ้นไป และ
สงเสริมสถานประกอบการใหมีระบบงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด สถานประกอบการผานเกณฑ มยส.
เปาหมาย ๕๐๐ แหง ผลการดําเนิน งาน ๔๕๒ แหง คิดเปนรอยละ ๙๐.๔ และสถานประกอบการผานเกณฑ
โรงงานสีขาว เปาหมาย ๒,๐๐๐ แหง ดําเนินการได ๑,๕๓๘ แหง คิดเปนรอยละ ๗๖.๙
๓. ประชาชนทั่วไป
การปฏิบัติงานของชุดรณรงค Mobile Team รณรงคใหความรูและปองกันยาเสพติดผานกลไกกํานัน
ผูใหญบาน และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผานสื่อทองถิ่น ตลอดจนสรางชุมชนใหเขมแข็ง และให
ชุมชนมีสวนรวม โดยเนนการลดปญหายาเสพติด ผลการดําเนินงาน ๒๘,๘๔๒ แหง มีผูไดรับการรณรงคความรู
และปองกันยาเสพติด ๑,๔๕๖,๒๙๑ ราย
แผนงานดานการปราบปรามยาเสพติด
๑. ผลการจับกุมภาพรวม ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘)
ผลการดําเนินงาน(สะสม)
การจับกุมคดียาเสพติด
(๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘)
๑. ผลการจับกุมคดียาเสพติดภาพรวม
- คดี
๒๐๔,๕๓๘ คดี
- ผูตองหา
๒๑๘,๕๔๙ คน
๒. จับกุม ๕ ขอหาสําคัญ (ครอบครองเพื่อจําหนาย,จําหนาย,ผลิต,นําเขา,สงออก)
- คดี
๔๕,๔๓๘ คดี
- ผูตองหา
๕๔,๖๑๒ คน
๓. ของกลางคดียาเสพติด
- ยาบา
๔๓,๕๔๗,๖๓๘.๓๖ เม็ด
- เฮโรอีน
๕๓.๙๔ กิโลกรัม
- ไอซ
๗๑๙.๔๒ กิโลกรัม
- กัญชา
๑๑,๗๙๒.๕๙ กิโลกรัม

ที่มา: ระบบ Polis สํานักงานตํารวจแหงชาติ ณ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

๒. การดํ า เนิ น การด า นสมคบ สนับ สนุน ชว ยเหลือ เลขาธิก าร ป.ป.ส. อนุ มัติ ๓๙๘ คดี ผู ต องหา
๑,๐๑๗ ราย (ศาลออกหมายจับ ๒๗๐ ราย และจับกุมได ๑๑๙ ราย)
- เลขาธิการ ป.ป.ส. อนุมัติ
๓๙๘ คดี
- ผูตองหา
๑,๐๑๗ ราย
- ศาลออกหมายจับ
๒๗๐ ราย
- จับกุมได
๑๑๙ ราย
๓. ผลการยึดทรัพยสินคดียาเสพติด ดังนี้
- ยึดอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด
๑,๕๕๒ ราย
- มูลคาทรัพยสินที่ยึดอายัด
๗๑๕.๐๗ ลานบาท

สรุปผลการดําเนินงานดานการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ปงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑ ต.ค.๕๗ – ๒๐ มิ.ย.๕๘)

๓

๔. การดําเนินการกับเรื่องรองเรียนของประชาชน
การดําเนินการกับขอรองเรียน/แจงเบาะแสของประชาชน ผานทางสายดวน ๑๓๘๖, ตูปณ. ๑๒๓,
www.oncb.go.th และเดินเขามารองเรียน/แจงเบาะแสดวยตัวเอง ดังนี้
๑) จํานวนเรื่องรองเรียนของประชาชน
- รองเรียนบุคคล
๖,๙๙๑ คน
- รองเรียนพื้นที่
๒,๖๕๓ เรื่อง
๒) สงดําเนินการ
บุคคล
๖,๕๑๙ คน
- พื้นที่
๒,๒๒๖ เรื่อง
๓) สํานักงาน ป.ป.ส. รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการตอขอรองเรียน
- รองเรียนบุคคล
๓,๑๓๘ เรื่อง
- รองเรียนพื้นที่
๙๐๔ เรื่อง
ผลการดํ าเนิ นการต อข อร องเรี ยนของประชาชนในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ตุ ลาคม ๒๕๕๗ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘) ประกอบดวย ปดลอมตรวจคน ๑๙๔ ครั้ง จับกุม ๔๘๒ ราย หลบหนี ๑๒๗ ราย อยูระหวาง
การสืบสวน ๓๓๓ ราย เรียกใหมารายงานตัว ๘ ราย และออกหมายจับ ๔ ราย
๕. การดําเนินการกับเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
การรองเรียนเจาหนาที่ของรัฐเกี่ยวของกับยาเสพติด จํานวน ๔๑๖ ราย การจับกุมเจาหนาที่ของรัฐที่
เกี่ยวของกับยาเสพติด ทั้งสิ้น ๑๒๑ ราย
แผนงานดานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติด
๑. ผลการดําเนินงานดานการบําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดภาพรวม เปาหมาย ๒๒๐,๐๐๐ คน ดําเนินการ
ได ๑๔๑,๘๕๕ ประกอบดวย
- ระบบสมัครใจ เปาหมาย ๑๐๑,๘๐๐ คน ผลการดําเนินงาน ๕๕,๘๕๙ คน คิดเปนรอยละ ๕๔.๘๗
- ระบบบังคับบําบัด เปาหมาย ๑๐๐,๐๐๐ คน ผลการดําเนินงาน ๗๓,๒๒๒ คน คิดเปนรอยละ ๗๓.๒๒
- ระบบตองโทษ เปาหมาย ๑๘,๒๐๐ คน ผลการดําเนินงาน ๑๒,๗๗๔ คน คิดเปนรอยละ ๗๐.๑๙
๒. ขับเคลื่อนการดําเนินงานตามประกาศ คสช. ๑๐๘/๒๕๕๗ โดยมีเจตนารมณในการใหโอกาสผูเสพผูติด
ยาเสพติดไดรับการบําบัดฟนฟูที่เหมาะสม รวมถึงไดรั บการดูแลชวยเหลือหลังผานการบําบัดฯ โดยไมถือวามี
ความผิดทางกฎหมาย
แผนงานการติดตามและใหความชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษาฟนฟูผูติดยาเสพติด
สํานักงาน ป.ป.ส. ไดดําเนินการตามแผนงานการติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัด ในหวงระหวางวันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผานกลไกของกระทรวงมหาดไทย ไดดําเนินการติดตามผูผานการบําบัด
๑๗๐,๘๙๗ คน มีผูประสงคขอรับความชวยเหลือ ๑๖,๕๙๓ คน ซึ่งไดดําเนินการใหความชวยเหลือ ๖,๓๒๖ คน
คิดเปนรอยละ ๓๗.๑๒ โดยใหความชวยเหลือในเรื่องของการฝกทักษะ/พัฒนาฝมืออาชีพ ๑,๕๘๔ คน จัดหางาน
ใหทํา ๓๙๒ คน ใหการศึกษา ๕๗๔ คน ใหทุนประกอบอาชีพ ๑๔๓ คน สงเขารับการรักษาสุขภาพ ๑๔๕ คน และ
อื่นๆ
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ดานความรวมมือระหวางประเทศ
การดําเนินการเชิงรุกดานความรวมมือระหวางประเทศกับประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหมีการปฏิบัติการที่เปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการเดินทางไปเยือนประเทศเพื่อนบานของรัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม ไดแก
๑. วันที่ ๒๖-๒๙ มกราคม ๒๕๕๘ พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนหัวหนา
คณะผูแทนไทย เดิ นทางเยื อนสาธารณรั ฐ ประชาชนจีน เพื่อหารือดานยาเสพติดกับผูบ ริห ารระดับสูงของจีน
ณ กรุงปกกิ่ง ประเทศจีน
๒. วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๘ พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธานในพิธี
เปดศูนยประสานงานแมน้ําโขงปลอดภัย ซึ่งเปนศูนยประสานงานสําหรับการปฏิบัติการแมน้ําโขงปลอดภัย ๒๐๑๔
โดยเปนความรวมมือระหวาง จีน ลาว เมียนมา และไทย ณ อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
๓. วันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๘ พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุตธิ รรม เปนประธานในพิธี
เปดการประชุมดานการควบคุมสารตั้งตน ระหวางกัมพูชา จีน อินเดีย เกาหลี ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ณ
โรงแรมอมารี อเตอรเกท กรุงเทพมหานคร เพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลสถานการณ หารือแนวทางและกระชับความ
รวมมือในการควบคุม การสกัดกั้นและเสริมสรางมาตรการเชิงรุกในการแกไขปญหาสารตั้งตน
๔. วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ พล.อ. ไพบู ลย คุ มฉายา รัฐ มนตรีวาการกระทรวงยุติธ รรม พรอมดว ย
เลขาธิการ ป.ป.ส. และคณะผูแทนไทย เขารวมการประชุมระดับรัฐมนตรีภายใตกรอบบันทึกความเขาใจ ๗ ฝาย
วาดวยการควบคุมยาเสพติดในอนุภูมิภาค ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม
๕. วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ พล.อ.ไพบูลย คุมฉายา รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม เปนประธาน
กลาวเปดประชุมความรวมมือตามโครงการแมน้ําโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ ระยะที่ ๒ สวนขยาย ระหวางจีน ลาว
เมียนมาและไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่สามเหลี่ยมทองคํา ตามโครงการ
แมน้ําโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ ระยะที่ ๒ สวนขยาย ณ หองประชุมลานนาบอลรูม๑ โรงแรมแชงกรีลา จ.เชียงใหม
การพัฒนา ปรับปรุง แกไขกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด
ผลการดําเนินการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายของสํานักงาน ป.ป.ส. ป ๒๕๕๘ ดังนี้
๑. อยูระหวางการยกราง(รับฟงความเห็นของหนวยงานที่เกี่ยวของ)
๑) รางประมวลกฎหมายยาเสพติด โดยใหนําประเด็นที่แกไขตามร างพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... / รางพระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ../ รางพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....บัญญัติรวมไวในประมวลกฎหมาย
ยาเสพติด
๒. อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
๑) รางกฎกระทรวง กําหนดชื่อยาเสพติด ตามกฎหมายวาดวยมาตรการในการปราบปราม
ผูกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. ....
๓. ประกาศใชแลว
๑) รางประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับสถานประกอบการ จํานวน ๒ ฉบับ
(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒ ตอนพิเศษ ๔๖ ง ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๘)
๒) ระเบียบคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด วาดวยการแตงตั้ง การปฏิบั ติ
หนาที่และการกํากับดูแลการปฏิบัติหนาที่ของเจาพนักงาน ป.ป.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....(ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๓๒
ตอนพิเศษ ๕๔ ง ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๘)
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๕

๓) คําสั่งคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ที่ ๓/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๗
เรื่อง แตงตั้งอนุกรรมการพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปราม
ยาเสพติด
๔) รางประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปด
ชั่วคราวหรือการพักใชใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการที่มีการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

การดําเนินงานในชวงตอไป
งาน/โครงการสําคัญของสํานักงาน ป.ป.ส.
๑. ดานการปองกันยาเสพติด
๑.๑ การปองกันและสรางภูมิคุมกันยาเสพติดในกลุมเปาหมาย
๑) กลุมเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา
๒) กลุมแรงงานทั้งในและนอกสถานประกอบการ
๓) กลุมประชาชนทั่วไป
๑.๒ โครงการหมูบาน/กองทุนแมของแผนดิน
๒. ดานการบําบัดรักษา
๒.๑ การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดระบบสมัครใจ
๒.๒ การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดระบบบังคับบําบัด
๒.๓ การบําบัดรักษาผูเสพ/ผูติดยาเสพติดระบบตองโทษ
๒.๔ การติดตามชวยเหลือผูผานการบําบัดรักษา
๒.๕ การพัฒนาระบบฐานขอมูลผูเสพผูติดยาเสพติดของประเทศ
๓. ดานการปราบปรามยาเสพติด
๓.๑ การอํานวยการแผนยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดน
๓..๒ การอํานวยการแผนยุทธการสกัดกั้นยาเสพติดพื้นที่ตอนใน
๓..๓ การสืบสวนและตัดวงจรทางการเงินของนักคายาเสพติดและผูเกี่ยวของ
๓.๔ การปราบปรามการคาและแพรระบาดในพื้นที่สําคัญ
๓.๕ การยุติบทบาทการคาและแกไขปญหาการแพรระบาดยาเสพติดในทุกเรือนจํา
๓.๖ การดําเนินการกับเจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
๓.๗ การดําเนินการกับเรื่องรองเรียนประชาชน
๓.๘ การตรวจสอบ ยึดอายัดทรัพยสินคดียาเสพติด
๓.๙ การลดปญหาการปลูกพืชเสพติด
๓.๑๐ การสนั บสนุ นมาตรการปราบปรามยาเสพติด (การตรวจพิ สูจน ยาเสพติ ด, การตรวจยืนยันตั วบุ คคล,
การสนับสนุนเงินสินบนรางวัล)
๔. ดานความรวมมือระหวางประเทศ
๔.๑ การขับเคลื่อนสํานักงาน ป.ป.ส.อาเซียน (ASEAN – NARCO)
๔.๒ การสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพดานการปราบปรามยาเสพติดของประเทศเพื่อนบาน (เมียนมา ลาว กัมพูชาและ
เวียดนาม)
๔.๓ โครงการความรวมมือระหวางประเทศเพื่อสกัดกั้นสารเคมีและสารตั้งตนในการผลิตยาเสพติด
๔.๔ โครงการแมนา้ํ โขงปลอดภัย ๔ ประเทศ ประกอบดวย ไทย จีน พมา ลาว โดยควบคุมแหลงผลิต ผูคา สารตั้งตน
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๔.๕ การจั ด การประชุ ม ระหว า งประเทศว า ด ว ยการพั ฒ นาทางเลื อ ก (International Conference on
Alternative Development - ICAD) เพื่อเผยแพรแนวปฏิบัติสหประชาชาติวาดวยการพัฒนาทางเลือก (United
Nations Guiding Principles on Alternative Development - UNGPs on AD)
๔.๖ การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด (the CND Commission on Narcotic Drugs
๕. การบริหารจัดการอยางบูรณาการ
๕.๑ การจัดกลไกการบริหาร/อํานวยการทุกระดับ
๕.๒ การจัดทําแผนปฏิบัติการบูรณาการปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามแผนยุทธศาสตรการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ระยะ ๕ ป
๕.๓ การจัดทําแผนปฏิบัติการจังหวัดนํารองแบบบูรณาการ ๑๐ จังหวัด
๕.๔ การบูรณาการระบบงบประมาณดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๕.๕ การกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหาเสพติด
๕.๖ การพัฒนาระบบขอมูลวิจัย วิชาการ และองคความรูดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
๕.๗ การพัฒนาฐานขอมูลยาเสพติด และหองปฏิบัติการขอมูล (War Room) ทุกระดับ ทั้งในสวนกลาง ภาค และจังหวัด
๕.๘ การพัฒนาบุคลากรดานการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดของหนวยงานที่เกี่ยวของ
๕.๙ การรณรงคปฏิบัติการจิตวิทยาเชิงรุกและการประชาสัมพันธ
๕.๑๐ การปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับยาเสพติด
*************************************************
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