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๕๔

การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
vvvvvvvv

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
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ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๕๕

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญของ
ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
ผลงานด้านกฎหมายและระเบียบยาเสพติด

๑. กฎหมายและระเบียบที่มีการประกาศใช้เป็นกฎหมาย จ�ำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่
๑.๑ ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมการก�ำหนดประเภท
สถานประกอบการที่ อ ยู ่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของมาตรการป้ อ งกั น และปราบปรามการกระท� ำ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ ยาเสพติ ด
ในสถานประกอบการ
๑.๒ ประกาศส�ำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๕๘) เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในสถานประกอบการ
๑.๓ ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ว่าด้วยการแต่งตั้งการปฏิบัติหน้าที่และการ
ก�ำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงาน ป.ป.ส. พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. กฎหมายและระเบียบที่อยู่ระหว่างการด�ำเนินการ จ�ำนวน ๖ ฉบับ ได้แก่
๒.๑ ร่างประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสั่งปิดชั่วคราวหรือ
การพักใช้ใบอนุญาตประกอบการของสถานประกอบการทีม่ กี ารกระท�ำความผิดเกีย่ วกับยาเสพติด (อยูร่ ะหว่างเสนอรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงยุติธรรม)
๒.๒ ประมวลกฎหมายยาเสพติ ด ในลักษณะที่ใ ห้เป็น การบูร ณาการการท�ำงานร่ว มกัน ของหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทั้งระบบ (อยู่ระหว่างคณะอนุกรรมการพัฒนาและปรับปรุงกฎหมายยาเสพติด ตามค�ำสั่ง ศพส.
ที่ ๑/๒๕๕๗ ศึกษายกร่าง)
๒.๓ ร่าง พ.ร.บ.มาตรการในการปราบปรามผู้กระท�ำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... โดยแก้ไข
เพิ่มเติมบางมาตรา และยกเลิกบางมาตรา ๓๒ วรรคสอง (อยู่ระหว่าง ป.ป.ส. ปรับปรุงแก้ไขร่าง ภายหลังจัดให้มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๒.๔ ร่าง พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ .... (อยู่ระหว่าง ป.ป.ส. ปรับปรุงแก้ไขร่าง ภายหลัง
จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๒.๕ ร่าง พรบ.ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ฉบับที่ ..) พ.ศ .... (อยู่ระหว่าง ป.ป.ส. ปรับปรุงแก้ไขร่าง
ภายหลังจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
๒.๖ ร่างกฎกระทรวงก�ำหนดชื่อยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการฯ (อยู่ระหว่างการพิจารณาของ
คณะกรรมการกฤษฎีกา)
ผลงานด้านการป้องกันยาเสพติด
๑. สถานศึกษามีกิจกรรมเพื่อการป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด
จ�ำนวน ๓,๐๐๑
๒. นักเรียน ป.๑-ป.๖ ทั่วประเทศ ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน จ�ำนวน ๙๗๙,๓๘๑
๓. สถานศึกษาจัดตั้งหน่วยลูกเสือเนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด จ�ำนวน ๔,๕๙๕
๔. จ�ำนวนลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาดต้านภัยยาเสพติด
จ�ำนวน ๒๕๙,๐๑๒
๕. การปฏิบัติงานของ Mobile Team
จ�ำนวน
๑,๒๐๑ แห่ง/๘๐๓,๙๕๐
๖. สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์ มยส.
จ�ำนวน
๔๑๖
๗. สถานประกอบกิจการผ่านเกณฑ์โรงงานสีขาว
จ�ำนวน
๕๙๔

แห่ง
คน
แห่ง
คน
คน
แห่ง
แห่ง

ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

๕๖
ผลงานด้านการบ�ำบัดยาเสพติด
๑. การบ�ำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติด ทั้งระบบ ๓ ระบบ
๑.๑ ระบบสมัครใจ
๑.๒ ระบบบังคับ
๑.๓ ระบบต้องโทษ
๒. การสร้างและพัฒนาระบบรองรับการคืนคนดีให้สังคม
๒.๑ การติดตามผู้ผ่านการบ�ำบัด
๒.๒ การให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบ�ำบัด

จ�ำนวน     ๑๙,๐๗๕      คน
จ�ำนวน     ๔๙,๕๑๔      คน
จ�ำนวน       ๗,๒๙๕      คน
จ�ำนวน   ๑๑๙,๘๐๙      คน
จ�ำนวน       ๓,๓๘๓      คน

ผลงานด้านการควบคุมตัวยาและผู้ค้ายาเสพติด
๑. จับคดียาเสพติด
  
  ๑๔๑,๘๐๙ คดี
ผู้ต้องหา  ๑๕๐,๗๐๖
๒. ของกลางยาเสพติด   ยาบ้า ๒๕,๒๑๒,๕๗๕ เม็ด  
เฮโรอีน           ๒๔.๖๑
ไอซ์          ๖๕๒.๖๖ กิโลกรัม
กัญชา      ๙,๕๓๑.๑๗
๓. การด�ำเนินคดีข้อหาสมคบ                 ๒๙๖    คดี
ผู้ต้องหา        ๘๘๘
๔. การยึดทรัพย์
                 ๑,๐๗๕ ราย   มูลค่าทรัพย์สิน         ๔๘๑.๙๓
๕. การร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐ              ๒๘๕     ราย
จับกุม          ๗๖
ผลงานปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ (จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย)
๑. การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด การปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายฯ จ�ำนวน ๑,๕๐๐ ครั้ง
๒. จับคดียาเสพติด
๓,๐๖๒ คดี
ผู้ต้องหา
๓,๓๙๘
๓. ของกลาง ยาบ้า ๒๕,๘๘๔,๕๘๐ เม็ด
ไอซ์
๕๒.๕๔
เฮโรอีน ๑,๕๕๖.๙๗ กิโลกรัม
ฝิ่น
๑๗๙.๐๕
กัญชา
๐.๐๑ กิโลกรัม
กาเฟอีน
๘,๑๕๓
สาร Methylene chloride ๒๐ ตัน
ซูโดอีเฟดรีน
๒๙๓
กากฝิ่น            ๐.๐๕ กิโลกรัม
มอร์ฟีน ๔๘.๙
สารเคมีอื่นๆ ๑๐,๓๐๐ กิโลกรัม
ผงแป้งสีขาว
๒๐๐
เงินหยวน ๓,๒๗๑,๙๐๐ หยวน
เงินจั๊ด ๖,๖๐๐,๐๐๐
เงินไทย
๑๖,๖๔๐ บาท
ยานพาหนะ
๒๘
จักรยานยนต์
๔๑ คัน
อาวุธปืน
๑๒
กระสุน
๙๕๕ นัด
๔. ยึด/อายัดทรัพย์สิน มูลค่า ๑๑๖,๙๙๘,๑๕๙ บาท

คน
กิโลกรัม
กิโลกรัม
คน
ล้านบาท
ราย

คน
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
กิโลกรัม
จั๊ด
คัน
กระบอก

ผลการวิเคราะห์
๑. การยึดสารตั้งต้นและสารเคมีที่ใช้ในการผลิตยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้า สามารถสกัดกั้นการผลิตยาบ้าได้
๑๖๗.๑๗๕ ล้านเม็ด เป็นเงินประมาณ ๘,๓๕๘.๗๕๐ ล้านบาท (ค�ำนวณราคาโรงงานต�่ำที่สุดในเมียนมา ราคา ๕๐ บาทต่อ
ยาบ้า ๑ เม็ด) ถือเป็นการลดก�ำลังการผลิตยาบ้าในพื้นที่สามเหลี่ยมทองค�ำ และส่งผลโดยตรงต่อสถานการณ์ยาเสพติด
ในไทยและประเทศในภูมิภาค
๒. ปริมาณยาเสพติดที่จับกุมในประเทศไทยในห้วงสองเดือนที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง โดยเฉพาะการชะลอ
การล�ำเลียงหรือการน�ำเข้าแบบกองทัพมดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รายงานผลการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลรอบ ๖ เดือน
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ผลงานรัฐบาล
รอบ ๖ เดือน
๕๗

๓. กลุ่มนักค้าและผู้ล�ำเลียงที่ใช้แม่น�้ำโขงด�ำเนินการได้ยากขึ้น (มีความระมัดระวังและชะลอการล�ำเลียง)
ผลงานปฏิบัติตามข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด
๑. จ�ำนวนเรื่องร้องเรียนของประชาชน
๑.๑ ร้องเรียนบุคคล    
จ�ำนวน  ๔,๔๗๙  คน
๑.๒ ร้องเรียนพื้นที่
จ�ำนวน  ๑,๘๑๖  เรื่อง
๒. ส�ำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการต่อข้อร้องเรียน
๒.๑ ร้องเรียนบุคคล
จ�ำนวน  ๑,๙๒๕  เรื่อง  (ร้อยละ ๔๓)
๒.๒ ร้องเรียนพื้นที่
จ�ำนวน     ๕๘๗  เรื่อง  (ร้อยละ ๓๒)
ผลงานด้านการต่างประเทศ
๑. การจัดประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านการควบคุมสารตั้งต้นที่
ใช้ในการผลิตยาเสพติด ได้แก่ อะซิติก แอนไฮไดรด์ (Acetic Anhydride) เป็นสารตั้งต้นของการผลิตเฮโรอีน และอีเฟรดรีน
(Ephedrine) และซูโดอีเฟรดรีน (Pseudoephedrine) โดยมีกัมพูชา จีน ฐอินเดีย เกาหลี สปป.ลาว เมียนมา ไทย
และเวียดนาม ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น ๗๒ คน
ผลการประชุม ทุกประเทศจะมีการพัฒนากฎหมายเพื่อควบคุมเคมีภัณฑ์และสารตั้งต้น และจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจ
(Task Force) ประเทศละ ๒ คน ร่วมเป็นผู้ประสานงานกลาง
๒. โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑)
ผลการด�ำเนินงาน มีการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับชุมชนเป้าหมาย และเพิ่มรายได้ครัวเรือนผ่านกิจกรรม
ด้านเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน และสาธารณสุข
การด�ำเนินงานในอีก ๖ เดือนข้างหน้า
งานด้านกฎหมายและระเบียบยาเสพติด
v ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ สารเคมี เครื่องมือ และอุปกรณ์เกี่ยวกับ การผลิต
ยาเสพติด เพือ่ ควบคุมสารเคมีและเครือ่ งมืออุปกรณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับการผลิตยาเสพติด เช่น สารเคมีตา่ งๆ และเครือ่ งปัม๊ เม็ดยา
เป็นต้น (อยู่ระหว่างการศึกษาของส�ำนักงาน ป.ป.ส.)
งานด้านการต่างประเทศ
v โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนไทย-เมียนมา ระยะเวลา ๖ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๑)
ในปี ๒๕๕๘ จะมีโครงการใหม่ คือ การสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ผู้ป่วยวัณโรค และศูนย์ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดที่ ได้หารือกันกับ
รัฐบาลเมียนมาไว้แล้ว
ปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย ๔ ประเทศ (จีน สปป.ลาว เมียนมา ไทย)
v มีแผนการปฏิบัติการแม่น�้ำโขงปลอดภัย (ส่วนขยาย) ในระยะ ๒ โดยประมาณเดือน เม.ย. ๒๕๕๘ จะมีการ
เรียนเชิญเลขาธิการ ป.ป.ส. แต่ละประเทศหารือแนวทางการด�ำเนินงานสกัดกั้นยาเสพติดในระยะต่อไป รวมทั้งจะเรียนเชิญ
รัฐมนตรี ๔ ประเทศ หารือและท�ำข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
ผลงานปฏิบัติตามข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับยาเสพติด
v เข้มข้นต่อการด�ำเนินการข้อร้องเรียนของประชาชน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงในกรณีบุคคล ที่แจ้งข้อมูลชื่อ
ที่อยู่ และมีประวัติชัดเจน จะต้องด�ำเนินการภายใน ๓๐ วัน หากเป็นการแจ้งเกี่ยวกับพื้นที่และมีข้อมูลชัดเจน จะต้อง
ด�ำเนินการภายใน ๔๕ วัน พร้อมรายงานในระบบ DRUG NEWS
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แจ้งเบาะแสยาเสพติด โทร. ๑๓๘๖

