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คู่มือเตรียมสอบ 
เจา้หนา้ทีวิเคราะหน์โยบายและแผน 

สาํนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
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คํานาํ 
 

 

 

    ชดุคู่มือและขอ้สอบ  สําหรบัตําแหน่งเจ้าหนา้ทีวิเคราะหน์โยบายและแผน 

สงักดัสาํนกังานคณะกรรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ทางสถาบนั THE BEST 

CENTER และฝ่ายวิชาการสถาบนั ไดเ้รียบเรียงขึน เพือใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ําหรบัเตรียม

ตวัสอบในการสอบแข่งขนัฯ ในครงันี 

 

   ดงันนัทางสถาบนั THE BEST CENTER  ไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัจึงได ้

จดัทําหนงัสือเล่มนีขึนมา โดยไดร้วบรวมขึนจากประสบการณต์รงของฝ่ายวิชาการของ 

สถาบนั THE BEST CENTER  ภายในเล่มเป็นการเจาะเนือหาและระเบียบ พ.ร.บ. ที 

กําหนดในการสอบ และเจาะแนวขอ้สอบพรอ้มคาํอธิบายเพือใหผู้ที้สอบไดเ้ตรียมตวัอ่าน 

ล่วงหนา้ มีความพรอ้มในการทําขอ้สอบ  

 

  ทา้ยนี คณะผูจ้ัดทําขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ทีไดใ้ห้

การสนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัทําตน้ฉบบันี ทําใหห้นงัสือเล่มนีสามารถสาํเร็จขึนมา

เป็นเล่มได ้พรอ้มกนันีคณะผูจ้ดัทําขอนอ้มรบัขอ้บกพร่องใด ๆ อนัเกิดขึนและยินดีรบัฟัง

ความคิดเห็นจากทุก ๆ ท่าน เพือทีจะนํามาปรบัปรุงแกไ้ขใหดี้ยิงขึน  

 

 

 

 

 

 

 

ขอให้โชคดใีนการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 

สถาบัน The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 

 

ตวั
อย
่าง



 
 
 

สารบญั 

 
   ความรูเ้กียวกบัสํานกังาน ป.ป.ส.        1 

    วิสัยทศัน์ พันธกิจ ค่านิยม  เหตุผลและความเป็นมาของการจัดตังสาํนักงาน ป.ป.ส.  

   ความรู้ทวัไปเกียวกับสารเสพติด         

   พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.        

   พระราชบัญญัติวัตถุทอีอกฤทธิต่อจิตและประสาท พ.ศ.  และทแีก้ไข   

    พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.             

    พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบปรามผู้กระทาํความผิดเกียวกับยาเสพติด 

 พ.ศ.                   

    พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด พ.ศ.              

    พระราชกาํหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.              

    กฎกระทรวงออกตามในพระราชกาํหนดป้องกันการใช้สารระเหย  พ.ศ.           

    ข้อสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ชุดท ี              

    ข้อสอบความสามารถในการคิดและหาเหตุผล  ชุดท ี              

   การใช้ภาษาไทย ความเข้าใจภาษาโดยการใช้คาํหรือกลุ่มคาํ สรุปและตีความข้อความ 

 หรือบทความทกีาํหนดและการใช้ภาษาโดยการใช้คาํหรือกลุ่มคาํ ฯลฯ          

    แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดท ี              

    แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดท ี              

    แนวข้อสอบวิเคราะห์นโยบายและแผน ชุดท ี                                        

    ความรู้เกียวกับสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน                            

    เจาะข้อสอบรัฐธรรมนูญ (ฉบับชัวคราว) พ.ศ.  และทแีก้ไขเพิมเติม         

    ถาม-ตอบความรู้ทวัไป                

    ถาม-ตอบ ครม. รัฐบาลประยุทธ์                                                                 310 

    แนวข้อสอบการเมือง เศรษฐกิจ สังคม                        
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คู่มอืเตรียมสอบ      1 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

ประวตัย่ิอ ความเป็นมาสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราม 

ยาเสพตดิ ( ป.ป.ส.)  
 
 
   เหตุผลและความเป็นมาของการจดัตงัสํานักงาน ป.ป.ส.      
 
  การแกไ้ขปัญหายาเสพติดเป็นนโยบายสาํคญัของหลายรัฐบาลทีผา่นมา โดยเมือปี 2501 รัฐบาล

ขณะนนัไดป้ระกาศใหย้กเลิกการเสพฝิน แต่ปัญหายาเสพติดก็มิไดห้มดไป กลบัปรากฏว่ามียาเสพติดชนิด

ใหม่ ทีรุนแรงกว่าฝิน คือเฮโรอีนระบาดอยา่งรวดเร็ว รัฐบาลจึงไดแ้ต่งตงัคณะกรรมการปราบปรามยาเสพ

ติดใหโ้ทษ (ก.ป.ส.) ขึนในปี 2504 ทาํหนา้ทีกาํหนดนโยบายและประสานงาน เพือแกไ้ขปัญหานีโดยด่วน 
  
    การจดัตงัสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพตดิ 

  เมือไดมี้การตราพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดใหโ้ทษ พ.ศ.2519 ใหไ้ว ้ณ วนัที 

16 พฤศจิกายน 2519 และมาตรา 11 กาํหนดใหมี้สาํนกังานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามยาเสพ

ติด เรียกโดยยอ่ว่า"สาํนกังาน ป.ป.ส." มีหนา้ทีดาํเนินกิจการใหเ้ป็นไปตามมติของคณะกรรมการและ

ปฏิบติังาน ธุรการอืน ในสงักดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ไดแ้บ่งส่วนราชการ ณ ขณะนนัเป็น 7 กอง คือ 

สาํนกังานเลขานุการกรม กองนโยบายและวางแผน กองการต่างประเทศ กองสารนิเทศ กองสืบสวน

สอบสวนและปราบปราม กองนิติการและพิสูจน์หลกัฐาน กองประสานงานและตรวจสอบ 
  
  การเริมดาํเนินงานในปีงบประมาณ 2520 สาํนกังาน ป.ป.ส. ไดรั้บงบประมาณ ในปี 2520 

จาํนวน 8,173,124 บาท และไดรั้บอนุมติัอตัรากาํลงัจาก ก.พ.รวมทงัสิน 334 อตัรา เมือปี 2519 

สาํนกังานฯใชตึ้ก บญัชาการและตึกไทยคู่ฟ้า(บางส่วน)ในทาํเนียบรัฐบาลเป็นทีทาํงานอยูป่ระมาณ 2 ปี 

หลงัจากนนัไดใ้ชศ้าลาสนัติธรรมจนถึงตุลาคม 2527 
  
  เมือปี 2528 ผูบ้ริหารระดบัสูงของสาํนกังาน ป.ป.ส. โดยเฉพาะอยา่งยงิ พลตาํรวจตรีเภา สารสิน 

(ยศขณะนนั)เลขาธิการ ป.ป.ส. ไดใ้ชค้วามพยายามอยา่งยงิทีจะจดัสร้างอาคารสาํนกังานฯขึน เพือเป็นทีทาํ

การถาวร จนกระทงัรัฐบาลซึงมี ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท ์นายกรัฐมนตรี ไดเ้ห็นความจาํเป็น จึงได้

อนุมติัใหจ้ดัสร้างอาคาร 6 ชนั ในทีราชพสัดุของกรมธนารักษ ์ซึงอยูติ่ดกบัซอยบุญชูศรี ถนนดินแดง มีเนือ

ที 7 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา จึงเป็นสถานทีตงัของสาํนกังาน ป.ป.ส. จนถึงปัจจุบนันี 
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  การบริหารงาน สํานักงาน ป.ป.ส. 

  เพือดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคข์องพระราชบญัญติัป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

พ.ศ.2519 และนโยบายการแกไ้ขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลสมยันายธานินทร์ กรัยวิเชียร นายกรัฐมนตรี 

ไดแ้ต่งตงันายประมุข สวสัดิมงคล เป็นเลขาธิการ ป.ป.ส.คนแรก 
 
 
     สําหรับผู้ดํารงตาํแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ตงัแต่ต้นจนถึงปัจจุบันมีดังนี  
                       

รายนามผู้ดํารงตาํแหน่งเลขาธิการ ป.ป.ส. ระยะเวลา 

                  .นายประมุข สวสัดิมงคล  ถึง  

                  2.พล.ต.ต. เภา สารสิน 2521 ถึง  

                  .พล.ต.ต. ชวลิต ยอดมณี  ถึง  

                  .นายปรีชา จาํปารัตน ์  ถึง  

                  .นายพยนต ์พนัธศ์รี  ถึง  

                  6.นายสรสิทธิ แสงประเสริฐ 2542 ถึง  

                  .นายกิตติ ลิมชยักิจ  ถึง  

                  .พล.ต.อ. ชิดชยั  วรรณสถิตย ์  ถึง  

                  .พล.ต.ท. กฤษณะ  ผลอนนัต ์  ถึง  

                  .นายกิตติ ลิมชยักิจ  ถึง  

                  11.พล.ต.ท. กฤษณะ  ผลอนนัต ์ 2551 ถึง 2553 

                  12.นางสุรียป์ระภา  ตรัยเวข 2553 ถึง 2554 

                  .พล.ต.อ. อดุลย ์แสงสิงแกว้  ถึง  

        . พล.ต.อ.พงศพ์ศั พงษเ์จริญ             ถึง  

                      นายเพิมพงษ ์ เชาวลิต                             ถึงปัจจุบนั 
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  วสัิยทัศน์ของสํานักงาน ป.ป.ส. 

" เป็นองค์กรหลกัทีคงความเป็นเลศิในการแก้ไขปัญหายาเสพตดิ " 
Centre of Excellence on Narcotics Control 

 
 

  พนัธกิจของสํานักงาน ป.ป.ส. 

 

สํานักงาน ป.ป.ส. มพีนัธกจิดงัน ี

  (1) กาํหนดและปรับยทุธศาสตร์การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดใหเ้หมาะสมกบัสภาพการณ์

และเป็นไปอยา่งต่อเนือง 

  (2) บริหารจดัการ การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดอยา่งบูรณาการ ใหเ้ป็นไปตามยทุธศาสตร์

ทีกาํหนด 

  (3) อาํนวยการใหมี้การบงัคบัใชก้ฏหมายเกียวกบัยาเสพติดและกฏหมายอืนทีเกียวขอ้งใหเ้อือต่อ

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

  (4) ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวงัการแพร่ระบาดของยาเสพติด 
 
  เหตุผลและความเป็นมาของการจดัตงัสํานักงาน ป.ป.ส. 

   (1) เป็นหน่วยประสานนโยบายและแผน 

  (2) เป็นหน่วยประสานการปฏิบติังาน 

  (3) เป็นหน่วยสนบัสนุนขอ้มลู ข่าวสาร และวิชาการ 

  (4) เป็นหน่วยปฏิบติัสาํหรับงานดา้นประชาสมัพนัธต่์อตา้นยาเสพติด งานบริหารโครงการทีมี

ลกัษณะเป็น Pilot Project และงานตามภารกิจทีกฎหมายระบุใหส้าํนกังาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงาน

รับผดิชอบ 

  (5) เป็นหน่วยงานกลางในการประสานความร่วมมือระหวา่งประเทศ 

  (6) เป็นหน่วยงานพฒันาบุคลากรทีเกียวขอ้งกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ

และภูมิภาค 

  (7) เป็นหน่วยงานในการควบคุม ตรวจสอบและกาํกบั ตลอดจนติดตามและประเมินผลการ

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

  (8) เป็นหน่วยงานกลางในการประสาน กาํกบั ดูแล และใหค้วามเห็น ตลอดจนขอ้เสนอแนะดา้น

งบประมาณป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ 
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 I =  Integration 
   บริหารจดัการอยา่งบูรณาการ 
 A =  Achievement 
   ทาํงานใหบ้รรลุเป้าหมาย 
 M =  Morality  
   มีศีลธรรมและคุณธรรม 

O =  Outstanding 
  มีผลงานเป็นทียอมรับและประจกัษ ์
N =  Networking 
  สร้างเครือข่ายร่วมมือ 
C =  Credibility 
  ไดรั้บความเชือมนัและไวว้างใจ 
B =  Betterment 
  พฒันางานและองคก์รเพือประสิทธิผล 
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   ตราสัญลักษณ์ 

 

 

ความหมายของตราสัญลกัษณ์ประจาํสํานักงาน ป.ป.ส. 
  
  รัศมรีอบนอก รัศมีของดวงอาทิตย ์ความสว่างสดใส ความรุ่งโรจน์ ศนูยร์วมองพลงัทงัมวล 

  จกัร คืออาวุธของพระนารายณ์ หมายถึงอาวุธและความดีงาม เพือปกป้องคุม้ครองคนดี 

  ตราชู/พระขรรค์ ความเทียงธรรม ความซือตรง 

  พานกลบีบัวสองชัน แสดงความเชิดชูยกยอ่ง 

  สีเหลอืงทองของรัศมรีอบนอกและจกัร เป็นสีประจาํกระทรวงยติุธรรม 

  สีนําเงนิ แสดงความมนัคง สง่างาม 

  สีธงชาต ิแสดงความเป็นชาติไทย 
  
   หมายรวมถึง การปราบปรามผู้ค้า ผู้ผลติยาเสพตดิและปกป้องคุ้มครองคนดใีห้พ้นจากยาเสพตดิ 

โดยการปฏิบตัหิน้าทด้ีวยความเทียงธรรมซือตรง 

  สีประจาํสํานักงาน ป.ป.ส.  คอื สีนําเงนิ มาจากสีของตราสัญลกัษณ์ หมายถึง ความมนัคง สง่างาม  

  ธงประจาํสํานักงาน ป.ป.ส. พนืสีนําเงิน ตรงกลางมตีราสัญลกัษณ์ สํานกังาน ป.ป.ส.    

  ต้นไม้ประจาํสํานกังาน ป.ป.ส. คอื ต้นชัยพฤกษ์  (Cassia javanica) 
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   การแบ่งส่วนราชการของสํานักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุตธิรรม พ.ศ.๒๕๔๘ 

   การจดัโครงสร้างการแบ่งงานภายใน  

หน่วยงานขึนตรงต่อเลขาธิการ ป.ป.ส. 

 กลุ่มตรวจสอบภายใน 

 กลุ่มช่วยอาํนวยการ 

 กลุ่มพฒันาระบบบริหาร 

 กลุ่มสือสารองคก์ร 

ส่วนราชการภายใน 

 สาํนกังานเลขานุการกรม 
 กองกฎหมาย 
 ศูนยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 สถาบนัพฒันาบุคลากรดา้นการป้องกนั และปราบปรามยาเสพติด 
 สถาบนัวิชาการและตรวจพสูิจน์ยาเสพติด 
 สถาบนัสาํรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด 
 สาํนกัการต่างประเทศ 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๑ 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๒ 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๓ 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๔ 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๕ 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๖ 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๗ 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๘ 
 สาํนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ภาค ๙ 
 สาํนกัตรวจสอบทรัพยสิ์นคดียาเสพติด 
 สาํนกัปราบปรามยาเสพติด 
 สาํนกัพฒันาการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 
 สาํนกัยทุธศาสตร์ 
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   สํานักงานเลขานุการกรม 

มอีาํนาจหน้าทเีกยีวกบัการปฏิบัตริาชการทัวไปของสํานกังานและราชการอนืทีมไิด้แยกให้เป็นหน้าทีของ

กองหรือส่วนราชการใดโดยเฉพาะ อาํนาจหน้าทดีังกล่าวให้รวมถึง 

         (ก) ปฏิบติังานสารบรรณของสาํนกังาน 

         (ข) ดาํเนินการเกียวกบังานขอ้มลูข่าวสารของสาํนกังาน 

         (ค) ดาํเนินการเกียวกบัการเงิน การบญัชี การบริหารงบประมาณ การพสัดุ อาคารสถานที ยานพาหนะ

และการรักษาความปลอดภยัของสาํนกังาน 

         (ง) จดัระบบงานและบริหารงานบุคคลของสาํนกังาน 

         (จ) ดาํเนินการเกียวกบัการประชาสมัพนัธ ์เผยแพร่กิจกรรม ความรู้ ความกา้วหนา้ และผลงานของ

สาํนกังาน 

         (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
  กองกฎหมาย 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

             (ก) เผยแพร่ความรู้ดา้นกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด 

             (ข) พฒันามาตรการทางกฎหมายและระเบียบเกียวกบัการป้องกนั ปราบปรามการบาํบดัรักษาและ

การดาํเนินการกบัทรัพยสิ์นในคดียาเสพติด รวมทงัติดตามและประเมินผลการบงัคบัใชก้ฎหมาย 

             (ค) กาํกบั ตรวจสอบ ติดตามการสืบสวน การฟ้องคดี และการดาํเนินคดีในความผดิตามกฎหมาย

เกียวกบัยาเสพติด 

             (ง) กาํกบั ควบคุม และสนบัสนุนการปฏิบติังานของเจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด

และพนกังานเจา้หนา้ทีตรวจสอบทรัพยสิ์นคดียาเสพติด 

             (จ) ดาํเนินการเกียวกบัคดีแพ่ง คดีอาญา หรือคดีปกครองทีอยูใ่นอาํนาจหนา้ทีของสาํนกังาน และให้

ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เจา้พนกังานป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดและพนกังานเจา้หนา้ที

ตรวจสอบทรัพยสิ์นคดียาเสพติดทีปฏิบติังานตามอาํนาจหนา้ที 

             (ฉ) ดาํเนินการจ่ายเงินสินบนหรือเงินรางวลัคดียาเสพติด รวมทงัสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่เจา้หนา้ที

และประชาชนทีมีส่วนร่วมในการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

             (ช) เป็นศนูยก์ลางทางวิชาการในการรวบรวมและแลกเปลียนขอ้มลูทางกฎหมายเกียวกบัยาเสพติด

และขอ้มลูอืน และการดาํเนินการตามกฎหมายเกียวกบัการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 

            (ซ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
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    ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

               (ก)  เสนอแนะแนวทางการพฒันาระบบขอ้มลูการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดของประเทศ 

               (ข) จดัทาํและบริหารแผนแม่บทเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารดา้นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดของประเทศ 

               (ค) เป็นศนูยก์ลางระบบขอ้มลูป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดของประเทศรวมทงัสนบัสนุนและ

เชือมโยงขอ้มลูข่าวสารแก่หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

               (ง) ศึกษา พฒันา ออกแบบและจดัวางระบบฐานขอ้มลู ระบบการเชือมโยงเครือข่ายการสือสาร

ขอ้มลูภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงาน 

               (จ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   วสัิยทัศน์ ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสาร 

              เพือใหก้ารดาํเนินงานดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือสารของสาํนกังาน ป.ป.ส.สามารถบรรลุ

ตามวิสยัทศัน์และภารกิจหนา้ทีของสาํนกังาน ป.ป.ส.จึงไดก้าํหนดวิสยัทศัน์ในดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ของสาํนกังาน ป.ป.ส.ดงันี 
  

"สํานักงาน ป.ป.ส. เป็นหน่วยงานแห่งการบูรณาการเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และองค์ความรู้เพอืการบริหารจดัการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพตดิของชาต"ิ 
 
   สถาบนัพฒันาบุคลากรดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด 
 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

             (ก) เสนอแนะแนวทางการพฒันาบุคลากร การจดัทาํหลกัสูตรมาตรฐานในการพฒันาบุคลากรดา้น

การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดทงัใน ประเทศและต่างประเทศ 

             (ข) จดัทาํและบริหารแผนแม่บทการพฒันาบุคลากรดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

             (ค) ดาํเนินการพฒันาบุคลากรในหลกัสูตรหลกัดา้นการป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

              (ง) ประสาน กาํกบั อาํนวยการ และสนบัสนุนหน่วยงานทีเกียวขอ้งในการพฒันาบุคลากรตาม

หลกัสูตรและกลุ่มเป้าหมายทีกาํหนด 

              (จ) พฒันาและสนบัสนุนเทคโนโลยแีละสือเพือการพฒันาบุคลากรดา้นการป้องกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดแก่หน่วยงานทีเกียวขอ้ง 

              (ฉ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ
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มอบหมาย 
 
  สถาบนัวชิาการและการตรวจพสูิจน์ยาเสพตดิ 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

             (ก) ตรวจพิสูจน์ของกลางยาเสพติดตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการจบั ยดึ และตรวจ

พิสูจน์ยาเสพติด 

             (ข) พฒันาและสนบัสนุนวิชาการดา้นการตรวจพิสูจน์ยาเสพติดทงัในประเทศและต่างประเทศ 

             (ค) ศึกษา และวิเคราะห์เอกลกัษณ์และองคป์ระกอบของตวัยาเสพติดเพือพิสูจน์ทราบแหล่งผลิต

และการแพร่กระจายของตวัยา 

             (ง) เสนอแนะมาตรฐานการตรวจพิสูจน์และกาํกบัติดตามใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 

             (จ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สถาบนัการสํารวจและตดิตามการปลูกพชืเสพตดิ 
 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

             (ก) ดาํเนินการสาํรวจ วิเคราะห์ และจดัทาํรายงานการลกัลอบปลกูพืชเสพติด 

             (ข) ตรวจสอบ ชีเป้าหมาย สนบัสนุนขอ้มลูข่าวสารแก่หน่วยงานและองคก์รทีเกียวขอ้งในการตดั

ฟันทาํลายพืชเสพติด 

            (ค) จดัทาํและสนบัสนุนขอ้มลูภาพถ่ายทางอากาศ ภาพถ่ายจากดาวเทียม และขอ้มลูจากระบบภูมิ

สารสนเทศในรูปแบบแผนทีสถานการณ์ปัญหายาเสพติด 

            (ง) จดัทาํและสนบัสนุนระบบขอ้มลูดา้นอุปสงคแ์ละอุปทานยาเสพติด ในรูปภูมิสารสนเทศ 

            (จ) พฒันาวิชาการดา้นการสาํรวจและติดตามการปลกูพืชเสพติดและเป็นศนูยร์วบรวมและถ่ายทอด

ความรู้เทคโนโลยทีงัในประเทศและต่างประเทศ 

            (ฉ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สํานักการต่างประเทศ 
 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

             (ก) เสนอแนะนโยบายและแนวทางการประสานความร่วมมือในการแกไ้ขปัญหายาเสพติด 

             (ข) จดัทาํและบริหารแผนความร่วมมือระหว่างประเทศดา้นยาเสพติด 

             (ค) ประสานความร่วมมือ เสริมสร้างความสมัพนัธก์บัต่างประเทศและองคก์ารระหว่างประเทศใน
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การป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติด  ตลอดจนการใหแ้ละรับความช่วยเหลือ 

             (ง) วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินสถานการณ์ยาเสพติดระหว่างประเทศเพือประเมินสถานการณ์

และสภาพแวดลอ้มทีมีผลต่อการดาํเนินนโยบายระหว่างประเทศดา้นยาเสพติด 

             (จ) ประสานและสนบัสนุนการดาํเนินงานดา้นการป้องกนัและปราบปรามยาเสพติดในต่างประเทศ 

             (ฉ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
  สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ กรุงเทพมหานคร 
 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

             (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้น

ยาเสพติดในพืนทีกรุงเทพมหานคร 

             (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

กรุงเทพมหานคร 

            (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติดและกฎหมายว่าดว้ย

มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีกรุงเทพมหานคร 

            (ง) ติดตาม ประเมินผลและเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีกรุงเทพมหานคร 

            (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนใน

การดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีกรุงเทพมหานคร 

           (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีกรุงเทพมหานคร 

           (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๑ 

   มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

           (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้น

ยาเสพติดในพืนทีตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมประกาศกาํหนด 

           (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

รับผดิชอบ 

          (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด และกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

          (ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

ตวั
อย
่าง
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         (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนในการ

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๒ 

    มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

          (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้นยา

เสพติดในพืนทีตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมประกาศกาํหนด 

          (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

รับผดิชอบ 

          (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด และกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

           (ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

           (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนใน

การดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

           (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

           (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๓ 
 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

           (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้น

ยาเสพติดในพืนทีตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมประกาศกาํหนด 

           (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

รับผดิชอบ 

           (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด และกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

           (ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

ตวั
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            (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนใน

การดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

           (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

           (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๔ 
 

    มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

            (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้น

ยาเสพติดในพืนทีตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมประกาศกาํหนด 

            (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

รับผดิชอบ 

            (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด และกฎหมายว่าดว้ย

มาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

            (ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

            (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนใน

การดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

            (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

            (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๕ 
 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

          (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้นยา

เสพติดในพืนทีตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมประกาศกาํหนด 

          (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

รับผดิชอบ 

          (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด และกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 
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           (ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

           (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนใน

การดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

          (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

          (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๖ 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

         (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้นยา

เสพติดในพืนทีตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมประกาศกาํหนด 

         (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

รับผดิชอบ 

         (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด และกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนในการ

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

          (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๗ 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

         (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้นยา

เสพติดในพืนทีตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมประกาศกาํหนด 

         (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

รับผดิชอบ 

         (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด และกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 
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           (ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

          (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนในการ

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

           (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการ

แกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

          (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
   สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๘ 

     มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

         (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้นยา

เสพติดในพืนทีตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมประกาศกาํหนด 

         (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

รับผดิชอบ 

         (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด และกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนในการ

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

          (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

          (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
    สํานักงานป้องกนัและปราบปรามยาเสพตดิ ภาค ๙ 
 

     มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

         (ก)  กาํหนดยทุศาสตร์ แนวทาง และบูรณาการดา้นนโยบาย ยทุธศาสตร์ แผน และงบประมาณดา้นยา

เสพติดในพืนทีตามทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยติุธรรมประกาศกาํหนด 

         (ข) ประสานและสนบัสนุนเทคนิควิชาการดา้นยาเสพติดใหแ้ก่หน่วยงานและองคก์รในพืนที

รับผดิชอบ 

         (ค) ประสานและดาํเนินการตามกฎหมายและระเบียบเกียวกบัยาเสพติด และกฎหมายว่าดว้ยมาตรการ

ในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

ตวั
อย
่าง
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         (ง) ติดตาม ประเมินผล และเฝ้าระวงัสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (จ) เสริมสร้างความเขม้แข็ง และสนบัสนุนชุมชน องคก์รภาคเอกชน และองคก์รภาคประชาชนในการ

ดาํเนินงานป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (ฉ) ประสานและสนบัสนุนการตดัฟันทาํลายพืชเสพติด ปฏิบติัภารกิจและปฏิบติัการร่วมในการแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดในพืนทีรับผดิชอบ 

         (ช) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมาย 
 
  สํานักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพตดิ 
 

มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

          (ก)  ดาํเนินการเกียวกบัทรัพยสิ์นตามทีกฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการปราบปรามผูก้ระทาํความผดิ

เกียวกบัยาเสพติด กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ทีของสาํนกัตรวจสอบทรัพยสิ์นคดียาเสพติด และตามที

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นหรือคณะอนุกรรมการทีคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นแต่งตงั

มอบหมาย 

          (ข) ดาํเนินการเกียวกบังานเลขานุการของคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นและคณะอนุกรรมการที

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นแต่งตงั 

          (ค) ดาํเนินงานเกียวกบัการสืบสวนทางการเงินต่อข่ายงานการคา้ยาเสพติด โดยการประสานความ

ร่วมมือกบัส่วนราชการ สถาบนัการเงินทงัภายในและต่างประเทศ 

          (ง) กาํกบั ควบคุม และกลนักรองการตรวจสอบทรัพยสิ์นของพนกังานเจา้หนา้ทีตามทีไดรั้บ

มอบหมายจากเลขาธิการ ป.ป.ส. หรือคณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นตามกฎหมายว่าดว้ยมาตรการในการ

ปราบปรามผูก้ระทาํความผดิเกียวกบัยาเสพติด 

          (จ) ดาํเนินการเกียวกบัการบริหารกองทุนป้องกนัและปราบปรามยาเสพติด ตามระเบียบที

คณะกรรมการตรวจสอบทรัพยสิ์นกาํหนด 

          (ฉ) ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอืนทีเกียวขอ้งหรือทีไดรั้บ

มอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 
 
   สํานักปราบปรามยาเสพตดิ 

    มอีาํนาจหน้าทดีังต่อไปน ี

          (ก)  เสนอแนะนโยบาย ยทุธศาสตร์ กรอบทิศทางและกลยทุธด์า้นการปราบปรามยาเสพติดของ

ประเทศ 

          (ข) อาํนวยการ ประสาน สนบัสนุน เร่งรัด กาํกบั ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานดา้นการ

ปราบปรามยาเสพติดของประเทศ 

ตวั
อย
่าง




