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ผนวกแนบท้ายคําสั่ง ศอ.ปส. ที่  ๔ / ๒๕๕๘ ลงวันที่  ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 

การแก้ไขปญัหาการแพร่ระบาดยาเสพตดิแบบบูรณาการระดับพืน้ท่ี 
------------------------- 

 
หลักการและเหตุผล 

๑. การปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบเรียบร้อย
แห่งชาติ (คสช.) ในช่วง ๑ ปีมาน้ีด้วยยุทธศาสตร์เชิงรุกสามารถผนึกกําลังความร่วมมือกับต่างประเทศจนส่งผล
ต่อการทําลายศักยภาพการผลิตยาเสพติดของกลุ่มผู้ผลิตยาเสพติดในสามเหลี่ยมทองคําได้เป็นจํานวนมาก    
ส่วนภายในประเทศสามารถจับกุมปราบปรามกลุ่ม/เครือข่ายการค้ายาเสพติดมีการจับยึดยาเสพติดและตัดวงจร
ทางการเงินพัฒนามาตรการบําบัดแบบครบวงจรเพ่ือมิให้ผู้เสพกลับมามีพฤติการณ์ซ้ําอีกรวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกัน
ป้องกันให้กับประชาชนกลุ่มต่างๆ  

๒. การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๘ ด้านการบําบัดรักษา 
ได้กําหนดเป้าหมายในการบําบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จํานวน ๒๒๐,๐๐๐ คน และให้การติดตามช่วยเหลือ
ผู้ผ่านการบําบัดรักษาเพ่ือคืนคนดีสู่สังคม จํานวน ๒๓๐,๐๐๐ คน ซึ่งผลการดําเนินงานต้ังแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๕๗ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ สามารถบําบัดรักษาได้ ๑๕๐,๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๒๔ มีการติดตาม     
ผู้ผ่านการบําบัด ๑๗๕,๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๑๘ และให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา ๖,๗๒๕ คน 
คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๕ 

๓. อย่างไรก็ตามแม้จะมีการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมาตรการต่างๆ แต่การแพร่ระบาดยาเสพติด      
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ยังคงเป็นปัญหาที่ดํารงอยู่ในหลายพ้ืนที่และเป็นปัญหาที่ประชาชนสัมผัสได้โดยตรง 
สอดคล้องกับผลการสํารวจสถานการณ์ปัญหายาเสพติดของสถาบันการศึกษาต่างๆ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่
ยังคงมีความเห็นว่า มีผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ มีการซื้อขายยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน นักค้ายาเสพติด      
ยังสามารถขายยาเสพติดให้กับผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด และไม่ถูกดําเนินการทางกฎหมาย เจ้าหน้าที่ของรัฐบางส่วน
เข้าไปเก่ียวข้องกับยาเสพติด ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่าน้ี หากรัฐบาล และ คสช. สามารถลดระดับปัญหานี้ลงได้       
ก็จะส่งผลต่อความเช่ือมั่นของประชาชนและสถานการณ์ปัญหายาเสพติดโดยรวม 

๔. ด้วยเหตุน้ีการระดมสรรพกําลังของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องเพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด       
ในระดับหมู่บ้าน/ชุมชนจึงเป็นภารกิจที่สําคัญ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม 
๒. เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการดําเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของภาครัฐ 

 
เป้าหมายการดําเนินงาน 

ลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนให้ปรากฏผลชัดเจนเป็นรูปธรรม โดยให้
ความสําคัญเป็นลําดับแรก ต่อการลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน ด้วยกระบวนการบําบัดรักษา ฟ้ืนฟู
และการติดตามช่วยเหลือแบบครบวงจร และใช้มาตรการเสริมในการลดผู้ค้ายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน  
 
พื้นที่ดําเนินงาน 

๘๗๘ อําเภอใน ๗๖ จังหวัด และ ๕๐ เขตกรุงเทพมหานคร  
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มาตรการ/แนวทางการปฏิบัติ 
ก. มาตรการหลัก : การลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ด้วยมาตรการบําบัดรักษาแบบครบวงจรและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตอย่างย่ังยืน 
๑. ขั้นตอนการเตรียมการ 

๑.๑ การจัดกลไกการดําเนินงาน 
 ๑.๑.๑ ให้ ศอ.ปส.จ. และ ศอ.ปส.กทม. สํารวจและจัดต้ังกลไกการดําเนินงานในพ้ืนที่ ให้เป็นไป

ตามที่ปรากฏในประกาศ สํานักงาน ป.ป.ส. เรื่อง การนําตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู การบําบัดฟ้ืนฟู  
และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟู พ.ศ. ๒๕๕๗  ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๗  และประกาศสํานักงาน 
ป.ป.ส. เรื่อง การนําตัวผู้ต้องสงสัยเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู การบําบัดฟ้ืนฟู  และการประเมินเป็นผู้ผ่านการบําบัด
ฟ้ืนฟู (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกอบด้วย 

๑) ศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูในทุกอําเภอและเขต ที่ได้มีการจัดต้ังไว้แล้ว
และดําเนินการอยู่ในปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลท่ัวไป ศูนย์บริการ
สาธารณสุข เป็นสถานที่ต้ัง  

ทั้งน้ี หากอําเภอใดยังไม่ได้ดําเนินการจัดต้ังโรงพยาบาลเป็นศูนย์เพ่ือการคัดกรองตามประกาศ
สํานักงาน ป.ป.ส.ข้างต้น ให้เร่งดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

สําหรับอําเภอใดที่ใช้สถานที่คัดกรองอ่ืนที่ไม่ใช่โรงพยาบาล ให้มีการดําเนินการพลางก่อน 
จนกว่าจะได้มีการจัดต้ังศูนย์คัดกรองในโรงพยาบาล 

ให้สาธารณสุขจังหวัดพิจารณาดําเนินการจัดต้ังศูนย์คัดกรองเคลื่อนที่ได้ตามความจําเป็น 
๒) ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูในระดับอําเภอหรือเขต และระดับจังหวัด

หรือกรุงเทพมหานคร  
 ๑.๑.๒ ให้นายอําเภอทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างของคณะกรรมการหมู่บ้านในทุกหมู่บ้าน/

ชุมชน เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
 
 ๑.๒ การเตรียมความพร้อมของวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

 ๑.๒.๑ ศอ.ปส.จ. และ ศอ.ปส.กทม. มอบหมายเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง อาทิ  
ฝ่ายปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข แรงงาน ฯลฯ  เข้ามาร่วมในการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการเพ่ือลดผู้เสพ 
ผู้ติด ยาเสพติดในจังหวัด รวมถึง ดําเนินการช้ีแจงและพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘) 

 ๑.๒.๒ ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่และบุคลากรในการทําหน้าที่
ประเมินคัดกรองในศูนย์เพ่ือการคัดกรองฯ 
 ๑.๓ ให้ ศอ.ปส.จ.   และ ศอ.ปส.กทม.  พิจารณาจัดหาสถานที่ในการจัดต้ังค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”  แบบถาวร ที่สามารถรองรับผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ประสงค์เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูฯ          
ได้ตลอดเวลา 

๑.๔  ให้ ศอ.ปส.จ. และ ศอ.ปส.กทม. สํารวจค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”  
ของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ใน ๓ ลักษณะ 

 ๑) ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ที่มีความพร้อม และมีวิทยากรที่ผ่านการอบรมหลักสูตรค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมผู้เสพยาเสพติดตามหลักสูตรมาตรฐานใหม่ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” และสามารถดําเนินการบําบัดรักษาได้
ทันที  
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 ๒) ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ที่อยู่ระหว่างการพัฒนา ปรับปรุงสถานที่ หรือ อบรมวิทยากร 
 ๓) ศูนย์ขวัญแผ่นดิน ที่จะต้องมีการจัดต้ังเพ่ิมเติม 
๑.๕ ให้ สํานักงาน ป.ป.ส. และกระทรวงสาธารณสุข จัดการอบรมวิทยากรในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ในทุกจังหวัด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘ 
๑.๖ ให้  สํานักงาน ป.ป.ส.  กําหนดแผนในการบริหารจัดการฐานข้อมูลบูรณาการด้านการบําบัดรักษา

และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (ฐานข้อมูลกลาง) บูรณาการฐานข้อมูลด้านการบําบัดฟ้ืนฟูในทุกระบบ 
ได้แก่ ระบบ บสต. ระบบ NISPA  และระบบสารสนเทศคุมประพฤติ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถเช่ือมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานได้ ใช้ประโยชน์ของข้อมูลสําหรับการบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด การติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด และการบริหารจัดการทั้งในระดับนโยบาย ระดับส่วนกลาง และระดับหน่วยบริการ 
ในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 ๑.๗ ให้ ศอ.ปส.จ./กทม. จัดทําแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัด/กรุงเทพมหานคร  
ตามเป้าหมายท่ีกําหนด โดยมุ่งเน้นให้สามารถแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ได้จริง และจัดส่งแผนปฏิบัติการให้     
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน ภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม 
๒๕๕๘ และระยะต่อเน่ือง ภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘   
 
๒. ขั้นตอนการค้นหา  

๒.๑ การสํารวจและรวบรวมข้อมูล 
 ๑) ให้ ศอ.ปส.จ. / ศอ.ปส.กทม. พิจารณาออกแผนปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด     
ในพ้ืนที่ โดยจัดต้ังชุดปฏิบัติการค้นหา (Re-X-ray) ของอําเภอ ประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข 
แรงงาน ฯลฯ ดําเนินการร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้าน ในการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด/ผู้ค้าและผู้เก่ียวข้องกับ           
ยาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน โดยการจัดทําประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน และรวบรวมข้อมูลส่งให้จังหวัด ในครั้ง
แรกให้ดําเนินการจัดทําประชาคม ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ และในปีงบประมาณ ๒๕๕๙ 
ให้ดําเนินการจัดทําประชาคม ทุก ๓ เดือน 
 สําหรับการค้นหาผู้เสพ/ผู้ ติด/ผู้ค้าและผู้ เ ก่ียวข้องกับยาเสพติด โดยการจัดระเบียบสังคม 
แบบบูรณาการ การต้ังด่านแบบบูรณาการในพ้ืนที่ ให้ ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. ออกแผนปฏิบัติการ โดยให้
สาธารณสุขจังหวัดจัดเจ้าหน้าที่เข้ามาร่วมในการประเมินคัดกรอง เพ่ือนําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ามาสู่
กระบวนการบําบัดรักษาโดยเร็วและได้รับการประเมินคัดกรอง รวมถึงส่งเข้ารับการบําบัดรักษาตามมาตรฐาน 
และเจตนารมณ์ในประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นหลัก ยกเว้นผู้เสพ/     
ผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าคุณสมบัติตามท่ีกําหนดไว้ในประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗   
 ๒) ในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่จะเข้าสู่การบําบัดฟ้ืนฟูฯ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/
๒๕๕๗  หากพบผู้ที่เคยผ่านกระบวนการบําบัดภายใน ๓ เดือน ไม่ควรนํากลับมาเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ในทันที แต่ให้ใช้กลไกการติดตามเพ่ือช่วยเหลือเข้าดําเนินการตามขั้นตอนแบบต่อเน่ือง โดยให้การดูแลและ     
ให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึง ดําเนินการสอบถามความต้องการความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบําบัดฯ และ
พิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 ๒.๒ การประชาสัมพันธ์ เพ่ือชักชวนผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบําบัดรักษา 
 ให้ผู้ ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ชักชวน         
ให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ในจังหวัดและอําเภอ เข้ารับการบําบัดรักษา ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เสียงตามสาย วิทยุ
ชุมชน เป็นต้น 
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๓. ขั้นตอนการบําบัดรักษา  
๓.๑ การคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 

 ๑) นําผู้เสพ ผู้/ ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาตามประกาศ คสช.  ฉบับที่ ๑๐๘ /๒๕๕๗ 
ลงวันที่  ๒๑ กรกฎาคม  ๒๕๕๗ ผ่านศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูในทุกอําเภอ หรือหน่วย       
คัดกรองเคลื่อนที่ 
 ๒) ให้ทุกจังหวัดใช้แนวทางตามประกาศ คสช.  ฉบับที่ ๑๐๘ /๒๕๕๗ ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๗ ในการนําผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติดเข้ารับการบําบัดรักษา โดยให้มีการประเมินคัดกรอง และส่งเข้ารับการ
บําบัดฟ้ืนฟูที่เหมาะสมกับสภาพการเสพติด  
 (๑)  ผู้เสพยาเสพติด ให้นําเข้าสู่การบําบัดรักษาในค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 
 (๒)  ผู้ติดยาเสพติด ให้นําเข้าสู่การบําบัดรักษาในโรงพยาบาล 
 (๓)  ผู้ติดยาเสพติดที่เป็นโรค ให้นําเข้าสู่การบําบัดรักษาในโรงพยาบาลเฉพาะทาง 
 ทั้งน้ี หากมีการคัดกรองแล้วพบว่า เป็นผู้ค้ายาเสพติด ให้ส่งข้อมูลให้จังหวัด เพ่ือกําหนดเป็น
เป้าหมายผู้ค้ายาเสพติด 
 ๓.๒ การบําบัดรักษา 
 ๑) ให้ทุกจังหวัดดําเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสําหรับผู้เสพยาเสพติดตามหลักสูตร
มาตรฐานใหม่ “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”  เพ่ือให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติด และให้มี 
การพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดอบรมให้กับวิทยากรให้เรียบร้อยก่อนที่จะมีการจัด
ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ทั้งน้ีในระยะแรก ให้เน้นการนําผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบําบัดรักษาในค่าย  
“ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ที่มีความพร้อมของสถานที่และวิทยากรบําบัดเป็นลําดับแรก โดยให้ทุกจังหวัดจัดทํา
แผนปฏิบัติการในการจัดค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ให้สอดคล้องกับแผนบูรณาการในการค้นหาผู้เสพ/ผู้ติด       
ยาเสพติดในพ้ืนที่ และดําเนินการจัดค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” อย่างน้อยจังหวัดละ ๑ ค่าย ตามความพร้อม  
โดยให้เป็นไปตามเป้าหมายและรองรับกับสถานการณ์ปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่ ทั้งน้ี ให้หน่วยงาน      
ที่เก่ียวข้อง อาทิ ฝ่ายปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข แรงงาน ศึกษา ฯลฯ  เข้ามาร่วมเป็นทีมสหวิชาชีพในการ
ดําเนินการ ตลอดจนกํากับการดําเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ที่เน้นการพัฒนา
ทางกาย จิต สังคม ควบคู่กับการพัฒนาอาชีพและฝึกทักษะ  ภายใต้การให้ความรักและใช้หลัก “ใจซื้อใจ” 
ระหว่างวิทยากรค่ายและผู้เข้าค่าย โดยให้ดําเนินการเป็นไปอย่างมีคุณภาพและตามหลักสูตรและมาตรฐาน       
ที่กําหนด รวมถึงดําเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดทําค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ให้เป็นไป 
ตามแผนฯ (ภายในวันที่ ๓๐ กันยายน  ๒๕๕๘) 
 ๒) ในทีมบําบัดรักษา  “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน  ”จะประกอบด้วยทีมสหวิชาชีพในพ้ืนที่ ได้แก่  
ฝ่ายปกครอง ตํารวจ สาธารณสุข แรงงาน ศึกษา ฯลฯ เมื่อผ่านการบําบัดรักษาแล้ว จะมีการติดตามต่อเป็น
ระยะเวลา ๑ ปี โดย กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน 

    ๓) ให้กระทรวงสาธารณสุข เตรียมสถานที่ กลไก และบุคลากรในการรองรับผู้เสพผู้ติดยาเสพติด       
ที่จะเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ระบบสมัครใจในสถานพยาบาลที่คาดว่าจะต้องมีเพ่ิมสูงขึ้น 
 ๔) ให้ยึดถือแนวทางปฏิบัติต่อผู้เสพที่เข้าบําบัดฯ โดย 
 (๑) ผู้ที่ยินยอมเข้ารับการบําบัดฯ ต้องผ่านกระบวนการคัดกรองจากศูนย์เพ่ือการคัดกรอง       
ผู้เข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟู เพ่ือจําแนกระดับของการเสพติดและส่งเข้ารับการบําบัดรักษาที่เหมาะสม 
 (๒) ให้มีการสอบถามข้อมูลบุคคลท่ียังมีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติดหรือพ้ืนที่            
ที่มีปัญหายาเสพติด โดยใช้กระบวนการซักข่าวจากผู้เข้ารับการบําบัดฯในค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน”  เพ่ือขยายผล
ต่อไป 
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 (๓) ให้ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฯฟ้ืนฟูอําเภอหรือเขต ดําเนินการติดตาม
ดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ อย่างใกล้ชิด  
 (๔) มอบหมายบุคคลกลไกในพ้ืนที่ให้มีการติดตามผู้ผ่านการบําบัดตามแนวทางที่ตกลง
ร่วมกันและมีการรายงานตามวงรอบ 
 (๕) การค้นหาผู้เสพหรือการทําประชาคม หากพบว่าผู้ที่เคยผ่านกระบวนการบําบัดภายใน 
๓ เดือน ไม่ควรนํากลับมาเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในทันที แต่ให้ใช้กลไกติดตามเพ่ือช่วยเหลือ             
เข้าดําเนินการตามข้ันตอนแบบต่อเน่ือง ในการดูแลและให้คําปรึกษาอย่างใกล้ชิด รวมถึง ดําเนินการสอบถาม
ความต้องการความช่วยเหลือแก่ผู้ผ่านการบําบัดฯ และพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม 
 
๔. ขั้นตอนการติดตามช่วยเหลือ  

๔.๑ ให้กระทรวงมหาดไทย และกรุงเทพมหานคร อํานวยการและกํากับการดําเนินการติดตามดูแล
ช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ  โดยมอบหมายให้ ศอ.ปส.จ. และ ศอ.ปส.กทม. ดําเนินการจัดต้ังศูนย์           
เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูในระดับอําเภอหรือเขต และระดับจังหวัดหรือกรุงเทพมหานคร         
เพ่ือทําหน้าที่ในการติดตาม ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ในระบบสมัครใจรูปแบบค่าย
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ระบบบังคับบําบัด และระบบต้องโทษท่ีพ้นโทษแล้ว เพ่ือให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม
ได้อย่างปกติสุข 

๔.๒ ให้กระทรวงแรงงาน  กระทรวงศึกษาธิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กระทรวงสาธารณสุข  กระทรวงยุติธรรม ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  มอบหมายหน่วยงานในพ้ืนที่พิจารณา
ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูฯ เพ่ือกลับคืนคนดีสู่สังคม 

๔.๓ ให้ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูในระดับอําเภอ/เขต  และระดับจังหวัด/
กรุงเทพมหานคร รายงานผลการดําเนินการติดตามและให้ความช่วยเหลือตามวงรอบ 

 
ข. มาตรการเสริม : การปราบปรามในพื้นที่ 

ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่รัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด  ในพ้ืนที่เป้าหมายรวมทั้งผู้ค้า           
ยาเสพติดจากพื้นที่ อ่ืน เพ่ือลดอิทธิพลสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนโดยใช้แนวทางปราบปรามตาม 
ความเหมาะสมได้แก่ การปิดล้อมตรวจค้น การสืบสวนขยายผล การสืบสวนทางการเงิน การดําเนินการ 
ด้านทรัพย์สิน การใช้มาตรการทางการปกครองสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ฯลฯ โดยชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปราม 
ยาเสพติดของจังหวัดและอําเภอ ทั้งน้ี หากเกินขีดความสามารถ ชุดปฏิบัติการจากส่วนกลางจะเข้าไปดําเนินการ
ในพ้ืนที่เป้าหมาย  ทั้งน้ี  การปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดในพ้ืนที่จะมุ่งดําเนินการต่อกลุ่มนักค้ายาเสพติดที่สร้าง
ความเดือดร้อนของประชาชนเป็นหลัก 

สําหรับการดําเนินงานในหมู่บ้าน/ชุมชน ที่ปรากฎปัญหาซ้ําซากต่อเน่ือง จํานวน ๒๐๐ หมู่บ้าน/ชุมชน
ทั่วประเทศ ให้มีการเร่งรัดดําเนินงาน เพ่ือทําลายปราบปรามโครงสร้างการค้า ลดอิทธิพล และสร้างความเช่ือมั่น
ให้กับประชาชน โดยให้สํานักงาน ป.ป.ส. ประสานการปฏิบัติร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
 
การประชาสัมพันธ์ 

การประชาสัมพันธ์ เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับประชาชนในการปฏิบัติการของภาครัฐ รวมท้ังกระตุ้น 
เชิญชวนผู้เสพ /ผู้ติดยาเสพติด เข้าสู่กระบวนการบําบัดรักษาท่ีเหมาะสม เพ่ือลดปัญหาการแพร่ระบาดของ     
ยาเสพติดในพ้ืนที่ และประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานให้ประชาชนได้รับทราบเป็นระยะ โดย 
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 ๑) ให้ สํานักงาน ป.ป.ส.   ดําเนินการประชาสัมพันธ์ ผลการดําเนินการตามแผนในภาพรวมของ
ประเทศ 
 ๒) ให้ ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. ศป.ปส.อ./ศป.ปส.เขต  ดําเนินการประชาสัมพันธ์ระดับพ้ืนที่      
ทุกเรื่องที่ดําเนินการให้ประชาชนรับทราบผลการปฏิบัติ 
 ๓) กระตุ้นให้ประชาชนทั่วไป  แจ้งข้อมูลยาเสพติดผ่านสายด่วน ๑๑๑๑  หรือศูนย์ดํารงธรรม  หรือ 
๑๓๘๖ สํานักงาน ป.ป.ส.  
 
ระยะเวลาการปฏิบัติ แบ่งออกเป็น ๒ ระยะ 
ระยะเร่งด่วน ๓ เดือน (กรกฎาคม  - กันยายน ๒๕๕๘)  
 ให้จังหวัดที่มีความพร้อมในการบําบัดรักษา ทั้งสถานที่บําบัดรักษา และวิทยากรบําบัด ดําเนินการ  
 ๑. จัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และการต้ังด่านแบบบูรณาการ 

๒. นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จากการประชาคม การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การตั้งด่านแบบ
บูรณาการ และการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการคัดกรองในศูนย์คัดกรองระดับ
อําเภอ  

๓. นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบําบัดรักษา ได้แก่ การบําบัดรักษาในค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 
การบําบัดรักษาในสถานพยาบาล 

๔. ติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษา  
 

ระยะต่อเน่ือง ต้ังแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ 
 ให้ทุกจังหวัดทั้ง ๗๖ จังหวัดและกรุงเทพมหานคร ดําเนินการ  
 ๑. จัดทําประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน ทุก ๓ เดือน 

๒. จัดทําแผนปฏิบัติการในการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และการต้ังด่านแบบบูรณาการ ให้
สอดคล้องกับการจัดทําประชาคมหมู่บ้าน/ชุมชน 

๓. นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด จากการประชาคม การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ การตั้งด่านแบบ
บูรณาการ และการประชาสัมพันธ์ชักชวนให้ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการคัดกรองในศูนย์คัดกรองระดับ
อําเภอ  

๔. นําผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด เข้ารับการบําบัดรักษา ได้แก่ การบําบัดรักษาในค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 
การบําบัดรักษาในสถานพยาบาล 

๕. ติดตามช่วยเหลือดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษา  
 
งบประมาณ 

๑. งบประมาณปกติของหน่วยงาน 
๒. งบประมาณของจังหวัด 
๓. งบประมาณของท้องถิ่น 
๔. งบประมาณสํานักงานป.ป.ส. 
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การรายงานติดตามและประเมินผล  
การรายงาน 
 ๑. ให้ สํานักงาน ป.ป.ส. จัดระบบและช่องทางการรายงานผลการดําเนินงาน 
 ๒. ให้ ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. และ ศป.ปส.อ./ศป.ปส.เขต รายงานผลการดําเนินงานให้ สํานักงาน 

ป.ป.ส. ตามช่องทางและระยะเวลาที่กําหนด โดยให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการนําเข้าข้อมูลที่ชัดเจน    
ทั้งในระดับจังหวัดและอําเภอ 

 ๓. สํานักงาน ป.ป.ส. รวบรวมผลการดําเนินงานตามแผนฯ และรายงานผลการปฏิบัติงานให้      
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติทราบทุกสัปดาห์ 

 
การติดตาม 
โดยคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 

แบบบูรณาการในพ้ืนที่ ภาค ๑-๙ / กทม. ทําหน้าที่ในการกํากับ ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานและพ้ืนที่ และส่งรายงานให้สํานักงาน ป.ป.ส. เพ่ือประมวลและรวบรวมเสนอศูนย์อํานวยการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 

 
การประเมินผล  
 ๑. การประเมินผลตนเอง โดยคณะกรรมการหมู่บ้าน ประเมินผลการปฏิบัติงานและสถานการณ์

ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชน เสนอ ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. และ ศป.ปส.อ./ศป.ปส.เขต 
 ๒. การประเมินผล โดย สํานักงาน ป.ป.ส. จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เมื่อมีการดําเนินงาน 

ในแต่ละมาตรการ และประเมินผลการปฏิบัติภาพรวมของแผนยุทธการ 
 ๓. ให้สํานักงาน ป.ป.ส. จัดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ ต่อการปฏิบัติการ      

ตามแผน 
 
ตัวชี้วัดความสําเร็จ 

๑. สถานการณ์ปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนลดลง  
๒. ความพึงพอใจของประชาชนต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพ่ิมสูงขึ้น 
 

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยรับผิดชอบ 

๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 
กค. สค. กย. ตค.-

ธค. 
มค.-
มี.ค. 

เม.ย.-
มิ.ย. 

กค.-
กย. 

๑. การจัดทําคําสั่ง ศอ.ปส. ๑๕       ป.ป.ส. 
๒. การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ ๑๖       ป.ป.ส. /มท./สธ./สตช. 
มาตรการหลัก : การลดผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด        
ขั้นตอนการเตรียมการ        
๓. การสํารวจความพร้อมของกลไก 
    การดําเนินงาน 

       

    ๓.๑ ศูนย์เพ่ือการคัดกรองผู้เข้ารับ 
          การบําบัดฟ้ืนฟูในทุกอําเภอ 

๑๗-
๓๑

      สธ. 
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กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยรับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

กค. สค. กย. ตค.-
ธค. 

มค.-
มี.ค. 

เม.ย.-
มิ.ย. 

กค.-
กย. 

    ๓.๒ ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” ๑๗-
๓๑

      ศอ.ปส.จ./กทม. 

    ๓.๓ ศูนย์เพ่ือประสานการดูแล 
          ผู้ผ่านการบําบัดฟ้ืนฟูระดับ 
          อําเภอ/เขต และจังหวัด/กทม. 

๑๗-
๓๑

      ศอ.ปส.จ./กทม. 

   ๓.๔ คณะกรรมการหมู่บ้าน ๑๗-
๓๑

      ศอ.ปส.จ./กทม. 

๔. การเตรียมความพร้อมของวิทยากร 
    และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 

       

  ๔.๑ การมอบหมายเจ้าหน้าท่ี 
        ปฏิบัติงาน 

๑๗-
๓๑ 

      ศอ.ปส.จ./กทม. 

  ๔.๒ การอบรมวิทยากรบําบัด  ๓๑      ป.ป.ส./สธ. 
๕ การจัดหาสถานท่ีในการจัดต้ัง 
   ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” แบบถาวร 

 ๑-
๓๐

     ศอ.ปส.จ./กทม. 

๖. การบริหารจัดการฐานข้อมูลบูรณาการ 
       

 ๑-
๓๑ 

     ป.ป.ส. / สธ. /มท. / ยธ.  

๗. การจัดทําแผนปฏิบัติการระดับ 
    จังหวัด/อําเภอ 

๑๐ ๑๕     ศอ.ปส.จ./กทม. 

ขั้นตอนการค้นหา         
๘. การจัดทําแผนปฏิบัติการค้นหา  ๑ -

๑๐ 
     ศอ.ปส.จ./กทม. 

๙. การจัดต้ังชุดปฏิบัติการค้นหา  ๑ -
๑๐

     ศอ.ปส.จ./กทม. 

๑๐. การ Re-X-ray ค้นหา (การประชาคม) 
 

 ๑ -
๑๐

     ศอ.ปส.จ./กทม. 

๑๑. การจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และ  
      การตั้งด่านตรวจ 

๑-
๑๐ 

      

๑๒. การประชาสัมพันธ์ชักชวน ๑๗-
๓๑

๑-
๓๑

๑-
๓๐ 

    ศอ.ปส.จ./กทม. 

ขั้นตอนการบําบัดรักษา         
๑๓. การคัดกรองผู้เสพ/ผู้ติด 
      ยาเสพติด 

 ๑-
๓๑

๑-
๓๐ 

    สธ. 

๑๔. การบําบัดรักษา         
      ๑๔.๑ การบําบัดรักษาใน 
                 “ศูนย์ขวัญแผ่นดิน” 

 ๑-
๓๑

๑-
๓๐ 

    ศอ.ปส.จ./กทม. 

 ๑๔.๒ การบําบัดรักษาในสถานพยาบาล 
        

 ๑-
๓๑

๑-
๓๐ 

    สธ. 

ขั้นตอนการติดตามช่วยเหลือ         
๑๕. การติดตามช่วยเหลือ 
 

 ๑-
๓๑

๑-
๓๐ 

    มท. / สธ. /ศธ. /รง. /พม.  
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กิจกรรม ระยะเวลา หน่วยรับผิดชอบ 
๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

กค. สค. กย. ตค.-
ธค. 

มค.-
มี.ค. 

เม.ย.-
มิ.ย. 

กค.-
กย. 

ข. มาตรการเสริม : การปราบปราม         
๑๖. ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติดและ 
       เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเกี่ยวข้องกับ 
       ยาเสพติด  

 ๑-
๓๑ 

๑-
๓๐ 

    สตช./มท./ป.ป.ส. 

๑๗. การประชาสัมพันธ์ 
 

 ๑-
๓๑ 

๑-
๓๐ 

    ป.ป.ส. /  
ศอ.ปส.จ./กทม. 

ข้ันตอนรายงานติดตามประเมินผล 
 

        

๑๘. การรายงาน  ๑-
๓๑ 

๑-
๓๐ 

    ศอ.ปส.จ./กทม. 

๑๙. การติดตาม  ๑-
๓๑ 

๑-
๓๐ 

    ศอ.ปส.จ./กทม.  
ป.ป.ส.  

๒๐. การประเมินผล    ๑๕ 
ตค 

  ๓๐ 
กย. 

กม. / ป.ป.ส.  
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บทบาทภารกิจของหน่วยงาน 
 ๑. กระทรวงสาธารณสุข 
 ๑.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
 ๑) จัดต้ังศูนย์คัดกรองระดับจังหวัดและอําเภอ 
 ๒) พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของประเทศ 
 ๓) ให้บริการด้านการบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาล 
 ๔) ขยายการให้บริการและบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในแบบผู้ป่วยนอก 
 ๕) พัฒนาศูนย์ฯ และบุคลากรในศูนย์คัดกรอง 
 ๖) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 ๑.๒ กรมการแพทย์ 
  ๑.๒.๑ การบําบัดรักษาในสถานพยาบาล 
  ๑) พัฒนาคู่มือและเครื่องมือการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
  ๒) ให้บริการด้านการบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในสถานพยาบาล 
  ๓) ขยายการให้บริการและบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก 
  ๔) ขยายการให้บริการและบําบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยใน  
  ๕) ติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดฯ ระบบสมัครใจในสถานพยาบาล 
  ๖) พัฒนาบุคลากรผู้ทําหน้าที่บําบัดรักษา และติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัด 
  ๗) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
  ๑.๒.๒ การบําบัดรักษาในค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ๑) พัฒนาเน้ือหาหลักสูตรมาตรฐานการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติดรรม 
  ๒) พัฒนาทีมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ๓) ให้บริการด้านวิชาการในการบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในค่ายปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 
  ๔) นิเทศติดตามและให้คําปรึกษาการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ๕) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 ๑.๓ กรมสุขภาพจิต 
 ๑) พัฒนาคู่มือและเครื่องมือการคัดกรองผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
 ๒) ให้บริการด้านการบําบัดฟ้ืนฟูผู้ เสพผู้ ติดยาเสพติดที่มีอาการทางจิตและประสาท 
ในสถานพยาบาล 
 ๓) ขยายศักยภาพสถานพยาบาลเพ่ือรองรับผู้เสพผู้ติดยาเสพติด 
 ๔) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 ๑.๔ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 
 ๑) สนับสนุนการติดตามดูแลผู้ผ่านการบําบัดในระบบสมัครใจผ่านกลไก อสม. 
 ๒) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 
 ๒. กระทรวงมหาดไทย 
 ๒.๑ สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 ๑) มอบหมายให้ ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. ค้นหาและนําผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูฯ  
ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 
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 ๒) มอบหมายให้ ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. ค้นหาและนําผู้เสพผู้ติดตามกระบวนการประชาคม 
 ๓) ประสานและคัดกรองผู้เสพ/ผู้ใช้ยาเสพติด ก่อนเข้าสู่กระบวนการตามประกาศ คสช.  
ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 
 ๔) มอบหมายให้ ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. อํานวยการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๕) อํานวยการและกํากับการปฏิบัติงานของศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบําบัดฯ 
 ๖) ประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดฯ 
 ๗) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 ๒.๒ กรมการปกครอง 
 ๑) ดําเนินการค้นหาและนําผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูฯ 
 ๒) คัดกรองและประสานการคัดกรอง 
 ๓) ให้การบําบัดฟ้ืนฟูผู้เสพยาเสพติดในรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๔) อํานวยการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัด 
 ๕) การปราบปรามนักค้ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 ๖) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น และภาคประชาชน   
 ๗) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 ๒.๓ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 ๑) สนับสนุนงบประมาณในการบําบัดรักษา 
 ๒) การติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบําบัดรักษา 
 ๓) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 
 ๓. สํานักงาน ป.ป.ส. 
 ๑) พัฒนาเน้ือหาหลักสูตรมาตรฐานการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๒) จัดอบรมวิทยากรค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๓) สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน ดังน้ี 
     (๑) จัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
     (๒) การค้นหาและอํานวยการในศูนย์ประสานงานฯ 
 ๔) จัดคณะทํางานนิเทศและให้คําปรึกษาการดําเนินการจัดค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 ๕) จัดทําแนวทางการบําบัด ฟ้ืนฟูและประสานการกํากับติดตามการดําเนินงาน 
 ๖) สนับสนุนงบประมาณในการติดตามผู้ผ่านการบําบัดฯ/พัฒนาบุคลากรผู้ทําหน้าที่ติดตาม 
 ๗) จัดทําแนวทางการติดตาม ดูแลช่วยเหลือประสานหน่วยงานที่เก่ียวข้องสนับสนุนการช่วยเหลือ 
 ๘) สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล 
 ๙) การปราบปรามนักค้ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 ๑๐) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 
 ๔. สํานักงานตํารวจแห่งชาติ 
 ๑) ค้นหาและนําผู้เสพผู้ติดเข้ารับการบําบัดฟ้ืนฟูฯ ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 
 ๒) เข้าร่วมสนับสนุนในทีมวิทยากรบําบัดรักษา และการซักข่าว 
 ๓) การปราบปรามนักค้ายาเสพติดและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด 
 ๔) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
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 ๕. กระทรวงแรงงาน 
 ๑) การดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษา โดยแรงงานจังหวัดจัดหางานให้ผู้ผ่านการบําบัดรักษา และ
ต้องการความช่วยเหลือ 
 ๒) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 
 ๖. กระทรวงศึกษาธิการ 
 ๑) การดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษาและต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้ผู้ผ่านการบําบัดรักษา  
 ๒) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
 
 ๗. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 ๑) การดูแลผู้ผ่านการบําบัดรักษาและต้องการความช่วยเหลือ โดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัด  
 ๒) สนับสนุนบุคลากรเพ่ือดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ให้บรรลุผลสําเร็จ 
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กลไกการติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพื้นที่ 
๑. คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการในพ้ืนที่  
    กรุงเทพมหานคร   
    มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑. องค์ประกอบ ดังน้ี 
 ๑.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย) 
 ๑.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมาย) 
 ๑.๓ รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาล  กรรมการ 
   (รับผิดชอบงานยาเสพติด) 
 ๑.๔ ผู้แทนมณฑลทหารบก กรรมการ 
 ๑.๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย) 
 ๑.๖ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มอบหมาย) 
 ๑.๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง กรรมการ 
  ของมนุษย์ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ มอบหมาย) 
 ๑.๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย) 
 ๑.๙ ผู้อํานวยการ สํานักงาน ปปส.กทม. กรรมการและ 
  สํานักงาน ป.ป.ส. เลขานุการ 
  
 ๒. อํานาจหน้าที ่
 ๒.๑ ดําเนินการตรวจการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.กทม./ศป.ปส.เขต  
ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
 ๒.๒ ดําเนินการกํากับ ติดตาม เร่งรัด รายงาน และประเมินผลการดําเนินงาน กรุงเทพมหานคร/
เขต ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาของแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 
แบบบูรณาการ 
 ๒.๓ ค้นหาปัญหาข้อเท็จจริง และรับทราบข้อเสนอแนะจากกรุงเทพมหานคร/เขต รวบรวมข้อมูล
และจัดทํารายงานผล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการดําเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
แบบบูรณาการ ต่อศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
(ศอ.ปส.) ทราบ 
 ๓. ให้ทุกหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการ ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด 
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 ๔. ให้ สํานักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนข้อมูลประกอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
แบบบูรณาการ และสนับสนุนงบประมาณในการกํากับติดตาม เร่งรัด รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานกับ
คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการ และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และเบ้ียประชุม ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด  
 ๕. อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) 
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๒. คณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการในพ้ืนที่ 
    ภาค ๑ – ๙   
    มีองค์ประกอบและอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 

๑. องค์ประกอบ ดังน้ี 
 ๑.๑ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประธานกรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย) 
 ๑.๒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข รองประธานกรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข มอบหมาย) 
 ๑.๓ รองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาค ๑-๙  กรรมการ 
   (รับผิดชอบงานยาเสพติด) 
 ๑.๔ ผู้แทนมณฑลทหารบก กรรมการ 
 ๑.๕ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน กรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน มอบหมาย) 
 ๑.๖ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม มอบหมาย) 
 ๑.๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง กรรมการ 
  ของมนุษย์ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม ฯ มอบหมาย) 
 ๑.๘ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการ 
  (ตามท่ีหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ มอบหมาย) 
 ๑.๙ ผู้อํานวยการ สํานักงาน ปปส.ภาค ๑-๙  กรรมการและ 
  สํานักงาน ป.ป.ส. เลขานุการ 
  
 ๒. อํานาจหน้าที ่
 ๒.๑ ดําเนินการตรวจการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของ ศอ.ปส.จังหวัด/ศป.ปส.อําเภอ  
ตามแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการ 
 ๒.๒ ดําเนินการกํากับ ติดตาม เร่งรัด รายงาน และประเมินผลการดําเนินงาน จังหวัด/อําเภอ  
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและกรอบระยะเวลาของแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการ 
 ๒.๓ ค้นหาปัญหาข้อเท็จจริง และรับทราบข้อเสนอแนะจากจังหวัด/อําเภอ รวบรวมข้อมูลและ 
จัดทํารายงานผล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะในการดําเนินงานแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด 
แบบบูรณาการ ต่อศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) เพ่ือทราบและพิจารณา 
 ๒.๔ รายงานผลการปฏิบัติงานต่อศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ 
(ศอ.ปส.) ทราบ 
 ๓. ให้ทุกหน่วยงานในระดับพ้ืนที่ ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการกํากับ
ติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการ ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด 
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 ๔. ให้ สํานักงาน ป.ป.ส. สนับสนุนข้อมูลประกอบแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด
แบบบูรณาการ และสนับสนุนงบประมาณในการกํากับติดตาม เร่งรัด รายงาน และประเมินผลการปฏิบัติงาน 
กับคณะกรรมการกํากับติดตามและประเมินผลการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการ และ
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าที่พัก ค่าพาหนะ และเบ้ียประชุม ตามอํานาจหน้าที่ที่กําหนด  
 ๕. อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รับมอบหมายจากศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) 
 
พื้นที่รับผิดชอบ 
 

พื้นที่ภาค จังหวัด 
ภาค ๑ ชัยนาท , นนทบุรี , ปทุมธานี,  พระนครศรีอยุธยา, ลพบุรี, 

สมุทรปราการ, สระบุรี, สิงห์บุรี, และอ่างทอง 
ภาค ๒ จันทบุรี, ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี, ตราด, นครนายก, ปราจีนบุรี, 

ระยอง และสระแก้ว 
ภาค ๓ ชัยภูมิ, นครราชสีมา, บุรีรัมย์, ยโสธร, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, 

อํานาจเจริญ และอุบลราชธานี 
ภาค ๔ กาฬสินธ์ุ, ขอนแก่น, นครพนม, บึงกาฬ, มหาสารคาม, 

มุกดาหาร ,  ร้ อย เ อ็ด ,  เลย ,  สกลนคร ,  หนองคาย , 
หนองบัวลําภู และอุดรธานี 
 

ภาค ๕ เชียงราย, เชียงใหม่, น่าน, พะเยา, แพร่, แม่ฮ่องสอน, 
ลําปาง และลําพูน 

ภาค ๖ กําแพงเพชร ,  ตาก ,  นครสวรรค์ ,  พิจิตร ,  พิษณุโลก , 
เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี 

ภาค ๗ กาญจนบุรี, นครปฐม, ประจวบคีรีขันธ์, เพชรบุรี, ราชบุรี, 
สมุทรสงคราม, สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 

ภาค ๘ กระบ่ี, ชุมพร, นครศรีธรรมราช, พังงา, ภูเก็ต, ระนอง และ 
สุราษฎร์ธานี 

ภาค ๙ ตรัง, นราธิวาส, ปัตตานี, พัทลุง, ยะลา, สงขลา และสตูล 
 


