ผนวกแนบท้ำย

คำสั่งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ที่ ๑ / ๒๕๕๘
ลงวันที่ ๓๐ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ผนวก ก : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด
มีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
ประธำนอนุกรรมกำร
๑.๒ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำย
รองประธำนอนุกรรมกำร
๑.๓ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
อนุกรรมกำร
๑.๔ ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
อนุกรรมกำร
ของมนุษย์
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงแรงงำน
อนุกรรมกำร
๑.๖ ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข
อนุกรรมกำร
๑.๗ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
อนุกรรมกำร
๑.๘ ผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
อนุกรรมกำร
๑.๙ ผู้แทนสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๐ ผู้แทนกรมสุขภำพจิต
อนุกรรมกำร
๑.๑๑ ผู้แทนกรมประชำสัมพันธ์
อนุกรรมกำร
๑.๑๒ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร
อนุกรรมกำรและ
ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง
เลขำนุกำรร่วม
๑.๑๓ ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไข
อนุกรรมกำรและ
ปัญหำยำเสพติด สำนักงำน ป.ป.ส.
เลขำนุกำรร่วม
๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ ประสำนระหว่ำ งหน่ ว ยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ย วข้อ งกับยุ ทธศำสตร์ กำรป้ องกั น
กลุ่มผู้มโี อกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ มำตรกำร และแนวทำงที่กำหนด
๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บั ติ กลั่ น กรอง วิ เครำะห์ และบู รณำกำรเป้ ำหมำย แผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำส
เข้ ำ ไปเกี่ ย วข้ อ งกั บ ยำเสพติ ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๓ ให้ ข้ อเสนอแนะในกำรจัด ทำโครงกำรส ำคัญ ที่ส่ งผลต่อ กำรลดระดั บควำมรุน แรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ที่กำหนด
๒.๔ ให้ ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
/๒.๕ อำนวยกำร...

-๓๒.๕ อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกัน
กลุ่ มผู้ มีโ อกำสเข้ำไปเกี่ย วข้องกับ ยำเสพติดภำยใต้ แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๖ ประมวลปั ญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน ควำมคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจำก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ
ในกำรดำเนินกำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด
๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร
๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ตำมควำมจำเป็น
๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ตำมวงรอบ
ที่กำหนด
๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

/ผนวก ข คณะอนุกรรมกำร...

-๔ผนวก ข : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติด
มีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ผู้บัญชำกำรตำรวจแห่งชำติ
ประธำนอนุกรรมกำร
๑.๒ รองปลัดกระทรวงมหำดไทย ที่ได้รับมอบหมำย
รองประธำนอนุกรรมกำร
๑.๓ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำย
อนุกรรมกำร
๑.๔ รองเลขำธิกำร ปปง. ที่ได้รับมอบหมำย
อนุกรรมกำร
๑.๕ รองเลขำธิกำร ป.ป.ท. ที่ได้รับมอบหมำย
อนุกรรมกำร
๑.๖ ผู้แทนสำนักงำนอัยกำรสูงสุด
อนุกรรมกำร
๑.๗ ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข
อนุกรรมกำร
๑.๘ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
อนุกรรมกำร
๑.๙ ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง
อนุกรรมกำร
๑.๑๐ ผู้แทนกระทรวงคมนำคม
อนุกรรมกำร
๑.๑๑ ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
อนุกรรมกำร
๑.๑๒ ผู้แทนกองทัพบก
อนุกรรมกำร
๑.๑๓ ผู้แทนกองทัพเรือ
อนุกรรมกำร
๑.๑๔ ผู้แทนกองทัพอำกำศ
อนุกรรมกำร
๑.๑๕ ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๖ ผู้แทนศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน.
อนุกรรมกำร
๑.๑๗ ผู้แทนสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๘ ผู้แทนสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๙ ผู้แทนสำนักงำนศำลยุติธรรม
อนุกรรมกำร
๑.๒๐ ผู้บัญชำกำรตำรวจปรำบปรำมยำเสพติด
อนุกรรมกำรและ
สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
เลขำนุกำรร่วม
๑.๒๑ ผู้อำนวยกำรสำนักปรำบปรำมยำเสพติด
อนุกรรมกำรและ
สำนักงำน ป.ป.ส.
เลขำนุกำรร่วม
๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ กำรควบคุมตัวยำ
และผู้ค้ำยำเสพติดเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และ
แนวทำงที่กำหนด
๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บั ติ กลั่ น กรอง วิ เครำะห์ และบู รณำกำรเป้ ำหมำย แผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำ
ยำเสพติดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒

/๒.๓ ให้ข้อเสนอแนะ...

-๕๒.๓ ให้ ข้ อเสนอแนะในกำรจัด ทำโครงกำรส ำคัญ ที่ส่ งผลต่อ กำรลดระดั บควำมรุน แรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ทีก่ ำหนด
๒.๔ ให้ ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
๒.๕ อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรควบคุม
ตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติดภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๖ ประมวลปั ญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน ควำมคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจำก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ
ในกำรดำเนินกำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติด
๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร
๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุ มเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ตำมควำมจำเป็น
๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ตำมวงรอบ
ที่กำหนด
๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

/ผนวก ค คณะอนุกรรมกำร..

-๖ผนวก ค : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด
มีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ประธำนอนุกรรมกำร
๑.๒ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ได้รับมอบหมำย
รองประธำนอนุกรรมกำร
๑.๓ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำย
อนุกรรมกำร
๑.๔ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
อนุกรรมกำร
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
อนุกรรมกำร
ของมนุษย์
๑.๖ ผู้แทนกระทรวงแรงงำน
อนุกรรมกำร
๑.๗ ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข
อนุกรรมกำร
๑.๘ ผู้แทนสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๙ ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
อนุกรรมกำร
๑.๑๐ ผู้แทนกองทัพบก
อนุกรรมกำร
๑.๑๑ ผู้แทนกองทัพเรือ
อนุกรรมกำร
๑.๑๒ ผู้แทนกองทัพอำกำศ
อนุกรรมกำร
๑.๑๓ ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๔ ผู้แทนกรุงเทพมหำนคร
อนุกรรมกำร
๑.๑๕ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร
อนุกรรมกำรและ
ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง
เลขำนุกำรร่วม
๑.๑๖ ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไข
อนุกรรมกำรและ
ปัญหำยำเสพติด สำนักงำน ป.ป.ส.
เลขำนุกำรร่วม
๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ กำรแก้ไขปัญหำ
ผู้เสพผู้ติดยำเสพติด เพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร
และแนวทำงที่กำหนด
๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บั ติ กลั่ น กรอง วิ เครำะห์ และบู รณำกำรเป้ ำหมำย แผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนด้ำนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติด
ยำเสพติดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๓ ให้ ข้ อเสนอแนะในกำรจัด ทำโครงกำรส ำคัญ ที่ส่ งผลต่อ กำรลดระดั บควำมรุน แรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัม ฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ที่กำหนด
๒.๔ ให้ ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
/๒.๕ อำนวยกำร...

-๗๒.๕ อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำ
ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๖ ประมวลปั ญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน ควำมคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจำก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ
ในกำรดำเนินกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด
๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร
๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตำมควำมจำเป็น
๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ
ที่กำหนด
๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

/ผนวก ง คณะอนุกรรมกำร...

-๘ผนวก ง : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
มีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ เลขำธิกำร ป.ป.ส.
๑.๒ รองอธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ
ที่ได้รับมอบหมำย
๑.๓ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำย
๑.๔ ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
๑.๖ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
๑.๗ ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง
๑.๘ ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
๑.๙ ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
๑.๑๐ ผู้แทนกองทัพบก
๑.๑๑ ผู้แทนสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
๑.๑๒ ผู้แทนสำนักข่ำวกรองแห่งชำติ
๑.๑๓ ผู้แทนกรมอำเซียน
๑.๑๔ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร
ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง
๑.๑๕ ผู้อำนวยกำรสำนักกำรต่ำงประเทศ
สำนักงำน ป.ป.ส.

ประธำนอนุกรรมกำร
รองประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและ
เลขำนุกำรร่วม
อนุกรรมกำรและ
เลขำนุกำรร่วม

๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ ประสำนระหว่ำงหน่ว ยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ ควำมร่ว มมือ
ระหว่ำงประเทศเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และ
แนวทำงที่กำหนด
๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บั ติ กลั่ น กรอง วิ เครำะห์ และบู รณำกำรเป้ ำหมำย แผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๓ ให้ ข้ อเสนอแนะในกำรจัด ทำโครงกำรส ำคัญ ที่ส่ งผลต่อ กำรลดระดั บควำมรุน แรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ที่กำหนด
๒.๔ ให้ ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
๒.๕ อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
/๒.๖ ประมวลปัญหำ...

-๙๒.๖ ประมวลปั ญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน ควำมคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจำก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ
ในกำรดำเนินกำรด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ
๒.๘ รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ แสวงหำและประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและระหว่ำง
ประเทศในทุกระดับเพื่อนำไปสู่กำรยุติกำรผลิต กำรค้ำและนำเข้ำยำเสพติดจำกนอกประเทศ
๒.๙ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร
๒.๑๐ เชิ ญหน่ ว ยงำน องค์กร หรือ บุคคลที่ เ กี่ยวข้ องเข้ำร่ว มประชุมเพื่อให้ ข้อมู ล ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องได้ตำมควำมจำเป็น
๒.๑๑ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ตำมวงรอบ
ที่กำหนด
๒.๑๒ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

/ผนวก จ คณะกรรมกำร...

- ๑๐ ผนวก จ : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคม
มีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ปลัดกระทรวงมหำดไทย
ประธำนอนุกรรมกำร
๑.๒ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำย
รองประธำนอนุกรรมกำร
๑.๓ ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข
อนุกรรมกำร
๑.๔ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
อนุกรรมกำร
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
อนุกรรมกำร
ของมนุษย์
๑.๖ ผู้แทนกระทรวงแรงงำน
อนุกรรมกำร
๑.๗ ผู้แทนกรมรำชทัณฑ์
อนุกรรมกำร
๑.๘ ผู้แทนกรมคุมประพฤติ
อนุกรรมกำร
๑.๙ ผู้แทนกรมกำรปกครอง
อนุกรรมกำร
๑.๑๐ ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมกำร
๑.๑๑ ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ อนุกรรมกำร
และสังคมแห่งชำติ
๑.๑๒ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร
อนุกรรมกำรและ
ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง
เลขำนุกำรร่วม
๑.๑๓ ผู้อำนวยกำรสำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไข
อนุกรรมกำรและ
ปัญหำยำเสพติด สำนักงำน ป.ป.ส.
เลขำนุกำรร่วม
๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ กำรสร้ำงและ
พัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดี ให้สังคมเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ มำตรกำร และแนวทำงที่กำหนด
๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บั ติ กลั่ น กรอง วิ เครำะห์ และบู รณำกำรเป้ ำหมำย แผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำระบบ
รองรั บ กำรคื น คนดี สู่ สั ง คมให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๓ ให้ ข้ อเสนอแนะในกำรจัด ทำโครงกำรส ำคัญ ที่ส่ งผลต่อ กำรลดระดั บควำมรุน แรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ทีก่ ำหนด
๒.๔ ให้ ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ

/๒.๕ อำนวยกำร..

- ๑๑ ๒.๕ อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและ
พั ฒ นำระบบรองรั บ กำรคื น คนดี ใ ห้ สั ง คมภำยใต้ แ ผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๖ ประมวลปั ญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน ควำมคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจำก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ
ในกำรดำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคม
๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำนให้
เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร
๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตำมควำมจำเป็น
๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ตำมวงรอบ
ที่กำหนด
๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

/ผนวก ฉ คณะอนุกรรมกำร...

- ๑๒ ผนวก ฉ : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติด
มีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ปลัดกระทรวงมหำดไทย
ประธำนอนุกรรมกำร
๑.๒ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำย
รองประธำนอนุกรรมกำร
๑.๓ ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข
อนุกรรมกำร
๑.๔ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
อนุกรรมกำร
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
อนุกรรมกำร
ของมนุษย์
๑.๖ ผู้แทนกระทรวงวัฒนธรรม
อนุกรรมกำร
๑.๗ ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร
อนุกรรมกำร
๑.๘ ผู้แทนกระทรวงกำรท่องเที่ยวและกีฬำ
อนุกรรมกำร
๑.๙ ผู้แทนกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร อนุกรรมกำร
๑.๑๐ ผู้แทนกรมกำรปกครอง
อนุกรรมกำร
๑.๑๑ ผู้แทนกรมโยธำธิกำรและผังเมือง
อนุกรรมกำร
๑.๑๒ ผู้แทนกรมกำรพัฒนำชุมชน
อนุกรรมกำร
๑.๑๓ ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
อนุกรรมกำร
๑.๑๔ ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๕ ผู้แทนสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๖ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร
อนุกรรมกำรและ
ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง
เลขำนุกำรร่วม
๑.๑๗ ผู้อำนวยกำรสำนักยุทธศำสตร์
อนุกรรมกำรและ
สำนักงำน ป.ป.ส.
เลขำนุกำรร่วม
๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ ประสำนระหว่ ำ งหน่ ว ยงำน องค์ ก ร และบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ยุ ท ธศำสตร์ ก ำรสร้ ำ ง
สภำพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติดเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์
กลยุทธ์ มำตรกำร และแนวทำงที่กำหนด
๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บั ติ กลั่ น กรอง วิ เครำะห์ และบู รณำกำรเป้ ำหมำย แผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
เพื่ อ ป้ อ งกั น ปั ญ หำยำเสพติ ด ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศำสตร์ ก ำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำยำเสพติ ด
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๓ ให้ ข้ อเสนอแนะในกำรจัด ทำโครงกำรส ำคัญ ที่ส่ งผลต่อ กำรลดระดั บควำมรุน แรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ที่กำหนด
/๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะ...

- ๑๓ ๒.๔ ให้ ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
๒.๕ อำนวยกำร ประสำนงำน กำกั บ ติ ดตำมผลกำรดำเนิน งำนตำมยุทธศำสตร์ก ำรสร้ำ ง
สภำพแวดล้ อมเพื่อป้องกัน ปั ญหำยำเสพติดภำยใต้ แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๖ ประมวลปั ญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน ควำมคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจำก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒.๗ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ
ในกำรดำเนินกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพื่อป้องกันปัญหำยำเสพติด
๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำนให้
เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร
๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตำมควำมจำเป็น
๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ตำมวงรอบ
ที่กำหนด
๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

/ผนวก ช คณะอนุกรรมกำร...

- ๑๔ ผนวก ช : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน
มีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ปลัดกระทรวงมหำดไทย
๑.๒ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำย
๑.๓ ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
ของมนุษย์
๑.๔ ผู้แทนกรมกำรปกครอง
๑.๕ ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น
๑.๖ ผู้แทนกรมกำรพัฒนำชุมชน
๑.๗ ผู้แทนสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ
๑.๘ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร
ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง
๑.๙ ผู้อำนวยกำรสำนักยุทธศำสตร์
สำนักงำน ป.ป.ส.

ประธำนอนุกรรมกำร
รองประธำนอนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำรและ
เลขำนุกำรร่วม
อนุกรรมกำรและ
เลขำนุกำรร่วม

๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ กำรมีส่วนร่วม
ภำคประชำชนเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และ
แนวทำงที่กำหนด
๒.๒ เตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ภำคประชำชนเพื่อรองรับกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน
๒.๓ ระดมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วม
ในกระบวนกำรดำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดที่ประสำนสอดคล้องกัน
๒.๔ สร้ ำ งกลไกเชื่ อมระหว่ ำ งภำครั ฐ กั บภำคประชำชน เช่ น กลุ่ ม องค์ ก ร สมำคม มู ล นิ ธิ
กลุ่มอำชีพ สถำบัน
๒.๕ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บั ติ กลั่ น กรอง วิ เครำะห์ และบู รณำกำรเป้ ำหมำย แผนงำน
โครงกำร กิ จ กรรม และงบประมำณ รวมทั้ ง ตั ว ชี้ วั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ข องกำรด ำเนิ น งำนด้ ำ นกำรมี ส่ ว นร่ ว ม
ภำคประชำชนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๖ ให้ ข้อเสนอแนะในกำรจั ดทำโครงกำรส ำคั ญที่ส่ ง ผลต่อ กำรลดระดั บควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดหรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ที่กำหนด
๒.๗ ให้ ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพื่อนำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ
๒.๘ อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วม
ภำคประชำชนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
/๒.๙ ประมวลปัญหำ...

- ๑๕ ๒.๙ ประมวลปั ญหำและอุปสรรคของกำรดำเนินงำน ควำมคิดเห็ น และข้อเสนอแนะจำก
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
๒.๑๐ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ
ในกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน
๒.๑๑ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร
๒.๑๒ เชิ ญหน่ ว ยงำน องค์กร หรือ บุคคลที่เ กี่ยวข้ องเข้ำร่ว มประชุมเพื่อให้ ข้อมู ล ในส่ ว นที่
เกี่ยวข้องได้ตำมควำมจำเป็น
๒.๑๓ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ตำมวงรอบ
ที่กำหนด
๒.๑๔ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

/ผนวก ซ คณะอนุกรรมกำร...

- ๑๖ ผนวก ซ : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร
มีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ เลขำธิกำร ป.ป.ส.
ประธำนอนุกรรมกำร
๑.๒ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
รองประธำนอนุกรรมกำร
๑.๓ ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข
อนุกรรมกำร
๑.๔ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
อนุกรรมกำร
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
อนุกรรมกำร
ของมนุษย์
๑.๖ ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร
อนุกรรมกำร
๑.๗ ผู้แทนกระทรวงแรงงำน
อนุกรรมกำร
๑.๘ ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
อนุกรรมกำร
๑.๙ ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
อนุกรรมกำร
๑.๑๐ ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๑ ผู้แทนกองอำนวยกำรรักษำควำมมั่นคงภำยใน
อนุกรรมกำร
รำชอำณำจักร
๑.๑๒ ผู้แทนสำนักงบประมำณ
อนุกรรมกำร
๑.๑๓ ผู้แทนกรมกำรปกครอง
อนุกรรมกำร
๑.๑๔ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร
อนุกรรมกำรและ
ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง
เลขำนุกำรร่วม
๑.๑๕ ผู้อำนวยกำรสำนักยุทธศำสตร์
อนุกรรมกำรและ
สำนักงำน ป.ป.ส.
เลขำนุกำรร่วม
๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ กำรบริหำรจัดกำร
อย่ำงบูรณำกำรเพื่อให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรดำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และ
แนวทำงที่กำหนด
๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิ บั ติ กลั่ น กรอง วิ เครำะห์ และบู รณำกำรเป้ ำหมำย แผนงำน
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินงำนบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
๒.๓ ให้ ข้ อเสนอแนะในกำรจัด ทำโครงกำรส ำคัญ ที่ส่ งผลต่อ กำรลดระดั บควำมรุน แรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดหรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด
ที่กำหนด
๒.๔ อำนวยกำร ประสำนงำน กำกับ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงบูรณำกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒
/๒.๕ ให้คำปรึกษำ...

- ๑๗ ๒.๕ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ
ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรรวมทั้งกำกับติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
แผนงำน โครงกำร งำน ตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญ หำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๒.๖ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำนให้
เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร
๒.๗ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตำมควำมจำเป็น
๒.๘ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ตำมวงรอบ
ที่กำหนด
๒.๙ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

/ผนวก ฌ คณะอนุกรรมกำร...

- ๑๘ ผนวก ฌ : คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดไปสู่กำรปฏิบัติ
มีองค์ประกอบและอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑. องค์ประกอบ
๑.๑ ศำสตรำจำรย์ชำติชำย ณ เชียงใหม่
ประธำนอนุกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนแผน
๑.๒ นำยณรงค์ สุวรรณเปี่ยม
รองประธำนอนุกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนยำเสพติด
๑.๓ นำยธีรภัทร สันติเมทนีดล
รองประธำนอนุกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนยำเสพติด
๑.๔ นำยวิตถวัลย์ สุนทรขจิต
รองประธำนอนุกรรมกำร
รองเลขำธิกำร ป.ป.ส.
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย
อนุกรรมกำร
๑.๖ ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข
อนุกรรมกำร
๑.๗ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม
อนุกรรมกำร
๑.๘ ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง
อนุกรรมกำร
ของมนุษย์
๑.๙ ผู้แทนกระทรวงศึกษำธิกำร
อนุกรรมกำร
๑.๑๐ ผู้แทนกระทรวงแรงงำน
อนุกรรมกำร
๑.๑๑ ผู้แทนกระทรวงกำรต่ำงประเทศ
อนุกรรมกำร
๑.๑๒ ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย
อนุกรรมกำร
๑.๑๓ ผู้แทนสำนักงำนตำรวจแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๔ ผู้แทนสำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ
อนุกรรมกำร
และสังคมแห่งชำติ
๑.๑๕ ผู้แทนสำนักงบประมำณ
อนุกรรมกำร
๑.๑๖ ผู้แทนสำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ
อนุกรรมกำร
๑.๑๗ แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ
อนุกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร
๑.๑๘ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์
อนุกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรสถำบันรำชำนุกูล
๑.๑๙ นำยแพทย์อภินันทน์ อร่ำมรัตน์
อนุกรรมกำร
ผู้อำนวยกำรศูนย์วิชำกำรสำรเสพติด
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
๑.๒๐ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
อนุกรรมกำร
ยำเสพติดกรุงเทพมหำนคร
๑.๒๑ ผู้อำนวยกำรสำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม
อนุกรรมกำร
ยำเสพติดภำค ๑ - ๙
/๑.๒๒ ผู้อำนวยกำร...

- ๑๙ ๑.๒๒ ผู้อำนวยกำรสำนักยุทธศำสตร์
สำนักงำน ป.ป.ส.
๑.๒๓ ผู้อำนวยกำรส่วนพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์
สำนักยุทธศำสตร์ สำนักงำน ป.ป.ส.
๑.๒๔ ผู้อำนวยกำรส่วนแผนงำนและงบประมำณ
สำนักยุทธศำสตร์ สำนักงำน ป.ป.ส.

อนุกรรมกำรและ
เลขำนุกำร
อนุกรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร
อนุกรรมกำรและ
ผู้ช่วยเลขำนุกำร

๒. อำนำจหน้ำที่
๒.๑ กำหนดแนวทำงกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ๑๐ จังหวัดให้ปรำกฎผลเป็นรูปธรรมเพื่อลดระดับปัญหำยำเสพติด
อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว
๒.๒ ติดตำมควำมคืบหน้ำและประเมินผลกำรดำเนินงำนในพื้นที่จังหวัดนำร่อง ๑๐ จังหวัด
เป็ น ระยะขยำยผลจั ง หวั ดน ำร่ อ งเพื่ อ ลดปั ญ หำยำเสพติ ดไปสู่ ก ำรเสริ มสร้ำ งประสิ ท ธิภ ำพในกำรป้ องกั น
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งขยำยผลจังหวัดนำร่องไปยังจังหวัดอื่น
๒.๓ ตรวจสอบยุ ท ธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไ ขปัญหำยำเสพติด หำกมีกำรเปลี่ ย นแปลง
ในระดั บ นโยบำย และกำรเปลี่ ย นแปลงของปั จจั ยต่ ำงๆ ที่มี ผ ลกระทบต่อ กำรบริห ำรจัด กำรยุ ทธศำสตร์
เพื่อให้ทันต่อสถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
๒.๔ ติดตำมผลกำรดำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ภำยใต้กำรกำกับดูแลของคณะอนุกรรมกำร
แต่ละด้ำนเพื่อศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและอุปสรรคในเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์เพื่อให้ข้อเสนอแนะ
แนวทำงในกำรแก้ไข
๒.๕ ประสำนงำน ก ำกั บ ติ ด ตำม และประเมิ น ผลกำรด ำเนิ น งำนของ หน่ ว ยงำน
ในกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชำชน
และกลไกทุกภำคส่วนในพื้นที่หมู่บ้ำน/ชุมชน
๒.๖ ให้คำปรึกษำ แนะนำ ส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ ใน
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร รวมทั้งกำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรดำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
แผนงำน โครงกำร งำน ตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ
๒.๗ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพิ่มเติม แต่งตั้งคณะทำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อดำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมที่คณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร
๒.๘ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตำมควำมจำเป็น
๒.๙ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ
ที่กำหนด
๒.๑๐ ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด

