


 
ผนวกแนบท้ำย ค ำสั่งคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด ที่   ๑ / ๒๕๕๘ 
 ลงวันที่ ๓๐  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
ผนวก ก : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 
 มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ 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 ผู้แทนส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๐ ผู้แทนกรมสุขภำพจิต อนุกรรมกำร 
๑.๑๑ ผู้แทนกรมประชำสัมพันธ์ อนุกรรมกำร 
๑.๑๒ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร อนุกรรมกำรและ 
 ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง เลขำนุกำรร่วม 
๑.๑๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไข อนุกรรมกำรและ 
 ปัญหำยำเสพติด ส ำนักงำน ป.ป.ส. เลขำนุกำรร่วม  

  
 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ 

๒.๑  ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ กำรป้องกัน 
กลุ่มผู้มโีอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์      
กลยุทธ์ มำตรกำร และแนวทำงท่ีก ำหนด 

๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ กลั่นกรอง วิเครำะห์ และบูรณำกำรเป้ำหมำย แผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำส
เข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

๒.๓  ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรลดระดับควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด     
ที่ก ำหนด 

๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

 
                                                                                   /๒.๕ อ ำนวยกำร... 
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๒.๕ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกัน 
กลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒   

๒.๖ ประมวลปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก        
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๗ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ในกำรด ำเนินกำรป้องกันกลุ่มผู้มีโอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติด 

๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน    
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร 

๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ตำมควำมจ ำเป็น 

๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ
ที่ก ำหนด 

๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        /ผนวก ข คณะอนุกรรมกำร... 
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ผนวก ข : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติด 
 มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ ผู้บัญชำกำรต ำรวจแห่งชำติ 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 ผู้แทนส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 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 ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๖ ผู้แทนศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติที่ ๑ กอ.รมน. อนุกรรมกำร 
๑.๑๗ ผู้แทนส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๘ ผู้แทนส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๙ ผู้แทนส ำนักงำนศำลยุติธรรม อนุกรรมกำร 
๑.๒๐ ผู้บัญชำกำรต ำรวจปรำบปรำมยำเสพติด อนุกรรมกำรและ 
 ส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ เลขำนุกำรร่วม 
๑.๒๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักปรำบปรำมยำเสพติด อนุกรรมกำรและ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ส. เลขำนุกำรร่วม  

  
 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ 

๒.๑  ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรควบคุมตัวยำ
และผู้ค้ำยำเสพติดเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และ
แนวทำงท่ีก ำหนด 

๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ กลั่นกรอง วิเครำะห์ และบูรณำกำรเป้ำหมำย แผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำ
ยำเสพติดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
 
 
 

/๒.๓ ให้ข้อเสนอแนะ... 
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๒.๓  ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรลดระดับควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด      
ทีก่ ำหนด 

๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

๒.๕ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรควบคุม    
ตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติดภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  

๒.๖ ประมวลปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก 
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๗ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ในกำรด ำเนินกำรควบคุมตัวยำและผู้ค้ำยำเสพติด 

๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน    
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร 

๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ตำมควำมจ ำเป็น 

๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ
ที่ก ำหนด 

๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        /ผนวก ค คณะอนุกรรมกำร.. 



- ๖ - 
 
ผนวก ค : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด 
 มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ 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 ผู้แทนส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๙ ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย อนุกรรมกำร 
๑.๑๐ ผู้แทนกองทัพบก อนุกรรมกำร 
๑.๑๑ ผู้แทนกองทัพเรือ อนุกรรมกำร 
๑.๑๒ ผู้แทนกองทัพอำกำศ อนุกรรมกำร 
๑.๑๓ ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๔ ผู้แทนกรุงเทพมหำนคร อนุกรรมกำร 
๑.๑๕ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร อนุกรรมกำรและ 
 ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง เลขำนุกำรร่วม 
๑.๑๖ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไข อนุกรรมกำรและ 
 ปัญหำยำเสพติด ส ำนักงำน ป.ป.ส. เลขำนุกำรร่วม  

  
 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ 
  ๒.๑  ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำ   
ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร 
และแนวทำงท่ีก ำหนด 

๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ กลั่นกรอง วิเครำะห์ และบูรณำกำรเป้ำหมำย แผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติด
ยำเสพติดให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

๒.๓  ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรลดระดับควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด   
ที่ก ำหนด 

๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

                                                                            
 

         /๒.๕ อ ำนวยกำร... 



- ๗ - 
 
๒.๕ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรแก้ไขปัญหำ

ผู้เสพผู้ติดยำเสพติดภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  
๒.๖ ประมวลปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก 

ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ 

ในกำรด ำเนินกำรแก้ไขปัญหำผู้เสพผู้ติดยำเสพติด 
๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน    

ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร 
๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ได้ตำมควำมจ ำเป็น 
๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ

ที่ก ำหนด 
๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        /ผนวก ง คณะอนุกรรมกำร... 



- ๘ - 
 
ผนวก ง : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
 มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ เลขำธิกำร ป.ป.ส. ประธำนอนุกรรมกำร 
๑.๒ รองอธิบดีกรมองค์กำรระหว่ำงประเทศ รองประธำนอนุกรรมกำร 
 ที่ได้รับมอบหมำย 
๑.๓  รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำย อนุกรรมกำร 
๑.๔ ผู้แทนกระทรวงสำธำรณสุข  อนุกรรมกำร 
๑.๕ ผู้แทนกระทรวงยุติธรรม อนุกรรมกำร 
๑.๖ ผู้แทนกระทรวงมหำดไทย อนุกรรมกำร 
๑.๗  ผู้แทนกระทรวงกำรคลัง อนุกรรมกำร 
๑.๘ ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๙ ผู้แทนกองบัญชำกำรกองทัพไทย อนุกรรมกำร 
๑.๑๐ ผู้แทนกองทัพบก อนุกรรมกำร 
๑.๑๑ ผู้แทนส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๒ ผู้แทนส ำนักข่ำวกรองแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๓ ผู้แทนกรมอำเซียน อนุกรรมกำร 
๑.๑๔ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร อนุกรรมกำรและ 
 ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง เลขำนุกำรร่วม 
๑.๑๕ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักกำรต่ำงประเทศ อนุกรรมกำรและ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ส. เลขำนุกำรร่วม  
 

 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ 
๒.๑  ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ

ระหว่ำงประเทศเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และ
แนวทำงท่ีก ำหนด 

๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ กลั่นกรอง วิเครำะห์ และบูรณำกำรเป้ำหมำย แผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำง
ประเทศให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

๒.๓  ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรลดระดับควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด      
ที่ก ำหนด 

๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

๒.๕ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ควำมร่วมมือ
ระหว่ำงประเทศภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  

 
  /๒.๖ ประมวลปัญหำ... 



- ๙ - 
 
๒.๖ ประมวลปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก 

ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒.๗ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ  

ในกำรด ำเนินกำรด้ำนควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
๒.๘ รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ แสวงหำและประสำนควำมร่วมมือกับต่ำงประเทศและระหว่ำง

ประเทศในทุกระดับเพื่อน ำไปสู่กำรยุติกำรผลิต กำรค้ำและน ำเข้ำยำเสพติดจำกนอกประเทศ 
๒.๙  แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน 

ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร 
๒.๑๐ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลในส่วนที่

เกี่ยวข้องได้ตำมควำมจ ำเป็น 
๒.๑๑ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ

ที่ก ำหนด 
๒.๑๒ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        /ผนวก จ คณะกรรมกำร... 



- ๑๐ - 
 
ผนวก จ : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคม 
 มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ 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 ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจ อนุกรรมกำร 
 และสังคมแห่งชำติ 
๑.๑๒ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร อนุกรรมกำรและ 
 ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง เลขำนุกำรร่วม 
๑.๑๓ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักพัฒนำกำรป้องกันและแก้ไข อนุกรรมกำรและ 
 ปัญหำยำเสพติด ส ำนักงำน ป.ป.ส. เลขำนุกำรร่วม  

  
 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ 

๒.๑  ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและ
พัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคมเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ มำตรกำร และแนวทำงท่ีก ำหนด 

๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ กลั่นกรอง วิเครำะห์ และบูรณำกำรเป้ำหมำย แผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงและพัฒนำระบบ
รองรับกำรคืนคนดีสู่ สั งคมให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

๒.๓  ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรลดระดับควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด  
ทีก่ ำหนด 

๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

 
 
 

   /๒.๕ อ ำนวยกำร.. 



 
- ๑๑ - 

 
๒.๕ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรสร้ำงและ

พัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดี ให้สังคมภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  

๒.๖ ประมวลปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก 
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๗  ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงและพัฒนำระบบรองรับกำรคืนคนดีให้สังคม 

๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำนให้
เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร 

๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ
ที่ก ำหนด 

๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        /ผนวก ฉ คณะอนุกรรมกำร... 



                   - ๑๒ - 
 
ผนวก ฉ : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด 
 มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ 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 ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๕ ผู้แทนส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๖ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร อนุกรรมกำรและ 
 ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง เลขำนุกำรร่วม 
๑.๑๗ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์  อนุกรรมกำรและ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ส. เลขำนุกำรร่วม  
 

 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ 
๒.๑  ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์ กำรสร้ำง

สภำพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติดเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ 
กลยุทธ์ มำตรกำร และแนวทำงท่ีก ำหนด 

๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ กลั่นกรอง วิเครำะห์ และบูรณำกำรเป้ำหมำย แผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงสภำพแวดล้อม
เพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

๒.๓  ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรลดระดับควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติด หรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด  
ที่ก ำหนด 

 
 

  /๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะ... 



- ๑๓ - 
 
๒.๔ ให้ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 

มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 
๒.๕ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรสร้ำง

สภำพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติดภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด  
พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  

๒.๖ ประมวลปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก 
ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๗ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ 
ในกำรด ำเนินกำรสร้ำงสภำพแวดล้อมเพ่ือป้องกันปัญหำยำเสพติด 

๒.๘ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำนให้
เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร 

๒.๙ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

๒.๑๐ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ
ที่ก ำหนด 

๒.๑๑ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        /ผนวก ช คณะอนุกรรมกำร... 



- ๑๔ - 
 
ผนวก ช : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 
 มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
 ๑. องค์ประกอบ 

๑.๑ ปลัดกระทรวงมหำดไทย  ประธำนอนุกรรมกำร 
๑.๒ รองเลขำธิกำร ป.ป.ส. ที่ได้รับมอบหมำย รองประธำนอนุกรรมกำร 
๑.๓ ผู้แทนกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคง  อนุกรรมกำร 
 ของมนุษย์ 
๑.๔ ผู้แทนกรมกำรปกครอง อนุกรรมกำร 
๑.๕ ผู้แทนกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น อนุกรรมกำร 
๑.๖ ผู้แทนกรมกำรพัฒนำชุมชน อนุกรรมกำร 
๑.๗ ผู้แทนส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๘ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร อนุกรรมกำรและ 
 ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง เลขำนุกำรร่วม 
๑.๙ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์  อนุกรรมกำรและ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ส. เลขำนุกำรร่วม  
 

 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ 
 ๒.๑  ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วม
ภำคประชำชนเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และ
แนวทำงท่ีก ำหนด 

๒.๒ เตรียมควำมพร้อมของหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ 
ภำคประชำชนเพื่อรองรับกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 

๒.๓ ระดมหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐ ภำคเอกชน และภำคประชำชนให้เข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกระบวนกำรด ำเนินงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดที่ประสำนสอดคล้องกัน 

๒.๔ สร้ำงกลไกเชื่อมระหว่ำงภำครัฐกับภำคประชำชน เช่น กลุ่ม องค์กร สมำคม มูลนิธิ  
กลุ่มอำชีพ สถำบัน 

๒.๕ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ กลั่นกรอง วิเครำะห์ และบูรณำกำรเป้ำหมำย แผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรมีส่วนร่วม           
ภำคประชำชนให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

๒.๖ ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรลดระดับควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดหรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด  
ที่ก ำหนด 

๒.๗ ให้ข้อเสนอแนะทำงวิชำกำรเพ่ือน ำไปใช้ในกำรปรับปรุงนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ 
มำตรกำร แนวทำง มำตรฐำน ระบบงำน กฎหมำย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติ 

๒.๘ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรมีส่วนร่วม
ภำคประชำชนภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  

     
  /๒.๙ ประมวลปัญหำ... 



- ๑๕ - 
 
๒.๙ ประมวลปัญหำและอุปสรรคของกำรด ำเนินงำน ควำมคิดเห็น และข้อเสนอแนะจำก 

ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
๒.๑๐ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ 

ในกำรมีส่วนร่วมภำคประชำชน 
๒.๑๑ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน

ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร 
๒.๑๒ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลในส่วนที่

เกี่ยวข้องได้ตำมควำมจ ำเป็น 
๒.๑๓ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ

ที่ก ำหนด 
๒.๑๔ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 /ผนวก ซ คณะอนุกรรมกำร... 



- ๑๖ - 
 
ผนวก ซ : คณะอนุกรรมกำรบริหำรยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร 
 มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ 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 ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๑ ผู้แทนกองอ ำนวยกำรรักษำควำมม่ันคงภำยใน อนุกรรมกำร 
 รำชอำณำจักร 
๑.๑๒ ผู้แทนส ำนักงบประมำณ อนุกรรมกำร 
๑.๑๓    ผู้แทนกรมกำรปกครอง อนุกรรมกำร 
๑.๑๔ ผู้แทนหน่วยงำน/องค์กร อนุกรรมกำรและ 
 ที่ประธำนอนุกรรมกำรแต่งตั้ง เลขำนุกำรร่วม 
๑.๑๕ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์  อนุกรรมกำรและ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ส. เลขำนุกำรร่วม  
 

 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ 
๒.๑ ประสำนระหว่ำงหน่วยงำน องค์กร และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร

อย่ำงบูรณำกำรเพ่ือให้เกิดกำรบูรณำกำรในกำรด ำเนินงำนตำมนโยบำย ยุทธศำสตร์ กลยุทธ์ มำตรกำร และ
แนวทำงท่ีก ำหนด 

๒.๒ ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ กลั่นกรอง วิเครำะห์ และบูรณำกำรเป้ำหมำย แผนงำน 
โครงกำร กิจกรรม และงบประมำณ รวมทั้งตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของกำรด ำเนินงำนบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร
ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

๒.๓  ให้ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำโครงกำรส ำคัญที่ส่งผลต่อกำรลดระดับควำมรุนแรงของ
สถำนกำรณ์ปัญหำยำเสพติดหรือกำรบรรลุผลผลิต ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ วัตถุประสงค์ เป้ำหมำย และตัวชี้วัด  
ที่ก ำหนด 

๒.๔ อ ำนวยกำร ประสำนงำน ก ำกับ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำร
จัดกำรอย่ำงบูรณำกำรภำยใต้แผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒  

 
 

 /๒.๕ ให้ค ำปรึกษำ... 



- ๑๗ - 
 
๒.๕ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมและสนับสนุนกำรแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ 

ในกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำรรวมทั้งก ำกับติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
แผนงำน โครงกำร งำน ตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๒.๖ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำนให้
เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร 

๒.๗ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพ่ือให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

๒.๘ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ    
ที่ก ำหนด 

๒.๙ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /ผนวก ฌ คณะอนุกรรมกำร... 



- ๑๘ - 
 
ผนวก ฌ : คณะอนุกรรมกำรขับเคลื่อนแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติดไปสู่กำรปฏิบัติ 
 มีองค์ประกอบและอ ำนำจหน้ำที่ 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 ผู้แทนส ำนักงำนต ำรวจแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๔ ผู้แทนส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำเศรษฐกิจ อนุกรรมกำร 
 และสังคมแห่งชำติ 
๑.๑๕ ผู้แทนส ำนักงบประมำณ อนุกรรมกำร 
๑.๑๖    ผู้แทนส ำนักงำนสภำควำมมั่นคงแห่งชำติ อนุกรรมกำร 
๑.๑๗   แพทย์หญิงวันทนีย์ วัฒนะ อนุกรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักอนำมัย กรุงเทพมหำนคร 
๑.๑๘ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อนุกรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรสถำบันรำชำนุกูล 
๑.๑๙ นำยแพทย์อภินันทน์ อร่ำมรัตน์ อนุกรรมกำร 
 ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิชำกำรสำรเสพติด 
          มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
๑.๒๐    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม          อนุกรรมกำร 
           ยำเสพติดกรุงเทพมหำนคร 
๑.๒๑    ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนป้องกันและปรำบปรำม          อนุกรรมกำร 
           ยำเสพติดภำค ๑ - ๙ 
 

  /๑.๒๒ ผู้อ ำนวยกำร... 



- ๑๙ - 
 
๑.๒๒ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักยุทธศำสตร์ อนุกรรมกำรและ 
 ส ำนักงำน ป.ป.ส. เลขำนุกำร 
๑.๒๓ ผู้อ ำนวยกำรส่วนพัฒนำนโยบำยและยุทธศำสตร์ อนุกรรมกำรและ 
 ส ำนักยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน ป.ป.ส. ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
๑.๒๔ ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนงำนและงบประมำณ อนุกรรมกำรและ 
 ส ำนักยุทธศำสตร์ ส ำนักงำน ป.ป.ส. ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 

 ๒. อ ำนำจหน้ำที่ 
๒.๑ ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด 

พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ ในพ้ืนที่จังหวัดน ำร่อง ๑๐ จังหวัดให้ปรำกฎผลเป็นรูปธรรมเพ่ือลดระดับปัญหำยำเสพติด
อย่ำงยั่งยืนในระยะยำว 

๒.๒ ติดตำมควำมคืบหน้ำและประเมินผลกำรด ำเนินงำนในพ้ืนที่จังหวัดน ำร่อง ๑๐ จังหวัด  
เป็นระยะขยำยผลจังหวัดน ำร่องเพ่ือลดปัญหำยำเสพติดไปสู่กำรเสริมสร้ำงประสิทธิภำพในกำรป้องกัน 
และแก้ไขปัญหำยำเสพติดได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งขยำยผลจังหวัดน ำร่องไปยังจังหวัดอ่ืน 

๒.๓ ตรวจสอบยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด หำกมีกำรเปลี่ยนแปลง        
ในระดับนโยบำย และกำรเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่ำงๆ ที่มีผลกระทบต่อกำรบริหำรจัดกำรยุทธศำสตร์         
เพ่ือให้ทันต่อสถำนกำรณ์และกำรเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน 

๒.๔ ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์ภำยใต้กำรก ำกับดูแลของคณะอนุกรรมกำร
แต่ละด้ำนเพ่ือศึกษำ วิเครำะห์ประเด็นปัญหำและอุปสรรคในเชิงนโยบำยและยุทธศำสตร์เพ่ือให้ข้อเสนอแนะ
แนวทำงในกำรแก้ไข 

๒.๕ ประสำนงำน ก ำกั บ  ติดตำม และประเมินผลกำรด ำ เนินงำนของ หน่ วยงำน 
ในกำรเสริมสร้ำงกำรมีส่วนร่วมของหน่วยงำนต่ำงๆ โดยเฉพำะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชำชน 
และกลไกทุกภำคส่วนในพื้นท่ีหมู่บ้ำน/ชุมชน 

๒.๖ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ ส่งเสริมสนับสนุน และแก้ไขปัญหำอุปสรรคของหน่วยงำนต่ำงๆ ใน
กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงบูรณำกำร รวมทั้งก ำกับ ติดตำมและประเมินผลกำรด ำเนินงำนให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย 
แผนงำน โครงกำร งำน ตำมยุทธศำสตร์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

๒.๗ แต่งตั้งอนุกรรมกำรเพ่ิมเติม แต่งตั้งคณะท ำงำน รวมทั้งมอบหมำยบุคคลหรือหน่วยงำน    
ให้เป็นผู้รับผิดชอบเพื่อด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดตำมท่ีคณะอนุกรรมกำรเห็นสมควร 

๒.๘ เชิญหน่วยงำน องค์กร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ำร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ตำมควำมจ ำเป็น 

๒.๙ รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนต่อคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติดตำมวงรอบ   
ที่ก ำหนด 

๒.๑๐ ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืนตำมที่ได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด 


