
(ร่าง) แนวทางการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย 
ให้มีการกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

  

ความเป็นมา 
โดยที่ปรากฏว่ายังคงมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในหลายพ้ืนที่ ซึ่งสาเหตุส าคัญประการ

หนึ่ง คือ การที่เจ้าหน้าที่รัฐบางส่วนเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือมีพฤติการณ์ปล่อยปละละเลย ซึ่งเป็น
อุปสรรคต่อการบังคับใช้กฎหมายและการแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนและก่อให้เกิดปัญหา
ความไม่สงบเรียบร้อยหรือเดือดร้อนแก่ประชาชน ประกอบกับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับมอบหมายให้ด าเนินการ
ตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและชุมชนบางส่วนยังขาดความเอาใจใส่หรือ
สนับสนุนให้การด าเนินการดังกล่าวบรรลุผลส าเร็จ  

การด าเนินการ 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่บังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับ 

ยาเสพติด หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการด าเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในหมู่บ้านและชุมชนในพ้ืนที่ความรับผิดชอบ ต้องด าเนินการตามกฎหมายหรือตามอ านาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายตามแผนการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด หากปรากฏว่ามีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดเข้าไปเกี่ยวข้องกับ           
ยาเสพติดหรือมีพฤติการณ์ปล่อยปละละเลย จะต้องถูกด าเนินการทั้งทางอาญา ทางวินัย และการด าเนินการ
ตามแนวทาง ดังต่อไปนี้ 

๑. บทนิยาม 

“เจ้าหน้าที่รัฐ” หมายความว่า 
(๑) ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของส่วนราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 

ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ 
(๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น 
(๓) เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ 

“เกี่ยวข้องกับยาเสพติด” หมายความว่า พฤติการณ์อันควรสงสัยว่าจะกระท าความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดหรือพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม  เพ่ือสนับสนุนหรือ           
เอ้ือประโยชน์แก่ผู้ค้ายาเสพติด เช่น คบค้าสมาคมเป็นอาจิณกับผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดโดยรู้หรือควรจะรู้ว่า
ผู้นั้นเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ รับผลประโยชน์ อ่ืนใดจากผู้มีพฤติการณ์
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยประการที่น่าจะเป็นอุปสรรคต่อการสืบสวน จับกุมและปราบปรามการกระท า
ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

“ปล่อยปละละเลย” หมายความว่า เพิกเฉย ละเลย ไม่กระท าการหรืองดเว้นกระท าการ
ตามกฎหมายหรืออ านาจหน้าที่ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึง การไม่เอาใจใส่หรือสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านหรือชุมชนตามท่ีได้รับมอบหมาย 

  ๒. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปราม
การกระท าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชน ด าเนินการตามแนวทางการปราบปราม          
ยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนอย่างเคร่งครัด โดย 

ร่างแก้ไข ณ วันที ่๕ เม.ย. ๒๕๕๙ 
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   (๑) จัดท าข้อมูลข่าวสาร ผู้ค้าและผู้เสพยาเสพติดในพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชน 
   (๒) เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับยาเสพติด ให้ตรวจสอบ กลั่นกรองและ
ด าเนินการโดยเร็ว 
   (๓) ด าเนินการปราบปรามผู้ค้าหรือผู้จ าหน่ายยาเสพติดในพ้ืนที่ หรือเจ้าหน้าที่รัฐ 
ที่มีพฤติการณ์เก่ียวข้องกับยาเสพติด  
   (๔) ในกรณีพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนในความรับผิดชอบมีการค้าหรือการจ าหน่าย 
ยาเสพติด เมื่อประธานกรรมการ/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้สั่งการให้
ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบพ้ืนที่ดังกล่าวด าเนินการสืบสวน จับกุม ติดตามสถานการณ์
และรักษาสถานะพ้ืนที่หมู่บ้านหรือชุมชนดังกล่าวมิให้มีการค้าหรือจ าหน่ายยาเสพติดในพ้ืนที่ หากปรากฏว่า
ยังคงมีการค้าหรือการจ าหน่ายยาเสพติดในพ้ืนที่ อีกและไม่มีการด าเนินการตามค าสั่งข้างต้น ภายใน
ระยะเวลา  ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่ง ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบพ้ืนที่ดังกล่าวปล่อยปละ
ละเลยหรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

 ๓. ให้ทุกส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้รับมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการ
ป้องกันยาเสพติดหรือบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ด าเนินการตามแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน
หมู่บ้านหรือชุมชนอย่างเคร่งครัด ในกรณีที่ประธานกรรมการ/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดได้สั่งการหรือแจ้งเตือนเป็นครั้งที่ ๒ ให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ด าเนินการอย่างใดแล้ว หากปรากฏว่ายังไม่มีการด าเนินการตามที่ได้สั่งการหรือแจ้งเตือน ภายในระยะเวลา 
๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าสั่งหรือแจ้งเตือน ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่รับผิดชอบดังกล่าวปล่อยปละละเลย
หรือเพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันยาเสพติดหรือบ าบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

๔. ในกรณีที่ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์อันควรสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดเกี่ยวข้องกับ           
ยาเสพติด ยินยอม หรือปล่อยปละละเลย หรือมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้อง หรือมีส่วนได้รับผลประโยชน์เกี่ยวกับ  
ยาเสพติด หรือมีส่วนพัวพันเกี่ยวข้องกับการเรียก รับ หรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ให้หัวหน้า
ส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของเจ้าหน้าที่รัฐนั้น ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
บุคคล โดยให้บังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครองและมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาด
และรวดเร็ว รวมทั้งให้รายงานการกระท าหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือการปล่อยปละละเลย
ของเจ้าหน้าที่รัฐดังกล่าวให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทราบโดยเร็ว 

กรณีที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาละเลยหรือไม่ด าเนินการดังกล่าวข้างต้น               
ให้ถือเป็นความผิดวินัย  

๕. ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและส านักงานต ารวจ
แห่งชาติ ด าเนินการแสวงหา รวบรวมและด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน          
ในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการกระท าหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือ          
การปล่อยปละละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งเร่งรัดและติดตามผลการด าเนินงานดังกล่าวข้างต้น  

๖. ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด เสนอข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐาน รายละเอียดเกี่ยวกับการกระท าหรือพฤติการณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือการปล่อยปละ
ละเลยของเจ้าหน้าที่รัฐต่อประธานกรรมการ/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติเพ่ือพิจารณา 



๓ 
 

๗. ในกรณีที่ประธานกรรมการ/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
แห่งชาติ ได้รับเรื่องตาม ๖ แล้ว หากเห็นว่ามีมูลเชื่อได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้ใดมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
หรือปล่อยปละละเลย ให้เสนอต่อหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เพ่ือพิจารณาสั่งให้เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้น
ไปปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเป็นการชั่วคราวตามระยะเวลาที่ก าหนดหรือให้ด าเนินการอื่นใดตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 

ประธานกรรมการ/ผู้อ านวยการศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ
อาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณากลั่นกรองข้อมูลเกี่ยวกับพฤติการณ์ของเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติดหรือปล่อยปละละเลย โดยให้มีองค์ประกอบและหน้าที่ตามท่ีเห็นสมควรก็ได้ 
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 แนวทางการด าเนินงานป้องกันในสถานศึกษา 

 ๑. การด าเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่มีปัญหายาเสพติดมาก 
๑.๑ สนธิก าลังชุดปฏิบัติการฯ ขอความร่วมมือเข้าตรวจสอบปัญหายาเสพติดใน

สถานศึกษา (โดย ปปส. ปกครอง บช.ปส. สภ. สธ. ศึกษาธิการจังหวัด เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา ฯลฯ)  
๑.๒ ผู้บริหารสถานศึกษา ประสาน สภ. ในพ้ืนที่ให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ต ารวจ

ประสานงานประจ าสถานศึกษา แห่งละ ๑ นาย  
๑.๓ ศอ.ปส.จ./กทม. และ ศป.ปส.อ./เขต สนับสนุนชุดจัดระเบียบสังคมตรวจพ้ืนที่เสี่ยง

รอบสถานศึกษาเป็นประจ า เน้นดูแลเฝ้าระวัง ตัดปัจจัยเงื่อนไขไม่ให้ยาเสพติดแพร่ระบาดสู่สถานศึกษา หรือ
เข้าถึงนักเรียน โดยนักเรียนหรือผู้ค้าในสถานศึกษาต้องถูกด าเนินการทางกฎหมาย ส่วนนักเรียนที่มีปัญหา
เสพยาเสพติดต้องได้รับการดูแลในรูปแบบที่เหมาะสม 

๒. การด าเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ที่ มีปัญหายาเสพติดปานกลางและน้อย เน้นการ
ด าเนินการด้วยมาตรการพ้ืนฐานในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดที่เหมาะสมกับช่วงวัย
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปี 2559 โดยผู้บริหารสถานศึกษาประสานชุด
ปฏิบัติการอ าเภอร่วมในการสนับสนุน อ านวยการ และติดตามผลการด าเนินงานในสถานศึกษา  

- ปฐมวัย โดยการพัฒนาความสามารถของสมองในการจัดการกับชีวิต (Executive 
Function: EF) ด้วยเครื่องมือที่เหมาะสม ได้แก่ การเล่านิทาน การใช้ชุดการเล่น ผ่านกลไกครูผู้สอนและครู
ผู้ดูแลเด็ก (โดย สถานศึกษาทุกแห่งที่มีการเรียนการสอนระดับปฐมวัย และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 - ประถมศึกษา มาตรการป้องกันฯ โดยการให้ความรู้และเสริมสร้างทักษะชีวิตเพ่ือการ
ป้องกันยาเสพติดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น ครูผู้สอนในโรงเรียน ครูต ารวจ D.A.R.E.  
ครูพระสอนศีลธรรม ในโรงเรียน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ และกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือสร้าง
ภูมิคุ้มกันปัญหายาเสพติดตามศาสนาที่ตนนับถือ (โดย สถานศึกษาทุกแห่งที่มีการเรียนการสอนระดับ
ประถมศึกษา ทั้งรัฐและเอกชน) 

- มัธยมศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังปัญหายาเสพติด โดยการให้ความรู้และเสริมสร้าง
ทักษะชีวิตเพ่ือการป้องกันยาเสพติดผ่านกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน เช่น ครูผู้สอนในโรงเรียน ครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ และการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองผ่าน
กิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา กิจกรรม เฝ้าระวัง การพัฒนาและเสริมสร้าง
เครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด เช่น 
กิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด (เฉพาะ ม.๑-ม.๓)  กิจกรรมนักเรียนแกนน า เป็นต้น และมาตรการแก้ไข โดย
การค้นหา/คัดกรองและบ าบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสมสนับสนุนคณะกรรมการโรงเรียน/สถานศึกษาเพ่ือ
ร่วมมือกับองค์กรชุมชนในการเฝ้าระวังฯ นักเรียน (โดย สถานศึกษาทุกแห่งที่มีการเรียนการสอนระดับ
มัธยมศึกษาท้ังรัฐ/เอกชน และชุมชน) 

- อาชีวศึกษา มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังฯ โดยการเสริมสร้างความภาคภูมิใจในตนเองและ
การป้องกัน/เฝ้าระวังเชิงพ้ืนที่ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์ กิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม จิตอาสา กิจกรรมเฝ้า
ระวังการพัฒนาและเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนต้านภัยยาเสพติดให้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติด เช่น โครงการ ๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เป็นต้น และ
มาตรการแก้ไข โดยการค้นหา/คัดกรองและบ าบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม (โดย สถานศึกษาทุกแห่งที่มี
การเรียนการสอนระดับอาชีวศึกษา ทั้งรัฐ/เอกชน) 
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- อุดมศึกษา  มาตรการป้องกัน/เฝ้าระวังฯ  โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกัน
ตนเองและการป้องกันพื้นที่ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายในการด าเนินกิจกรรมป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เช่น การพัฒนาเครือข่ายอุดมศึกษา การจัดระเบียบรอบสถานศึกษา เป็นต้น และมาตรการ
แก้ไขโดยการค้นหา/คัดกรองและบ าบัดรักษาในรูปแบบที่เหมาะสม (โดย สถานศึกษาทุกแห่งที่มีการเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา ทั้งรัฐ/เอกชน) 

  หน่วยต้นสังกัดสถานศึกษา ที่มีภารกิจดูแลรับผิดชอบสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   -  กระทรวงศึกษาธิการ (ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
และส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) 
   -  กระทรวงมหาดไทย (กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
   -  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (สถาบันการพลศึกษา) 
   -  กระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์) 
   -  กรุงเทพมหานคร (ส านักการศึกษา ส านักอนามัย และส านักงานเขต ๕๐ เขต) 

  หน่วยงานอ่ืนๆ ท่ีมีภารกิจส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   -  ส านักงานต ารวจแห่งชาติ (สตช.) ในภารกิจ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด/การเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด เช่น ครูต ารวจ D.A.R.E. ต ารวจประสานงานโรงเรียน (๑ ต ารวจ ๑ โรงเรียน) การจัดระเบียบ 
รอบสถานศึกษา เป็นต้น 
   -  กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ในภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุนการบ าบัดรักษาใน
รูปแบบที่เหมาะสม 
   -  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ในภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธที่สอดแทรกเนื้อหาการป้องกันยาเสพติด เช่น ค่ายศาสนธรรม
สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอื่นๆ เป็นต้น 
   -  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) และ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย (มมร.) ในภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาพุทธที่
สอดแทรกเนื้อหาการป้องกันยาเสพติด เช่น ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน การบรรยายธรรมในโรงเรียน 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมอื่นๆ เป็นต้น 
   -  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ในภารกิจ ส่งเสริมสนับสนุน
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมตามหลักศาสนาอิสลามที่สอดแทรกเนื้อหาการป้องกันยาเสพติด เช่น 
การสอนโดยผู้น าศาสนา (โต๊ะครู โต๊ะอิหม่าม ฯลฯ) การอ่านคุตบะฮฺ เป็นต้น 

 ๓. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
  ๓.๑ ศอ.ปส.จ. ก ากับ ติดตามการขับเคลื่อนงานภาพรวมในจังหวัด 
  ๓.๒ ให้กระทรวงศึกษาธิการ มอบหมายศึกษาธิการจังหวัดจัดให้มีกลไกที่มีหน้าที่ก ากับติดตาม
การขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  เพ่ิมความเข้มข้นในการนิเทศ ก ากับและติดตาม
การขับเคลื่อนงานป้องกันฯ กับผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายในจังหวัดเป็นล าดับแรกสุด โดยให้
มีการรายงานผลไปยังศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงศึกษาธิการ (ศอ.ปส.ศธ.) 
ก่อนรวบรวมรายงานผลไปยังศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ (ศอ.ปส.) 
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  ๓.๓ ให้สถานศึกษารายงานผลการด าเนินงานไปยังต้นสังกัดสถานศึกษา เพ่ือรายงานเข้าสู่
ระบบรายงานผลยาเสพติดในสถานศึกษา (ระบบ NISPA) 

๔. การก ากับลงโทษ 
๔.๑) ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ให้ส านักงาน 

ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพ่ือพิจารณาสั่งการหรือแจ้งเตือนไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งด าเนินการภายใน ๓๐ วัน 

๔.๒) ในกรณีที่ปรากฏว่ายังไม่มีการด าเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือนให้ด าเนินการภายใน 
๓๐ วัน ให้ส านักงาน ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพ่ือพิจารณาสั่งการเป็นครั้งที่ ๒ ไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.
กทม. และส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นครั้งที่ ๒ 

๔.๓) กรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือน ตามข้อ ๑) และ ๒) จึงให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดังกล่าว ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย ส านักงาน ป.ป.ส.เสนอ ผอ.ศอ.ปส.เพ่ือ
พิจารณาสั่งการตามแนวทางการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือปล่อยปละละเลยให้มี
การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อไป 
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 แนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา โดยศูนย์เยาวชนระดับ
พื้นที่ 

 ๑. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องด้วยปัญหายาเสพติดยังคงมีแนวโน้มแพร่ระบาดในประชากรกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษา ดังนั้น จึงถือเป็นภารกิจส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องระดมสรรพก าลังจากทุกหน่วยงาน/
องค์กรภาคีที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่ม
เยาวชนนอกสถานศึกษาอันจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์
ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดของประเทศ  

 ๒. วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้เกิดกลไก ระบบงาน และกระบวนการท างานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด          
ในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ได้แก่ ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ 

๒. เพ่ือสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องและห่างไกลจากยาเสพติด 

๓. เพ่ือให้กลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาได้มีส่วนร่วมในการป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด ตามสถานะที่เป็นอยู่ 

๔. เพ่ือสร้างกระแสสังคมให้เกิดความตระหนักและสามารถลดระดับปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติด                  
ในระยะยาว 

 ๓. กลุ่มเป้าหมาย และพื้นที่ด าเนินการ 
เด็กและเยาวชนช่วงอายุ ๖ - ๒๕ ปี ที่ไม่ได้ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษา โดยในปี ๒๕๕๙ มี

เป้าหมายจัดตั้งศูนย์เยาวชนในระดับพ้ืนที่ ดังนี้ 
๑) จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ อ าเภอละ ๑ ศูนย์ โดยเป็นศูนย์ในระดับอ าเภอ หรือต าบล 

หรือเทศบาลต าบล หรือองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) ตามความเหมาะสม  
๒) จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ ใน กทม. เขตละ ๑ ศูนย์ ในทุกเขต รวม ๕๐ ศูนย์ และใน

เมืองพัทยา จ านวน ๑ ศูนย์  
๓) จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ ในเทศบาลนคร แห่งละ ๑ ศูนย์ และเทศบาลเมืองแห่งละ ๑ ศูนย์   

 ๔. มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

 ๔.๑ การปฏิบัติในภาพรวมส่วนกลาง  มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 ๑) ให้ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ ร่วมประมวลสถานการณ์และจัดท าแนวทาง/แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน  
 ๒) ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ร่วมบูรณาการแผนงาน/โครงการ และการปฏิบัติทั้งในเรื่องโครงสร้าง กลไก ระบบงานและการ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานทั้งในส่วนกลางและในภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ และท้องถิ่น 

 ๓) ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ ร่วมนิเทศ ติดตาม และด าเนินการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงานตามโครงการในภาพรวมของ
ประเทศ 



๘ 
 

 ๔) ส านักงาน ป.ป.ส. และกรมกิจการเด็กและเยาวชน พัฒนาฐานข้อมูล และช่องทางการ
น าเข้าข้อมูลเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของกลุ่มประชากรเป้าหมายส าหรับใช้ในการวางแผน และติดตามผลการ
ด าเนินงาน 
 ๔.๒ การปฏิบัติในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา    

ใช้แนวคิดศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่เพ่ือเป็นกลไกในการพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาให้มี
ภูมิคุ้มกัน และไม่ข้องเก่ียวกับยาเสพติด  โดยตั้งเป้าหมายในปี ๒๕๕๙ ที่จะให้มีศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ อย่าง
น้อยอ าเภอละ ๑ ศูนย์ คัดเลือกจากพ้ืนที่อ าเภอ หรือต าบล หรือเทศบาลต าบล หรือ อบต. ที่มีความพร้อม
เป็นล าดับแรก และหากเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง ได้เรียนรู้ มีความพร้อมและศักยภาพที่จะด าเนินการ ก็
สามารถจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ของเทศบาลนคร/เทศบาลเมืองได้ โดยทั้งหมดมีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑) การเตรียมความพร้อมของกลไกอ านวยการ  
๑.๑) ส านักงาน ป.ป.ส. กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ ท าความเข้าใจเก่ียวกับแนวทางการด าเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด 
๑.๒) ศอ.ปส.จ. ที่ท าการปกครองจังหวัด และส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จังหวัด ท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานแก่ ศป.ปส.อ. ก านัน-ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้านในระดับ
ต าบล/ประธานชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
รับผิดชอบงานเยาวชน 

๑.๓) ศอ.ปส.จ. จัดตั้งคณะท างานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด 
โดยม ีผู้ว่าฯ หรือ รองผู้ว่าฯ ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธาน ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัด (พมจ.) ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็น
เลขานุการร่วม รวมทั้งประกอบด้วยหน่วยงานที่มีภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลคุณภาพ
ชีวิตของเยาวชนนอกสถานศึกษาในระดับจังหวัด เพื่อเป็นกลไกอ านวยการ สนับสนุน และติดตามคณะท างาน
ในระดับอ าเภอ ก ากับการส ารวจข้อมูลในพ้ืนที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง และเป็นกลไกอ านวยการ 
จัดตั้ง และส่งเสริมศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ ที่ด าเนินการโดยเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  

๑.๔) ศอ.ปส.จ. มอบหมาย ศป.ปส.อ.เป็นผู้รับผิดชอบหลักในระดับอ าเภอ  โดย
นายอ าเภอ  ตั้งคณะท างานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอ าเภอขึ้น ประกอบด้วยหน่วยงานที่มี
ภารกิจที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาและดูแลคุณภาพชีวิตของเยาวชนนอกสถานศึกษา ทั้งนี้ ให้นายอ าเภอ
เป็นประธานคณะท างานฯ ฝ่ายความมั่นคง ที่ท าการปกครองอ าเภอ และส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ เป็น
เลขานุการร่วม  

๑.๕) ศอ.ปส.จ. มอบหมาย ส านักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด และส านักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ประสานความร่วมมือกันเพ่ือสนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ และส่งเสริมให้ใช้ศูนย์เยาวชนในระดับพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรมคุ้มครองและพัฒนา
เยาวชนนอกสถานศึกษา รวมทั้ง ส่งเสริมให้เยาวชนนอกสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในสภาเด็กและเยาวชน
ระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

๑.๖) ศอ.ปส.จ. มอบหมาย ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประสาน
ความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้เรียนรู้และสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์ฯ อ าเภอและ
ด าเนินงานจัดตั้งและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ ของเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง  

กรณีพ้ืนที่ กทม. ให้ ศอ.ปส.กทม.ตั้งคณะท างานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาขึ้น 
ประกอบด้วย หน่วยงานในสังกัด กทม. ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักพัฒนาสังคม ส านักอนามัย ส านักวัฒนธรรม 



๙ 
 

กีฬา และการท่องเที่ยว เพ่ือเป็นกลไกส่งเสริมให้ส านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต ส ารวจข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษา 
จัดตั้งและบริหารจัดการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ เขตละ ๑ ศูนย ์

 ๒) การส ารวจข้อมูล จัดตั้งและด าเนินกิจกรรมศูนย์เยาวชนฯ 

๒.๑) ศอ.ปส.จ. มอบคณะท างานคุ้มครองพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด/
อ าเภอ ด าเนินการส ารวจข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษาแต่ละต าบล /อปท. ผ่านกลไกในพ้ืนที่ เช่น 
คณะกรรมการหมู่บ้าน/ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น 
โดยส ารวจจากฐานทะเบียนราษฎร ว่าเด็กและเยาวชนแต่ละคนในพ้ืนที่ก าลังเรียนอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ 
หากเป็นเด็กและเยาวชนนอกสถานศึกษามีสภาพปัญหาและความต้องการเป็นอย่างไร เพ่ือจ าแนกออกเป็น
กลุ่ม ส าหรับการดูแล ช่วยเหลือ หรือคุ้มครอง ให้เป็นไปอย่างเหมาะสม รวมทั้งด าเนินการน าเข้าข้อมูลของ
เยาวชนนอกสถานศึกษา เช่น หมายเลขประจ าตัวประชาชน สภาพปัญหา และความต้องการ เป็นต้น ลงใน
ช่องทางหรือฐานข้อมูลที่ได้พัฒนาขึ้น ทั้งนี้ คณะท างานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด 
รับผิดชอบก ากับการส ารวจและน าเข้าข้อมูลในพื้นท่ีเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง คณะท างานคุ้มครองและ
พัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอ าเภอ รับผิดชอบส ารวจและน าเข้าข้อมูลในพ้ืนที่อ าเภอ (เทศบาลต าบล และ 
อบต.) 

๒.๒) ศอ.ปส.จ. และ ศป.ปส.อ. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกระดับ
ด าเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและชุมชนเกิดความเข้าใจในวัตถุประสงค์การด าเนินงาน และ
ชักชวนเยาวชนนอกสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมของศูนย์เยาวชนฯ  รวมทั้งเผยแพร่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ความรู้และสร้างความตระหนักเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติด และการป้องกันยาเสพติดแก่เยาวชนนอก
สถานศึกษา 

๒.๓) คณะท างานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาอ าเภอ คัดเลือกพ้ืนที่ที่มี  
ความพร้อมในระดับต่างๆ ตามความเหมาะสม ได้แก่ อ าเภอ หรือต าบล หรือเทศบาลต าบล หรือ อบต . 
จ านวน ๑ พ้ืนที่ เพ่ือด าเนินการในปี ๒๕๕๙ อ าเภอละ ๑ แห่ง และด าเนินการจัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึง ดูแลช่วยเหลือ และด าเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษา โดย
มอบฝ่ายปกครองท้องที่ระดับต่างๆ ได้แก่ อ าเภอ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รับผิดชอบด าเนินการศูนย์เยาวชนฯ /ดูแลเยาวชน และมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/องค์กรในพ้ืนที่ อาทิ 
ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอ  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด  (พมจ.) ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัด/อ าเภอ/ต าบล ศูนย์พัฒนาฝีมือ
แรงงานจังหวัด ส านักงานจัดหางานจังหวัด ต ารวจประจ าต าบล สาธารณสุข/อสม. ประธานกลุ่มแม่บ้าน
ต าบล ประธานชมรมผู้ใหญ่บ้าน/ประธานชมรมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน ครูในพ้ืนที่ 
ปราชญ์ชุมชน และภาคเอกชน ฯลฯ เป็นภาคีสนับสนุน โดยพิจารณาพ้ืนที่ หรือสถานที่ตามความเหมาะสม
เพ่ือเป็นศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ 

ส าหรับในพ้ืนที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง หลังจากเรียนรู้การด าเนินงานศูนย์
เยาวชนระดับพ้ืนที่ของอ าเภอแล้ว คณะท างานคุ้มครองและพัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาจังหวัด สามารถ
จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ของเทศบาลนครและเทศบาลเมืองได้ โดยมอบให้กอง/ส่วนงานภายในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่รับผิดชอบงานเยาวชนเป็นหน่วยงานรับผิดชอบด าเนินการศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ 
และบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง พัฒนาเยาวชนนอกสถานศึกษาในพ้ืนที่ตาม
ความเหมาะสม 



๑๐ 
 

๒.๔) ศูนย์เยาวชนระดับพื้นที่ จ าแนกกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษาในพื้นที่เพ่ือด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาเยาวชนตามความเหมาะสม และความต้องการของเยาวชนในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างต่อเนื่อง ได้แก ่
    -  การพัฒนาทัศคติ เพ่ือปรับแนวคิด เป้าหมาย และวิธีการด าเนินชีวิต 
ตามหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หลักสูตรเยาวชนอาสารักษาดินแดนฯ ของกรมการปกครอง และ
หลักสูตรพัฒนาเยาวชนของ พช. เป็นต้น 

- การศึกษาต่อ 
- การฝึกอาชีพ 
- การหางานท า / การสร้างรายได้เสริม / การจ้างงานในชุมชน 
- การจัดกิจกรรมด้านกีฬา และนันทนาการของเยาวชน 
- ดูแล ช่วยเหลือ คุ้มครอง ตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
เยาวชน 

๒.๕) ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ ร่วมกับ ที่ท าการปกครองจังหวัด ด าเนินกิจกรรมพัฒนา
จิตอาสาในกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา ได้แก่ 
    -  ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ด าเนินการส่งต่อกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา 
ให้แก่ที่ท าการปกครองจังหวัดเพ่ืออบรมเป็นเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) 

- ที่ท าการปกครองจังหวัด ด าเนินการการอบรมเยาวชนอาสารักษา
ดินแดนต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) ของส านัก
อ านวยการกองอาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง 

- ศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ และที่ท าการปกครองจังหวัด ร่วมกันสนับสนุน
ให้เยาวชนอาสารักษาดินแดนต้านภัยยาเสพติดและเยาวชนนอกสถานศึกษาในพ้ืนที่ท ากิจกรรมเชิงบวก /
สร้างสรรค์ เช่น ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเจ้าหน้าที่อาสารักษาดินแดน / เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
ชว่ยงานด้านพัฒนาชุมชนท้องถิ่น หรืองานบริการชุมชน ฯลฯ    

๒.๖) ศอ.ปส.จ.ระดมเยาวชนนอกสถานศึกษาในจังหวัดท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ต่อสังคมอย่างต่อเนื่องเพ่ือแสดงพลังในเชิงบวก/สร้างสรรค์ ควบคู่กับการสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด 

๒.๗) ศอ.ปส.จ. และ ศป.ปส.อ. ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน และรายงานผลการ
ด าเนินงานในระบบ NISPA 

กรณีพ้ืนที่ กทม. ส านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต จัดตั้งศูนย์เยาวชนระดับพ้ืนที่ เขตละ ๑ 
ศูนย์ และน าข้อมูลเยาวชนนอกสถานศึกษาท่ีส ารวจได้จ าแนกเป็นกลุ่ม เพ่ือการพัฒนา คุ้มครอง และให้ความ
ช่วยเหลือโดยใช้ศูนย์เยาวชนในระดับพ้ืนที่เป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ให้ส านักงานเขตรายงานผลการด าเนินงานใน
ระบบ NISPA เพ่ือให้ ศอ.ปส.กทม. รับทราบต่อไป 

๕. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 ๕.๑) การติดตาม 
   -  ศอ.ปส.จ. ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือประมวลและรวบรวม
เสนอสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มประชากรเยาวชนนอกสถานศึกษา และผลการ
ด าเนินงานต่อกลุ่มเยาวชนนอกสถานศึกษา เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับก ากับการด าเนินงานให้บรรลุผล 
 
 
 



๑๑ 
 

 ๕.๒) การรายงาน 
   -  ส านักงาน ป.ป.ส. จัดระบบและช่องทางการรายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบ 
ที่ก าหนด (ระบบ NISPA) 
   -  ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต และเทศบาลนคร/เทศบาลเมือง รายงานผลการ
ด าเนินงานให้ส านักงาน ป.ป.ส. ตามช่องทางและระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่
ชัดเจนทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ   
   -  ศอ.ปส.มท. และส านักงาน ป.ป.ส. รวบรวมผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 
และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ ศอ.ปส. ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 

๖. การก ากับลงโทษ 
๖.๑) ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ให้ส านักงาน 

ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพ่ือพิจารณาสั่งการหรือแจ้งเตือนไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งด าเนินการภายใน ๓๐ วัน 

๖.๒) ในกรณีที่ปรากฏว่ายังไม่มีการด าเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือนให้ด าเนินการภายใน 
๓๐ วัน ให้ส านักงาน ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพ่ือพิจารณาสั่งการเป็นครั้งที่ ๒ ไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.
กทม. และส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นครั้งที่ ๒ 

๖.๓) กรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือน ตามข้อ ๑) และ ๒) จึงให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดังกล่าว ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย ส านักงาน ป.ป.ส.เสนอ ผอ.ศอ.ปส.เพ่ือ
พิจารณาสั่งการตามแนวทางการด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือปล่อยปละละเลยให้มี
การกระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
 

 แนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ  
 

๑. หลักการและเหตุผล 
ตามค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๘/๒๕๕๘เรื่อง 

แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๕๙ ยุทธศาสตร์การป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป
เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ภายใต้แผนป้องกันยาเสพติดในกลุ่มแรงงาน ได้เล็งเห็นความส าคัญของประชากรวัย
แรงงาน เนื่องจากเป็นประชากรกลุ่มที่มีความส าคัญยิ่งต่อประเทศ เพราะเป็นก าลังการผลิตทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ รวมทั้งเป็นวัยที่จะเริ่มสร้างครอบครัวใหม่ หากประชากรกลุ่มนี้ขาดคุณภาพ โดยเฉพาะขาด
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด ย่อมส่งผลกระทบก่อให้เกิดปัญหาตั้งแต่ระดับครอบครัว จนถึงสังคมโดยรวมตามมา 
จึงได้ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน
ในสถานประกอบการโดยมีเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่ผู ้ใช้
แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน โดยอาสาสมัครแรงงาน และส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๑๐ คน ขึ้นไป มีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดภายใต้โครงการโรงงานสีขาว
และมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) และส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในการด าเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด  

เพื่อให้การด าเนินงานภายใต้แผนงานสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มแรงงานบรรลุเป้าหมายตาม
แผนงานที่ตั้งไว้ จึงได้จัดท าแนวปฏิบัติในการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ใช้แรงงานใน
สถานประกอบการปี ๒๕๕๙ขึ้น  

 
๒. วัตถุประสงค์      

๑.เพ่ือเป็นแนวทางในการรณรงค์/เผยแพร่สื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้แรงงานในสถาน
ประกอบการขนาดเล็กในพ้ืนที่  

๒. เพื่อให้เกิดการระดมความร่วมมือจากสถานประกอบการ และส่งเสริมสนับสนุนให้มี
การด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการจนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

๓. เพ่ือให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการในด าเนินงานป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

๔. เพ่ือให้เกิดการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่แรงงานไทยที่ไปท างานต่างประเทศ 
 

๓. กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่ด าเนินการ  แบ่งเป็น ๒ ประเภทสถานประกอบการ ได้แก่ 
 ๓.๑ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน    

๓.๒ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนข้ึนไป   
๔. มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ 

๔.๑ สถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน  โดยมุ่งเน้นการเผยแพร่สื่อเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ยาเสพติดให้แก่ผู้ใช้แรงงาน 

 ๑) เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบในการประสานเจ้าหน้าที่ส านักงาน
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพื่อขอรายชื่อสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน โดย
วางแผนและร่วมกันก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้แรงงาน 



๑๓ 
 

  ๒) เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัดชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน  ให้แก่อาสาสมัครประจ า
ต าบลแรงงานเพ่ือเป็นบุคลากรส าคัญในการรณรงค์ เผยแพร่ความรู้โทษพิษภัยยาเสพติดและสร้างความ
ตระหนักในปัญหายาเสพติดแก่แรงงานในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน  ซึ่งจะจัดประชุมหรือ
ชี้แจงท าความเข้าใจผ่านเอกสาร แล้วแต่ความเหมาะสมของแต่ละจังหวัด โดยรายละเอียดการชี้แจง
ประกอบด้วย 

  -  ประเภทและรายชื่อสถานประกอบการที่จะด าเนินการเผยแพร่สื่อ 
  -  ประเภทและจ านวนสื่อที่จะด าเนินการเผยแพร่ในแต่ละสถานประกอบการโดยสื่อที่จะ

เผยแพร่ 
  - เก็บข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการและการแจกสื่อเผยแพร่ตามแบบสรุปผลการ

ปฏิบัติงานของอาสาสมัครแรงงาน 
 โดยจะด าเนินการเมื ่ออาสาสมัครแรงงานน าสื ่อไปแจกให้แก่สถานประกอบการแล้ว  

จะด าเนินการรวบรวมจ านวนสื่อที่ได้แจกลงในแบบสรุปผลการปฏิบัติงาน และแนบรายชื่อสถานประกอบการ 
มาพร้อมกับแบบสรุปผลการปฏิบัติงานและน ามาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัดในแต่ละ
เดือน ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมจากการด าเนินงานที่อาสาสมัครแรงงานอยู่แล้วในแต่ละเดือน 

  -  แนะน าสถานที่ติดต่อหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรพัฒนาเอกชนในการด าเนิน
กิจกรรมป้องกันยาเสพติด หากสถานประกอบการแห่งใดต้องการความรู้เพ่ิมเติมจากสื่อที่ได้ด าเนินการ
เผยแพร่ อาสาสมัครแรงงานประจ าต าบลสามารถให้ค าแนะน าเพ่ิมเติมช่องทางการติดต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เช่น ส านักงานแรงงานจังหวัด ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส านักงานสาธารสุข
จังหวัด/อ าเภอ เจ้าหน้าที่สถานีต ารวจในพื้นที่ เป็นต้นหรือสถานประกอบการใดต้องการสอบถามข้อมูล
เกี่ยวกับพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด การส่งเข้ารับการบ าบัดรักษายาเสพติด ฯลฯ อาสาสมัครแรงงานฯสามารถ
ให้ค าปรึกษาแนะน า สถานที่บ าบัดรักษาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดให้สถานประกอบการ เช่น โรงพยาบาลประจ า
จังหวัด/อ าเภอ ศูนย์บ าบัดรักษายาเสพติดในพ้ืนที่ เป็นต้น 
  ๓) เจ ้าหน้าที ่ส าน ักงานแรงงานจังหวัด น าข ้อมูลรายชื ่อ /จ านวน/ประเภทสถาน
ประกอบการที่ได้รับจากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด มาก าหนดเป้าหมายการแจกจ่ายสื่อ
เผยแพร่ 

  -  สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
  -  สถานประกอบการที่อยู่ในพื้นท่ี/อ าเภอที่มีปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดมาก 
  -  สถานประกอบการทั่วไปในพื้นที ่

  ๔) เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัด สามารถก าหนดรูปแบบการเผยแพร่สื่อเพ่ือการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐  คน 

  -  เผยแพร่ผ่านอาสาสมัครแรงงานประจ าต าบล และอาสาสมัครเครือข่าย 
  -  เผยแพร่ไปพร้อมกับการลงตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัด 
  -  เผยแพร่โดยการส่งไปรษณีย์ไปพร้อมกับภารกิจงานของส านักงานแรงงานจังหวัด 
  -  เผยแพร่ผ่านส านักงานประกันสังคมหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแจกให้แก่สถาน

ประกอบการที่มาติดต่อหน่วยงานนั้น โดยให้กรอกข้อมูลชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ และจ านวนพนักงาน เมื่อ
มารับสื่อที่หน่วยงาน 



๑๔ 
 

 โดยเป้าหมายในการด าเนินงานเผยแพร่สื่อเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้แก่สถาน
ประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า  ๑๐ คน  จะต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๔๐ ของจ านวนสถานประกอบการ  
ที่มีลูกจ้างต่ ากว่า๑๐ คนทั้งหมดในแต่ละจังหวัด 
  ๕) เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัด รวบรวมข้อมูลการเผยแพร่สื่อโดยอาสาสมัครแรงงาน 
ที่น ามาส่งให้ส านักงานแรงงานจังหวัดในแต่ละเดือน หรือรวบรวมข้อมูลที่ได้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางอ่ืน  
รายงานผลการด าเนินงานเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจ าทุกเดือนและรายงานสรุป
ให้ ศอ.ปส.จ. ทราบ 
  ส าหรับการด าเนินงานในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 
  ๑) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ส านักงานเขตทั้ง ๕๐ เขต เป็นผู้รับผิดชอบใน
การเผยแพร่สื่อรณรงค์เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน  
  ๒) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล ก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้แก่ผู้ใช้แรงงาน โดยใช้รายชื่อสถานประกอบการจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน 
  ๓) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล น าข้อมูลรายชื่อ/จ านวน/ประเภทสถาน
ประกอบการ มาก าหนดแนวทางการแจกจ่ายสื่อเผยแพร่  โดยเป้าหมายเป็นสถานประกอบการที่อยู่รอบบริเวณ
ชุมชนที่มีปัญหายาเสพติด ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
  ๔) ส านักงานเขตไปรับสื่อเผยแพร่เพ่ือรณรงค์เสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดที่ส านักงาน 
ป.ป.ส. ได้จัดผ่านไปท่ีส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพ้ืนที่ ๑-๑๐ 
  ๕) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สามารถก าหนดรูปแบบการเผยแพร่สื่อเพ่ือการ
เสริมสร้างภูมิคุ้มกันในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า ๑๐ คน 

  - เผยแพร่ไปพร้อมกับการลงตรวจพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ส านักงานเขต 
  - เผยแพร่โดยการส่งไปรษณีย์ไปพร้อมกับภารกิจงานของส านักงานเขต 
  - เผยแพร่ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในกรุงเทพมหานครและภายนอก โดย

ให้เก็บข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการ ที่อยู่ และ จ านวนพนักงาน ที่ด าเนินการเผยแพร่สื่อ 
  ๖) ด าเนินการรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดใน
ลูกจ้าง/แรงงานในสถานประกอบการเป้าหมาย   

  ๗) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  รายงานผลการด าเนินงานต่อ ศป.ปส.เขต และ 
ศอ.ปส.กทม. โดยการน าเข้าข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด ผลการด าเนินงานในระบบ NISPA 

๔.๒ สถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนขึ้นไปมุ่งเน้นการด าเนินงาน ดังนี้ 
 ๔.๒.๑ ส่งเสริมให้สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการโรงงานสีขาวและจัดท ามาตรฐาน

การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) 
    ๑) เจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด /เขตพ้ืนที่  

ด าเนินการดังนี้ 
  -  วิเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการแต่ละ

ประเภทในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงาน 
  -  รณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้สถานประกอบการเข้าใจเกี่ยวกับ

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ได้แก่ โรงงานสีขาว และมาตรฐานการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) และสมัครเข้าร่วมด าเนินกิจกรรมตามเกณฑ์ ซึ่ง
มุ่งเน้นสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง ๑๐ คนขึ้นไปเป็นล าดับแรก และหากสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ ากว่า 
๑๐ คน มีความพร้อมและสนใจเข้าร่วมก็สามารถด าเนินการได้ 



๑๕ 
 

 ส าหรับเป้าหมายและแนวทางในการด าเนินงานของแต่ละจังหวัด เป็นไปตาม
เป้าหมายและแนวทางที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้ 

  ๒) เจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ส่งเสริม
สถานประกอบการให้ท ากิจกรรมเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของตนเอง ให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานเช่น 
    -  ประกาศนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 
    - มีบุคลากรรับผิดชอบด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างชัดเจน 
    - มีการเผยแพร่รณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดภายในสถานประกอบการ 
    - มีการช่วยเหลือลูกจ้างที่มีปัญหาเสพ/ติด ให้ได้รับการบ าบัดรักษาและ
ฟ้ืนฟูดูแลอย่างเหมาะสม  
    - มีการเปิดรับผู้ผ่านการบ าบัดรักษาให้มีโอกาสเข้าท างาน 
    - มีการตรวจสอบเฝ้าระวังลูกจ้างมิให้เก่ียวข้องกับยาเสพติด 

   ฯลฯ 
  ๓) เจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ ด าเนินการ

ตรวจประเมินการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการ ตามเกณฑ์โครงการโรงงานสี
ขาว และ มยส. 

  ๔) ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพื้นที่ ประกาศยกย่อง
ชมเชยสถานประกอบการที่มีการด าเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสถานประกอบการ จน
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงงานสีขาว หรือ มยส. 
   ๕) เจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ รายงานผลการ
ด าเนินงานเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจ าทุกเดือนและรายงานสรุปให้ศอ.ปส.จ. 
ทราบ 
   ๖) ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่  ด าเนินการตรวจสอบ
มาตรฐานการด าเนินงานของสถานประกอบการอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากสถานประกอบการผ่านเกณฑ์
โครงการโรงงาน  สีขาวและ มยส.  และด าเนินการส่งเสริมสถานประกอบการให้สามารถท ากิจกรรมเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ของตนเองตามเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง 
  ๔.๒.๒ ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวัง
ปัญหายาเสพติด 
   ๑) เจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด าเนินการรวบรวม 
วิเคราะห์ข้อมูลสถานประกอบการผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว หรือเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ที่ผ่านมา เพ่ือวางแผนในการส่งเสริมให้สถานประกอบการ 
เกิดการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายสถานประกอบการในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้/ประสบการณ์
เกี่ยวกับวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ รวมทั้งเกิดความร่วมมือช่วยเหลือ
ระหว่างกัน เช่น เครือข่ายด้านการป้องกันยาเสพติด เครือข่ายด้านการเฝ้าระวังยาเสพติด เครือข่ายด้าน
การบ าบัดรักษายาเสพติด โดยเป้าหมายในการด าเนินงานอย่างน้อย ๑ เครือข่ายต่อจังหวัด 
   ๒) เจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลเครือข่ายสถานประกอบการที่มีอยู่แล้ว ซึ่งไม่ใช่เครือข่ายด้านยาเสพติด เช่น เครือข่ายชมรม
บริหารงานบุคคล เครือข่ายเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในโรงงาน (จป.) สมาคมนายจ้าง หรือกลุ่มสหภาพ



๑๖ 
 

แรงงาน เป็นต้น  และส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งเป็นเครือข่ายป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหา     
ยาเสพติด โดยมีการแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน  
   ๓) เจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ด าเนินการรวบรวมข้อมูล
นิคม/สวนอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายสถานประกอบการในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้า
ระวังปัญหายาเสพติดภายในนิคม/สวนอุตสาหกรรม หรือหากพ้ืนที่ใดมีการประกาศเป็นนิคมหรือสวน
อุตสาหกรรมสีขาวขอให้มีการสนับสนุนการด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้แต่ละสถานประกอบการมีการ
ประสาน ร่วมมือซึ่งกันและกันในการด าเนินกิจกรรมป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
  ส าหรับการส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายฯ ในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร จะด าเนินการโดยกอง
สวัสดิการแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อย่างน้อย ๓ เครือข่าย 

  ๔)  เจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด/เขตพ้ืนที่ จัดประชุม 
หรือชี้แจงผ่านการประชุมอ่ืน หรือการลงตรวจเยี่ยมสถานประกอบการ ซึ่งเป็นภารกิจที่ส านักงานสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานด าเนินการอยู่แล้ว เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับการส่งเสริมให้เกิดเครื อข่ายสถาน
ประกอบการเพ่ือการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
   ๕) เจ้าหน้าที่ส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด รายงานผลการ
ด าเนินงานเข้าระบบข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจ าทุกเดือนและรายงานสรุปให้ 
ศอ.ปส.จ. ทราบ 
  การด าเนินงานรูปแบบของเครือข่ายสถานประกอบการ  เช่น  
  ก) มีการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดเครือข่าย เช่น มีการจัดประชุมเพ่ือการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารเป็นประจ าทุกเดือน การจัดท าท าเนียบรายชื่อ-หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อประสานงานแกนน าของแต่
ละสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย  
  ข) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน และเทคนิควิธีการในการด าเนินงานของแต่
ละสถานประกอบการ เช่น การจัดกิจกรรมเพ่ือการป้องกันยาเสพติดให้แก่พนักงานของตนเอง การสอดส่อง
เฝ้าระวังยาเสพติด การบ าบัดรักษาและช่วยเหลือพนักงานที่เป็นผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด การส่งรายชื่อพนักงาน
ที่มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องการค้ายาเสพติดและถูกไล่ออกจากสถานประกอบการ เพ่ือป้องกันและเฝ้าระวัง
พนักงานคนดังกล่าวไปสมัครงานในสถานประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย 
  ค) มีการจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างเครือข่าย เช่น การจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด 
การจัดแข่งขันกีฬา การเชิญวิทยากรมาถ่ายทอดความรู้ในการป้องกัน แก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 

 ๔.๒.๓ การจัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 
NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ 
   ๑) ส านักงานแรงงานเป็นแกนหลักในการด าเนินงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
ส านักงานแรงงานจังหวัดประสานขอข้อมูลรายชื่อสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์โครงการโรงงานสีขาว หรือผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.)จากส านักงานสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานจังหวัด 
   ๒) เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัด ประมวล วิ เคราะห์  ข้อมูลสถาน
ประกอบการที่ได้รับจากส านักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด และความพร้อมของสถาน
ประกอบการเพ่ือวางแผนในการเข้าไปรณรงค์เชิญชวนให้มีการตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 
   ๓) เจ้าหน้าที่ส านักงานแรงงานจังหวัด ประสานผู้รับผิดชอบของสถานประกอบการ 
เพ่ือเข้าไปแนะน าแนวทางการด าเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE 



๑๗ 
 

NUMBER ONE) ในสถานประกอบการ และ เชิญชวนให้มีการจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE และให้
ค าปรึกษา แนะน าในการด าเนินกิจกรรมภายหลังที่ได้มีการจัดตั้งชมรม 
   ๔) เจ้าหน้าที ่ส านักงานแรงงานจังหวัด รายงานผลการด าเนินงานเข้าระบบ
ข้อมูลสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด (NISPA) ประจ าทุกเดือนและรายงานสรุปให้ ศอ.ปส.จ. ทราบ 
 
๕. การติดตามและรายงานผลการด าเนินงานตามเป้าหมาย 
 ๕.๑ การติดตาม 
   -  ศอ.ปส.จ. ติดตาม เร่งรัด และตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือประมวลและรวบรวม
เสนอสถานการณ์ปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดในกลุ่มสถานประกอบการ และผลการด าเนินงานต่อกลุ่ม
สถานประกอบการ เพ่ือเป็นข้อมูลส าหรับก ากับการด าเนินงานให้บรรลุผล 
 ๕.๒ การรายงาน 
   -  ส านักงาน ป.ป.ส. จัดระบบและช่องทางการรายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบ 
ที่ก าหนด (ระบบ NISPA) 
   -  ศอ.ปส.จ./กทม. ศป.ปส.อ./เขต รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงาน ป.ป.ส. ตาม
ช่องทางและระยะเวลาที่ก าหนด โดยให้มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ/เขต   
   -  ศอ.ปส.รง. และส านักงาน ป.ป.ส. รวบรวมผลการด าเนินงานฯ และรายงานผล
การปฏิบัติงานให้ ศอ.ปส. ทราบตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
๖. การก ากับลงโทษ 

๖.๑) ในกรณีที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน ให้ส านักงาน 
ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพ่ือพิจารณาสั่งการหรือแจ้งเตือนไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. และส่วนราชการ
หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อเร่งด าเนินการภายใน ๓๐ วัน 

๖.๒) ในกรณีที่ปรากฏว่ายังไม่มีการด าเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือนให้ด าเนินการภายใน 
๓๐ วัน ให้ส านักงาน ป.ป.ส. เสนอ ผอ.ศอ.ปส. เพ่ือพิจารณาสั่งการเป็นครั้งที่ ๒ ไปยัง ศอ.ปส.จ./ศอ.ปส.กทม. 
และส่วนราชการหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นครั้งที่ ๒ 

๖.๓) กรณีที่ไม่มีการด าเนินการตามข้อสั่งการหรือแจ้งเตือน ตามข้อ ๑) และ ๒) จึงให้ถือว่า
เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบดังกล่าว ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉย ส านักงาน ป.ป.ส.เสนอ ผอ.ศอ.ปส.เพ่ือพิจารณาสั่ง
การตามแนวทาง การด าเนินการกับเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องกับยาเสพติด หรือปล่อยปละละเลยให้มีการกระท า
ผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ต่อไป 
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๒๐ 
 

แนวทางการบ าบัดรักษายาเสพติดและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดรักษา 
 แนวทางการด าเนินงาน 
  ก าหนดแนวทางการด าเนินงานโดยยึดสภาพปัญหาของพ้ืนที่เป็นแกนหลักในการด าเนินงาน 
โดยแบ่งการด าเนินงานตามสภาพปัญหาความรุนแรง ดังนี้ 
  ๔.๓.๑ พ้ืนที่ที่มีระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหามาก จ านวน ๗,๗๔๓ แห่ง ให้เพ่ิม
ความเข้มข้นและความจริงจังในการน าผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบ าบัดฟ้ืนฟู  โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงาน  ดังนี ้
   ๑) ให้ ศอ.ปส.จ. บูรณาการแผนเฉพาะกิจร่วมกับแผนปราบปรามในการค้นหา    
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดทุก ๑๕ วัน หรือตามความเหมาะสม  โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองร่วมกับ 
ต ารวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และเจ้าหน้าที่จากหน่วยอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมจัดชุดปฏิบัติการใน
การค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  ดังนี้ 
    - ด าเนินการปิดล้อม ตรวจค้น ร่วมกับแผนปราบปราม   
    - จัดท าแผนบูรณาการในการค้นหาตามแนวทางของประกาศ คสช. ที่ 
๑๐๘/๒๕๕๗ โดยการจัดท าประชาคม การตั้งด่าน การจัดระเบียบสังคม 

 หากพบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นชุดปฏิบัติการในการค้นหา     
ผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ด าเนินการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นว่ามีประวัติทางอาชญากรรม ประวัติการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ 
จากระบบ POLIS และ ระบบ NISPA  ณ จุดอ านวยการร่วม  ทั้งนี้ หากเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. 
ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้เร่งน าส่งศูนย์เพ่ือการคัดกรองหรือเข้ารับการคัดกรอง ณ จุดอ านวยการร่วมในทันที่     
ซึ่งศูนย์เพ่ือการคัดกรองจะต้องเปิดบริการหรือจัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเตรียมรองรับตามแผนปฏิบัติการ  
ทั้งนี้ หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ด าเนินการ
ตามกฎหมาย ในกรณีที่มีประวัติอาชญกรรม หรือเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าตามเกณฑ์ของประกาศ คสช. 
ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ด าเนินการส่งเข้ารับการบ าบัดตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ 
หรือด าเนินการตามกระบวนการปกติ  
   ๒) การน าผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบ าบัดฟื้นฟูฯ  ให้ด าเนินการ  ดังนี้ 
    (๑) กรณีเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗   
     ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เพ่ือการคัดกรองด าเนินการ
ประเมินคัดกรองเพ่ือประเมินสภาพการเสพการติด และให้การบ าบัดฟื้นฟูฯ โดยทันท ี

  (๑.๑) กลุ่มผู้ใช้  ให้สถานพยาบาล เช่น รพช./รพ.สต. รับไป
ด าเนินการตามแนวทางการฟื้นฟูฯ  และท าสัญญากับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และญาติว่า หากกลับไปใช้อีกจะต้อง
เข้าสู่กระบวนการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

  (๑.๒) กลุ่มผู้ เสพ  ให้ส่งเข้าค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม หรือ
สถานพยาบาล เช่น รพช.รพศ. รพท.  เพ่ือด าเนินการบ าบัดฟื้นฟูฯ โดยทันที 

  (๑.๓)  กลุ่มผู้ติด ผู้ติดรุนแรง หรือมีปัญหาทางจิต ให้ส่ ง
สถานพยาบาลที่มีศักยภาพในการรองรับ เช่น โรงพยาบาลเฉพาะทาง (โรงพยาบาลธัญญารักษ์  โรงพยาบาลจิตเวช) 
หรือ รพศ. รพท.  
    (๒) กรณีไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ แต่
เป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในศูนย์เพ่ือการคัดกรองด าเนินการ ดังนี้ 



๒๑ 
 

     (๒.๑) กรณีเป็นผู้เสพที่ยังอยู่ในระหว่างการบ าบัดรักษาในระบบ
บังคับบ าบัด ให้แจ้งส านักงานคุมประพฤติในพื้นที่ทราบและลงนามรับรอง พร้อมน าตัวไปปรับแผนการบ าบัด
ให้เข้มข้นข้ึนในทันที กรณีท่ีอยู่นอกพ้ืนที่ให้ส านักงานคุมประพฤติในพื้นที่รับไปด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
     (๒.๒) กรณีเป็นผู้เสพที่ยังอยู่ในระบบสมัครใจ ให้โรงพยาบาลใน
พ้ืนที่ หรือ  ศูนย์บริการสาธารณสุข รับตัวไปด าเนินการ 

   (๒.๓) กรณีเป็นนักเรียนที่มีอายุไม่เกิน ๑๘ ปี  ให้แจ้งสถานศึกษา
ต้นสังกัด  ศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาจังหวัด/ส านักงานการศึกษาเขต
พ้ืนที่ และผู้ปกครองทราบ  และให้สถานศึกษาร่วมกับสถานพยาบาลในพ้ืนที่ด าเนินการให้การบ าบัดฟ้ืนฟูฯ
ตามรูปแบบที่เหมาะสม (จิตสังคมบ าบัด/ค่ายฯ) และแจ้งผลการบ าบัดให้ศูนย์เพื่อการคัดกรองทราบ 
   ๓) การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ  
    (๑) ให้ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระดับอ าเภอ จัด
โครงสร้าง ก าลังปฏิบัติ และระบบบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการติดตามฯ ที่ชัดเจน 
    (๒) ให้ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูระดับอ าเภอ 
ด าเนินการติดตามผู้ผ่านการบ าบัดฯ  โดยมอบหมายให้ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน  อาสาสมัครต่าง ๆ ต ารวจชุมชน
สัมพันธ์ ผู้น าชุมชน ชุดปฏิบัติการ และทีมสหวิชาชีพ ด าเนินการติดตามดูแลผู้ผ่านการบ าบัดฯ ตามวงรอบที่
ก าหนด  และรายงานผลการติดตามให้ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลฯ ทราบและลงบันทึกข้อมูลผลการติดตาม
ในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด 
    (๓) ศูนย์เพ่ือประสานการดูแลฯ น าข้อมูลผู้ประสงค์ขอรับความช่วยเหลือ
มาวิเคราะห์ จัดประชุมหน่วยที่เก่ียวข้อง และด าเนินการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  พร้อมจัดท ารายงาน
การให้ความช่วยเหลือทุกรอบ ๑ เดือน 
    (๔) ศอ.ปส.จ./อ./กทม. ประสานส านักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจารณา
จัดหาหรือจัดตั้งบ้านกึ่งวิถี ระดับจังหวัด/อ าเภอ รองรับผู้ยังไม่พร้อมกลับสู่ชุมชน เพ่ือดูแลอย่างใกล้ชิดตาม
ความเหมาะสม 
    (๕) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เทศบาล  อบต. และภาคประชาสังคม
ในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วม และจัดท าโครงการเพ่ือดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฯ ในพื้นที่ของตนเอง 
    (๖) ให้ชุดปฏิบัติการประจ าต าบลเฝ้าระวังผู้ผ่านการบ าบัดที่กลับสู่พื้นที่ 

  ๔.๓.๒ พื้นที ่ที ่ม ีระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาระดับปานกลาง จ านวน 
๖,๓๘๓ แห่ง ให้ด าเนินงาน  ดังนี้ 
    (๑) ให้ ศอ.ปส.จ. จัดท าแผนบูรณาการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดใน
พ้ืนที่ ทุกรอบ ๑ เดือนหรือตามความเหมาะสม  โดยการจัดชุดปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้า
ไปด าเนินการ  ดังนี้ 
     - ด าเนินการปิดล้อม ตรวจค้น ร่วมกับแผนปราบปราม 
โดยเฉพาะในพ้ืนที่ชุมชนเมือง 
     -  จัดท าแผนบูรณาการในการค้นหาตามแนวทางของประกาศ 
คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗  โดยการจัดท าประชาคม  การตั้งด่าน  การจัดระเบียบสังคม 

  หากพบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดให้ชุดปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ด าเนินการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นว่ามีประวัติทางอาชญากรรม ประวัติการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ จากระบบ POLIS 
และ ระบบ NISPA ณ จุดที่พบตัว ทั้งนี้ หากเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗  ให้น าส่ง
ศูนย์เพ่ือการคัดกรอง  แต่หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ 



๒๒ 
 

ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ในกรณีที่มีประวัติอาชญกรรม หรือเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้าตามเกณฑ์
ของประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ด าเนินการส่งเข้ารับการบ าบัดตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ หรือด าเนินการตามกระบวนการปกติ  
    (๒) การน าผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูฯ  ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับใน
พ้ืนที่ที่มีสภาพปัญหามาก   
    (๓) การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ให้ด าเนินการ
เช่นเดียวกับในพื้นที่ท่ีมีสภาพปัญหามาก 
 
 
  ๔.๓.๓ พ้ืนที่ที่มีระดับความรุนแรงของสถานการณ์ปัญหาระดับน้อย จ านวน ๖๗,๗๗๙ แห่ง 
ให้ด าเนินงาน  ดังนี้ 

  (๑) ให้ ศอ.ปส.จ. จัดท าแผนบูรณาการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดในพ้ืนที่
อย่างน้อย ทุก ๓ เดือนหรือตามความเหมาะสม  โดยการจัดท าแผนบูรณาการในการค้นหาตามแนวทางของ
ประกาศ คสช. ที่ ๑๐๘/๒๕๕๗ ด้วยวิธีการจัดท าประชาคม  การตั้งด่าน  การจัดระเบียบสังคม 

 หากพบผู้ต้องสงสัยว่าเสพยาเสพติดให้ ชุดปฏิบัติการในการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด
ด าเนินการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นว่ามีประวัติทางอาชญากรรมประวัติการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ จากระบบ POLIS 
และ ระบบ NISPA ณ จุดที่พบตัว  ทั้งนี้ หากเข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗  ให้
น าส่งศูนย์เพ่ือการคัดกรอง  แต่หากตรวจสอบประวัติแล้วพบว่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามประกาศ คสช. ฉบับที่ 
๑๐๘/๒๕๕๗ ให้ด าเนินการตามกฎหมาย ในกรณีที่มีประวัติอาชญกรรม หรือเป็นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดที่ไม่เข้า
ตามเกณฑ์ของประกาศ คสช. ฉบับที่ ๑๐๘/๒๕๕๗  ให้ด าเนินการส่งเข้ารับการบ าบัดตาม พ.ร.บ.ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.๒๕๔๕ หรือด าเนินการตามกระบวนการปกติ   
   (๒) การน าผู้เสพผู้ติดเข้าสู่การบ าบัดฟ้ืนฟูฯ  ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับในพ้ืนที่ที่มี
สภาพปัญหามาก  และปานกลาง  ยกเว้น ในกรณีที่พบผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ที่อยู่ระหว่างการติดตามในช่วง 
๓ เดือนแรก ยังไม่ต้องน าเข้าสู่กระบวนการการบ าบัดรักษาในทันที  แต่ให้ใช้กระบวนการติดตามช่วยเหลือ
เข้าด าเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแลและให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดตามที่ก าหนดไว้ใน
ค าสั่งศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ ๔/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดยาเสพติดแบบบูรณาการระดับพ้ืนที่ 
   (๓) การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบ าบัดฟ้ืนฟูฯ ให้ด าเนินการเช่นเดียวกับ
ในพ้ืนที่ที่มีสภาพปัญหามาก และปานกลาง 
   ทั้งนี้ การด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่ให้ปรับตามความเหมาะสมของบริบทในพ้ืนที่
ร่วมด้วย  แต่ให้ยึดหลักการด าเนินงานตามมาตรการอย่างเข้มข้นในพ้ืนที่ที่มีสภาพปัญหายาเสพติดในระดับมาก 
การรายงานผลการด าเนินงาน 
  ด าเนินการรายงานผลการด าเนินงานในระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัดตามยุทธศาสตร์ที่ 
๒  การแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด  และระบบรายงาน ระบบติดตาม และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติด 
(บสต.)  โดยส านักงาน ป.ป.ส. ด าเนินการตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานอย่างใกล้ชิดเพ่ือติดตามความ
คืบหน้าในการด าเนินงาน  หากไม่มีผลการด าเนินงาน หรือสัญญาณผิดปกติให้ประสานพ้ืนที่ในการเร่งรัดการ
ด าเนินงาน 
 



๒๓ 
 

 
 
 
 



๒๔ 
 

 



๒๕ 
 

 



๒๖ 
 

 
 


